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'SGravendeel en Leer-Ambagt. 

Notulenboek nummer 1 

Op den 2e Februarij 1795 sig bij den schout Willem Kluit LWz alhier 
vervoegt hebbende den burger Boode Capitein in dienst der Franschen 
Republiecq als gequalificeerd zijnde om de noodige Veranderingen in de 
Regeeringen ten platten lande te maken, soo sijn opgeroepen de navolgende 
personen, als 
Herman Pasman 
Leendert Vermaas 
Pieter Verijp 
Rokus Smits 
Arij de Vlaming 
Arij Korse Smits 
Pieter de Kievit 
Lodewijk Bongers 
Cornelis van Iperen 
Hendrik Diepenhorst 
Jan Hendrik Bijvank 
Frans van der Giessen 
Johannes Geervliet 
Damis van Warendorp 
Arij Verijp 
Hendrik van Warendorp 
Aart van der Wulp 
Coen van Strijen 
Teunis van Prooijen 
Jan van Soest 
Cornelis van der Linden 
Hendrik van der Willigen 
Cornelis Verijp 
Huijg Vlasblom 
Jan Pleun de Vlaming 
Cornelis van Gink 
Andries Vervoorn 
Isak Overweel 
Pieter de Vries 
Hendrik Overweel 
Arij Rokus Smits 
Frans Corns Ketting 
Teunis Lamme 
Frans van Warendorp 
Huijbert van Moerkerken 
Hendrik Schoemaker 
Bastiaan B. Naaktgeboren 
Teunis van de Koppel. 
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welke alle gecompareerd zijnde, uijtgenomen de persoonen van 
Arie Corse Smits 
Jan Hendrik Bijvang 
Frans van der Giessen 
Johannes Geervliet 
Jan Pleun de Vlaming 
Teunis Lamme 
Frans van warendorp 
Huijbert van Moerkerken 
Bastiaan B. Naaktgeboren 
Door genoemd Capitein Boode is gedaen eene zeer gepaste aanspraak aan de 
present sijnde burgers en vervolgens bij beslooten billietten zijn verkozen de 
navolgende kiezers, als 
1. Hermen Pasman 
2. Pieter Verijp 
3. Rokus Smits 
4. Ary de Vlaming 
5. Pleun de Vlaming 
6. Pieter de Kievit 
7. Hendrik van Warendorp 
8. Coen van Strijen 
9. Teunis van Proojen 
10. Jan van Soest 
11. Huyg Vlasblom 
12. Cornelis van Gink 
13. Pieter de Vries 
14. Hendrik Schoenmaker 
welke kiezers vervolgens ider op zig zelve hebben gemaakt een nominatie en is 
gebleken dat bij meerderheid van stemmen tot scheepenen of leeden der 
municipaliteit verkozen waren: 
Jan van Soest met 9 stemmen 
Pieter de Kievit met 7 stemmen 
Cornelis van Iperen met 7 stemmen 
Herman Pasman met 7 stemmen 
Pleun de Vlaming met 6 stemmen 
Aart van der Wulp met 6 stemmen 
Hendrik Diepenhorst met 6 stemmen. 
De drie laatsten met het lot tegen Leendert Vermaas, welke mede ses 
stemmen had, terwijl den schout en secretaris Willem Kluit Lzn. met 
eenparigheid van stemmen is gecontinueerd. 
De bovengenoemde personen vervolgens aan de present zijnde leeden voorge- 
stelt zijnde, heeft niemand iets teegen hen ingebragt, maar de zelve verkiesing 
eenparig goedgekeurd. 
En verklaaren wij ondergetekenden, de posten alsvoren ons opgedragen, 
volwaardig aan te nemen. 

'S Gravendeel, den 2e Februarij 1895 
het 1. jaar der Bataafsche Vrijheid 
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(ondertekend door: 
W. Kluit Lzn, schout 

Jan van Soest 
Pieter de Kievit 

Cornelis van Iperen 
Hermen Pasman 

Pleun de Vlaming 
Aart van der Wulp 

Hendrik Diepenhorst 

mij present secretaris W. Kluit. 

Eerste vergadering der Municipaliteit van 'S 
Gravendeel en Leer-Ambagt, gehouden op 
Mandag den 2e Februarij 1795, het le jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

Vrijheid, gelijkheid, Broederschap. 
Is op proposities van den burger Boode, capitein in Franschen dienst 
geresolveert om de leeden van de oude regeering direct van hunne posten te 
ontsetten en deselve van alle eed en verpligting te ontslaen en verder de 
burgers bij klokkengeklep in de kerk te samen te roepen en hun daarvan 
kennis te geeven en wijders de nieuw verkozene leeden voor te stellen. 
En niemand sig tegen die verkiezing opposeerende deselve algemeen te 
bevestigen, 
hebbende bovengen. Capitein Boode sig aangebooden sulks te verrigten, soo 
als derselven in eene gepaste aanspraek in presentie der burgerij en oude 
regeringsleeden ook heeft gedaan, en niemand sig daar tegen geopposeerd 
hebbende sijn de verkoozen Leeden Algemeen bevestigd. 

Waarop vervolgens door onsen Secretaris aen de Burgerij is voorgelesen de 
Naarvolgende resolutie (bij wijse van Publicatie) op heeden bij ons genomen. 

Eerste Vergadering der Municipaliteit van 'SGraven- 
deel en Leer-Ambagt, 
gehouden op den 2e Februarij 1795, 
Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 

Vrijheid, gelijkheid, Broederschap. 
Is op Propositie van den burger Boode Capitein in Fransche Dienst, daertoe 
als Burger van Nederlande Expres versogt, geresolveerd 
'dat Aanstonds de Burgers bij Klokkenslag sal 
'werden geconvoieerd, de oude Regeering bedankt 
'en van alle Eed en verpligting ontslagen - de 
'nieuwe Leeden voorgesteld, en (niemand sig oppo 
'seerende) algemeen bevestigd, 
'Dat verder de Oude Regering in den Schoot der 
'Burgerij kan terug keeren en soo deselve zij 
'als getrouwe medeburger koomen te gedragen, ook 
'als soodanige sullen werden behandeld, dog zoo de 
'selve tegens dese zaak zig mogten komen tot versetten 
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'dat als dan tegen deselve als oproermakers en ver 
'stoorders tegen de vrijheid, ja zelfs anderen ten 
'Exempel zal worden geprocedeert. 
Aldus gedaen en gearresteerd op dato als boven. 

Vergadering der Municipaliteit van 'sGravendeel en 
Leer-Ambagt, gehouden op Dingsdag den derde Fe-
bruarij 1795, 

Het le Jaar der Bataafsche Vrijheid 
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 
Den Burger Bongers versogt geweest zijnde, om sig te informeeren of den 
Burger Gevaerts van Geervliet te Dordrecht van deszelfs plaats Killesigt niet 
soude kunnen missen en aan dese Municipaliteit verkoopen een boom om te 
kunnen dienen voor een Vrijheidsboom, en denselven Burger Bongers bericht 
hebbende dat den Burger Gevaerts van Geervliet, soodanig een Boom aan 
dese plaats tot een present heeft gedaan, soo is vervolgens geresolveerd 
derselven boom, heeden middag van Killesigt door twee Commissarissen en de 
noodige manschappen te doen afhalen, en denselven morgenmiddag ten 3 
Uuren is het mogelijk te planten. 
-Sijnde tot Commissarissen daartoe benoemt de Burgers Pasman en de 
Vlaming en verder gearresteerd ten oproeping der ingesetenen welke meede 
zoude willen gaen, om deselven Boom te halen de navolgende 

Publicatie 
"Vrijheid 	Gelijkheid 

De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-Ambacht, geresolveert 
hebbende om den Vrijheidsboom, welke aan dese plaats door den burger 
Gevaerts tot een geschenk is gedaan desen dag af te halen en morgen indien 
het mogelijk is te planten, soo werden bij desen alle vrijheid en vader-
landlievende Burgers sonder onderscheid van staet of qualiteit versogt en 
opgeroepen om sig deesen middag ten half een uur voor het Regthuis alhier te 
laten vinden ten Einde met de leeden uit de Municipaliteit benoemd meede te 
gaen, en deselve boom van de plaats Killesigt af te halen, en naar hier te 
helpen vervoeren. 

Terwijl deselve Municipaliteit Verder aen alle vrijheid en vaderlandlievende 
Burgers bij desen onder derselven aendagt brengen en vermaanen geen 
jaloesie te voeden, over de oproeping op gisteren, door den Burger Boode 
Capitein in Franschen dienst gedaen, als of deselve de minvermogende goede 
burgers in deselve oproeping voorbedagtelijk had voorbij gegaen, Soo verklaart 
de Municipaliteit bij deesen uit naam van genoemde Burger Capitein dat 
zulks niet voorbedagtelijk of uit minagting voor den minstvermogenden 
Burger is geschied, maar het onmogelijk was in de korte tijd alle braave 
burgers op te roepen, en derhalven het genoegsaem getal uit de Eerste in 
gedagt komende zijn gekosen. 

Aldus gedaan en gearresteerd den 3e Februarij 1795, 
eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid." 

Ter ordonnantie van deselve (is getekend) W. Kluit LWz, Secretaris. 
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Sijnde verders de Burgers van Iperen en van der Wulp benoemt tot commissa-
rissen om sig heeden middag te begeeven na Dord, en sig aldaer te informee-
ren, wat ornamenten er ter versiering van den boom benodigt sijn, en na 
bekomen informatien gequalificeert om het benodigde aan te koopen. 

Den schout geeft kennis dat vermits het overlijden van den Persoon van 
Abraham van Harthals in leven schoolmeester le alhier dese posten vacant 
sijnde geworden, de voorgaende Regeering met den Kerkenraad was over een 
gekomen om ieder uit der hunnen eenige leeden te benoemen, welke te samen 
uit soude maken eene commissie onder de benaming van Commissie van 
opsigt, en welke commissie voornamentlijk geschikt was om geduurende de 
vacature van de plaats een wakend oog 

Dan zijn enige bladzijden leeg. 
Daarop volgt het schoolreglement met 31 artikelen: 

Relaas aangaande het verhandelde door de gecombineerde Collegien 
uitmakende de Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt en den 
Kerkenraad van 'SGravendeel, Leer-Ambagt en Wieldrecht, rakende de 
aanstelling van Jan van Harthals, tot schoolmeester, koster, voorlezer, 
voorzanger en grafdelver om geplaatst te worden in het resolutieboek der 
Municipaliteit en in het Actenboek des Kerkenraads voornoemd. 

§1 
Zoodra men kennis kreeg van het overlijden van Abraham van Harthals, 
schoolmeester alhier, waardoor de bedieningen van schoolmeester e.d. vacant 
was geworden, werd er door de presidenten der beide collegien eene gecombi-
neerde vergadering, bestaande uit alle de leden van de municipaliteit en alle 
de leden van den kerkenraad, benevens de kerkmeesters, belegd tegen den 
30e december 1794. 

§2 
Alle de leden waren daarbij present en werd door de presidenten kennis 
gegeven van het oogmerk der bijeenroeping en daarop voorgelezen de conven-
tie gemaakt tusschen den Magistraat en Kerkenraad aangaande de 
aanstelling van eenen schoolmeester e.d. van het jaar 1723 - bij welke 
conventie alle de leden verklaarden in het tegenwoordig geval te willen 
persisteeren en werd ten opzicht van hetgeen men voor het vervolg te verrigten 
had besloten: 
1. dat Jan van Harthals, zoon van de overleden schoolmeester, provisioneel 
zoud worden aangesteld, om tot dat er een vaste schoolmeester e.d. zoude zijn 
die bedieningen op denzelfden voet als zulks door zijnen vader was geschied, 
waar te nemen 
2. dat in alle de bijeenkomsten welke over de begeving dezer ampten zouden 
gehouden worden, praesis zoude zijn hij, die voorzitter is op een plaats daar  
de vergadering gehouden word, zonder echter eene concludeerende stem te 
mogen hebben 
3. Dat eene Commissie van opzigt zoude benoemd worden om namens den 
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conventie alle de leden verklaarden in het tegenwoordig geval te willen 
persisteeren en werd ten opzicht van hetgeen men voor het vervolg te verrigten 
had besloten:
1. dat Jan van Harthals, zoon van de overleden schoolmeester, provisioneel 
zoud worden aangesteld, om tot dat er een vaste schoolmeester e.d. zoude zijn 
die bedieningen op denzelfden voet als zulks door zijnen vader was geschied, 
waar te nemen
2. dat in alle de bijeenkomsten welke over de begeving dezer ampten zouden 
gehouden worden, praesis zoude zijn hij, die voorzitter is op een plaats daar 
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beide collegien toezigt te nemen over het waarnemen der bedieningen ad 
interim aan Jan van Harthals toevertrouwd, doch dat zaken die de aanstelling 
zelve betreffende Collegialiter zouden behandeld worden en heeft daarop de 
voorzitter van elke collegie twee leden uit den zijnen met zich tot die 
commissie benoemd 
4. Dat men zoude formeeren een nieuw reglement, waarna zich de 
toekomende schoolmeester e.d. zoude te gedragen hebben en is de commissie 
van opzigt verzogt om daarvan zoo spoedig mogelijk een concept aan den verg. 
voor te stellen 
5. Dat van de vacatuur in de couranten kennis zoude worden gegeven, met 
uitnodiging aan zulken die tot dezelve vervulling bekwaam en genegen zijn. 

§3  
Nadat de bekendmaking in de couranten geschied en Jan van Harthals op 
den 5e Januarij 1795 door de Commissien uit naam van beide Collegien ad 
interim was aangesteld, hebben zich van tijd tot tijd als sollicitanten 
aangemeld en hunne bekwaamheid in het lezen en zingen in de kerk laten 
horen met agterlating hunner toonschriften: 
Jan van Harthals 
Pieter van der Zeiden 
Jan Sluijs 
Cornelis Monte 
Jan Scheurkogel 
J.W. Bornmann 

§4 
Intusschen had de commissie van opzigt zig onledig gehouden met het 
vervaardigen van een concept reglement en zag zig in staat om van des zelfs 
verrigtingen aan de gecombineerde collegien verslag te doen den 16e Maart 
1795, wanneer hun concept Reglement wierd voorgelezen, daarover breedvoe-
rig gedelibereerd, eenige zaken daarin veranderd, en alzoo goedgekeurd, 
verder werd geresolveerd om van dit reglement 150 exemplaren te doen 
drukken en dien te verkopen tegen zes stuivers het stuk, ten voordeele van 
het dorp voor de helft en voor de armen en de kerk voor de wederhelft, 
hetwelk vervolgens ook is geschied. 

§5  
In dezelfde bijeenkomst ging men over tot het maken van een drietal, uit die 
perzonen welke hunne bekwaamheid hadden laten hooren en wierden daarop 
gebragt: 

Jan van Harthals 
Jan Scheurkogel 
Jan Sluijs 

en word de Commissie van Opzigt verzogt om aan de voornaamste perzonen 
daarvan kennis te geven, alsmede aan de predikant om het tot kennis der 
gemeente te brengen, en geresolveerd om die genomineerden tegen den 25e 
Maart aanstaande te ontbieden en hun als den Eerst in het lezen en zingen in 
het openbaar en daarna over den hoofdwaarheden van den Godsdienst, het 
cijfferen en voor den vuist schrijven tegen elkander te beproeven. 

§6 
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beide collegien toezigt te nemen over het waarnemen der bedieningen ad 
interim aan Jan van Harthals toevertrouwd, doch dat zaken die de aanstelling 
zelve betreffende Collegialiter zouden behandeld worden en heeft daarop de 
voorzitter van elke collegie twee leden uit den zijnen met zich tot die 
commissie benoemd
4. Dat men zoude formeeren een nieuw reglement, waarna zich de 
toekomende schoolmeester e.d. zoude te gedragen hebben en is de commissie 
van opzigt verzogt om daarvan zoo spoedig mogelijk een concept aan den verg. 
voor te stellen
5. Dat van de vacatuur in de couranten kennis zoude worden gegeven, met 
uitnodiging aan zulken die tot dezelve vervulling bekwaam en genegen zijn.

§3
Nadat de bekendmaking in de couranten geschied en Jan van Harthals op 
den 5e Januarij 1795 door de Commissien uit naam van beide Collegien ad 
interim was aangesteld, hebben zich van tijd tot tijd als sollicitanten 
aangemeld en hunne bekwaamheid in het lezen en zingen in de kerk laten 
horen met agterlating hunner toonschriften:
Jan van Harthals
Pieter van der Zeiden
Jan Sluijs
Cornelis Monte
Jan Scheurkogel
J.W. Bornmann

§4
Intusschen had de commissie van opzigt zig onledig gehouden met het 
vervaardigen van een concept reglement en zag zig in staat om van des zelfs 
verrigtingen aan de gecombineerde collegien verslag te doen den 16e Maart 
1795, wanneer hun concept Reglement wierd voorgelezen, daarover breedvoe-
rig gedelibereerd, eenige zaken daarin veranderd, en alzoo goedgekeurd, 
verder werd geresolveerd om van dit reglement 150 exemplaren te doen 
drukken en dien te verkopen tegen zes stuivers het stuk, ten voordeele van 
het dorp voor de helft en voor de armen en de kerk voor de wederhelft, 
hetwelk vervolgens ook is geschied.

§5
In dezelfde bijeenkomst ging men over tot het maken van een drietal, uit die 
perzonen welke hunne bekwaamheid hadden laten hooren en wierden daarop 
gebragt:

Jan van Harthals
Jan Scheurkogel
Jan Sluijs

en word de Commissie van Opzigt verzogt om aan de voornaamste perzonen 
daarvan kennis te geven, alsmede aan de predikant om het tot kennis der 
gemeente te brengen, en geresolveerd om die genomineerden tegen den 25e 
Maart aanstaande te ontbieden en hun als den Eerst in het lezen en zingen in 
het openbaar en daarna over den hoofdwaarheden van den Godsdienst, het 
cijfferen en voor den vuist schrijven tegen elkander te beproeven.

§6



Nadat op den 25e Maart 1795 Jan van Harthals, Jan Scheurkogel en Jan 
Sluijs in het lezen, zingen, schrijven, cijfferen en de grondwaarheden van den 
Godsdienst tegen elkander beproeft waren des voormiddags, bepaalde men 
des namiddags om door de beide Collegien eene keuze te doen, welke 
vergadert zijnde hebben vooraf het Reglement voor den Schoolmeester, 
voorlezer, voorzanger, koster en grafdelver, waarop die bedieningen zouden 
begeven worden, en hetwelk hier agter volgt, van nieeus geresumeerd, en is 
daarna onder verbintenis dat hij zig overeenkomstig hetzelve reglement 
gedragen zal, eenparig beroepen Jan van Harthals  en zulks tot kennelijk 
wederzeggen toe. 

§7  
Vervolgens heeft men de voorn. J. van Harthals voor de vergadering doen 
verschijnen, en is aan hem het Reglement duidelijk voorgelezen, en afgevraagd 
of hij op zig nam om de vacante bedieningen overeenkomstig dat zelve te 
aanvaarden en te bekleeden, 't welk hij in den volle vergadering heeft belooft, 
waarop hij door den Praesis uit naam der beide Collegien is aangesteld in 
dezelve bediening en er daarmede geluk gewenscht. 

§8 
Nadat eindelijk aan ider der leden van de beide Collegien was afgevraagd of zij 
volkomen tevreden waren met den wijze der aanstelling, en elk zijn bijzonder 
genoegen daarover had te kennen gegeven, zijn de beide collegien, en ds deze 
vergadering, als hebbende aan derzelver oogwenk beantwoord, 
vriendbroederlijk gescheiden. 

Dat dit relaas overeenkomt met de origineel acten onder ons berustende, 
getuigen wij als secretarissen der beide Collegien 
(was geteekend) W. Kluit Lz. 	J.W. Doedes 

Actium 'SGravendeel 
den le April 1795 

Burgers en Broeders 
De door den gecombineerde Collegien uitmakende de Municipaliteit en 
Kerkenraad dezer plaatse aangestelde Commissie van opzigt over het school-
wezen en hetgeen daartoe behoord, heeft de Eer om U ingevolge den hun 
opgedragen last van den 30e December 1794 thans voor te leggen een door 
hun ontworpen concept reglement voor den Schoolmeester, voorlezer, 
voorzanger, koster en grafdelver, overeenkomstig hetwelke die bedieningen 
zouden kunnen begeven worden, zijnde hetzelve van dezen inhoud. 

Fiat insertis 
Hiermede Burgers en Broeders vertrouwen wij aan dit deel onzer commissie 
voldaan te hebben en dit reglement aan het oordeel der gecombineerden 
Vergadering overlatende, blijven wij naar toewensching van Heil en Broeder-
schap 
/onderstd/ Burgers en Broeders 

Uwe medeburgers en medebroeders 
De commissie van opzigt 
uit naam derzelve 
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Nadat op den 25e Maart 1795 Jan van Harthals, Jan Scheurkogel en Jan 
Sluijs in het lezen, zingen, schrijven, cijfferen en de grondwaarheden van den 
Godsdienst tegen elkander beproeft waren des voormiddags, bepaalde men 
des namiddags om door de beide Collegien eene keuze te doen, welke 
vergadert zijnde hebben vooraf het Reglement voor den Schoolmeester, 
voorlezer, voorzanger, koster en grafdelver, waarop die bedieningen zouden 
begeven worden, en hetwelk hier agter volgt, van nieeus geresumeerd, en is 
daarna onder verbintenis dat hij zig overeenkomstig hetzelve reglement 
gedragen zal, eenparig beroepen Jan van Harthals en zulks tot kennelijk 
wederzeggen toe.

§7
Vervolgens heeft men de voorn. J. van Harthals voor de vergadering doen 
verschijnen, en is aan hem het Reglement duidelijk voorgelezen, en afgevraagd 
of hij op zig nam om de vacante bedieningen overeenkomstig dat zelve te
aanvaarden en te bekleeden, 't welk hij in den volle vergadering heeft belooft, 
waarop hij door den Praesis uit naam der beide Collegien is aangesteld in 
dezelve bediening en er daarmede geluk gewenscht.

§8
Nadat eindelijk aan ider der leden van de beide Collegien was afgevraagd of zij 
volkomen tevreden waren met den wijze der aanstelling, en elk zijn bijzonder 
genoegen daarover had te kennen gegeven, zijn de beide collegien, en ds deze 
vergadering, als hebbende aan derzelver oogwenk beantwoord, 
vriendbroederlijk gescheiden.

Dat dit relaas overeenkomt met de origineel acten onder ons berustende, 
getuigen wij als secretarissen der beide Collegien
(was geteekend) W. Kluit Lz. J.W. Doedes

Actium 'SGravendeel
den 1e April 1795

Burgers en Broeders
De door den gecombineerde Collegien uitmakende de Municipaliteit en 
Kerkenraad dezer plaatse aangestelde Commissie van opzigt over het school-
wezen en hetgeen daartoe behoord, heeft de Eer om U ingevolge den hun 
opgedragen last van den 30e December 1794 thans voor te leggen een door 
hun ontworpen concept reglement voor den Schoolmeester, voorlezer, 
voorzanger, koster en grafdelver, overeenkomstig hetwelke die bedieningen 
zouden kunnen begeven worden, zijnde hetzelve van dezen inhoud.

Fiat insertis
Hiermede Burgers en Broeders vertrouwen wij aan dit deel onzer commissie 
voldaan te hebben en dit reglement aan het oordeel der gecombineerden 
Vergadering overlatende, blijven wij naar toewensching van Heil en Broeder-
schap
/onderstd/ Burgers en Broeders

Uwe medeburgers en medebroeders
De commissie van opzigt
uit naam derzelve



get. W. Kluit Lz. 
J.W. Doedes 

Reglement voor den schoolmeester, 
voorlezer, voorzanger, koster en 
grafdelver te 'SGravendeel, Leer-Ambagt 
en Wieldrecht, gearresteerd door de 
Gecombineerde Collegien uitmakende de 
Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt en de Kerkenraad van 
'SGravendeel, 	Leer-Ambagt 	en 
Wieldrecht, den 16e Maart 1795, 
aangaande hetgeen door denzelven in de 
voornoemde qualiteiten zal te verrigten 
hebben en de inkomsten en 
Emolumenten welke hij daarvan zal 
trekken. 

Van hetgeen hij zal te verrichten hebben en waarna hij zig 
zal hebben te gedragen. 

§1 van den schoolmeester 
Art. 1 

Hij zal het geheele jaar door, des voormiddags en des namiddags school 
houden en geduurende den winter ook des Avonds, zullende de schooltijd 
beginnen des voormiddags ten negen uuren en eindigen ten twaalf uuren en 
des namiddags ten twee uuren en duuren tot vier uuren, ook des avonds bij 
den winter beginnen ten vijf en eindigen ten zeven uuren, terwijl het hem niet 
geoorlooft zal zijn, zich geduurende eenen geheele schooltijd te absenteeren, 
veel min in dien uuren buitenaf eenige lessen te geven. 

Art. 2 
Het school moet ten half negen uur des morgens open zijn en tusschen den 
voor- en namiddagschooltijd open blijven. De schoolmeester zal zorgen dat 
geduurende dien tusschentijd generleij ongeregeldheden in het school plaats 
hebben, noch iets uit de schoolborden ontvreemd worden, ook zal hij voor zig 
zelve geen gebruik van het School mogen maken. 

Art. 3 
Zijn pligt is om de kinderen te leeren lezen, zingen, schrijven en cijfferen en 
daarbij de beste boeken te gebruiken of de zodanige dien hem vanwege de 
municipaliteit en kerkenraad zullen worden aanbevolen, in 't bizonder zal hij 
die schoolboeken welke door de Maatschappij tot nu van 't Algemeen zijn of 
zullen worden uitgegeven tragten in te voeren, ook zal hij de leerlingen door 
maandelijksche prijzen tot naijver en naarstigheid aanmoedigen. 

Art. 4 
Hij moet ook voor zijnen Rekening nemen het onderwijs zijner leerlingen in de 
eerste beginzelen van den Natuurlijken en dus Geopenbaarden Godsdienst 
volgens goedgekeurde leerboeken en bijzonder volgens zulken als hem door de 
municipaliteit en kerkenraad zullen worden aanbevolen. 
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get. W. Kluit Lz.
J.W. Doedes

Reglement voor den schoolmeester, 
voorlezer, voorzanger, koster en 
grafdelver te 'SGravendeel, Leer-Ambagt 
en Wieldrecht, gearresteerd door de 
Gecombineerde Collegien uitmakende de 
Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt en de Kerkenraad van 
'SGravendeel, Leer-Ambagt en 
Wieldrecht, den 16e Maart 1795, 
aangaande hetgeen door denzelven in de 
voornoemde qualiteiten zal te verrigten 
hebben en de inkomsten en 
Emolumenten welke hij daarvan zal 
trekken.

Van hetgeen hij zal te verrichten hebben en waarna hij zig 
zal hebben te gedragen.

§1 van den schoolmeester
Art. 1

Hij zal het geheele jaar door, des voormiddags en des namiddags school 
houden en geduurende den winter ook des Avonds, zullende de schooltijd 
beginnen des voormiddags ten negen uuren en eindigen ten twaalf uuren en 
des namiddags ten twee uuren en duuren tot vier uuren, ook des avonds bij 
den winter beginnen ten vijf en eindigen ten zeven uuren, terwijl het hem niet 
geoorlooft zal zijn, zich geduurende eenen geheele schooltijd te absenteeren, 
veel min in dien uuren buitenaf eenige lessen te geven.

Art. 2
Het school moet ten half negen uur des morgens open zijn en tusschen den 
voor- en namiddagschooltijd open blijven. De schoolmeester zal zorgen dat 
geduurende dien tusschentijd generleij ongeregeldheden in het school plaats 
hebben, noch iets uit de schoolborden ontvreemd worden, ook zal hij voor zig 
zelve geen gebruik van het School mogen maken.

Art. 3
Zijn pligt is om de kinderen te leeren lezen, zingen, schrijven en cijfferen en 
daarbij de beste boeken te gebruiken of de zodanige dien hem vanwege de 
municipaliteit en kerkenraad zullen worden aanbevolen, in 't bizonder zal hij 
die schoolboeken welke door de Maatschappij tot nu van 't Algemeen zijn of 
zullen worden uitgegeven tragten in te voeren, ook zal hij de leerlingen door 
maandelijksche prijzen tot naijver en naarstigheid aanmoedigen.

Art. 4
Hij moet ook voor zijnen Rekening nemen het onderwijs zijner leerlingen in de 
eerste beginzelen van den Natuurlijken en dus Geopenbaarden Godsdienst 
volgens goedgekeurde leerboeken en bijzonder volgens zulken als hem door de 
municipaliteit en kerkenraad zullen worden aanbevolen.



Art. 5 
Hij zal zig hebben toe te leggen om de kinderen de gebeden, welke in het 
school voor en na worden gebeden, te doen verstaan - alsmede om aan dezelve 
eenige begrippen bij te brengen van het Gebed des Heeren, de Tien Geboden 
en de Artijkelen des Christelijken Geloofs, ook van de mest gebruikelijke 
gebeden, als hij hun dien doet van buiten leeren. 

Art. 6 
Hij zal telkens alvorens het school uitgaat een vers laten zingen, daarin 
volgende de 150 psalmen en de liederen dewelke daarop volgen. 

Art. 7 
Hij zal moeten toelaten dat de Schout of Predikant of een van beiden 
geadsisteerd den eerste door een lid van de Municipaliteit, de ander door een 
lid van den Kerkenraad, schoolvisitatie doen, zoo dikwijls zij zulks goedvinden 
en nodig oordeelen, en zig bij de gelegenheid ordenlijk hebben te gedragen. 

Art. 8 
Hij zal behoorlijk hebben zorg te dragen dat geennerhande ongeregeldheden in 
het school plaats hebben en bijzonder waken tegen het vloeken, schelden, 
zweeren en het misbruiken van Gods naam - ook de kinderen vriendelijkheid 
en bescheidenheid inboezemen, alsmede dat zij zich bij de weg betamelijk 
gedragen. 

Art. 9 
Hij zal verpligt zijn het geheele jaar door eenen ondermeester te hebben ter 
zijnen kosten, die in dien het mogelijk is, ook den Franschen taal magtig is, 
en zal hij geen ondermeester mogen aanstellen zonder denzelve eerst aan de 
Municipaliteit en den Kerkenraad te hebben voorgesteld, die hem alsdan 
zullen doen examineren en schoon door den collegien goedgekeurd zijnde, 
blijft de schoolmeester egter ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn gedrag in 
het school omtrent het schoolwezen. 

Art. 10 
Hij zal ook de kinderen der Perzonen die gealimenteerd worden moeten 
onderwijzen, alsmede de kinderen van zodanige perzonen, welke wel niet 
gealimenteerd worden, maar die egter buiten staat zijn om het schoolgeld te 
betalen, indien dezelve met een billet door den schout en predikant 
ondertekend ter schoole komen en verpligt zijn om weekelijks des zondags na 
den eersten godsdienst een Lijst in de consistorie te bezorgen met de namen 
dergenen die geduurende den voorgaanden week te laat ter school zijn 
gekomen ofwel geheel zijn weggebleven en daarvoor genieten die somma 
eenmaal in het jaar, welke hier agter zal worden bepaald, terwijl de 
Schoolbehoeften der gealimenteerden door den Armmeester en die dergeene 
welke met een billet van schout en predikant ter schole worden bezorgd, door 
derzelver ouders of voogden zullen worden betaald. 

Art. 11 
Hij zal niemand zijner scholieren eenig voorregt mogen geven, maar allen op 
eenen gelijken voet moeten behandelen, en indien hij kostkinderen houd, zal 
hij zig wel hebben te wagten dat zijn school daardoor niet verloopt, nog aan 
dezelve kostkinderen eenig voorregt in het school onderwijs geven, dewijl in 
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Art. 5
Hij zal zig hebben toe te leggen om de kinderen de gebeden, welke in het 
school voor en na worden gebeden, te doen verstaan - alsmede om aan dezelve 
eenige begrippen bij te brengen van het Gebed des Heeren, de Tien Geboden 
en de Artijkelen des Christelijken Geloofs, ook van de mest gebruikelijke 
gebeden, als hij hun dien doet van buiten leeren.

Art. 6
Hij zal telkens alvorens het school uitgaat een vers laten zingen, daarin 
volgende de 150 psalmen en de liederen dewelke daarop volgen.

Art. 7
Hij zal moeten toelaten dat de Schout of Predikant of een van beiden 
geadsisteerd den eerste door een lid van de Municipaliteit, de ander door een 
lid van den Kerkenraad, schoolvisitatie doen, zoo dikwijls zij zulks goedvinden 
en nodig oordeelen, en zig bij de gelegenheid ordenlijk hebben te gedragen.

Art. 8
Hij zal behoorlijk hebben zorg te dragen dat geennerhande ongeregeldheden in 
het school plaats hebben en bijzonder waken tegen het vloeken, schelden, 
zweeren en het misbruiken van Gods naam - ook de kinderen vriendelijkheid 
en bescheidenheid inboezemen, alsmede dat zij zich bij  de weg betamelijk 
gedragen.

Art. 9
Hij zal verpligt zijn het geheele jaar door eenen ondermeester te hebben ter 
zijnen kosten, die in dien het mogelijk is, ook den Franschen taal magtig is, 
en zal hij geen ondermeester mogen aanstellen zonder denzelve eerst aan de 
Municipaliteit en den Kerkenraad te hebben voorgesteld, die hem alsdan 
zullen doen examineren en schoon door den collegien goedgekeurd zijnde, 
blijft de schoolmeester egter ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn gedrag in 
het school omtrent het schoolwezen.

Art. 10
Hij zal ook de kinderen der Perzonen die gealimenteerd worden moeten 
onderwijzen, alsmede de kinderen van zodanige perzonen, welke wel niet 
gealimenteerd worden, maar die egter buiten staat zijn om het schoolgeld te 
betalen, indien dezelve met een billet door den schout en predikant 
ondertekend ter schoole komen en verpligt zijn om weekelijks des zondags na 
den eersten godsdienst een Lijst in de consistorie te bezorgen met de namen 
dergenen die geduurende den voorgaanden week te laat ter school zijn 
gekomen ofwel geheel zijn weggebleven en daarvoor genieten die somma 
eenmaal in het jaar, welke hier agter zal worden bepaald, terwijl de 
Schoolbehoeften der gealimenteerden door den Armmeester en die dergeene 
welke met een billet van schout en predikant ter schole worden bezorgd, door 
derzelver ouders of voogden zullen worden betaald.

Art. 11
Hij zal niemand zijner scholieren eenig voorregt mogen geven, maar allen op 
eenen gelijken voet moeten behandelen, en indien hij kostkinderen houd, zal 
hij zig wel hebben te wagten dat zijn school daardoor niet verloopt, nog aan 
dezelve kostkinderen eenig voorregt in het school onderwijs geven, dewijl in 



zulke gevallen hem het houden van kostkinderen door de collegien zouden 
worden verboden. 

Art. 12 
Hij zal verpligt zijn om bij de Eerste Classicale vergadering te Dordrecht de 
Formulieren van Eenigheid en de regelen die daarbij ten opzigte der 
schoolmeesters gevoegd zijn, te gaan onderteekenen. 

§2 van den voorlezer en voorzanger. 
Art. 13 

Hij zal bij alle openbare godsdienstoeffeningen, hetzij predikatien of 
catechisatie zelf moeten tegenwoordig zijn en den dienst waarnemen, en 
geenen anderen in zijnen plaats stellen, dan met voorgaande toestemming van 
de predikant. 

Art. 14 
Ten opzigte van hetgeen hij zal voorleesen en voorzingen moet hij zig gedragen 
overeenkomstig hetgeen hem door den predikant zal worden opgegeven en 
tijdig voor elke godsdienstoeffening aan deszelfs huis daarna komen 
vernemen. 

Art. 15 
Ten opzigt van het langer of korter zingen zal hij zig steeds hebben te 
gedragen overeenkomstig de begeerte van de Municipaliteit en Kerkenraad, en 
dien dezelve daaromtrent mogten verkiezen eenige reflectien te maken. 

Art. 16 
Wanneer des Zondags of op de gewoone feestdagen niet gepredikt word, zal hij 
verpligt zijn, om op den gewoone kerktijd een uur te lezen en te zingen. 

Art. 17 
Ook zal hij gehouden zijn om des zondags avonds daartoe door den 
kerkenraad behoorlijk aangemaand zijnde, hetzij alleen of met de andere 
catechisanten te moeten catechizeren. 

§3 van de koster 
Art. 18 

Hij zal het vuur in de stoven van de Municipaliteit en Kerkenraad hebben te 
bezorgen en daarmede beginnen zoodra hem zulks word aangezegt en er mede 
aanhouden zoolang het hem word afgezegt. 

Art. 19 
Hij zal moeten zorgen dat de kerk, tooren, consistorie, de banken van de 
Municipaliteit en Kerkenraad, oude Municipaliteit en oud-Ouderlingen 
alsmede de Predikstoel allen met denzelven verhemeltens, behoorlijk school 
en de stoelen en verdere banken in order gehouden worden. Ook zal hij de 
geheele kerk van bonnen en derzelver glazen ook van buiten eens in het jaar 
geheel schoon maken en verder de kroonen en verder koperwerk reinigen zoo 
menigmaal het nodig is, of bij verzuim hem door den kerkmeester in den tijd 
zal worden aangezegd. Ook zal hij het uurwerk telkens op den zon moeten 
stellen, hetzelve gangbaar en schoon houden, zullende de kerk tot het 
bovengemelde, buiten de hierna bepaalde Emolumenten alleen het 
Borstelwerk leveren, dog zal de koster verpligt zijn dat zorgvuldig te bewaren 
om hetzelve in een volgend jaar weder te kunnen gebruiken, zonder dat het 
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zulke gevallen hem het houden van kostkinderen door de collegien zouden 
worden verboden.

Art. 12
Hij zal verpligt zijn om bij de Eerste Classicale vergadering te Dordrecht de 
Formulieren van Eenigheid en de regelen die daarbij ten opzigte der 
schoolmeesters gevoegd zijn, te gaan onderteekenen.

§2 van den voorlezer en voorzanger.
Art. 13

Hij zal bij alle openbare godsdienstoeffeningen, hetzij predikatien of 
catechisatie zelf moeten tegenwoordig zijn en den dienst waarnemen, en 
geenen anderen in zijnen plaats stellen, dan met voorgaande toestemming van 
de predikant.

Art. 14
Ten opzigte van hetgeen hij zal voorleesen en voorzingen moet hij zig gedragen 
overeenkomstig hetgeen hem door den predikant zal worden opgegeven en 
tijdig voor elke godsdienstoeffening aan deszelfs huis daarna komen 
vernemen.

Art. 15
Ten opzigt van het langer of korter zingen zal hij zig steeds hebben te 
gedragen overeenkomstig de begeerte van de Municipaliteit en Kerkenraad, en 
dien dezelve daaromtrent mogten verkiezen eenige reflectien te maken.

Art. 16
Wanneer des Zondags of op de gewoone feestdagen niet gepredikt word, zal hij 
verpligt zijn, om op den gewoone kerktijd een uur te lezen en te zingen.

Art. 17
Ook zal hij gehouden zijn om des zondags avonds daartoe door den 
kerkenraad behoorlijk aangemaand zijnde, hetzij alleen of met de andere 
catechisanten te moeten catechizeren.

§3 van de koster
Art. 18

Hij zal het vuur in de stoven van de Municipaliteit en Kerkenraad hebben te 
bezorgen en daarmede beginnen zoodra hem zulks word aangezegt en er mede
aanhouden zoolang het hem word afgezegt.

Art. 19
Hij zal moeten zorgen dat de kerk, tooren, consistorie, de banken van de 
Municipaliteit en Kerkenraad, oude Municipaliteit en oud-Ouderlingen 
alsmede de Predikstoel allen met denzelven verhemeltens, behoorlijk school 
en de stoelen en verdere banken in order gehouden worden. Ook zal hij de 
geheele kerk van bonnen en derzelver glazen ook van buiten eens in het jaar 
geheel schoon maken en verder de kroonen en verder koperwerk reinigen zoo 
menigmaal het nodig is, of bij verzuim hem door den kerkmeester in den tijd 
zal worden aangezegd. Ook zal hij het uurwerk telkens op den zon moeten 
stellen, hetzelve gangbaar en schoon houden, zullende de kerk tot het 
bovengemelde, buiten de hierna bepaalde Emolumenten alleen het 
Borstelwerk leveren, dog zal de koster verpligt zijn dat zorgvuldig te bewaren 
om hetzelve in een volgend jaar weder te kunnen gebruiken, zonder dat het 



hem vrij staat voor zig zelf gebruik daarvan te maken, alles ter zijner 
verantwoording voor de beide collegien. 

Art. 20 
Hij zal den Kerkenraad moeten dagvaarden op een billet van den predikant of 
in geval van vacature van den oudsten ouderling, en voorts bij alle kerkelijke 
vergaderingen bij de hand zijn en alle kerkelijke dagvaardingen en 
boodschappen doen, mitsgaders papier, pennen en inkt in de consistorie 
bezorgen ten zijnen kosten en in het algemeen aan den Kerkenraad in hetgeen 
waarin zij hem oordeelen bij derzelven bijeenkomsten nodig te hebben in het 
redelijk ten dienste staan. 

Art. 21 
Hij zal den kerkmeester in den tijd behoorlijk moeten adsisteeren, in het 
ontfangen der revenuën van de stoelen en banken in de kerk en bij wanbeta-
ling van dezen of genen op order van den kerkmeester de agterstallen moeten 
inmanen. 

Art. 22 
Ten opzigt van het luijden der klokken zal hij verpligt zijn dagelijks des 
morgens en des avonds ten agt uuren met de grooten klok en des middags ten 
twaalf uuren met de kleinen klok te luijden, onmiddelijk nadat de klok 
geslagen heeft, doende telkens zestig trekken - hetzelve getal trekken zal ook 
moeten geschieden bij alle Godsdienstige bijeenkomsten en ook zal hij verpligt 
zijn zoo dikwijls hem zulks door den schout zal worden gelast, voor zooveel 
het tot het gemeente land en het dorp betrekking zal hebben, met de kleine 
klok te kleppen, zonde als vandaar voor iets te mogen rekenen, en in geval 
van Brand zal hij zig ten aanzien van het kleppen hebben te gedragen 
overeenkomstig het brandreglement 't welk door de Municipaliteit zal worden 
vervaardigd. 

Art. 23 
Hij is gehouden bij alle godsdienstoefeningen, voor het laatste opluijden, bij 
den predikant te komen vragen of hij zal opluijden en of er ook iets te 
bezorgen is, en zal zig daarna moeten gedragen. 

Art. 24 
Hij zal het Brood tot het gebruik van des Heeren Avondmaal snijden en alles 
bewaren, bezorgen en schoonhouden, wat tot de plegtigheid behoord, blijven-
de hetzelve ter zijner verantwoording. 

Art. 25 
Bij den Avondgodsdienst en bij de bijzonderen Catechisatien in de week zal hij 
verpligt zijn de kaarsen aan te steeken en uit te blusschen en onder zijn 
bewaring nemen, blijvende altoos verpligt aangaande de gebruikte kaarsen 
aan de kerkmeester indertijd en desnoods aan den kerkenraad behoorlijk 
verantwoording te doen. 

Art. 26 
Hij zal ieder vierendeel jaars aan den kerkmeester in der tijt eene naaukeurige 
lijst overgeven van de poosen, welke hij over perzonen welke gestorven of 
begraven zijn, geluijd heeft, met bijvoeging van derzelven naam, alsmede of 
met eene dan wel met beide klokken geluid is - ook zal hij in bewaring en 
onder zijn opzigt moeten houden de doodbaaren en doodkleeden, en zal voor 
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ling van dezen of genen op order van den kerkmeester de agterstallen moeten 
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Ten opzigt van het luijden der klokken zal hij verpligt zijn dagelijks des 
morgens en des avonds ten agt uuren met de grooten klok en des middags ten 
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van Brand zal hij zig ten aanzien van het kleppen hebben te gedragen 
overeenkomstig het brandreglement 't welk door de Municipaliteit zal worden 
vervaardigd.

Art. 23
Hij is gehouden bij alle godsdienstoefeningen, voor het laatste opluijden, bij 
den predikant te komen vragen of hij zal opluijden en of er ook iets te 
bezorgen is, en zal zig daarna moeten gedragen.

Art. 24
Hij zal het Brood tot het gebruik van des Heeren Avondmaal snijden en alles 
bewaren, bezorgen en schoonhouden, wat tot de plegtigheid behoord, blijven-
de hetzelve ter zijner verantwoording.

Art. 25
Bij den Avondgodsdienst en bij de bijzonderen Catechisatien in de week zal hij 
verpligt zijn de kaarsen aan te steeken en uit te blusschen en onder zijn 
bewaring nemen, blijvende altoos verpligt aangaande de gebruikte kaarsen 
aan de kerkmeester indertijd en desnoods aan den kerkenraad behoorlijk 
verantwoording te doen.

Art. 26
Hij zal ieder vierendeel jaars aan den kerkmeester in der tijt eene naaukeurige 
lijst overgeven van de poosen, welke hij over perzonen welke gestorven of 
begraven zijn, geluijd heeft, met bijvoeging van derzelven naam, alsmede of 
met eene dan wel met beide klokken geluid is - ook zal hij in bewaring en 
onder zijn opzigt moeten houden de doodbaaren en doodkleeden, en zal voor 



het een en ander zoo veel genieten als hier agter zal worden bepaald. 

§4 van den grafdelver of doodgraver 

Art. 27 
Hij zal naaukeurige aanteekening moeten houden van de persoonen welke op 
het kerkhof of in de kerk begraven worden, alsmede of dezelve Pro Deo of in 
een classis begraven zijn en in welke classis, en daarvan zooveel het laatste 
aangaat 's maandelijks aan den Secretaris eene Lijst overgeven. 

Art. 28 
Hij zal alle gereedschappen, nodig tot graven en begraven, ten zijnen kosten 
moeten aankoopen en in goede order onderhouden. 

Art. 29 
Hij zal voor een begraafplaats in de kerk, voor een bejaard perzoon, volstrekt 
aan niemand meer in rekening mogen brengen dan zes gulden en voor een 
kind de helft 
en dit geld des zondags na de begrafenis in de consistorie aan den kerkmees-
ter moeten ter hand stellen, terwijl hij verder aan niemand, hetzij eene 
begraving vald op het kerkhof of in de kerk onder eenigerleij voorwendsel voor 
zijn salaris iets meer dan het gewoone hierna bepaalde begraafgeld zal mogen 
afnemen, van welk begraafgeld hij egter als een lijk in de kerk begraven wordt, 
aan den kerkmeester zal ter hand stellen, voor een bejaard persoon twaalf 
stuivers en voor een kind zes stuivers, en zal het zinken der bijzondere graven 
voor zijne rekening blijven zonder daarvoor iets buitengewoons aan imant te 
mogen afvorderen - in dien verstande nogtans dat als een geheel pand in de 
kerk moet worden gezonken dit geschieden zal ten koste van de kerk door de 
minst aannemende en zal dit laatste geval staan ter beoordeling van den 
Kerkenraad. 

§5 In het algemeen 
Art. 30 

Zal hij de dorpsstraten alsmede het straatje voor de Kaay tot de Rijkestraat en 
dezen behoorlijk op alle schaaudagen schoonhouden, gelijk ook alle straten 
die van Dorpswege in het vervolg gelegt mogten worden, gelijk hij mede de 
straat op het kerkhof schoon moet houden en in 't uitwieden het gras op het 
kerkhof intijds laten afmaaijen en de sloot daar rondsom schoonmaken, ook 
toezien en verhinderen dat geenerleij vee op het kerkhof zal weijden of loopen, 
alsmede het nodige zand op het kerkhof spreiden - welk zand hem door de 
kerk zal worden geleverd - alles onder correctie van de respectieve collegien, 
ider in den haren, voor welk een en ander hij zooveel zal genieten als 
hieronder zal worden aangewezen. 

Art. 31 
Eindelijk zal hij in zijne te voorengenoemde qualiteiten verpligt zijn zig te 
gedragen overeenkomstig zoodanige veranderingen en bijvoegzelen, 
betreffende dit reglement als de Gecombineerde Collegien zouden mogen 
nodig oordeelen welke nu vooralsdan worden gehouden, voor in dit Reglement 
geinsereerd 
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§5 In het algemeen
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Zal hij de dorpsstraten alsmede het straatje voor de Kaay tot de Rijkestraat en 
dezen behoorlijk op alle schaaudagen schoonhouden, gelijk ook alle straten 
die van Dorpswege in het vervolg gelegt mogten worden, gelijk hij mede de 
straat op het kerkhof schoon moet houden en in 't uitwieden het gras op het 
kerkhof intijds laten afmaaijen en de sloot daar rondsom schoonmaken, ook 
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alsmede het nodige zand op het kerkhof spreiden - welk zand hem door de 
kerk zal worden geleverd - alles onder correctie van de respectieve collegien, 
ider in den haren, voor welk een en ander hij zooveel zal genieten als 
hieronder zal worden aangewezen.

Art. 31
Eindelijk zal hij in zijne te voorengenoemde qualiteiten verpligt zijn zig te 
gedragen overeenkomstig zoodanige veranderingen en bijvoegzelen, 
betreffende dit reglement als de Gecombineerde Collegien zouden mogen 
nodig oordeelen welke nu vooralsdan worden gehouden, voor in dit Reglement 
geinsereerd



2 van de Emolumenten en inkomsten, welke de schoolmeester &c. in 
zijn onderscheidene qualiteiten zal hebben en mogen genieten. 

Voor eerst het gewoon schoolgeld, zonder hetzelve ander dan met consent der 
beiden collegien ooit te mogen verhoogen. 
Ten tweeden, zal hij vanwege de Municipaliteit als schoolmeester en voor het 
verzorgen van vuur in de stooven in derzelven bank, voor het kleppen van 's 
Lands of Dorpswegen, voor het dagelijks Luijden der klokken, voor het 
schoonhouden van de Dorpsstraat en &c. genieten eenmaal voor allen in het 
jaar de somma van negen en negentig gulden. 
Ten derden, voor de kinderen der perzonen welke gealimenteert worden of die 
anders met een billet door den schout en predikant onderteekent, ter school 

worden bezorgd, de somma van twintig gulden in het jaar, te betalen door den 
diacon. in den tijd - zullende de schoolbehoeften der gealimenteerden door de 
diacon. en overige hier bedoelde door derzelven ouders of voogden worden 
aangeschaft of betaald. 
Ten vierden voor het doen van zijnen dienst bij alle godsdienstige bijeen-
komsten van de kerk, jaarlijks veertig gulden. 
Ten vijfden voor het waarnemen van den winteravondgodsdienst in de week 
de helft van den armen en de wederhelft van de kerk, jaarlijks tien gulden. 
Ten zesden voor het verrigten van al hetgeen in het bovenstaande reglement 
van den 18e tot den 25e artijkel breeder is gespecificeert een en veertig gulden 
jaarlijks als twintig gulden van den armen en eenentwintig gulden van den 
kerk, zonder voor eenige bijzonderheden hoe ook genaamt iets meer te mogen 
in rekening brengen. 
Ten zevenden voor het kleppen met de kleine klok, bij verkoopingen telkens 
vier stuivers. 
Ten achtsten voor elk half uur, 't welk hij luijd, bij sterven of begraven, met de 
groote klok alhier een derden van de veertien stuivers en met beiden een 
derden van de twee en twintig stuiver, terwijl hij de overige twee derden aan 
den kerkmeester zal hebben te verantwoorden. 
Ten negenden voor het gebruiken van de doodbaar en het doodkleed telkens 
drie stuivers, terwijl hij de overige zeventien stuivers insgelijk aan den 
kerkmeester zal hebben te verantwoorden. 
Ten tienden voor elk bejaard lijk, 't welk op het kerkhof wordt begraven eene 
gulden en voor een kind tien stuivers, dog als het sterk vriest, het dubbeld. 
Ten elfden voor elk graf in de kerk, voor een bejaarde 2 gulden en 8 stuiver en 
voor een kind eenen gulden en vier stuivers, dog van welke zomma hij aan de 
kerkmeester indertijd zal te verantwoorden hebben twaalf stuivers voor het 
graf van een bejaard perzoon en zes stuivers voor het graf van een kind. 
Ten twaalfden voor het luijden over en begraven van bejaarden welker lijken 
door de diaconie zijn aangeslagen eenen gulden en negentien stuivers en voor 
een kind de helft, te betalen door de diacon.,mits hij als dan voor bejaarde 
lijken op den dag van het overlijden een half uur en op de dag der begrafenis 
des morgens ten agt uure mede een half uur met de groote klok zal moeten 
luij den. 
Ten dertienden voor het schoonhouden van het kerkhof en den slooten 
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rondom hetzelve, alsmede voor het spreiden van het zand, het gras op het 
kerkhof wassende 
Aldus gearresteerd 
voornoemd op den 
onderteekend: 
W. Kluit Lz. schout 
Cornelis van IJperen 
Hk. Diepenhorst 
Aardt van der Wulp 
Hermen Pasman 
Pieter de Kievit 
Pleun de Vlaming 
Jan van Soest 
Mij prezent Secr. 
W. Kluit Lz.  

(geen bedrag ingevuld) 
en goedgekeurd door de gecombineerde Collegien 
16e Maart 1795 en door ons ider in onze qualiteit 

(onderstand en was geteekent) 
J.W. Doedes, predikant 
Teunis van Prooijen 
Melis Naaktgeboren 
Ari de Vlaming 
Teunis van de Koppel 
Hendk. van Warendorp 
Pieter Verijp 
Mij present als scriba van de gecombineerde 
Collegien 

J.W. Doedes 

En is geresolveert dat van dit reglement een afschrift zal geplaatst worden in 
het Resolutieboek van de Municipaliteit en in het Acten boek van den 
Kerkenraad,alsmede dat een gedrukt Extract daarvan aan den schoolmeester 
zal worden ter hand gesteld, opdat hij weete waar hij zig na zal hebben te 
gedragen. 
Dit bovenstaande reglement heden den 25e Maart 1795 van nieeus 
geresumeerd zijnde is, onder verbintenis dat hij zig overeenkomstig het zelve 
gedragen zal - op den zelven dag beroepen tot schoolmeester, voorlezer, 
voorzanger, koster en grafdelver en 'SGravendeel, Leer-Ambagt en Wieldrecht 
den perzoon van Jan van Harthals en zulks tot kennelijk wederopzeggen 
geduurende 
Aldus gedaan, gearresteerd in onze gecombineerde vergadering van den 25e 
Maart 1795 
(Was getekend) W.Kluit Lz. schout 

	
J.W. Doedes 

Cornelis van Iperen 
	

Teunis van Prooijen 
Hend.k. Diepenhorst 
	

Melis Naaktgeboren 
Aardt van der Wulp 
	

Ari de Vlaming 
Hermen Pasman 
	

Teunis van de Koppel 
Pieter de Kievit 
	

Hendr.k van Warendorp 
Pleun de Vlaming 
	

Pieter Verijp 
Jan van Soest 

(onderstand) 
	

Ons Present. 
W. Kluit Lz. secret.s 
J.W. Doedes Scriba 

(Hierna zijn weer enige bladzijden leeg. Op blad 23 vervolg) 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt gehouden den 5e Mey 1795, het Eerste 
Jaar der Bataafschen Vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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rondom hetzelve, alsmede voor het spreiden van het zand, het gras op het 
kerkhof wassende (geen bedrag ingevuld)
Aldus gearresteerd en goedgekeurd door de gecombineerde Collegien 
voornoemd op den 16e Maart 1795 en door ons ider in onze qualiteit 
onderteekend: (onderstand en was geteekent)
W. Kluit Lz. schout J.W. Doedes, predikant
Cornelis van IJperen Teunis van Prooijen
Hk. Diepenhorst Melis Naaktgeboren
Aardt van der Wulp Ari de Vlaming
Hermen Pasman Teunis van de Koppel
Pieter de Kievit Hendk. van Warendorp
Pleun de Vlaming Pieter Verijp
Jan van Soest Mij present als scriba van de gecombineerde
Mij prezent Secr. Collegien
W. Kluit Lz. J.W. Doedes

En is geresolveert dat van dit reglement een afschrift zal geplaatst worden in 
het Resolutieboek van de Municipaliteit en in het Acten boek van den 
Kerkenraad,alsmede dat een gedrukt Extract daarvan aan den schoolmeester 
zal worden ter hand gesteld, opdat hij weete waar hij zig na zal hebben te 
gedragen.
Dit bovenstaande reglement heden den 25e Maart 1795 van nieeus 
geresumeerd zijnde is, onder verbintenis dat hij zig overeenkomstig het zelve 
gedragen zal - op den zelven dag beroepen tot schoolmeester, voorlezer, 
voorzanger, koster en grafdelver en 'SGravendeel, Leer-Ambagt en Wieldrecht 
den perzoon van Jan van Harthals en zulks tot kennelijk wederopzeggen 
geduurende
Aldus gedaan, gearresteerd in onze gecombineerde vergadering van den 25e 
Maart 1795
(Was getekend) W.Kluit Lz. schout J.W. Doedes
Cornelis van Iperen Teunis van Prooijen
Hend.k. Diepenhorst Melis Naaktgeboren
Aardt van der Wulp Ari de Vlaming
Hermen Pasman Teunis van de Koppel
Pieter de Kievit Hendr.k van Warendorp
Pleun de Vlaming Pieter Verijp
Jan van Soest

(onderstand) Ons Present.
W. Kluit Lz. secret.s
J.W. Doedes Scriba

(Hierna zijn weer enige bladzijden leeg. Op blad 23 vervolg)

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt gehouden den 5e Mey 1795, het Eerste 
Jaar der Bataafschen Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



Den burger Willem Kluit Lz., den le dezer voor de poste als schout en 
secretaris dezer dorpe bedankt hebbende, is den geregtsbode Teunis van de 
Koppel als Secretaris ad interim aangesteld, denwelke zig die post liet 
welgevallen en den eed in handen van den President afleide. 

Is geresolveert om in plaats van den bedankt hebbende schout Kluit een 
andere te verkiezen en tot dat einde de burgerij op te roepen tegen aanstaande 
Zaturdag den 9e dezer 's namiddags ten twee uuren in de kerk, waar toe ook 
door den secretaris en concept-publicatie wierd vervaardigd, door hem 
voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering. 
Door den President A. van der Wulp gecommuniceert zijnde een missive te 
hebben ontvangen van de Burgeresse de Wed. de Voogd, dog geschreven door 
de burger P. Bosveld, inhoudende een verzoek om Extract uit de 
Dorpsrekening, gesloten den 15 December 1667, waarop gedelibereert zijnde, 
is goedgevonden dat de secretaris zig zoude vervoegen bij den geweezen 
secretaris Kluit, denzelve van het voorn. kennis geven en verzoeken het 
gemelde extract aan de Municipaliteit te bezorgen. 

Door den burger Pasman is geproponeerd om bij wijze van uitloting op 
Pinxteren 3 a.k. Leden der Municipaliteit te doen afgaan, en door de burgerij 
zoo veel in deszelfs plaats te doen aanstellen, dog welk voorstel na rijpe 
deliberatie is afgekeurd. 

Is gelezen een missive van het Committé van correspondentie in den 
Hoekschen Waard, gedateerd 30 April 1795, inhoudende een voorstel om dit 
jaar in dezen waard geen kermissen te permitteren, op welk voorstel 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden met gemeld voorstel zig te conformeeren, 
en daaarvan aan het voorsz. committé per missive kennis te geven. 
Vermits door de Municipaliteit reets een vroedvrouw is beroepen en aan 
dezelve twee missives toegezonden, ten einde haar daarvan kennis te geven, 
dog geen antwoord tot dusverre bekomen hebbende en er op gisteren een brief 
van sollicitatie van een andere vrouw was ingekomen, is daarover gedelibe-
reert en goedgevonden aan de eerstgenoemde ten overvloede nog een missive 
te schrijven en daarin te bepalen zes dagen na den datum op dewelke die 
word verzonden en in geval als dan geen antwoord hebbende bekomen, de 
municipaliteit met haar werk zoude voortgaan in dit opzigt. 
Aldus geresumeert en geteekent den 5e Mey 1795 het le jaar der Bataafschen 
vrijheid. 

H. Pasman 	 T. van de Koppel 
schout 	 secretaris 

Vergadering gehouden dato ut su-
pra 's namiddags ten 5 uuren. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande Vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is gerapporteerd door den secretaris ad interim dat hij bij den gewezen 
secretaris Kluit zig had vervoegt en denzelven te kennis gegeven dat bij de 
Municipaliteit was ingekomen een missive geschreven door de burger P. 
Bosveld, dog uit naam van de Burgeresse de Wed. de Voogd, behelzende een 
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Den burger Willem Kluit Lz., den 1e dezer voor de poste als schout en 
secretaris dezer dorpe bedankt hebbende, is den geregtsbode Teunis van de 
Koppel als Secretaris ad interim aangesteld, denwelke zig die post liet 
welgevallen en den eed in handen van den President afleide.

Is geresolveert om in plaats van den bedankt hebbende schout Kluit een 
andere te verkiezen en tot dat einde de burgerij op te roepen tegen aanstaande 
Zaturdag den 9e dezer 's namiddags ten twee uuren in de kerk, waar toe ook 
door den secretaris en concept-publicatie wierd vervaardigd, door hem 
voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering.
Door den President A. van der Wulp gecommuniceert zijnde een missive te 
hebben ontvangen van de Burgeresse de Wed. de Voogd, dog geschreven door 
de burger P. Bosveld, inhoudende een verzoek om Extract uit de 
Dorpsrekening, gesloten den 15 December 1667, waarop gedelibereert zijnde, 
is goedgevonden dat de secretaris zig zoude vervoegen bij den geweezen 
secretaris Kluit, denzelve van het voorn. kennis geven en verzoeken het 
gemelde extract aan de Municipaliteit te bezorgen.

Door den burger Pasman is geproponeerd om bij wijze van uitloting op 
Pinxteren 3 a.k. Leden der Municipaliteit te doen afgaan, en door de burgerij 
zoo veel in deszelfs plaats te doen aanstellen, dog welk voorstel na rijpe 
deliberatie is afgekeurd.

Is gelezen een missive van het Committé van correspondentie in den 
Hoekschen Waard, gedateerd 30 April 1795, inhoudende een voorstel om dit 
jaar in dezen waard geen kermissen te permitteren, op welk voorstel 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden met gemeld voorstel zig te conformeeren, 
en daaarvan aan het voorsz. committé per missive kennis te geven.
Vermits door de Municipaliteit reets een vroedvrouw is beroepen en aan 
dezelve twee missives toegezonden, ten einde haar daarvan kennis te geven, 
dog geen antwoord tot dusverre bekomen hebbende en er op gisteren een brief 
van sollicitatie van een andere vrouw was ingekomen, is daarover gedelibe-
reert en goedgevonden aan de eerstgenoemde ten overvloede nog een missive 
te schrijven en daarin te bepalen zes dagen na den datum op dewelke die 
word verzonden en in geval als dan geen antwoord hebbende bekomen, de 
municipaliteit met haar werk zoude voortgaan in dit opzigt.
Aldus geresumeert en geteekent den 5e Mey 1795 het 1e jaar der Bataafschen 
vrijheid.

H. Pasman T. van de Koppel
schout secretaris

Vergadering gehouden dato ut su-
pra 's namiddags ten 5 uuren.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande Vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is gerapporteerd door den secretaris ad interim dat hij bij den gewezen 
secretaris Kluit zig had vervoegt en denzelven te kennis gegeven dat bij de 
Municipaliteit was ingekomen een missive geschreven door de burger P. 
Bosveld, dog uit naam van de Burgeresse de Wed. de Voogd, behelzende een 



verzoek om Extract uit de dorpsrekening gesloten 15 december 1667 en dat 
de Municipaliteit derhalve verzogt zulk een extract aan hun ter hand te 
stellen, dat de burger Kluit daarop hadden gezegt dat zulks de Municipaliteit 
zelve of Eigenlijk de Secretaris zijn werk was, dat de secretaris daarop hadde 
geantwoord dit ook zoo te begrijpen, dog als dan verzogt om dat protokol te 
mogen hebben, ten einde in staat te zijn aan 't verzoek van P. Bosveld te 
voldoen, dog Kluit daarop zeide niets van de secretaris over te zullen of te 
kunnen geven, dan onder behoorlijk renversaal, dat door hem secretaris 
vervolgens nog was gevraagt om de documenten van de gesolliciteert 
hebbende vroedvrouwen en om de lijsten van aanschrijving omtrent het 
geleverde aan de fransche troupes, dog dat hij op voormelden voet alles had 
geweigerd, daarbij voegende dat hij verzogt voortaan 't gene hem gecommuni-
ceert of verzogt mogt worden, dat zulks schriftelijk zoude geschieden. 
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden eene commissie te benoemen 
ten einde over 't voorenstaande met den advokaat van der Meij te adviseeren 
en tegelijk te informeerden naar de vroedvrouw Elizabeth Gezelle, huisvrouw 
van J.G. Hageman, woondende te Dordrecht, welke commissie bij het lot is te 
beurt gevallen de burgers Aart van der Wulp en Cornelis van Iperen, dog 
welke eerstgenoemde zijne commissie overgaf aan de secretaris T. van de 
Koppel. 

Aldus gedaan, geresumeerd en geteekend de 9e Mey 1795 het le jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout. T van de Koppel, secr. 

Vergadering, gehouden bij de Municipaliteit van 
'SGravendeel en Leer-Ambagt den 9e Mey 1795, het 
eerste jaar der Bataafsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
De commissie raporteert dat zij hunnen last hebben volbragt bij den advokaat 
van der Meij hebben geadviseert, en door hem zijn gezegt dat Kluit daar van 
wel en voorzigtig had gedaan, van geen dingen tot de secretarie behoorende af 
te geeven zonder Renversaal, want dat hij er aansprakelijk voor was, en er wel 
iets zonder dat het genoteert wierd zoude kunnen werden vergeten, dog dat hij 
niet twijffelde wanneer de secretaris behoorlijk gequalificeert bij hem ging en 
van hem vraagde onder behoorlijk renversaal 't een of ander of wel de geheele 
secretarie, hij 't hem wel zoude ter hand te stellen en in geval hij het dan mogt 
weigeren, er dan wel weg voor hem was, 
dat hij verder op het gezegde door hun dat Kluit hadde gezegt geen communi-
caties of verzoeken mondeling meer te zullen aannemen, zeide dat zulks niets 
was, dog wanneer Kluit daarbij bleef persisteren er dan niets beter op was dan 
hem ook te zeggen dat de Municipaliteit van hem ook alles schriftelijk 
verwagte, en niets mondeling zoude aannemen. 
En dat zij vervolgens naar de vroedvrouw te voren gemeld hadden geinfor-
meert en van haar allerloffelijkst getuigenissen bekomen, welke raport wierd 
goedgekeurd en de commissie bedankt. 
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verzoek om Extract uit de dorpsrekening gesloten 15 december 1667 en dat 
de Municipaliteit derhalve verzogt zulk een extract aan hun ter hand te 
stellen, dat de burger Kluit daarop hadden gezegt dat zulks de Municipaliteit 
zelve of Eigenlijk de Secretaris zijn werk was, dat de secretaris daarop hadde 
geantwoord dit ook zoo te begrijpen, dog als dan verzogt om dat protokol te 
mogen hebben, ten einde in staat te zijn aan 't verzoek van P. Bosveld te 
voldoen, dog Kluit daarop zeide niets van de secretaris over te zullen of te 
kunnen geven, dan onder behoorlijk renversaal, dat door hem secretaris 
vervolgens nog was gevraagt om de documenten van de gesolliciteert 
hebbende vroedvrouwen en om de lijsten van aanschrijving omtrent het 
geleverde aan de fransche troupes, dog dat hij op voormelden voet alles had 
geweigerd, daarbij voegende dat hij verzogt voortaan 't gene hem gecommuni-
ceert of verzogt mogt worden, dat zulks schriftelijk zoude geschieden.
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden eene commissie te benoemen 
ten einde over 't voorenstaande met den advokaat van der Meij te adviseeren 
en tegelijk te informeerden naar de vroedvrouw Elizabeth Gezelle, huisvrouw 
van J.G. Hageman, woondende te Dordrecht, welke commissie bij het lot is te 
beurt gevallen de burgers Aart van der Wulp en Cornelis van Iperen, dog 
welke eerstgenoemde zijne commissie overgaf aan de secretaris T. van de 
Koppel.

Aldus gedaan, geresumeerd en geteekend de 9e Mey 1795 het 1e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout. T van de Koppel, secr.

Vergadering, gehouden bij de Municipaliteit van 
'SGravendeel en Leer-Ambagt den 9e Mey 1795, het 
eerste jaar der Bataafsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
De commissie raporteert dat zij hunnen last hebben volbragt bij den advokaat 
van der Meij hebben geadviseert, en door hem zijn gezegt dat Kluit daar van 
wel en voorzigtig had gedaan, van geen dingen tot de secretarie behoorende af 
te geeven zonder Renversaal, want dat hij er aansprakelijk voor was, en er wel 
iets zonder dat het genoteert wierd zoude kunnen werden vergeten, dog dat hij 
niet twijffelde wanneer de secretaris behoorlijk gequalificeert bij hem ging en 
van hem vraagde onder behoorlijk renversaal 't een of ander of wel de geheele 
secretarie, hij 't hem wel zoude ter hand te stellen en in geval hij het dan mogt 
weigeren, er dan wel weg voor hem was,
dat hij verder op het gezegde door hun dat Kluit hadde gezegt geen communi-
caties of verzoeken mondeling meer te zullen aannemen, zeide dat zulks niets 
was, dog wanneer Kluit daarbij bleef persisteren er dan niets beter op was dan 
hem ook te zeggen dat de Municipaliteit van hem ook alles schriftelijk 
verwagte, en niets mondeling zoude aannemen.
En dat zij vervolgens naar de vroedvrouw te voren gemeld hadden geinfor-
meert en van haar allerloffelijkst getuigenissen bekomen, welke raport wierd 
goedgekeurd en de commissie bedankt.



Vervolgens is door den secretaris voorgelezen een aanschrijving van de 
provisionele Representanten van het Volk van Holland, inhoudende dat de 
Municipaliteit wordt verzogt en gelast om een Committé van Waakzaamheid 
aan te stellen, ten Einde met het Committé van Algemeene Waakzaamheid in 
's Hage te correspondeeren, waarop door de Municipaliteit aanstonds is 
geresolveert een committé te benoemen en zijn met meerderheid van 
stemmen, provisioneel voor drie maanden daartoe verkozen de Burgers Arij de 
Vlaming, Lodewijk Bongers en Pieter Verijp, dewelke daarvan kennis gegeven 
zijnde, die post zig lieten welgevallen. 
Verder is voor de vergadering gecompareert Elizabeth Gezelle, huisvrouw van 
J.G. Hageman, dewelke haar getuigschriften als vroedvrouw aan de Municipa-
liteit overgaf en door dezelve naar gesien en goed gekeurt zijnde, is 
goedgevonden haar aan te stellen tot vroedvrouw dezer dorpe op het gewone 
tractement van 6 guldens in 't Jaar, 't welk door haar wierd aangenomen, met 
belofte van uitterlijk heden over agt dagen alhier met 'er woon te komen. 

Vervolgens de Municipaliteit zig naar de kerk begeven hebbende, ten einde 
een schout te verkiezen, is door de secretaris ad interim de publicatie van den 
5e dezer voorgelezen aan de prezente burgers, waarop men vervolgens 
overging om uit de prezenten een commissie te vragen, ten einde de briefjes 
mede naar te zien, dezelve zig bij de Municipaliteit gevoegt hebbende, wierden 
de briefjes geopent en de stemmen opgenomen, en is gebleken dat met bijna 
eenparigheid van stemmen tot schout was verkozen den Burger Herman 
Pasman, dog dewelke om gewigtige redenen daarvoor bedankte, evenwel egter 
op sterke instantien van Municipaliteit en Burgerij dewelke hem 14 dagen tijd 
gaven om zig te beraden, dat zelve die tijd in overweging nam. 
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 13e Mey 1795 het eerste Jaar der 
Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T.v.d. Koppel, secr. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Zijn ingekomen de Notulen der vergadering van gecommitteerden uit de 
Respective Municipaliteiten van de Hoeksche Waard, gehouden te Oud-Beijer-
land den 6e Meij laatstleden en geresumeert. 
Op dezelve vergadering den burger Herman Pasman verkozen zijnde tot 
Provisionele Representant wegens dezen Waard, is de vergadering van Holland 
en zulks door den geheelen Waard op alle plaatzen bij publicatie wanwegen 
het committé van correspondentie bekend gemaakt zijnde, wierd door hem 
gevraagd of er ook iemand klagten tegens hem had ingebragt, 't welk door alle 
de leden der Municipaliteit met neen wierd beantwoord. 

Verder door denzelven Burger Pasman voorgestelt zijnde, dat ingeval hij 't 
Schouts Ampt aannam, hij dan ook voor onderstelde dat 't Ampt van 
Vendumeester er bij zoude zijn, dewijl het Eerste niets op zig zelven was, 
waarop gedelibereert zijnde, eenparig wierd geresolveert conform het voorstel. 
Is door een commissie uit den kerkenraad alhier verzogt uit hoofde van den 
dringenden nood waarin zig den diaconie dezer plaats bevind, vrijheid om een 
extaordinaire collecte te mogen doen, 't welk aanstonds gunstig wierd 
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Vervolgens is door den secretaris voorgelezen een aanschrijving van de 
provisionele Representanten van het Volk van Holland, inhoudende dat de 
Municipaliteit wordt verzogt en gelast om een Committé van Waakzaamheid 
aan te stellen, ten Einde met het Committé van Algemeene Waakzaamheid in 
's Hage te correspondeeren, waarop door de Municipaliteit aanstonds is 
geresolveert een committé te benoemen en zijn met meerderheid van 
stemmen, provisioneel voor drie maanden daartoe verkozen de Burgers Arij de 
Vlaming, Lodewijk Bongers en Pieter Verijp, dewelke daarvan kennis gegeven 
zijnde, die post zig lieten welgevallen.
Verder is voor de vergadering gecompareert Elizabeth Gezelle, huisvrouw van 
J.G. Hageman, dewelke haar getuigschriften als vroedvrouw aan de Municipa-
liteit overgaf en door dezelve naar gesien en goed gekeurt zijnde, is 
goedgevonden haar aan te stellen tot vroedvrouw dezer dorpe op het gewone 
tractement van 6 guldens in 't Jaar, 't welk door haar wierd aangenomen, met 
belofte van uitterlijk heden over agt dagen alhier met 'er woon te komen.

Vervolgens de Municipaliteit zig naar de kerk begeven hebbende, ten einde 
een schout te verkiezen, is door de secretaris ad interim de publicatie van den 
5e dezer voorgelezen aan de prezente burgers, waarop men vervolgens 
overging om uit de prezenten een commissie te vragen, ten einde de briefjes 
mede naar te zien, dezelve zig bij de Municipaliteit gevoegt hebbende, wierden 
de briefjes geopent en de stemmen opgenomen, en is gebleken dat met bijna 
eenparigheid van stemmen tot schout was verkozen den Burger Herman 
Pasman, dog dewelke om gewigtige redenen daarvoor bedankte, evenwel egter 
op sterke instantien van Municipaliteit en Burgerij dewelke hem 14 dagen tijd 
gaven om zig te beraden, dat zelve die tijd in overweging nam.
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 13e Mey 1795 het eerste Jaar der 
Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout T.v.d. Koppel, secr.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Zijn ingekomen de Notulen der vergadering van gecommitteerden uit de 
Respective Municipaliteiten van de Hoeksche Waard, gehouden te Oud-Beijer-
land den 6e Meij laatstleden en geresumeert.
Op dezelve vergadering den burger Herman Pasman verkozen zijnde tot 
Provisionele Representant wegens dezen Waard, is de vergadering van Holland 
en zulks door den geheelen Waard op alle plaatzen bij publicatie vanwegen 
het committé van correspondentie bekend gemaakt zijnde, wierd door hem 
gevraagd of er ook iemand klagten tegens hem had ingebragt, 't welk door alle 
de leden der Municipaliteit met neen wierd beantwoord.

Verder door denzelven Burger Pasman voorgestelt zijnde, dat ingeval hij 't 
Schouts Ampt aannam, hij dan ook voor onderstelde dat 't Ampt van 
Vendumeester er bij zoude zijn, dewijl het Eerste niets op zig zelven was, 
waarop gedelibereert zijnde, eenparig wierd geresolveert conform het voorstel.
Is door een commissie uit den kerkenraad alhier verzogt uit hoofde van den 
dringenden nood waarin zig den diaconie dezer plaats bevind, vrijheid om een 
extaordinaire collecte te mogen doen, 't welk aanstonds gunstig wierd 



geaccordeert. 
Is ook door diezelve commissie uit naam van den kerkenraad verzogt om een 
einde te maken omtrent den ondermeester en er een aan te stellen of 
dengenen dewelke de meester heeft gezegt te kunnen krijgen te accepteeren, 
dat de kerkenraad van oordeel was dat die zaak lang genoeg had gehangen, 
waarop gedelibereert is en goedgevonden een tijd te bepalen, ten einde met 
den kerkenraad nader over die zaak te spreken. 
Is verder goedgevonden eenige nieuwe huizen, dewelke in het klapwakersgeld 
nog niet zijn aangeslagen, ook aan te slaan, en zulks per maand als volgt: 
Teunis van de Koppel 	f -:4:- 
de wed. de Voogd omlaag 	f -:2;- 
Jacob Barendrecht 	 f -:2:- 
Pieter van Buuren 	f -:2:- 
Teunis Aardoom 	 f -:2:- 
Cornelis Pluijmert 	f -:1:- 
Den 16e Meij 1795 is Elizabeth Gezelle, huisvrouw van J.G. Hageman, als 
beroepen vroedvrouw dezer dorpe alhier metter woon gekomen en den eed in 
haar qualiteit in handen van den president afgelegt. 

Den 17e dito heeft den President van 't Committé van Waakzaamheid in 
den Hoeksche Waard W. Kluit Lz. een missive gezonden aan de geregtsbode, 
met verzoek om denzelven zodra mogelijk aan de Municipaliteit ter hand te 
stellen, waarop zig de bode daarop onmiddelijk met denzelven heeft begeven 
naar de president, dewelke hem opende en bevond den inhoud te zijn, dat de 
Alliantie tusschen onze en de fransche Republiek op Zaturdagnagt laatstleden 
in 's Hage was gesloten, waarop de president goedvond zelve met gemelde 
missive bij de overige leden der municipaliteit rond te gaan, ten einde hun 
deze heugelijke en aangename nieustijding bekend te maken. 
Aldus gedaan, geresumeert, getekent den 21e mei 1795 het eerste jaar der 
Bataafschen Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T.v.d. Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 21e Meij 1795 het eerste jaar  
der Bataafsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Den burger Pasman als verkozen zijnde tot schout dezen dorpe, voornemens 
zijnde om op morgen den 22e dezer in qualiteit als Representant van de 
Hoeksche Waard naar Den Haag te vertrekken en nu de tijd van beraad 
omtrent het schout ampt ook op morgen vervult zijnde, heeft goedgevonden 
zig in diesaangaande te declareeren en maakte bekend dat hij uit hoofde de 
burgerij getoond had in zijn perzoon vertrouwen te stellen, door hem tot die 
post te benoemen, nu geresolveert was, denzelver provisioneel aan te nemen, 
waarop de vergadering hun genoegen daarover aan hem te kennen gav en 
hartelijk feliciteerde en tegelijk de post van vendumeester hem ook toevoegde 
en vervolgens resolveerde hetzelve bij publicatie op morgen aan de Burgerij 
bekent te maken alsmede om dezelve op te roepen tegen aanstaande Zaturdag 
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geaccordeert.
Is ook door diezelve commissie uit naam van den kerkenraad verzogt om een 
einde te maken omtrent den ondermeester en er een aan te stellen of 
dengenen dewelke de meester heeft gezegt te kunnen krijgen te accepteeren, 
dat de kerkenraad van oordeel was dat die zaak lang genoeg had gehangen, 
waarop gedelibereert is en goedgevonden een tijd te bepalen, ten einde met 
den kerkenraad nader over die zaak te spreken.
Is verder goedgevonden eenige nieuwe huizen, dewelke in het klapwakersgeld 
nog niet zijn aangeslagen, ook aan te slaan, en zulks per maand als volgt:
Teunis van de Koppel f -:4:-
de wed. de Voogd omlaag f -:2;-
Jacob Barendrecht f -:2:-
Pieter van Buuren f -:2:-
Teunis Aardoom f -:2:-
Cornelis Pluijmert f -:1:-
Den 16e Meij 1795 is Elizabeth Gezelle, huisvrouw van J.G. Hageman, als 
beroepen vroedvrouw dezer dorpe alhier metter woon gekomen en den eed in 
haar qualiteit in handen van den president afgelegt.

Den 17e dito heeft den President van 't Committé van Waakzaamheid in 
den Hoeksche Waard W. Kluit Lz. een missive gezonden aan de geregtsbode, 
met verzoek om denzelven zodra mogelijk aan de Municipaliteit ter hand te 
stellen, waarop zig de bode daarop onmiddelijk met denzelven heeft begeven 
naar de president, dewelke hem opende en bevond den inhoud te zijn, dat de 
Alliantie tusschen onze en de fransche Republiek op Zaturdagnagt laatstleden 
in 's Hage was gesloten, waarop de president goedvond zelve met gemelde 
missive bij de overige leden der municipaliteit rond te gaan, ten einde hun 
deze heugelijke en aangename nieustijding bekend te maken.
Aldus gedaan, geresumeert, getekent den 21e meij 1795 het eerste jaar der 
Bataafschen Vrijheid.

H. Pasman, schout T.v.d. Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 21e Meij 1795 het eerste jaar 
der Bataafsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Den burger Pasman als verkozen zijnde tot schout dezen dorpe, voornemens 
zijnde om op morgen den 22e dezer in qualiteit als Representant van de 
Hoeksche Waard naar Den Haag te vertrekken en nu de tijd van beraad 
omtrent het schout ampt ook op morgen vervult zijnde, heeft goedgevonden 
zig in diesaangaande te declareeren en maakte bekend dat hij uit hoofde de 
burgerij getoond had in zijn perzoon vertrouwen te stellen, door hem tot die 
post te benoemen, nu geresolveert was, denzelver provisioneel aan te nemen, 
waarop de vergadering hun genoegen daarover aan hem te kennen gav en 
hartelijk feliciteerde en tegelijk de post van vendumeester hem ook toevoegde 
en vervolgens resolveerde hetzelve bij publicatie op morgen aan de Burgerij 
bekent te maken alsmede om dezelve op te roepen tegen aanstaande Zaturdag 



den 22e dezer ten einde de vacante plaats in de Munucipaliteit veroorzaakt 
door den burger Pasman, wederom te vervullen. 
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent de 23 Meij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. v. d. Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 23e Meij 
1795, het le jaar der Bataafschen 
Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en gearresteert en 
geteekent. 
Nadat de publicatie tot 't verkiezen van een lid der Municipaliteit in plaats van 
de tot schout benoemde burger Pasman op gisteren den 22e was gedaan, was 
't voornemende vergadering daarmede nu voort te gaan, dan te voren vond ze 
goed de publicatie nogmaals door den secretaris te doen voorlezen, 't welk 
geschied zijnde, door de prezente burgers wierd gezegd op die wijze (namelijk 
door 14 kiezers uit hun te benoemen, dewelke hunne stemmen bij besloten 
briefjes zoude uitbrengen) geen genoegen er mede te nemen dat zij verkozen 
dat ider zijn stem uitbragt, zoals bij de verkiezing van de schout had plaats 
gehad, waarover verder nog eenige discoursen plaats hadden en de zaak 
onverrigt bleef. 

Is verder na rijpe deliberatie van deze zaak door de Municipaliteit 
goedgevonden eene Commissie te decerneeren, ten einde met den advokaat 
van der Meij te Dordt over het voorgevallene te adviseeren en zijn daartoe bij 't 
lot benoemd de burgers Diepenhorst, De Vlaming en Van Soest, dewelke ilico 
naar Dordt vertrokken. 

De commissie geretourneert zijnde, bestond het hoofdzakelijk van hun 
raport daarin dat den burger Van der Meij gezegt had dat er welgedaan was 
door den Municipaliteit en hij oordeelde het best en noodig te zijn van de 
handelings der burgers in dezen gehouden, aan de provisoneele representan-
ten van het volk van Holland per missive kennis te geven, 't welk de 
commissie accepteerde en Van der Meij zoude een missive concipieeren en 
aan ons overzenden, welke missive is te vinden op fol. 29. 

Voornemens zijnde om de vergadering te scheiden, dewijl het reeds quartier 
over tien uuren was, worden door de bode nog aangediend een commissie uit 
de Burger Societeit, dewelke wierd binnengelaten en een missive overgaf en 
zig weerom absenteerde, welke missive was van deze inhoud: 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De leden van de Burger societeit alhier hedenmiddag, tijde dat de burgerij was 
opgeroepen tot het verkiezen van een lid van de Municipaliteit op de Regtkamer 
tegenwoordig, nader aan Ul. voorgedragen hebbende, dat zij meenden dat het 
regt van den mens en burger vordert dat elk lid der burgerij het onbetwistbaar 
regt word toegekend van hoofd voor hoofd hun stem tot de verkiezing van hunne 
representanten uit te brengen, hebben met leedwezen moeten ondervinden dat 
Ul. u onverzettelijk houden, dat de Excecutie van Ulieder publicatie van den 22e 
dezer (namentlijlc dat de verkiezing moet geschieden door kiezers) zodanig mnet 
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den 22e dezer ten einde de vacante plaats in de Munucipaliteit veroorzaakt 
door den burger Pasman, wederom te vervullen.
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent de 23 Meij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T.v.d. Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 23e Meij 
1795, het 1e jaar der Bataafschen 
Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en gearresteert en 
geteekent.
Nadat de publicatie tot 't verkiezen van een lid der Municipaliteit in plaats van 
de tot schout benoemde burger Pasman op gisteren den 22e was gedaan, was 
't voornemende vergadering daarmede nu voort te gaan, dan te voren vond ze 
goed de publicatie nogmaals door den secretaris te doen voorlezen, 't welk 
geschied zijnde, door de prezente burgers wierd gezegd op die wijze (namelijk 
door 14 kiezers uit hun te benoemen, dewelke hunne stemmen bij besloten 
briefjes zoude uitbrengen) geen genoegen er mede te nemen dat zij verkozen 
dat ider zijn stem uitbragt, zoals bij de verkiezing van de schout had plaats 
gehad, waarover verder nog eenige discoursen plaats hadden en de zaak 
onverrigt bleef.

Is verder na rijpe deliberatie van deze zaak door de Municipaliteit 
goedgevonden eene Commissie te decerneeren, ten einde met den advokaat 
van der Meij te Dordt over het voorgevallene te adviseeren en zijn daartoe bij 't 
lot benoemd de burgers Diepenhorst, De Vlaming en Van Soest, dewelke ilico 
naar Dordt vertrokken.

De commissie geretourneert zijnde, bestond het hoofdzakelijk van hun 
raport daarin dat den burger Van der Meij gezegt had dat er welgedaan was 
door den Municipaliteit en hij oordeelde het best en noodig te zijn van de 
handelings der burgers in dezen gehouden, aan de provisoneele representan-
ten van het volk van Holland per missive kennis te geven, 't welk de 
commissie accepteerde en Van der Meij zoude een missive concipieeren en 
aan ons overzenden, welke missive is te vinden op fol. 29.

Voornemens zijnde om de vergadering te scheiden, dewijl het reeds quartier 
over tien uuren was, worden door de bode nog aangediend een commissie uit 
de Burger Societeit, dewelke wierd binnengelaten en een missive overgaf en 
zig weerom absenteerde, welke missive was van deze inhoud:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De leden van de Burger societeit alhier hedenmiddag, tijde dat de burgerij was 
opgeroepen tot het verkiezen van een lid van de Municipaliteit op de Regtkamer 
tegenwoordig, nader aan Ul. voorgedragen hebbende, dat zij meenden dat het 
regt van den mens en burger vordert dat elk lid der burgerij het onbetwistbaar 
regt word toegekend van hoofd voor hoofd hun stem tot de verkiezing van hunne 
representanten uit te brengen, hebben met leedwezen moeten ondervinden dat 
Ul. u onverzettelijk houden, dat de Excecutie van Ulieder publicatie van den 22e 
dezer (namentlijk dat de verkiezing moet geschieden door kiezers) zodanig moet



werden gedaan, tot den grondslag waarvan Ul. voordragen het voorbeeld der 
voornaamste steden van Holland en de Redenering van Ul. tot stijving van U 
gedrag bestaat alleen daarin of Ul. bepaling kwaad is Ja dan Nee. 

Medeburgers, vergt van ons niet dat wij eenige tegenbedenkingen doen 
waarom het voorbeeld der steden moet worden nageaapt of waarom dat zulks 
niet zoude geschieden, wij vertrouwen dat als gij uwe gedagten maar een 
ogenblik laat werken, gij duidelijk zult zien het verschil dat er plaats heeft 
tusschen de stemmen van een stad en die van een dorpsstemming waarvan Gijl. 
reeds ondervinding hebt: welke ondervinding u dan ook duidelijk doet zien, niet 
alleen de onnooddzalcelijkheid om de verkiezing bij wijze van kiezers te doen, 
maar waarlijk het onbegrijpelijke moet doen gevoelen hoe het mogelijk wezen 
kan dat Ul. tot zodanig een plan hebt kunnen overgaan, wij ten minste verklaren 
daarvan een denkbeeld te kunnen vormen. 

Wat betreft Ulieder bedenking of Ulieder werk kwaad is, hierop merken wij 
alleen aan dat zij die ware vaderlanders zijn nimmer het alleen laten bij de 
vraag of hunnen daden kwaad zijn, maar dat zij hunne daden voomamentlijk 
toetsen of die overeenkomstig zijn met de regten van den menschen en burgers. 

Wij zullen voor het tegenwoordige ons niet inlaten eenige reflectien te maken 
van dat ons uit het midden Uwer is toegesproken, "wij willen dat het zoo wezen 
zal" dan wij moeten nogtans Ul. verklaren dat zoo wel als wij die woorden 
gehoord hebben, wij ook weten dar wij  vrij zijn 

Gijlieden medeburgers hebt tegen dezen middag de Burgerij opgeroepen, 22 
burgers zijn er verschenen, bijna allen leden der Burger Societeit alhier, zij 
waren dus de meerderheid die tegen Ulieder bepaling waren, waarbij wij nog 
eenige burgers kunnen voegen die zig daarna bij ons voegden, daaraan hebt 
gijlieden niet kunnen genoegen geven, op dat oogenblik waren die de 
concluderende stem, die meerderheid is overal voor de volksstem erkent, 
gijlieden hebt die verdooft. 

Wij menen volkomen geregtigt te zijn voor Ul. te mogen afvragen of Gijl. zoud 
kunnen goedvinden aan onze verlangens te voldoen, dan wel of gijl. 
aanhoudend weigerend blijft aan de begeerte der meerderheid der opgeroepen 
Burgerij te voldoen. 
Dit is ons verzoek van Ulieden schriftelijk te vernemen, dit is een verzoek niet 
van onderdanen aan heerschers, maar van vrije burgers aan hunne 
medeburgers en vertegenwoordigers, heden avond wagten wij in de Societeit U 
schriftelijke antwoord. 
Wij moeten betuigen, burgers, dat het ons aangenamer zoude zijn geweest, 

indien broederschap heden de orde van den dag 
geweest was, wij moeten u verklaren voor het 
tegenwoordige dit ons verlangen nog is, dit wagten wij 
van Ulieden mede. Wij zijn na toewensching van Heil 
en Broederschap 
De leden van de Burger Societeit te 'SGravendeel en 
eenige Burgers uit naam van denzelve. 
Lodewijk Bongers, president 
P. Verijp; J.J. Rouffaan, secretarissen 

'SGravendeel, den 23e Meij 1796(1795) , het eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
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werden gedaan, tot den grondslag waarvan Ul. voordragen het voorbeeld der 
voornaamste steden van Holland en de Redeneering van Ul. tot stijving van U 
gedrag bestaat alleen daarin of Ul. bepaling kwaad is Ja dan Nee.

Medeburgers, vergt van ons niet dat wij eenige tegenbedenkingen doen 
waarom het voorbeeld der steden moet worden nageaapt of waarom dat zulks 
niet zoude geschieden, wij vertrouwen dat als gij uwe gedagten maar een 
ogenblik laat werken, gij duidelijk zult zien het verschil dat er plaats heeft 
tusschen de stemmen van een stad en die van een dorpsstemming waarvan Gijl. 
reeds ondervinding hebt: welke ondervinding u dan ook duidelijk doet zien, niet 
alleen de onnooddzakelijkheid om de verkiezing bij wijze van kiezers te doen, 
maar waarlijk het onbegrijpelijke moet doen gevoelen hoe het mogelijk wezen 
kan dat Ul. tot zodanig een plan hebt kunnen overgaan, wij ten minste verklaren 
daarvan een denkbeeld te kunnen vormen.

Wat betreft Ulieder bedenking of Ulieder werk kwaad is, hierop merken wij 
alleen aan dat zij die ware vaderlanders zijn nimmer het alleen laten bij de 
vraag of hunnen daden kwaad zijn, maar dat zij hunne daden voornamentlijk 
toetsen of die overeenkomstig zijn met de regten van den menschen en burgers.

Wij zullen voor het tegenwoordige ons niet inlaten eenige reflectien te maken 
van dat ons uit het midden Uwer is toegesproken, "wij willen dat het zoo wezen 
zal" dan wij moeten nogtans Ul. verklaren dat zoo wel als wij die woorden 
gehoord hebben, wij ook weten dat wij vrij zijn.

Gijlieden medeburgers hebt tegen dezen middag de Burgerij opgeroepen, 22 
burgers zijn er verschenen, bijna allen leden der Burger Societeit alhier, zij 
waren dus de meerderheid die tegen Ulieder bepaling waren, waarbij wij nog 
eenige burgers kunnen voegen die zig daarna bij ons voegden, daaraan hebt 
gijlieden niet kunnen genoegen geven, op dat oogenblik waren die de 
concluderende stem, die meerderheid is overal voor de volksstem erkent, 
gijlieden hebt die verdooft.

Wij menen volkomen geregtigt te zijn voor Ul. te mogen afvragen of Gijl. zoud 
kunnen goedvinden aan onze verlangens te voldoen, dan wel of gijl. 
aanhoudend weigerend blijft aan de begeerte der meerderheid der opgeroepen 
Burgerij te voldoen.
Dit is ons verzoek van Ulieden schriftelijk te vernemen, dit is een verzoek niet 
van onderdanen aan heerschers, maar van vrije burgers aan hunne 
medeburgers en vertegenwoordigers, heden avond wagten wij in de Societeit U 
schriftelijke antwoord.
Wij moeten betuigen, burgers, dat het ons aangenamer zoude zijn geweest,

indien broederschap heden de orde van den dag 
geweest was, wij moeten u verklaren voor het 
tegenwoordige dit ons verlangen nog is, dit wagten wij 
van Ulieden mede. Wij zijn na toewensching van Heil 
en Broederschap 
De leden van de Burger Societeit te 'SGravendeel en 
eenige Burgers uit naam van denzelve.
Lodewijk Bongers, president
P. Verijp; J.J. Rouffaan, secretarissen

'SGravendeel, den 23e Meij 1796(1795) , het eerste jaar der Bataafsche vrijheid.



Gemelde brief, gelezen zijnde, begreep de vergadering dat de zaak zozeer niet 
presteerde, dewijl 't tijd was om te scheiden, om daar heden avond nog op te 
berigten en resolveerden derhalve om aan de Commissie te zeggen dat zij 
hedenavond geen schriftelijk antwoord zouden bekomen, 't welk geschiede 
door de gerechtsbode, waarop de commissie antwoorde zulks aan hunne 
committanten te zullen berigten en vraagden verder aan de Bode wat tijd de 
Municipaliteit weder vergaderde, dewelke ze antwoorde dit niet te weten, 
waarop ze verzogten dan zoo spoedig mogelijk antwoord te mogen hebben en 
voorts vertrokken. 

In dezelve bijeenkomst, dog voordat men voornemens was om een lid der 
Municipaliteit te verkiezen, gedelibereert zijnde op de vervullingen van de 
secretaris plaats van dit dorp en ambagt, vacant geworden door de genomen 
demissie van Willem Kluit Lz., en in agting genomen zijnde dat dezelve post is 
louter ministeriaal en geenzins representatief en voorts gelet op de 
geschiktheid en bekwaamheid van den Perzoon van Teunis van de Koppel, 
den gemelden post van secretaris thans provisioneel aannemende, is 
goedgevonden en besloten dezelven Teunis van de Koppel tot directen 
Secretaris van 'SGravendeel en Leer-Ambagt aan te stellen en te committeeren 
gelijk denzelven daardoe directelijk aangesteld en gecommitteert word bij 
dezen en zal voorts aan den zelve copie van deze resolutie om te dienen tot 
Acte van Commissie en bewijs zijne aanstelling op een behoorlijk zegel van 
twaalf guldens te zijner kosten werden ter hand gesteld. 
En is vervolgens denzelven Teunis van de Koppel binnen gestaan zijnde van 
deze zijne aanstellinge kennis gegeven en den gemelde post door hem met 
dankbetuiging aangenomen zijnde, is den eed door hem in die qualiteit 
opnieuw in handen van den president afgelegd. 
Actum 'SGravendeel de 23e Meij 1795, het eerste jaar van de Bataafsche 
vrijheid. 
was geteekent 	 A. v.d. Wulp 

Hendr.k Diepenhorst 
Cornelis van Iperen 
Pieter de Kievit 
Jan van Soest 
Pleun de Vlaming (jongste schepen) 

Aldus gedaan, geresumeert en geteekent de 27e Meij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T.v.d. Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 27e Meij 
1795, het eerste jaar der Bataavsche vrijheid 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekent. 

Is voor de Municipaliteit verschenen een Commissie uit de Societeit alhier, 
dewelke te kennen gaven, voorleden Zaturdag den 23e 1.1. aan de 
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Gemelde brief, gelezen zijnde, begreep de vergadering dat de zaak zozeer niet 
presteerde, dewijl 't tijd was om te scheiden, om daar heden avond nog op te 
berigten en resolveerden derhalve om aan de Commissie te zeggen dat zij 
hedenavond geen schriftelijk antwoord zouden bekomen, 't welk geschiede 
door de gerechtsbode, waarop de commissie antwoorde zulks aan hunne 
committanten te zullen berigten en vraagden verder aan de Bode wat tijd de 
Municipaliteit weder vergaderde, dewelke ze antwoorde dit niet te weten, 
waarop ze verzogten dan zoo spoedig mogelijk antwoord te mogen hebben en 
voorts vertrokken.

In dezelve bijeenkomst, dog voordat men voornemens was om een lid der 
Municipaliteit te verkiezen, gedelibereert zijnde op de vervullingen van de 
secretaris plaats van dit dorp en ambagt, vacant geworden door de genomen 
demissie van Willem Kluit Lz., en in agting genomen zijnde dat dezelve post is 
louter ministeriaal en geenzins representatief en voorts gelet op de 
geschiktheid en bekwaamheid van den Perzoon van Teunis van de Koppel, 
den gemelden post van secretaris thans provisioneel aannemende, is 
goedgevonden en besloten dezelven Teunis van de Koppel tot directen 
Secretaris van 'SGravendeel en Leer-Ambagt aan te stellen en te committeeren 
gelijk denzelven daardoe directelijk aangesteld en gecommitteert word bij 
dezen en zal voorts aan den zelve copie van deze resolutie om te dienen tot 
Acte van Commissie en bewijs zijne aanstelling op een behoorlijk zegel van 
twaalf guldens te zijner kosten werden ter hand gesteld.
En is vervolgens denzelven Teunis van de Koppel binnen gestaan zijnde van 
deze zijne aanstellinge kennis gegeven en den gemelde post door hem met 
dankbetuiging aangenomen zijnde, is den eed door hem in die qualiteit 
opnieuw in handen van den president afgelegd.
Actum 'SGravendeel de 23e Meij 1795, het eerste jaar van de Bataafsche 
vrijheid.
was geteekent A. v.d. Wulp

Hendr.k Diepenhorst
Cornelis van Iperen
Pieter de Kievit
Jan van Soest
Pleun de Vlaming (jongste schepen)

Aldus gedaan, geresumeert en geteekent de 27e Meij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout T.v.d. Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 27e Meij 
1795, het eerste jaar der Bataavsche vrijheid
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekent.

Is voor de Municipaliteit verschenen een Commissie uit de Societeit alhier, 
dewelke te kennen gaven, voorleden Zaturdag den 23e l.l. aan de 



Municipaliteit een missive te hebben ter hand gesteld, waarop zij nog 
diezelfden avond schriftelijk antwoord hadden verzogt, dan dat er reeds al vier 
dagen waren verlopen, en zij nog mondeling, nog schriftelijk antwoord hadden 
bekomen, dat zij dus te raden waren geworden, zig in perzoon voor hun te 
vervoegen, ten einde te vragen of zij nog niet konde goedvinden, om de 
burgerij dewelke 1.1. Zaturdag prezent waren geweest, nogmaals op te roepen 
ten einde een lid der Municipaliteit te verkiezen, op die wijze zoo als het plaats 
heeft gehad bij het kiezen van de schout, namelijk dat ider zijn stem 
uitbrengt, waarop de prezente leden antwoorden dat zij voor zooveel hun 
aanging wel wilden overgaan om de geheele burgerij wederom op te roepen, en 
dus niet slegts die, denwelke 1.1. Zaturdag prezent waren geweest, dewijl zij 
begrepen dit een inbreuk te zijn op de regten van den mensch en burger, 
vermits ze alle evenveel regt hebben om hunne representanten te verkiezen en 
dan nu wel zouden kunnen opkomen, die de vorige reis geen gelegenheid 
hadden, dog dat zij de juiste tijd nog niet konde bepalen, om reden over 't een 
en ander met de abzente leden eerst moesten spreken, dog wanneer dezelve er 
dan voor waren, gelijk zij, dat doen de burgerij nogmaals zoude worden 
opgeroepen, en dan hun word voorgesteld of zij met kiezers 't wilden doen, of 
zoo dat ider zijns tem uitbragt end at zij die zulks aan hunne Committenten 
konden berigten. 

Is gelezen een missive van het Committé van Algemende Waakzaamheid in 
's Hage van den volgenden inhoud: 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

Het Commité van Algemeene 
waakzaamheid van het Volk van Holland 

aan 
De Municipaliteit van 'SGravendeel. 

Medeburgers! 
Geinformeerd zijnde dat Arij Bezemer, Bouwman, wonende onder 'SGravend-

eel, bij den ommekeer van zaken in 1787 op de poort van zijn woonhuis, een 
half uur buiten voornoemde dorpe gelegen, met goud letters heeft laten zetten en 
tot heden toegelaten heeft de woorden Oranje Lust, en dat door de beminnaars 
van oranje zijne cordaatheid in deze, gelijk zij het noemen, hemelhoog geprezen 
word. 

Zo hebben wij nodig geoordeeld Ulieden aan te schrijven om binnen den tijd 
van drie maal 24 uuren na ontvangst dezen, de woorden Oranje List op de poort 
van 't woonhuis van voom. Arij Bezemer doen wegnemen of oververven en 
denzelven Arij Bezemer te interdiceeren van diergelijke meer te doen, op poene 
van nadere voorziening. 

Waarmede verblijven na toewensching van 
heil en Broederschap: het Committé van 
Algemeene Waakzaamheid van 't Volk van 
Holland ten ordonnantie van 't zelve 

(was geteekent Wijbo Fijnje, secretaris) 

In Den Hage, 27 Meij 1795, het eerste jaar der Bataavsche Vrijheid 
Waarop de Municipaliteit den 29e Meij den Bode behoorlijk geadsisteert na 
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Municipaliteit een missive te hebben ter hand gesteld, waarop zij nog 
diezelfden avond schriftelijk antwoord hadden verzogt, dan dat er reeds al vier 
dagen waren verlopen, en zij nog mondeling, nog schriftelijk antwoord hadden 
bekomen, dat zij dus te raden waren geworden, zig in perzoon voor hun te 
vervoegen, ten einde te vragen of zij nog niet konde goedvinden, om de 
burgerij dewelke l.l. Zaturdag prezent waren geweest, nogmaals op te roepen 
ten einde een lid der Municipaliteit te verkiezen, op die wijze zoo als het plaats 
heeft gehad bij het kiezen van de schout, namelijk dat ider zijn stem 
uitbrengt, waarop de prezente leden antwoorden dat zij voor zooveel hun 
aanging wel wilden overgaan om de geheele burgerij wederom op te roepen, en 
dus niet slegts die, denwelke l.l. Zaturdag prezent waren geweest, dewijl zij 
begrepen dit een inbreuk te zijn op de regten van den mensch en burger, 
vermits ze alle evenveel regt hebben om hunne representanten te verkiezen en 
dan nu wel zouden kunnen opkomen, die de vorige reis geen gelegenheid 
hadden, dog dat zij de juiste tijd nog niet konde bepalen, om reden over 't een 
en ander met de abzente leden eerst moesten spreken, dog wanneer dezelve er 
dan voor waren, gelijk zij, dat doen de burgerij nogmaals zoude worden 
opgeroepen, en dan hun word voorgesteld of zij met kiezers 't wilden doen, of 
zoo dat ider zijns tem uitbragt end at zij die zulks aan hunne Committenten 
konden berigten.

Is gelezen een missive van het Committé van Algemende Waakzaamheid in 
's Hage van den volgenden inhoud:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

Het Commité van Algemeene 
waakzaamheid van het Volk van Holland

aan
De Municipaliteit van 'SGravendeel.

Medeburgers!
Geinformeerd zijnde dat Arij Bezemer, Bouwman, wonende onder 'SGravend-

eel, bij den ommekeer van zaken in 1787 op de poort van zijn woonhuis, een 
half uur buiten voornoemde dorpe gelegen, met goud letters heeft laten zetten en 
tot heden toegelaten heeft de woorden Oranje Lust, en dat door de beminnaars 
van oranje zijne cordaatheid in deze, gelijk zij het noemen, hemelhoog geprezen 
word.

Zo hebben wij nodig geoordeeld Ulieden aan te schrijven om binnen den tijd 
van drie maal 24 uuren na ontvangst dezen, de woorden Oranje List op de poort 
van 't woonhuis van voorn. Arij Bezemer doen wegnemen of oververwen en 
denzelven Arij Bezemer te interdiceeren van diergelijke meer te doen, op poene 
van nadere voorziening.

Waarmede verblijven na toewensching van 
heil en Broederschap: het Committé van 
Algemeene Waakzaamheid van 't Volk van 
Holland ten ordonnantie van 't zelve 

(was geteekent Wijbo Fijnje, secretaris)

In Den Hage, 27 Meij 1795, het eerste jaar der Bataavsche Vrijheid
Waarop de Municipaliteit den 29e Meij den Bode behoorlijk geadsisteert na 



de woning van Arij Bezemer zond, met last om voormelde aanschrijving ten 
uitvoer te brengen en de woorden Oranje Lust dewelke op zijn poord stonden 
met goden letter er af te doen nemen, zulks verigt zijnde, is de bode weder 
geretourneert en heeft aan de Municipaliteit raport gedaan van zijn verrigte, 
bestaande hoofdzakelijk daarin dat Arij Bezemer had voorgewend niet te 
hebben geweten zulks niet te mogen doen, als er maar imant had geweest, die 
hem daarvan onderrigt had, dezelve woorden, al lange eraf gewest hadde, en 
zoortgelijke voorwendsels, dat hij hen uit naam der Municipaliteit hadde 
gedagvaart tegen morgennamiddag ten 2 uuren in het Regthuis,de blikken 
plaatjes alwaar de woorden Oranje Lust had mede gebragt en aan de 
Municipaliteit overgaf. 

Aldus gedaan, geresumeerd, geteekent den 30e Meij 1795, het eerste jaar 
der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout, T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden den 30e Meij 
1795, het eerste jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en van de 29e zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
De vergadering bijeen zijnde is Arij Bezemer gecompareerd en door den 
President gezegt dat 't geen gisteren bij hem was verrigt, op aanschrijving van 
het Committé van Algemeene Waakzaamheid in 's Hage was gedaan, en voorts 
hem gelaste van zulke of zoortgelijke aanstootelijkheden niet meer te 
ondernemen, waarop genoemd Mij Bezemer beloofde na 't geen hem voorge-
houden wierd, voor 't vervolg te zullen gedragen. 

Nadat op den 27e dezer door de prezente leden van de Municipaliteit op 
approbatie van de abzente, met een commissie uit de Societeit was gesproken 
om een nieuw lid te verkiezen, en de leden van de Municipaliteit zig 
gedeclareert hadden om 't daar hooren te zullen dirigeren, dat er bij publicatie 
andermaal een oproeping zoude plaats hebben van de geheele burgerij, en zij 
't als dan aan de burgers zouden voorstellen hoe zij 't verkoren te doen, of 
door kiezers, of dat ider zijn stem uitbragt, en dat de Commissie uit de 
Societeit zulks aan hunne committenten zouden berigten, compareerde 
dezelvde Commissie (nadat zij daartoe verzogt was) wederom voor de 
Municipaliteit, dewelke door de president gevraagt wierd, hoe dat de leden van 
de Societeit over 't geen den 27e gezegt was, dagten, waarop eerst weinig 
antwoord wierd gegeven, en het bijna scheen al;sof er niet eens met hunne 
committenten over was gesproken, tenminsten niets was bepaald, dan 
eindelijk kwam er dit uit, wij weten met zekerheid dat de meerderheid er tegen 
is om nog net als een algemeene oproeping te doen, maar wij willen er ten 
overvloede met de leden nog wel eens over spreken, en om het dan maar met 
ronde woorden te zeggen, zooals het is, Gijl. hebt er in 't geheel niet mee 
nodig, 't is onze zaak, waarop de Municipaliteit antwoorde, dan is er niets 
anders aan te doen, dan zal het zoo moeten wezen, dat alleen die burgers 
worden opgeroepen dewelke Zaturdag den 23 dezer prezent zijn geweest, en 
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de woning van Arij Bezemer zond, met last om voormelde aanschrijving ten 
uitvoer te brengen en de woorden Oranje Lust dewelke op zijn poord stonden 
met goden letter er af te doen nemen, zulks verigt zijnde, is de bode weder 
geretourneert en heeft aan de Municipaliteit raport gedaan van zijn verrigte, 
bestaande hoofdzakelijk daarin dat Arij Bezemer had voorgewend niet te 
hebben geweten zulks niet te mogen doen, als er maar imant had geweest, die 
hem daarvan onderrigt had, dezelve woorden, al lange eraf gewest hadde, en 
zoortgelijke voorwendsels, dat hij hen uit naam der Municipaliteit hadde 
gedagvaart tegen morgennamiddag ten 2 uuren in het Regthuis,de blikken 
plaatjes alwaar de woorden Oranje Lust had mede gebragt en aan de 
Municipaliteit overgaf.

Aldus gedaan, geresumeerd, geteekent den 30e Meij 1795, het eerste jaar 
der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout, T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden den 30e Meij 
1795, het eerste jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en van de 29e zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent.
De vergadering bijeen zijnde is Arij Bezemer gecompareerd en door den 
President gezegt dat 't geen gisteren bij hem was verrigt, op aanschrijving van 
het Committé van Algemeene Waakzaamheid in 's Hage was gedaan, en voorts
hem gelaste van zulke of zoortgelijke aanstootelijkheden niet meer te 
ondernemen, waarop genoemd Arij Bezemer beloofde na 't geen hem voorge-
houden wierd, voor 't vervolg te zullen gedragen.

Nadat op den 27e dezer door de prezente leden van de Municipaliteit op 
approbatie van de abzente, met een commissie uit de Societeit was gesproken 
om een nieuw lid te verkiezen, en de leden van de Municipaliteit zig 
gedeclareert hadden om 't daar hooren te zullen dirigeren, dat er bij publicatie 
andermaal een oproeping zoude plaats hebben van de geheele burgerij, en zij 
't als dan aan de burgers zouden voorstellen hoe zij 't verkoren te doen, of 
door kiezers, of dat ider zijn stem uitbragt, en dat de Commissie uit de 
Societeit zulks aan hunne committenten zouden berigten, compareerde 
dezelvde Commissie (nadat zij daartoe verzogt was) wederom voor de 
Municipaliteit, dewelke door de president gevraagt wierd, hoe dat de leden van 
de Societeit over 't geen den 27e gezegt was, dagten, waarop eerst weinig 
antwoord wierd gegeven, en het bijna scheen al;sof er niet eens met hunne 
committenten over was gesproken, tenminsten niets was bepaald, dan 
eindelijk kwam er dit uit, wij weten met zekerheid dat de meerderheid er tegen 
is om nog net als een algemeene oproeping te doen, maar wij willen er ten 
overvloede met de leden nog wel eens over spreken, en om het dan maar met 
ronde woorden te zeggen, zooals het is, Gijl. hebt er in 't geheel niet mee 
nodig, 't is onze zaak, waarop de Municipaliteit antwoorde, dan is er niets 
anders aan te doen, dan zal het zoo moeten wezen, dat alleen die burgers 
worden opgeroepen dewelke Zaturdag den 23 dezer prezent zijn geweest, en 



dus weten wij nu waarna wij ons hebben te gedragen, dus als er dan weer een 
lid ontbreekt, hebben wij ons maar bij Ul. te vervoegen, en te zeggen, zij 
verzoeken dat gijl. ons een municipaal bezorgt, voorts vielen er nog vele 
woordenwisselingen voor, dewelke alle met mogelijkheid niet kunnen 
opgeteekent worden, dog onder anderen zeide er nog een van de commissie, ik 
ben er volstrekt tegen dat er een tweede algemeene oproeping zal plaats 
hebben. 
Eindelijk de commissie een oogenblik buiten staande, declareerde zig de 
Municipaliteit aan hun en zeide nu nogmaals geresolveert te zijn eenparig om 
een tweede algemeene oproeping te doen, aan de Burgerij volkomen over te 
zullen geven of zij het door kiezen dan wel op andere wijs gelieven te doen, 
begrijpende dat op die wijze het best tot genoegen van de burgerij zal zijn, 
waarop de commissie antwoorde, wij zijn er op die wijze volstrekt niet mee te 
vreden. Gijl. zoekt ons op alle wijze ons regt te ontwringen en dat zult gij nooit 
gedaan krijgen. Gijl. zoekt daardoor (namelijk door dat voorstel aan de 
burgers te doen) uw oogmerk te bereiken. 

Vervolgens nog door de Municipaliteit gezegt zijnde, wij gaan dan daar nog 
niet vanaf, wij zullen liefst onderzoeken wat er eigenlijk van de zaak zij, 
waarop de Commissie antwoorde, wij hebben met niemand nodig, met geen 
Dord, met geen Haag of nergens mede, en als ze in Den Haag ons ongelijk 
geven, dan moeten ze eerst hunne placcaten thuis halen. 

Volgt nu de concept missive aan de Municipaliteit gezonden door den 
advocaat Van der Meij, zie Fol 26 

De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt 

aan 
aan De Provisionele Representanten van het 
Volk van Holland. 

Medeburgers! 
Toen de gezamentlijke burgers van deze plaats voor de eerste maak gebruik 

zouden maken van het natuurlijk Regt om hunnen eigene Representanten of 
Municipaliteit te verkiezen, wierd door dengeenen die tot de Directie van dat 
werk verzogt was, voorgeslagen om, ten einde alle verwarringen voor te komen, 
bij blinde looting uit die opgekoomene burgers veertien penzonen te despiciëren, 
welke als kiezers een perzoon tot schout, secretaris en bode en zeven andere tot 
municipalen of schepenen zouden aanstellen. 
-Dit goedgekeurd zijnde, heeft de tegenwoordige Municipaliteit op den 2 
Februarij 1.1. haar bestaan gekregen. 
De schout, secretaris en Bode Willem Kluit Lzn., net onlangs die posten 
hebbende nedergelegt, is in deszelfs plaats tot secretaris (als zijnde een louter 
minister) door de Municipaliteit zelfs aangestelt de perzoon van Teunis van de 
Koppel, dog met betrekking tot het schoutsampt, als geen ministeriale post 
zijnde, hebben wij de gantsche burgerij opgeroepen, ten eind een perzoon 
daartoe te benoemen. 

De keuze bij eene groote meerderheid van stemmen gevallen zijnde op de 
perzoon van Herman Pasman, eenen der dienende schepenen (thans ook repre-
sentant in Ulieder vergadering) wierd daardoor een schepen of municipaals- 
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dus weten wij nu waarna wij ons hebben te gedragen, dus als er dan weer een 
lid ontbreekt, hebben wij ons maar bij Ul. te vervoegen, en te zeggen, zij 
verzoeken dat gijl. ons een municipaal bezorgt, voorts vielen er nog vele 
woordenwisselingen voor, dewelke alle met mogelijkheid niet kunnen 
opgeteekent worden, dog onder anderen zeide er nog een van de commissie, ik 
ben er volstrekt tegen dat er een tweede algemeene oproeping zal plaats 
hebben.
Eindelijk de commissie een oogenblik buiten staande, declareerde zig de 
Municipaliteit aan hun en zeide nu nogmaals geresolveert te zijn eenparig om 
een tweede algemeene oproeping te doen, aan de Burgerij volkomen over te 
zullen geven of zij het door kiezen dan wel op andere wijs gelieven te doen, 
begrijpende dat op die wijze het best tot genoegen van de burgerij zal zijn, 
waarop de commissie antwoorde, wij zijn er op die wijze volstrekt niet mee te 
vreden. Gijl. zoekt ons op alle wijze ons regt te ontwringen en dat zult gij nooit 
gedaan krijgen. Gijl. zoekt daardoor (namelijk door dat voorstel aan de 
burgers te doen) uw oogmerk te bereiken.

Vervolgens nog door de Municipaliteit gezegt zijnde, wij gaan dan daar nog 
niet vanaf, wij zullen liefst onderzoeken wat er eigenlijk van de zaak zij, 
waarop de Commissie antwoorde, wij hebben met niemand nodig, met geen 
Dord, met geen Haag of nergens mede, en als ze in Den Haag ons ongelijk 
geven, dan moeten ze eerst hunne placcaten thuis halen.

Volgt nu de concept missive aan de Municipaliteit gezonden door den 
advocaat Van der Meij, zie Fol 26

De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt

aan
aan  De Provisionele Representanten van het 
Volk van Holland.

Medeburgers!
Toen de gezamentlijke burgers van deze plaats voor de eerste maak gebruik 

zouden maken van het natuurlijk Regt om hunnen eigene Representanten of 
Municipaliteit te verkiezen, wierd door dengeenen die tot de Directie van dat 
werk verzogt was, voorgeslagen om, ten einde alle verwarringen voor te komen, 
bij  blinde looting uit die opgekoomene burgers veertien perzonen te despiciëren, 
welke als kiezers een perzoon tot schout, secretaris en bode en zeven andere tot
municipalen of schepenen zouden aanstellen.
-Dit goedgekeurd zijnde, heeft de tegenwoordige Municipaliteit op den 2 
Februarij l.l. haar bestaan gekregen.
De schout, secretaris en Bode Willem Kluit Lzn., net onlangs die posten 
hebbende nedergelegt, is in deszelfs plaats tot secretaris (als zijnde een louter 
minister) door de Municipaliteit zelfs aangestelt de perzoon van Teunis van de 
Koppel, dog met betrekking tot het schoutsampt, als geen ministeriale post 
zijnde, hebben wij de gantsche burgerij opgeroepen, ten eind een perzoon 
daartoe te benoemen.

De keuze bij eene groote meerderheid van stemmen gevallen zijnde op de 
perzoon van Herman Pasman, eenen der dienende schepenen (thans ook repre-
sentant in Ulieder vergadering) wierd daardoor een schepen of municipaals-



plaats vacant. 
Hoe aangenaam die keus ook in 't algemeen was, bespeuren wij egter alras, 

dat verscheijdene der burgers, welke geen leden zijn van zekere Societeit of club 
alhier opgerigt, niet zeer vergenoegt scheenen dat die Societeit in den hare eene 
zekere voorafgaande schikking omtrent dat werk scheen gemaakt te hebben en 
voorziende dat dit denkbeeld tot gevolg zou kunnen hebben dat veel burgers die 
geen leden van die Societeit verkiezen te zijn bij eene volgende verkiezing zoude 
wegblijven uit een voorgevoel dat de stem van bijzondere perzonen zoude 
worden te niet gedaan of gesmoort, door de voorafgegaan overlegde stemming 
der Clubisten heeft de Municipaliteit begrepen dat om de gezamentlijlce burgers 
het beste effect van een ieler bijzonder stem te doen hebben, en de vermeende 
invloed van de Societeit of club voor te komen de manier en wijze waarop zij 
zelve verkoren was, in dezen voor de beste te houden was, en zulks te meer, 
daar zij het voorbeeld van verscheidene steden en plaatzen voor zig hadden. 

De Municipaliteit heeft dienvolgende bij publicatie van den 22 dezer alle 
burgers van deze plaats, welke den ouderdom van agtien jaren bereikt hebben, 
opgeroepen, tegens den 23 daar aanvolgende in 't Regthuis ten einde veertien 
kiezers uit hun midden te benoemen, op dezelfde wijze als op den 2 Febr. 1.1. en 
welke 14 kiezers alsdan een perzoon uit 't midden der burgerij zouden 
verkiezen, die de vereischten van een eerlijk en braaf burger bezit om den 
vacante scheepen- of municipaalsplaats te bekleeden. 

Ondertusschen is dit ons goed voornemen geheel en al door de gemelde club 
of Societeit vrugteloos gemaakt, vermits dezelve heeft kunnen goedvinden, tegen 
deze onze handelwijze ten tijde der te doene verkiezingen te protesteeren, 
hetgeen ten gevolge heeft gehad, dat niet alleen zij, met een declamatoir, dat zij 
der geenen die verkozen wierd, niet zouden respecteeren, vertrokken, maar dat 
ook andere burgers uit een begrip dat de verkiezing als nu geen voortgang 
zoude hebben, mede henengingen. 

Ofschoon de Municipaliteit wel tragte de onredelijkheid van dat gedrag aan 
die clubisten onder 't oog te brengen en hun te doen gevoelen dat de 
onzekerheid, wie door het voomoemde middel verkiezers zouden worden, 
zoowel als de gelijke onzekerheid op welke perzoon de keuze van die nog 
onzekere kiezers zoude vallen, de neutraalste wijze was, en de best mogelijke, 
om elk burger genoegen te geven, mogt egter niets van dat alles baten, men 
sustineerde, dat zij leeden van de Societeit de volksm-em uitmaakten, dat de 
Municipaliteit hun geen wet behoefde of moeste voorstellen, maar dat zij de 
verkiezingen moesten doen, op zodanig een wijs als zij goed vonden, en dat zij 
in dit geval met de Municipaliteit niet nodig hadden, grondende zig pretenselijk 
op de regten van de mensch en burger even en al eens alsof de vrijheid van 
stemmen hun door ons voorgeslagene wijze wierd benomen, en alsof wij tegen 
het eerste artikul van de Publicatie van 6 Maart aangingen. 

Hoezeer wij burger representanten, zooveel als enigzins in ons vermogen is, 
de vrijheid en gelijkheid van alle onze medeburgers tragten te mainteneeren, 
voorzien wij egter dat wanneer wij als reprezentanten van de gantsche burgerij 
van deze plaats, geen schikkingen of maatregelen mogen beramen, welke den 
invloed van een Societeit en dus van een gedeelte van de burgerij in bedwang 
houden, wij als dan zeer spoedig de wet van die Societeit ons zullen zien 
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plaats vacant.
Hoe aangenaam die keus ook in 't algemeen was, bespeuren wij egter alras, 

dat verscheijdene der burgers, welke geen leden zijn van zekere Societeit of club 
alhier opgerigt, niet zeer vergenoegt scheenen dat die Societeit in den hare eene 
zekere voorafgaande schikking omtrent dat werk scheen gemaakt te hebben en 
voorziende dat dit denkbeeld tot gevolg zou kunnen hebben dat veel burgers die 
geen leden van die Societeit verkiezen te zijn bij eene volgende verkiezing zoude 
wegblijven uit een voorgevoel dat de stem van bijzondere perzonen zoude 
worden te niet gedaan of gesmoort, door de voorafgegaan overlegde stemming 
der Clubisten heeft de Municipaliteit begrepen dat om de gezamentlijke burgers 
het beste effect van een ider bijzonder stem te doen hebben, en de vermeende 
invloed van de Societeit of club voor te komen de manier en wijze waarop zij 
zelve verkoren was, in dezen voor de beste te houden was, en zulks te meer, 
daar zij het voorbeeld van verscheidene steden en plaatzen voor zig hadden.

De Municipaliteit heeft dienvolgende bij publicatie van den 22 dezer alle 
burgers van deze plaats, welke den ouderdom van agtien jaren bereikt hebben, 
opgeroepen, tegens den 23 daar aanvolgende in 't Regthuis ten einde veertien 
kiezers uit hun midden te benoemen, op dezelfde wijze als op den 2 Febr. l.l. en 
welke 14 kiezers alsdan een perzoon uit 't midden der burgerij zouden 
verkiezen, die de vereischten van een eerlijk en braaf burger bezit om den 
vacante scheepen- of municipaalsplaats te bekleeden.

Ondertusschen is dit ons goed voornemen geheel en al door de gemelde club 
of Societeit vrugteloos gemaakt, vermits dezelve heeft kunnen goedvinden, tegen 
deze onze handelwijze ten tijde der te doene verkiezingen te protesteeren, 
hetgeen ten gevolge heeft gehad, dat niet alleen zij, met een declamatoir, dat zij 
der geenen die verkozen wierd, niet zouden respecteeren, vertrokken, maar dat 
ook andere burgers uit een begrip dat de verkiezing als nu geen voortgang 
zoude hebben, mede henengingen.

Ofschoon de Municipaliteit wel tragte de onredelijkheid van dat gedrag aan 
die clubisten onder 't oog te brengen en hun te doen gevoelen dat de 
onzekerheid, wie door het voornoemde middel verkiezers zouden worden, 
zoowel als de gelijke onzekerheid op welke perzoon de keuze van die nog 
onzekere kiezers zoude vallen, de neutraalste wijze was, en de best mogelijke, 
om elk burger genoegen te geven, mogt egter niets van dat alles baten, men 
sustineerde, dat zij leeden van de Societeit de volksstem uitmaakten, dat de 
Municipaliteit hun geen wet behoefde of moeste voorstellen, maar dat zij de 
verkiezingen moesten doen, op zodanig een wijs als zij goed vonden, en dat zij 
in dit geval met de Municipaliteit niet nodig hadden, grondende zig pretenselijk 
op de regten van de mensch en burger even en al eens alsof de vrijheid van 
stemmen hun door ons voorgeslagene wijze wierd benomen, en alsof wij tegen 
het eerste artikul van de Publicatie van 6 Maart aangingen.

Hoezeer wij burger representanten, zooveel als enigzins in ons vermogen is, 
de vrijheid en gelijkheid van alle onze medeburgers tragten te mainteneeren, 
voorzien wij egter dat wanneer wij als reprezentanten van de gantsche burgerij 
van deze plaats, geen schikkingen of maatregelen mogen beramen, welke den 
invloed van een Societeit en dus van een gedeelte van de burgerij in bedwang 
houden, wij als dan zeer spoedig de wet van die Societeit ons zullen zien 



voorschrijven, en mits dien niet meer het belang van het gantsche volk op 't oog 
zullen kunnen houden, maar in de meeste zaken allen bloote uitvoerders zullen 
worden van de wil en begeerte van eene Societeit die verpligt door twee of drie 
perzoonen word bestiert en welke directie andere ingezetenen wederhoudende 
om lid van dezelve Societeit te worden, daardoor de vrije stem van de burgers 
belet. 

De overwegingen van dit alles heeft ons mitsdien doen resolveeren om ten 
einde alle onaangenaamdheden in den beginne oor te komen van het gebeurde 
terstond aan Ul. kennis te geven, met gedienstig verzoek, dat Gijl. uit overweging 
van alle mogelijke en waarschijnlijke gevolgen, gelieven te nemen zodanige 
voorzieningen, als dezelve best geschikt zullen oordelen, omme .en in 't 
tegenwoordige geval en voor 't vervolg op de meest neutraalste wijze voor elk 
stemgeregtigde mitsgaders tot voorkominge van allen invloed van eenige zig te 
zamen verbindende perzonen of clubs de vervulling van vacante plaatsen en 
verkiezingen van municipaals leden daar te stellen en ons van dezelve uwe 
voorzieningen ten spoedigste kennisse te geven. 

In welke verwagting wij met zegenbede van Heil ons in aanbiedinge van 
Broederschap teekenen 

De Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt 
ter ordonnancie van dezelve 
w.g. T. van de Koppel, secretaris. 

'SGravendeel, 24 Meij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
welk concept-missive eenparig wierd geapprobeert, vervolgens door den 

secr. in 't net geschreven en geteekent, een commissie, bestaande uit de 
burgers Cornelis van Iperen en Jan van Soest gedicerneerd, die met dezelve 
den 25e Meij naar den Haag vertrokken, bij den burger Pasman komende en 
hem de zaak te kennen gaven, dan dewelke het zeer smarte, dat het zoo was 
afgelopen, en aan de Commissie vaststelde om de missieve nog niet aan den 
president over te geven, maar thuis gekomen zijnde, met de overige leden der 
municipaliteit de zaak omtrent de burgerij ware 't mogelijk in der minne te 
beslisschen om verdere hatelijkheden meer en meer voor te komen. 

Dog wanneer de Municipaliteit bij hun voornemen bleef persisteeren, hij 
dan de missive zoude inleveren en zijn best doen dat er voorzieningen in 
wierde genomen. 

De Commissie geretourneert zijnde en 't voorgemelde geraporteert hebben-
de, is eenparig geresolveert om de gantsche burgerij boven de 18 jaren oud 
nogmaals op te roepen, omme hun voor te stellen de benoeming van ene 
scheepen of municipaal zal plaats hebben den 12e Junij 1796 (!moet 1795 zij, 
W) des namiddags ten 5 uuren in de kerk en dat aan alle de prezente te voren 
hoofd voor hoofd zal worden afgevraagd hoe zij de verkiezing gelieven te doen, 
of door kiezers, of dat ider zijn stem uitbrengt en welke van die twee wijzen 
van verkiezingen de meeste stemmen hebben, de verkiezing alsdan zal plaats 
hebben, wordende de secretaris gelast een publicatie te concipieeren, dezelven 
zulks verrigt hebbende, leest ze aan de vergadering voor en den inhoud was 
als volgt 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 
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voorschrijven, en mits dien niet meer het belang van het gantsche volk op 't oog 
zullen kunnen houden, maar in de meeste zaken allen bloote uitvoerders zullen 
worden van de wil en begeerte van eene Societeit die verpligt door twee of drie 
perzoonen word bestiert en welke directie andere ingezetenen wederhoudende 
om lid van dezelve Societeit te worden, daardoor de vrije stem van de burgers 
belet.

De overwegingen van dit alles heeft ons mitsdien doen resolveeren om ten 
einde alle onaangenaamdheden in den beginne oor te komen van het gebeurde 
terstond aan Ul. kennis te geven, met gedienstig verzoek, dat Gijl. uit overweging 
van alle mogelijke en waarschijnlijke gevolgen, gelieven te nemen zodanige 
voorzieningen, als dezelve best geschikt zullen oordelen, omme en in 't 
tegenwoordige geval en voor 't vervolg op de meest  neutraalste wijze voor elk 
stemgeregtigde mitsgaders tot voorkominge van allen invloed van eenige zig te 
zamen verbindende perzonen of clubs de vervulling van vacante plaatsen en 
verkiezingen van municipaals leden daar te stellen en ons van dezelve uwe 
voorzieningen ten spoedigste kennisse te geven.

In welke verwagting wij met zegenbede van Heil ons in aanbiedinge van 
Broederschap teekenen

De Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt
ter ordonnancie van dezelve 
w.g. T. van de Koppel, secretaris.

'SGravendeel, 24 Meij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid.
welk concept-missive eenparig wierd geapprobeert, vervolgens door den 

secr. in 't net geschreven en geteekent, een commissie, bestaande uit de 
burgers Cornelis van Iperen en Jan van Soest gedicerneerd, die met dezelve
den 25e Meij naar den Haag vertrokken, bij den burger Pasman komende en 
hem de zaak te kennen gaven, dan dewelke het zeer smarte, dat het zoo was 
afgelopen, en aan de Commissie vaststelde om de missieve nog niet aan den 
president over te geven, maar thuis gekomen zijnde, met de overige leden der 
municipaliteit de zaak omtrent de burgerij ware 't mogelijk in der minne te 
beslisschen om verdere hatelijkheden meer en meer voor te komen.

Dog wanneer de Municipaliteit bij hun voornemen bleef persisteeren, hij 
dan de missive zoude inleveren en zijn best doen dat er voorzieningen in 
wierde genomen.

De Commissie geretourneert zijnde en 't voorgemelde geraporteert hebben-
de, is eenparig geresolveert om de gantsche burgerij boven de 18 jaren oud 
nogmaals op te roepen, omme  hun voor te stellen de benoeming van ene 
scheepen of municipaal zal plaats hebben den 12e Junij 1796 (!moet 1795 zij, 
W) des namiddags ten 5 uuren in de kerk en dat aan alle de prezente te voren 
hoofd voor hoofd zal worden afgevraagd hoe zij de verkiezing gelieven te doen, 
of door kiezers, of dat ider zijn stem uitbrengt en welke van die twee wijzen 
van verkiezingen de meeste stemmen hebben, de verkiezing alsdan zal plaats 
hebben, wordende de secretaris gelast een publicatie te concipieeren, dezelven 
zulks verrigt hebbende, leest ze aan de vergadering voor en den inhoud was 
als volgt         ; 
Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt op de 22e Meij LL alle de 
burgers van 18 jaren oud en daarboven hebbende opgeroepen, ten einde 14 
kiezers te benoemen, welke in naam der gantsche burgerij een bekwaam 
perzoon ter vervulling van de vacante scheepen- of municipaalsplaats zoude 
verkiezen en aanstellen, heeft gereflecteert dat ofschoon deze wijze van 
verkiezinge en aanstellinge als zonder eenige invloed of voorafgemaakt overleg 
zijnde, de neutraalste en tot het uitbrengen van de algemeene volksstem de 
meest geschiktste is, en even daarom in navolging van voorname steden op den 
2e Februarij 1.1. ten opzigte van de tegenwoordige scheepenen alhier is 
gepractiseerd geworden, nogtans eenige burgers van deze plaats en ambagt 
liever zouden zien dat de verkiezing ter vervulling van bovengemelde vacature 
geschiede op eene andere wijze, en wel om de opgeroepene burgers dadelijIc en 
direct hunnen stemmen te laten uitbrengen en dus in dien voege als op den 
negende meij1.1. met de verkiezing van den burger schout Herman Pasman heeft 
plaats gehad. 

Dat de Municipaliteit aan de eene zijde begrijpende dat door die verschillende 
wijzen van verkiezingen, verscheide verwarringen zouden kunnen veroorzaakt 
worden en aan de andere zijde zooveel in haar is, de meeste vrijheid aan de 
algemeene volksstem in het verkiezen der representanten willende geven, 
noodzakelijk geoordeelt heeft om de inclinatie van de geheele burgerij omtrent de 
wijze der verkiezinge in te nemen, ten einde zoo in de tegenwoordige vacature 
als voor het vervolg een bepaald richtsnoer te houden, in mens en in alle 
gevallen zoo lange geen ander vast rigtsnoer bij de algemeene representanten 
van 't volk van Holland of van de Republiek van 't gansche Land is ingevoerd en 
daargesteld. 

En worden mitsdien alle burgers zonder onderscheid, welke den ouderdom 
van agtien jaren en daarboven hebben bereikt, opgeroepen, en ter ernstigsten 
door de Municipaliteit uitgenoodigt omme te compareeren op Zaturdag den 12e 
Junij 1795 des namiddags te vijf uuren in de kerk alhier, ten einde hoofd voor 
hoofd hunne stem uit te brengen, welke wijze van verkiezing, te weten of door 
middel van veertien kiezers of door een directe stemming der opgekomene 
burgers hun de aangenaamste zij, zullende ten dien einde de Municipaliteit twee 
lijsten formeeren, te weten voor elk van de bovengemelde wijze een, waarop elk 
opgekomene burger na zijne keuze zijn naam zal teekenen en diegenen welke 
niet schrijven kunnen, hunnen naam door den secretaris op de eene of door den 
jongste scheepen op de andere lijst laten aantekenen. 

Wat dit werk, afgelopen zijnde, het getal der penzonen van elke lijst al worden 
opgemaakt en die lijst welke de meeste stemmen bevat, de wijze der 
verkiezingen bepalen zal, zullende in gevalle de beide stemlijsten gelijk mogten 
staan, tusschen de twee gemelde wijzen van verkiezinge het lot getrokken 
worden. 

Na de bepalinge van welke wijze van verkiezinge de Municipaliteit 
voornemens is, terstond over te gaan tot de vervulling der tegenwoordig vacante 
scheepenplaats, en worden mitsdien alle burgers verzogt en vermaant zit te 
gelijIcertijd te dien einde te bekwamen, te weten, om in gevalle de wijze van 
verkiezing van de 2e Februarij dezes jaars de overhand heeft, ijder veertien 
perzoonen te benoemen tot kiezers, welke als dan mede bij meerderheid van 
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De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt op de 22e Meij l.l. alle de 
burgers van 18 jaren oud en daarboven hebbende opgeroepen, ten einde 14 
kiezers te benoemen, welke in naam der gantsche burgerij een bekwaam 
perzoon ter vervulling van de vacante scheepen- of municipaalsplaats zoude 
verkiezen en aanstellen, heeft gereflecteert dat ofschoon deze wijze van 
verkiezinge en aanstellinge als zonder eenige invloed of voorafgemaakt overleg 
zijnde, de neutraalste en tot het uitbrengen van de algemeene volksstem de 
meest geschiktste is, en even daarom in navolging van voorname steden op den 
2e Februarij l.l. ten opzigte van de tegenwoordige scheepenen alhier is 
gepractiseerd geworden, nogtans eenige burgers van deze plaats en ambagt 
liever zouden zien dat de verkiezing ter vervulling van bovengemelde vacature 
geschiede op eene andere wijze, en wel om de opgeroepene burgers dadelijk en 
direct hunnen stemmen te laten uitbrengen en dus in dien voege als op den 
negende meij l.l. met de verkiezing van den burger schout Herman Pasman heeft 
plaats gehad.

Dat de Municipaliteit aan de eene zijde begrijpende dat door die verschillende 
wijzen van verkiezingen, verscheide verwarringen zouden kunnen veroorzaakt 
worden en aan de andere zijde zooveel in haar is, de meeste vrijheid aan de 
algemeene volksstem in het verkiezen der representanten willende geven, 
noodzakelijk geoordeelt heeft om de inclinatie van de geheele burgerij omtrent de 
wijze der verkiezinge in te nemen, ten einde zoo in de tegenwoordige vacature 
als voor het vervolg een bepaald richtsnoer te houden, in mens en in alle 
gevallen zoo lange geen ander vast rigtsnoer bij de algemeene representanten 
van 't volk van Holland of van de Republiek van 't gansche Land is ingevoerd en 
daargesteld.

En worden mitsdien alle burgers zonder onderscheid, welke den ouderdom 
van agtien jaren en daarboven hebben bereikt, opgeroepen, en ter ernstigstern 
door de Municipaliteit uitgenoodigt omme te compareeren op Zaturdag den 12e 
Junij 1795 des namiddags te vijf uuren in de kerk alhier, ten einde hoofd voor 
hoofd hunne stem uit te brengen, welke wijze van verkiezing, te weten of door 
middel van veertien kiezers of door een directe stemming der opgekomene 
burgers hun de aangenaamste zij, zullende ten dien einde de Municipaliteit twee 
lijsten formeeren, te weten voor elk van de bovengemelde wijze een, waarop elk 
opgekomene burger na zijne keuze zijn naam zal teekenen en diegenen welke 
niet schrijven kunnen, hunnen naam door den secretaris op de eene of door den 
jongste scheepen op de andere lijst laten aantekenen.

Wat dit werk, afgelopen zijnde, het getal der perzonen van elke lijst al worden 
opgemaakt en die lijst welke de meeste stemmen bevat, de wijze der 
verkiezingen bepalen zal, zullende in gevalle de beide stemlijsten gelijk mogten 
staan, tusschen de twee gemelde wijzen van verkiezinge het lot getrokken 
worden.

Na de bepalinge van welke wijze van verkiezinge de Municipaliteit 
voornemens is, terstond over te gaan tot de vervulling der tegenwoordig vacante 
scheepenplaats, en worden mitsdien alle burgers verzogt en vermaant zit te 
gelijkertijd te dien einde te bekwamen, te weten, om in gevalle de wijze van 
verkiezing van de 2e Februarij dezes jaars de overhand heeft, ijder veertien 
perzoonen te benoemen tot kiezers, welke als dan mede bij meerderheid van 



stemmen, den na hun oordeel bekwaamste en geschiktsten perzoon uit het 
midden der burgerij tot scheepen of municipaal zullen benoemen. 

En in gevalle de wijze van verkiezing van den 9 Meij de meerderheid heeft, 
direct een perzoon om de meergemelde plaats te vervullen, hoofd voor hoofd op 
te geven. 

Gemeld concept publicatie geapprobeerd zijnde, word in een resolutie 
veranderd, door den secretaris in 't net geschreven en getekent en vervolgens 
gepubliceert en geaffigeert. 

Aldus geresumeerd en onderteekent den 10e Junij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, 
secr. 

(de volgende notulen zijn in de kantlijn van het notulenboek geschreven) 
Vergadering van de Municipaliteit van 'SGravendeel en er-Ambagt den 10e 
Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid 
Vrijheid, 	 Gelijkheid, 	 Broederschap 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is na voorgaande den liberatie goedgevonden zig te vervoegen ten huize van 
de bakkers op dezen dorpe, ten einde onderzoek te doen of het brood, die wigt 
wel hadde, dewelke het volgens de zetting vereischt; de bode alvorens na den 
eijkmeester Damis van Warendorp gezonden zijnde, is de Municipaliteit 
gezonden zijnde is de municipaliteit geadsisteert door voormelde eijkmeester 
en de geregtsbode daartoe overgegaan, gekomen zijnde aan het huis van 
Rokus Smits, zij aldaar gewogen twee vierponds tarwe broden, dewelke ieder 
vijf loden te ligt wagen, schoon op dienzelven dag gebakken, dewelke door den 
eijkmeester wierden opgeteekent, en vervolgens medegenomen vandaar 
gegaan zijnde, waar de weduwe Jan Mom is alles in ordre bevonden, voorts bij 
Arij Korsz. Smits alwaar gewogen wierden drie vierponds tarwe broden, 
dewelke ieder 5 a 6 lood te ligt waren, twee vierponds rogge te ligt ruim vijf 
lood, twee tweeponds rogge, ruim 2 lood te ligt ider en 1 twee tweeponds tarwe 
mede ruim 2 lood te ligt, voornemens zijnde om voort te wegen, zo wierd zulks 
belet door de vrouw van Mij Smits, dewelke zeide, daar zult gij afblijven, want 
dat is oudbakken brood, schoon haar man in prezentie van haar aan een 
scheepen even te voren hadde gezegt pl het brood dat in de winkel is, is egpal,  
want wij mneten tegenwoordig dikwijls drie maal daags hakken  

Voorts zeide zij nog, als wij het brood op de wigt moeten vakken dan willen 
wij er liever uitscheiden. Doe de Municipaliteit vervolgens genegen was heen 
te gaan, wilde zij het brood dat te ligt bevonden was, mede nemen naar de 
regtkamer, dog zij lieden wilde dat niet toestaan, als voorgevende van ene 
representant onderrigt te zijn zulks te kunnen beletten, vandaar gegaan zijnde 
bij Arij Roch. Smits en Pieter Schotsman, is 't bij die beide in ordre bevonden, 
vervolgens is de Municipaliteit weder naar de regtkamer gegaan en aldaar over 
het verrigte met den anderen gedelibereert hebbende, is geresolveert den 
burger Bailliuw C. Maasdam wonende te Strijen van het voorgevallene per 
commissie kennis te geven. 
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stemmen, den na hun oordeel bekwaamste en geschiktsten perzoon uit het 
midden der burgerij tot scheepen of municipaal zullen benoemen.

En in gevalle de wijze van verkiezing van den 9 Meij de meerderheid heeft, 
direct een perzoon om de meergemelde plaats te vervullen, hoofd voor hoofd op 
te geven.

Gemeld concept publicatie geapprobeerd zijnde, word in een resolutie 
veranderd, door den secretaris in 't net geschreven en getekent en vervolgens 
gepubliceert en geaffigeert.

Aldus geresumeerd en onderteekent den 10e Junij 1795 het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secr.

(de volgende notulen zijn in de kantlijn van het notulenboek geschreven)
Vergadering van de Municipaliteit van 'SGravendeel en er-Ambagt den 10e 
Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is na voorgaande den liberatie goedgevonden zig te vervoegen ten huize van 
de bakkers op dezen dorpe, ten einde onderzoek te doen of het brood, die wigt 
wel hadde, dewelke het volgens de zetting vereischt; de bode alvorens na den 
eijkmeester Damis van Warendorp gezonden zijnde, is de Municipaliteit 
gezonden zijnde is de municipaliteit geadsisteert door voormelde eijkmeester 
en de geregtsbode daartoe overgegaan, gekomen zijnde aan het huis van 
Rokus Smits, zij aldaar gewogen twee vierponds tarwe broden, dewelke ieder 
vijf loden te ligt wagen, schoon op dienzelven dag gebakken, dewelke door den 
eijkmeester wierden opgeteekent, en vervolgens medegenomen vandaar 
gegaan zijnde, waar de weduwe Jan Mom is alles in ordre bevonden, voorts bij 
Arij Korsz. Smits alwaar gewogen wierden drie vierponds tarwe broden, 
dewelke ieder 5 a 6 lood te ligt waren, twee vierponds rogge te ligt ruim vijf 
lood, twee tweeponds rogge, ruim 2 lood te ligt ider en 1 twee tweeponds tarwe 
mede ruim 2 lood te ligt, voornemens zijnde om voort te wegen, zo wierd zulks 
belet door de vrouw van Arij Smits, dewelke zeide, daar zult gij afblijven, want 
dat is oudbakken brood, schoon haar man in prezentie van haar aan een 
scheepen even te voren hadde gezegt al het brood dat in de winkel is, is egaal, 
want wij moeten tegenwoordig dikwijls drie maal daags bakken.

Voorts zeide zij nog, als wij het brood op de wigt moeten vakken dan willen 
wij er liever uitscheiden. Doe de Municipaliteit vervolgens genegen was heen 
te gaan, wilde zij het brood dat te ligt bevonden was, mede nemen naar de 
regtkamer, dog zij lieden wilde dat niet toestaan, als voorgevende van ene 
representant onderrigt te zijn zulks te kunnen beletten, vandaar gegaan zijnde 
bij Arij Roch. Smits en Pieter Schotsman, is 't bij die beide in ordre bevonden, 
vervolgens is de Municipaliteit weder naar de regtkamer gegaan en aldaar over 
het verrigte met den anderen gedelibereert hebbende, is geresolveert den 
burger Bailliuw C. Maasdam wonende te Strijen van het voorgevallene per 
commissie kennis te geven.



Gelijk zulks ook is geschied door de burgers Cornelis van Iperen en Aart 
van der Wulp, dog 't welk van dat gevolg is geweest dat de bailliuw die 
bakkers heeft geactioneert, en aan de Municipaliteit extract gevraagd uit het 
Resolutieboek, 't welk hem is ter hand gesteld, dog vervolgens is de zaak voor 
zoover ons bekend is, op niets uitgelopen. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 12e Junij 1795,het 
eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit 
den 12e Junij 1795 het eerste jaar der Ba-
taavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent. 
De vergadering compleet zijnde, is deszels ten vijf uuren naar de kerk 

gegaan ten einde een municipaal of scheepen te verkiezen, waartoe ook de 
burgerij was opgeroepen. 
Daargekomen zijnde, wierd door den secretaris voorgelezen dat ingevolge de 
publicatie gisteren gedaan, men zoude overgaan eerst tot 't opnemen der 
stemmen op welke wijze de burgers 't verkozen, of zoals het plaats heeft gehad 
den 2 Februarij, of zoo als geschied is den 9 Meij en dat de Municipaliteit zig 
daar volstrekt buiten hield, dewijl 't die geheel om 't even was op welke wijze 
het geschiede. 
Dat vervolgens wanneer zulks gedezideert was, volgens die dociesie de 
verkiezing zoude geschieden, waarop eenige burgers aanmerkten,d at zij van 
oordeel waren dat het niet nodig was dat de stemmen wierden opgenomen, 
want dat zij wel wisten dat de leden der Societeit 'er eenparig voor waren om 
het op de laatstgemelde wijze te doen, waarop de leden der Municipaliteit 
ziende dat de societeitsleden de meerderheid der prezente uitmaakten, en wel 
wetende dat die eenparig voor waren om het te doen op de wijze van den 9e 
Meij, staakte alle onnodig werk en gingen direct over om het op gemelde wijze 
te doen, de stembilletten in bijzijn van een commissie uit de burgerij geopent 
zijnde, bleek dat door de groote meerderheid van stemmen tot scheepen of 
municipaal was verkozen de burger Cornelis Verijp, dewelke prezent zijnde die 
post accepteerde, vervolgens hem daarmede geluk wierd gewenscht en in 
presentie van de burgerij den eed in handen van den president of leide. 
Aldus geresumeert en onderteekent den 29e Junij 1795,het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

H.Pasman, schout 	T.v.d. Koppel, secretaris. 

Vergadering van de Municipaliteit den 
29 Junij 1795, het eerste jaar der Ba-
taavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der vorige vergadering gelezen, geapprobeerd en geteekent 

zijnde, ging men over tot 't inzien en openen der billetten betrekkelijk de 
vrijwillige geldnegotiatie, nadat te voren dezelve volgens publicatie der 
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Gelijk zulks ook is geschied door de burgers Cornelis van Iperen en Aart 
van der Wulp, dog 't welk van dat gevolg is geweest dat de bailliuw die 
bakkers heeft geactioneert, en aan de Municipaliteit extract gevraagd uit het 
Resolutieboek, 't welk hem is ter hand gesteld, dog vervolgens is de zaak voor 
zoover ons bekend is, op niets uitgelopen.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 12e Junij 1795,het 
eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit 
den 12e Junij 1795 het eerste jaar der Ba-
taavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent.
De vergadering compleet zijnde, is deszels ten vijf uuren naar de kerk 

gegaan ten einde een municipaal of scheepen te verkiezen, waartoe ook de 
burgerij was opgeroepen.
Daargekomen zijnde, wierd door den secretaris voorgelezen dat ingevolge de 
publicatie gisteren gedaan, men zoude overgaan eerst tot 't opnemen der 
stemmen op welke wijze de burgers 't verkozen, of zoals het plaats heeft gehad 
den 2 Februarij, of zoo als geschied is den 9 Meij en dat de Municipaliteit zig 
daar volstrekt buiten hield, dewijl 't die geheel om 't even was op welke wijze 
het geschiede.
Dat vervolgens wanneer zulks gedezideert was, volgens die dociesie de 
verkiezing zoude geschieden, waarop eenige burgers aanmerkten,d at zij van 
oordeel waren dat het niet nodig was dat de stemmen wierden opgenomen, 
want dat zij wel wisten dat de leden der Societeit 'er eenparig voor waren om 
het op de laatstgemelde wijze te doen, waarop de leden der Municipaliteit 
ziende dat de societeitsleden de meerderheid der prezente uitmaakten, en wel 
wetende dat die eenparig voor waren om het te doen op de wijze van den 9e 
Meij, staakte alle onnodig werk en gingen direct over om het op gemelde wijze 
te doen, de stembilletten in bijzijn van een commissie uit de burgerij geopent 
zijnde, bleek dat door de groote meerderheid van stemmen tot scheepen of 
municipaal was verkozen de burger Cornelis Verijp, dewelke prezent zijnde die 
post accepteerde, vervolgens hem daarmede geluk wierd gewenscht en in 
presentie van de burgerij den eed in handen van den president of leide.
Aldus geresumeert en onderteekent den 29e Junij 1795,het eerste jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

H.Pasman, schout T.v.d. Koppel, secretaris.

Vergadering van de Municipaliteit den 
29 Junij 1795, het eerste jaar der Ba-
taavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der vorige vergadering gelezen, geapprobeerd en geteekent 

zijnde, ging men over tot 't inzien en openen der billetten betrekkelijk de 
vrijwillige geldnegotiatie, nadat te voren dezelve volgens publicatie der 



provisionele representanten van het volk van Holland in dato 1 le Julij 1795 
aan alle burgers op en onder 'SGravendeel woonagtig waren rondgebragt en 
weder opgehaald 
en van degene die ingeschreven hadden, een lijst geformeert zijnde, bleek dat 
dezelve somma bedroeg f 9732:1:8, vervolgens resolveerde men om ten 
eersten een lijst in gereedheid te brengen ten einde dezelve te zenden naar 't 
Committé van Finantie in 's Hage, alsmede een voor den ontvanger te 
Dordrecht, overeenkomstig de Last in gemelde publicatie en nadere aan-
schrijving aan den Municipaliteit gegeven, welk wierd gedemandeerd aan den 
secretaris, dewelk zulks ook daags daaraan ten uitvoer bragt, en die aan 't 
committeé van finantie verzond den le Julij terwijl die van de ontvanger door 
den secretaris met het reeds ontvangenen geld den 3e dito door hem bij 
denzelve wierd gebragt. 

Is voor de vergadering verschenen een commissie van de gewapende 
burgermagt alhier, ten einde met de Municipaliteit te spreken over de geweren 
dewelke het voormalig genoodschap in 1787 zijn ontnomen. 

De commissie stelde voor van oordeel te zijn dat hunne zaak het niet was, 
om naar de geweeren uit te zien, maar wel diegene dewelke ze hun hadden 
ontnomen, dat die ook nu verpligt waren om ze weder te bezorgen, en 
verzogten dus dat de leden van het voormalige genootschap zoude worden 
opgeroepen, ten einde van hun ider afzonderlijk te horen op welke wijze ze 
hunne geweeren en wapens doe ter tijt zijn kwijt geworden 't welk door de 
Municipaliteit wierd beantwoord van tegen haar verzoek niets te hebben, het 
zelve billijk vond en ook gaarne daaraan wilde voldoen, dog, om reden 'er 
waarschijnlijk binnen korte dagen wel iets betrekkelijk deze zaak uit 's Hage 
zoude komen, voorstelde om 'er deze week nog mede te supercedeeren, 
waarop de commissie sterk instaande, om het deze week nog te doen, en de 
Municipaliteit resolveerde daartoe en bepaalde het op aanstaande Zaturdag. 

Vervolgens is na voorgaande deliberatie door meerderheid van stemmen tot 
gerechtsbode in plaats van den aangestelde secretaris Teunis van de Koppel, 
dewelke het werk als bode tot nog toe evenwel had waargenomen, verkozen 
den burger Arij de Pee, denwelke daarvan kennis zal worden gegeven, en hem 
tegelijk dan ook in het lezen examineeren. 

Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 2e Junij het eerste jaar  
der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, sch. 	T.v.d.Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 2e Julij 
1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent. 
Zitdag gehouden tot den ontvangst der den eerste termijn der vrijwillige 
geldnegotia volgens inschrijving daarvan gedaan gearresteert den 1 le Junij 
1795. 

Is na voorgaande deliberatie geresolveert om de twee kleinste bootsen alhier 
op het hoofd staande, te doen afbreken, uit hoofde deze de vliet alleen van 
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provisionele representanten van het volk van Holland in dato 11e Julij 1795 
aan alle burgers op en onder 'SGravendeel woonagtig waren rondgebragt en 
weder opgehaald
en van degene die ingeschreven hadden, een lijst geformeert zijnde, bleek dat 
dezelve somma bedroeg ƒ 9732:1:8, vervolgens resolveerde men om ten 
eersten een lijst in gereedheid te brengen ten einde dezelve te zenden naar 't 
Committé van Finantie in 's Hage, alsmede een voor den ontvanger te 
Dordrecht, overeenkomstig de Last in gemelde publicatie en nadere aan-
schrijving aan den Municipaliteit gegeven, welk wierd gedemandeerd aan den 
secretaris, dewelk zulks ook daags daaraan ten uitvoer bragt, en die aan 't 
committeé van finantie verzond den 1e Julij terwijl die van de ontvanger door 
den secretaris met het reeds ontvangenen geld den 3e dito door hem bij 
denzelve wierd gebragt.

Is voor de vergadering verschenen een commissie van de gewapende 
burgermagt alhier, ten einde met de Municipaliteit te spreken over de geweren 
dewelke het voormalig genoodschap in 1787 zijn ontnomen.

De commissie stelde voor van oordeel te zijn dat hunne zaak het niet was, 
om naar de geweeren uit te zien, maar wel diegene dewelke ze hun hadden 
ontnomen, dat die ook nu verpligt waren om ze weder te bezorgen, en 
verzogten dus dat de leden van het voormalige genootschap zoude worden 
opgeroepen, ten einde van hun ider afzonderlijk te horen op welke wijze ze 
hunne geweeren en wapens doe ter tijt zijn kwijt geworden 't welk door de 
Municipaliteit wierd beantwoord van tegen haar verzoek niets te hebben, het 
zelve billijk vond en ook gaarne daaraan wilde voldoen, dog, om reden 'er 
waarschijnlijk binnen korte dagen wel iets betrekkelijk deze zaak uit 's Hage 
zoude komen, voorstelde om 'er deze week nog mede te supercedeeren, 
waarop de commissie sterk instaande, om het deze week nog te doen, en de 
Municipaliteit resolveerde daartoe en bepaalde het op aanstaande Zaturdag.

Vervolgens is na voorgaande deliberatie door meerderheid van stemmen tot 
gerechtsbode in plaats van den aangestelde secretaris Teunis van de Koppel, 
dewelke het werk als bode tot nog toe evenwel had waargenomen, verkozen 
den burger Arij de Pee, denwelke daarvan kennis zal worden gegeven, en hem 
tegelijk dan ook in het lezen examineeren.

Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 2e Junij het eerste jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, sch. T.v.d.Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 2e Julij 
1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent.
Zitdag gehouden tot den ontvangst der den eerste termijn der vrijwillige 
geldnegotia volgens inschrijving daarvan gedaan gearresteert den 11e Junij 
1795.

Is na voorgaande deliberatie geresolveert om de twee kleinste lootsen alhier 
op het hoofd staande, te doen afbreken, uit hoofde deze de vliet alleen van 



geen nut meer zijn aldaar, maar zelvs zeer hinderlijk en is daartoe order 
gegeven den timmerman Lodewijk Bongers en aan den Secretaris gelast om 'er 
een exacte inventaris van te maken. 

Is aan de schout gecommuniceert dat de bootsen alhier wonende, hem 
hadden verzogt om ook, gelijk op andere plaatsen, onder eed gebragt te mogen 
worden, dewijl als dan alles ordentelijk zoude toegaan, en ider op zijn beurt 
maar te wagten hadden, en bij de schippers ook meer vertrouwd worden, 
waarop gedelibereert zijnde, goedgevonden wierd, uit hoofde deze zaak niet 
aan de Municipaliteit stond, om den schout te verzoeken bij de eerste 
gelegenheid met de provisionele representanten van het volk van Holland over 
deze zaak te spreken. 

Doordien eenige klagten waren gekomen, dat op de schutskooij wel eens 
natte kleederen worden te drooge gehangen, en daardoor ongelukken zoude 
kunnen werden veroorzaakt, dewijl dezelve schutskooij staat langs den rijweg 
en de paarden daarvan gelijk als reeds gebeurt is, ligtelijk schrikken, is 
geresolveert hetzelve aanstaande Zondag bij publicatie te verbieden. 

Is door den schout gezegt dat de vroedvrouw hem hadde gesproken over het 
transporteeren van haar meubelen van Dordrecht naar 'SGravendeel en dat 
zij van oordeel was dat haar dat vrij was toegezegt, waarop gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden, schoon het oogmerk wel zoo niet is geweest, evenwel 
zulk een kleine som aan haar te restitueeren. 

Mij de Pee, kennis gegeven zijnde van zijn benoeming tot geregtsbode en 
tegelijk dat hij te half zeven uuren voor de municipaliteit zoude komen, is 
denzelve gecompareert, en voor den schout voorgesteld, dit in geval hij het 
aannam, ook rekening moest maken om zijn aandeel te betalen in de Recogni-
tie, alsmede dat voorondersteld wierd hij in staat was om datgene 't welk 
voorkwam te kunnen lezen, waarop door hem wierd gezegt zig daar voor in 
staat te erkennen, en scheen hij tijt van beraad had tot aanstaande Zaturdag, 
goed vond om die post nu dankelijk aan te nemen, waarop de Municipaliteit 
hem daarmede geluk wenschte en denzelve den eed in hande van den 
president afleide. 

Is den Bode order gegeven om de leden van het voormalige genootschap te 
citeeren tegens aanstaande Zaturdag des namiddags van 4 tot 7 uuren, ten 
einde op te geven op welke wijze zij hunne geweren en wapenen in het jaar 
1787 zijn kwijt geworden. 

En dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus gedaan, geresumeerd en geteekent den 4e Julij 1795 het eerste jaar 
der Bataafsche Vrijheid. 

	

H. Pasman, schout 	 T. v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 4e 
Julij 1795, het eerste jaar der Bataaf-
sche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering geresolveerd, goedgekeurd en 

geteekent zijnde, is de bode gezonden naar Bastiaan Smaal om hem te vragen 
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geen nut meer zijn aldaar, maar zelvs zeer hinderlijk en is daartoe order 
gegeven den timmerman Lodewijk Bongers en aan den Secretaris gelast om 'er 
een exacte inventaris van te maken.

Is aan de schout gecommuniceert dat de lootsen alhier wonende, hem 
hadden verzogt om ook, gelijk op andere plaatsen, onder eed gebragt te mogen 
worden, dewijl als dan alles ordentelijk zoude toegaan, en ider op zijn beurt 
maar te wagten hadden, en bij de schippers ook meer vertrouwd worden, 
waarop gedelibereert zijnde, goedgevonden wierd, uit hoofde deze zaak niet 
aan de Municipaliteit stond, om den schout te verzoeken bij de eerste 
gelegenheid met de provisionele representanten van het volk van Holland over 
deze zaak te spreken.

Doordien eenige klagten waren gekomen, dat op de schutskooij wel eens 
natte kleederen worden te drooge gehangen, en daardoor ongelukken zoude 
kunnen werden veroorzaakt, dewijl dezelve schutskooij staat langs den rijweg 
en de paarden daarvan gelijk als reeds gebeurt is, ligtelijk schrikken, is 
geresolveert hetzelve aanstaande Zondag bij publicatie te verbieden.

Is door den schout gezegt dat de vroedvrouw hem hadde gesproken over het 
transporteeren van haar meubelen van Dordrecht naar 'SGravendeel en dat 
zij van oordeel was dat haar dat vrij was toegezegt, waarop gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden, schoon het oogmerk wel zoo niet is geweest, evenwel 
zulk een kleine som aan haar te restitueeren.

Arij de Pee, kennis gegeven zijnde van zijn benoeming tot geregtsbode en 
tegelijk dat hij te half zeven uuren voor de municipaliteit zoude komen, is 
denzelve gecompareert, en voor den schout voorgesteld, dit in geval hij het 
aannam, ook rekening moest maken om zijn aandeel te betalen in de Recogni-
tie, alsmede dat voorondersteld wierd hij in staat was om datgene 't welk 
voorkwam te kunnen lezen, waarop door hem wierd gezegt zig daar voor in 
staat te erkennen, en scheen hij tijt van beraad had tot aanstaande Zaturdag, 
goed vond om die post nu dankelijk aan te nemen, waarop de Municipaliteit 
hem daarmede geluk wenschte en denzelve den eed in hande van den 
president afleide.

Is den Bode order gegeven om de leden van het voormalige genootschap te 
citeeren tegens aanstaande Zaturdag des namiddags van 4 tot 7 uuren, ten 
einde op te geven op welke wijze zij hunne geweren en wapenen in het jaar 
1787 zijn kwijt geworden.

En dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden.

Aldus gedaan, geresumeerd en geteekent den 4e Julij 1795 het eerste jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 4e 
Julij 1795, het eerste jaar der Bataaf-
sche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering geresolveerd, goedgekeurd en 

geteekent zijnde, is de bode gezonden naar Bastiaan Smaal om hem te vragen 



of 'er bij hem ook geweren waren agter gelaten door militairen, alsmede ook bij 
Andries Verdonk, zooals de Municipaliteit geinformeerd was, dog dat Bastiaan 
Smaal had gezegt 'er geen te hebben, maar bij Andries Verdonk 'er een was 
gevonden, 't welk hij op de regtkamer bragt, en zeide onderweg nog vernomen 
te hebben dat 'er bij Corns A.se Stam twee waren, dat hij aan hem hadde 
gevraagt of dat waar was en of hij ze wilde laten volgen, dat hij daarop 
geantwoord had, de geweeren zijn wel bij mij, maar ik geef ze niet over zonder 
een briefje van den officier der militairen, waarop de bode wierd gelast om 
nogmaals bij hem Corn. Stam te gaan en uit naam der Municipaliteit hem 
afvragen of hij bereid was om de geweren over te geven, ja dan neen, en bij 
weigering hem aanzeggen dat de Municipaliteit niet zal nalaten 'er kennis van 
te zullen geen aan de provisionele representanten van het volk van Holland. 
De bode deze commissie ten uitvoer gebragt hebbende, had ten gevolge dat hij 
de geweeren mede bragt op den Regtkamer. 

Den burger Aart de Groot, binnen gestaan zijnde, verzogt om een acte van 
admissie als biersteker en grossier in gedisteleert en wijn op dezen dorpe, 
waarop de Municipaliteit hem antwoorde aan dit verzoek niet te kunnen 
voldoen, uit hoofde zulks aan hun niet stond, maar dat hij zig tot dat einde 
moest adresseren aan de provisionele representanten van het volk van 
Holland in 's Hage. 

Vervolgens zijn gecompareert de leden van het voormalig Genootschap van 
wapenhandel. 

En wel eerst de vrouw van Mij Korse Smits, uit hoofde van indispositie van 
haar man. Dewelke zeide dat bij haar was gehaald het vaandel, alsmede een 
geweer dat niet bij het genootschap behoorde, door Bastiaan B. Barendrecht, 
alsmede dat Sponton van haar man op de rechtkamer was gebracht. Op ordre 
van wie wist ze niet en de grenadiene mutzen bij de schout W. Kluit. 

Pieter Verijp zeide dat hij op de Regtkamer heeft gebragt een hellebaard 
zonder steel, een zabel en port épée, dog op wiens order was hem ontgaan, en 
dat hem 't een en ander was afgenomen door Bastiaan Smaal voor in de gang 
bij P. Vervoorn. 

Lodewijk Bongers zeide dat bij hem waren gekomen Bastiaan Smaal en 
Meeuwis Uitterlinden, welke zeiden dat de geweren op de regtkamer moesten 
worden gebracht, waarop deze de knegt van hem Bongers, genaamt Willem 
Harteloo, ook mede een lid van het genootschap op de Regtkamer zijn gebragt 
een hellebaard, een geweer, twee sabels en port épée en een patroontas. 

Leendert Vermaas zeide zig enigzints te kunnen herinneren dat Bastiaan 
Smaal hem gezegt had dat hij zijn degen en sjerp op de rechtkamer moest 
brengen 't welk egter door hem niet was gedaan, maar wel bij schout Kluit. 

Frans van der Giessen zeide uit vrees zijn patroontas en sabel op de 
rechtkamer hadde laten brengen. 

Mij en Christiaan Rokusz. Smits zeiden dat zij hunne geweren op de 
regtkamer hadden gebragt op order van Willem Muller, en twee sabels en port 
épées en een patroontas op gemelde plaats op order van Bastiaan Smaal. 

Pieter van Warendorp zeide dat hij zijn geweer alsmede dat van zijn twee 
broeders gebragt hadde bij Geema van Vliet, zonder order van imand, alleen 
op 't gerugt dat zij zouden worden opgehaald, alsmede drie sabels en port 
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of 'er bij hem ook geweren waren agter gelaten door militairen, alsmede ook bij 
Andries Verdonk, zooals de Municipaliteit geinformeerd was, dog dat Bastiaan 
Smaal had gezegt 'er geen te hebben, maar bij Andries Verdonk 'er een was 
gevonden, 't welk hij op de regtkamer bragt, en zeide onderweg nog vernomen 
te hebben dat 'er bij Corns A.se Stam twee waren, dat hij aan hem hadde 
gevraagt of dat waar was en of hij ze wilde laten volgen, dat hij daarop 
geantwoord had, de geweeren zijn wel bij mij, maar ik geef ze niet over zonder 
een briefje van den officier der militairen, waarop de bode wierd gelast om 
nogmaals bij hem Corn. Stam te gaan en uit naam der Municipaliteit hem 
afvragen of hij bereid was om de geweren over te geven, ja dan neen, en bij 
weigering hem aanzeggen dat de Municipaliteit niet zal nalaten 'er kennis van 
te zullen geen aan de provisionele representanten van het volk van Holland.
De bode deze commissie ten uitvoer gebragt hebbende, had ten gevolge dat hij 
de geweeren mede bragt op den Regtkamer.

Den burger Aart de Groot, binnen gestaan zijnde, verzogt om een acte van 
admissie als biersteker en grossier in gedisteleert en wijn op dezen dorpe, 
waarop de Municipaliteit hem antwoorde aan dit verzoek niet te kunnen 
voldoen, uit hoofde zulks aan hun niet stond, maar dat hij zig tot dat einde 
moest adresseren aan de provisionele representanten van het volk van 
Holland in 's Hage.

Vervolgens zijn gecompareert de leden van het voormalig Genootschap van 
wapenhandel.

En wel eerst de vrouw van Arij Korse Smits, uit hoofde van indispositie van 
haar man. Dewelke zeide dat bij haar was gehaald het vaandel, alsmede een 
geweer dat niet bij het genootschap behoorde, door Bastiaan B. Barendrecht, 
alsmede dat Sponton van haar man op de rechtkamer was gebracht. Op ordre 
van wie wist ze niet en de grenadiene mutzen bij de schout W. Kluit.

Pieter Verijp zeide dat hij op de Regtkamer heeft gebragt een hellebaard 
zonder steel, een zabel en port épée, dog op wiens order was hem ontgaan, en 
dat hem 't een en ander was afgenomen door Bastiaan Smaal voor in de gang 
bij P. Vervoorn.

Lodewijk Bongers zeide dat bij hem waren gekomen Bastiaan Smaal en 
Meeuwis Uitterlinden, welke zeiden dat de geweren op de regtkamer moesten 
worden gebracht, waarop deze de knegt van hem Bongers, genaamt Willem 
Harteloo, ook mede een lid van het genootschap op de Regtkamer zijn gebragt 
een hellebaard, een geweer, twee sabels en port épée en een patroontas.

Leendert Vermaas zeide zig enigzints te kunnen herinneren dat Bastiaan 
Smaal hem gezegt had dat hij zijn degen en sjerp op de rechtkamer moest 
brengen 't welk egter door hem niet was gedaan, maar wel bij schout Kluit.

Frans van der Giessen zeide uit vrees zijn patroontas en sabel op de 
rechtkamer hadde laten brengen.

Arij en Christiaan Rokusz. Smits zeiden dat zij hunne geweren op de 
regtkamer hadden gebragt op order van Willem Muller, en twee sabels en port 
épées en een patroontas op gemelde plaats op order van Bastiaan Smaal.

Pieter van Warendorp zeide dat hij zijn geweer alsmede dat van zijn twee 
broeders gebragt hadde bij Geema van Vliet, zonder order van imand, alleen
op 't gerugt dat zij zouden worden opgehaald, alsmede drie sabels en port 



epées en twee patroontassen bij Vervoorn, dewelke hem waren afgenomen in 
de gang door Bastiaan Smaal. 

Pieter Naaktgeboren zeide dat hij bij Kluit was geweest en hem gevraagt 
hadde wat hij 'er aan doen moeste, dat Kluit hem daarop had gezegt, brengt 
het bij mij, en als ik 'er niet toe genoodzaakt word om het af te geven, zal ik 
het uw weder bezorgen, of gij kunt het dan weder bij mij krijgen, dat hij zulks 
hadde gedaan, dog met dat gevolg dat zijn geweer, sabel en port epée miet 
weer zijn teregt gekomen. 

Jan Jacob Klijnjan zeide dat er order bij hem was gekomen dog door wie 
wist hij niet, dat zijn geweest op de Regtkamer moest worden gebragt, en dat 
daarop door zijn vrouw geweer, patroontas, sabel en port épée op gemelde 
plaats waren gebragt. 

Hendrik Uitterlinden zeide dat zijn geweer gebragt was bij Geema van Vliet, 
op order, dog van wie wist hij niet meer, en zijn patroontas, zabel en port épée 
op de regtkamer. 

Pieter Kruijthof zeide dat hij zijn geweer heeft gebragt bij Geema van Vliet, 
dog op wiens order dat hem zulks was ontgaan, en dat zijn patroontas, sabel 
en port épée waren gehaald door Bastiaan Smaal. 

Pieter Wardenier zeide dat hij op verzoek van de tamboer zijn geweer, 
patroontas en sabel had op de regtkamer gebragt, en hetzelve door Bastiaan 
Smaal was afgenomen. 

Hendrik Kranendonk zeide dat zijn geweer &c. op de Regtkamer was 
gebragt door Jacobus Koomans alleen op het gerugt dat hetzelve zou 
opgehaald worden. 

Dirk Bijl zeide dat hem was aangezegt dog door wien wist hij niet, dat hij 
zijn patroontas, sabel en port épée moest brengen op de rechtkamer en 't welk 
hij had gedaan. 

Pieter de Vries zeide dat B. Smaal met nog drie anderen bij hem hadde 
geweest en onder dreigementen hadde gezegt dat hij zijn geweer &c. moest op 
de regtkamer brengen, 't welk hij ook had gedaan. 

Leendert van Prooijen zeide dat hij zijn geweer omtrent een jaar tevoren aan 
Yzaak Overweel had overgegeven, en dat hij die ontnomen was, dog de wijs op 
welke dat Overweel zulks wel zoude berigten. 

Willem Smitskam zeide dat zijn vrouw het geweer &c. had overgegeven, dog 
aan wie wist hij niet. 

Cornelis van der Giessen zeide dat hem was aangezegt door ene hoop volk 
dat hij zijn geweer &c. op de regtkamer moest brengen en door hem ook was 
gedaan. 

Pieter van Strijen zeide dat hij zijn geweer &c. had op de regtkamer gebragt, 
dog op wiens order was hem ontgaan en dat Bast. Smaal het hem wilde 
afnemen vooraan in de gang bij Pieter Vervoorn, dat hij hadde gezegt zelfs in 
staat te zijn om het op de regtkamer te brengen. 

Abraham Naaktgeboren junior zeide dat zijn geweer was gehaald door B. 
Smaal, alsmede dat van zijn vader Bastiaan Naaktgeboren en een patroontas. 

Frans van Warendorp stemde ten volle in met hetgeen door zin broeder 
Pieter van Warendorp was gezegt, zoals tevoren is aangetekent. 

Jacob Visser zeide dat hij zijn geweer hadde gebragt bij Geema van Vliet op 
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epées en twee patroontassen bij Vervoorn, dewelke hem waren afgenomen in 
de gang door Bastiaan Smaal.

Pieter Naaktgeboren zeide dat hij bij Kluit was geweest en hem gevraagt 
hadde wat hij 'er aan doen moeste, dat Kluit hem daarop had gezegt, brengt 
het bij mij, en als ik 'er niet toe genoodzaakt word om het af te geven, zal ik 
het uw weder bezorgen, of gij kunt het dan weder bij mij krijgen, dat hij zulks 
hadde gedaan, dog met dat gevolg dat zijn geweer, sabel en port epée miet 
weer zijn teregt gekomen.

Jan Jacob Klijnjan zeide dat er order bij hem was gekomen dog door wie 
wist hij niet, dat zijn geweest op de Regtkamer moest worden gebragt, en dat 
daarop door zijn vrouw geweer, patroontas, sabel en port épée op gemelde 
plaats waren gebragt.

Hendrik Uitterlinden zeide dat zijn geweer gebragt was bij Geema van Vliet, 
op order, dog van wie wist hij niet meer, en zijn patroontas, zabel en port épée 
op de regtkamer.

Pieter Kruijthof zeide dat hij zijn geweer heeft gebragt bij Geema van Vliet, 
dog op wiens order dat hem zulks was ontgaan, en dat zijn patroontas, sabel 
en port épée waren gehaald door Bastiaan Smaal.

Pieter Wardenier zeide dat hij op verzoek van de tamboer zijn geweer, 
patroontas en sabel had op de regtkamer gebragt, en hetzelve door Bastiaan 
Smaal was afgenomen.

Hendrik Kranendonk zeide dat zijn geweer &c. op de Regtkamer was 
gebragt door Jacobus Koomans alleen op het gerugt dat hetzelve zou 
opgehaald worden.

Dirk Bijl zeide dat hem was aangezegt dog door wien wist hij niet, dat hij 
zijn patroontas, sabel en port épée moest brengen op de rechtkamer en 't welk 
hij had gedaan.

Pieter de Vries zeide dat B. Smaal met nog drie anderen bij hem hadde 
geweest en onder dreigementen hadde gezegt dat hij zijn geweer &c. moest op 
de regtkamer brengen, 't welk hij ook had gedaan.

Leendert van Prooijen zeide dat hij zijn geweer omtrent een jaar tevoren aan 
Yzaak Overweel had overgegeven, en dat hij die ontnomen was, dog de wijs op 
welke dat Overweel zulks wel zoude berigten. 

Willem Smitskam zeide dat zijn vrouw het geweer &c. had overgegeven, dog 
aan wie wist hij niet.

Cornelis van der Giessen zeide dat hem was aangezegt door ene hoop volk 
dat hij zijn geweer &c. op de regtkamer moest brengen en door hem ook was 
gedaan.

Pieter van Strijen zeide dat hij zijn geweer &c. had op de regtkamer gebragt, 
dog op wiens order was hem ontgaan en dat Bast. Smaal het hem wilde 
afnemen vooraan in de gang bij Pieter Vervoorn, dat hij hadde gezegt zelfs in 
staat te zijn om het op de regtkamer te brengen. 

Abraham Naaktgeboren junior zeide dat zijn geweer was gehaald door B. 
Smaal, alsmede dat van zijn vader Bastiaan Naaktgeboren en een patroontas.

Frans van Warendorp stemde ten volle in met hetgeen door zin broeder 
Pieter van Warendorp was gezegt, zoals tevoren is aangetekent.

Jacob Visser zeide dat hij zijn geweer hadde gebragt bij Geema van Vliet op 



aanrading van Frans C. Ketting. 
Izaak Overweel zeide dat Willem Muller zijn geweer had gehaald en dat hij 

zijn patroontas, sabel en port epee had doen brengen door zijn knegt op de 
regtkamer. 

Arij Barendrecht zeide dat Jacobus van Halteren hem twee, drie maal sterk 
had aangezegt om zijn geweer op de regtkamer te brengen, 't welk hij heeft 
gedaan alsmede dat van Teunis Visser. 

Arij de Vlaming zeide dat Willem Muller bij zijn vrouw had geweest en 
verzogt om zijn hellebaard, dewelke zijn vrouw aan hem had gegeven en dat 
hij zijn sabel en port epee heeft op de regtkamer gebragt en dat B. Smaal die 
hem had willen afnemen, dog dat hij had gezegt dezelve wel op de regtkamer 
te zullen brengen. 

Hendrik van Willigen zeide dat zijn geweer door hem was gebragt bij Geema 
van Vliet, en zijn sabel, port epee en patroontas, dat het daarmede was 
toegegaan, gelijk als van Arij de Vlaming. 

Teunis Valk zeide dat Willem Muller hem hadde aangezegt dat hij zijn 
geweer &c. moeste laten brengen op de regtkamer, 't welk hij had laten doen 
door Mij W. de Zeeuw. 

Pleun Vervoorn heeft zijn geweer &c. zo hij zeide bij Geema van Vliet 
gebragt. 

Pieter Vervoorn zeide dat zijn geweer en patroontas hem was afgevraagt 
door B. Smaal en dat hij ook hetzelve aan hem heeft gegeven door B. Smaal 
op de regtkamer was gebragt. 

Cornelis van der Linden zeide dat B. Smaal hem had geordonneert om zijn 
geweer op den regtkamer te brengen en in geval hij dat niet deed dat dan de 
Pruisen wel drie maal zoveel bij hem zouden aan stuk slaan, dat hij daarop 
verzogt had aan hem, om het mede te nemen, 't welk ook door hem was 
gedaan. 

Arij Pluimert zeide dat hij zijn geweer &c. op aanrading van schout Kluit 
had gebragt op de regtkamer, dewelke hem had gezegt wij zullen dan zien of 
'er geld voor komt of het geweer wederom. 

Teunis Naaktgeboren zeide dat hij zijn geweer &c. op de regtkamer had 
gebragt en dat B. Smaal die hem twee dagen te voren had gezegt, weet je wel 
dat je uw geweer moet wegbrengen, hetzelve had afgenomen. 

Reijer Kranendonk zeide dat Meeuwis Uitterlinden, B. Smaal en H. de 
Zeeuw hem hadden aangezegt dat hij zijn geweer &c. moest brengen op de 
regtkamer, dat hij zulks had gedaan en het hem door B. Smaal was afgeno-
men. 

Willem Muller zeide dat hij zijn geweer en patroontas op de regtkamer had 
gebragt en de geweeren welke op zijn order op de regtkamer waren gebragt, 
zeide hij dat geschiet was op Expresse worders van Jacobus van Halteren, 
Meeuwis Uitterlinden en Hendrik de Zeeuw en op die hunne orders ook de 
vaandels en trommen waren opgehaald. 

Frans Cornelisz. Ketting zeide dat hij zijn geweer had gebragt bij Geema 
van Vliet op order van W. Muller, en zijn patroontas en sabel op de 
rechtkamer. 

H. van Warendorp conformeert zig met het raport van zijn broeders. 
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aanrading van Frans C. Ketting.
Izaak Overweel zeide dat Willem Muller zijn geweer had gehaald en dat hij 

zijn patroontas, sabel en port epee had doen brengen door zijn knegt op de 
regtkamer.

Arij Barendrecht zeide dat Jacobus van Halteren hem twee, drie maal sterk 
had aangezegt om zijn geweer op de regtkamer te brengen, 't welk hij heeft 
gedaan alsmede dat van Teunis Visser.

Arij de Vlaming zeide dat Willem Muller bij zijn vrouw had geweest en 
verzogt om zijn hellebaard, dewelke zijn vrouw aan hem had gegeven en dat 
hij zijn sabel en port epee heeft op de regtkamer gebragt en dat B. Smaal die
hem had willen afnemen, dog dat hij had gezegt dezelve wel op de regtkamer 
te zullen brengen.

Hendrik van Willigen zeide dat zijn geweer door hem was gebragt bij Geema 
van Vliet, en zijn sabel, port epee en patroontas, dat het daarmede was 
toegegaan, gelijk als van Arij de Vlaming.

Teunis Valk zeide dat Willem Muller hem hadde aangezegt dat hij zijn 
geweer &c. moeste laten brengen op de regtkamer, 't welk hij had laten doen 
door Arij W. de Zeeuw.

Pleun Vervoorn heeft zijn geweer &c. zo hij zeide bij Geema van Vliet 
gebragt.

Pieter Vervoorn zeide dat zijn geweer en patroontas hem was afgevraagt 
door B. Smaal en dat hij ook hetzelve aan hem heeft gegeven door B. Smaal 
op de regtkamer was gebragt.

Cornelis van der Linden zeide dat B. Smaal hem had geordonneert om zijn 
geweer op den regtkamer te brengen en in geval hij dat niet deed dat dan de 
Pruisen wel drie maal zoveel bij hem zouden aan stuk slaan, dat hij daarop 
verzogt had aan hem, om het mede te nemen, 't welk ook door hem was 
gedaan.

Arij Pluimert zeide dat hij zijn geweer &c. op aanrading van schout Kluit 
had gebragt op de regtkamer, dewelke hem had gezegt wij zullen dan zien of 
'er geld voor komt of het geweer wederom.

Teunis Naaktgeboren zeide dat hij zijn geweer &c. op de regtkamer had 
gebragt en dat B. Smaal die hem twee dagen te voren had gezegt, weet je wel 
dat je uw geweer moet wegbrengen, hetzelve had afgenomen.

Reijer Kranendonk zeide dat Meeuwis Uitterlinden, B. Smaal en H. de 
Zeeuw hem hadden aangezegt dat hij zijn geweer &c. moest brengen op de 
regtkamer, dat hij zulks had gedaan en het hem door B. Smaal was afgeno-
men.

Willem Muller zeide dat hij zijn geweer en patroontas op de regtkamer had 
gebragt en de geweeren welke op zijn order op de regtkamer waren gebragt, 
zeide hij dat geschiet was op Expresse worders van Jacobus van Halteren, 
Meeuwis Uitterlinden en Hendrik de Zeeuw en op die hunne orders ook de 
vaandels en trommen waren opgehaald.

Frans Cornelisz. Ketting zeide dat hij zijn geweer had gebragt bij Geema 
van Vliet op order van W. Muller, en zijn patroontas en sabel op de 
rechtkamer.

H. van Warendorp conformeert zig met het raport van zijn broeders.



Jan Kluit zeide dat Meeuwis Uitterlinden hem hadde aangezegt om zijn 
geweer &c. op de regtkamer te brengen, en door hem ook was gedaan. 

Joost Rijkhoek zeide zijn geweer op last van W. Muller bij Geema van Vliet 
te hebben gebracht en het overige op de regtkamer door zijn vrouw 't welk 
haar was afgenomen door B. Smaal. 

Teunis Aardoom zeide dat Steven van Halteren met nog meer anderen zijn 
geweer &c. bij hem hadde gehaald. 

Jan de Kievit zeide dat B. Smaal hem had geordonneert om zijn geweer &c. 
op de regtkamer te brengen, 't welk door hem ook was gedaan. 

Jan van Harthals zeide dat hij op verzoek van M. Uitterlinden zijn geweer 
&c. op de regtkamer had gebracht en door B. Smaal in de gang was 
afgenomen. 

Jan van Turenhout zeide dat de fluit welke hij bij het genootschap had ge-
bracht, zijn eigendom was. 

Pleun de Vlaming zeide dat hij op order van M. Uitterlinden zijn hellebaard 
en een sabel op de regtkamer had gebragt. 

Hendrik Bouman zeide dat Bastiaan Smaal hem had geordonneerd zijn 
geweer &c. op de regtkamer te brengen 't welk hij ook door zijn dogter had 
laten doen. 

Klaas van Rixoord zeide dat M. Uitterlinden hem hadde aangezegt dat hij 
zijn geweer &c. op de regtkamer zoude brengen, want bij aldien hij dat niet 
deed, dan morgen de Pruisische husaren zouden komen en het 'er dus 
ongelukkig voor hem zou uitzien, waarop hij 't ook had gedaan. 

Teunis van de Koppel zeide dat hij zijn geweer &c. door zijn zoon Jan had 
laten brengen op de regtkamer. 

Steven van Halteren zeide dat hij niet wist waar zijn geweer was gebleven. 
Cornelis Verijp zeide dat B. Smaal hem had verzogt om zijn geweer op de 

regtkamer te brengen, 't welk hij dog niet had gedaan, maar bij Geema van 
Vliet en zijn patroontas &c. op de regtkamer. 

Frans en Mij van Waardenburg zeiden hun hellebaard, geweer, patroontas 
en 2 sabels en port epees uit vrees op de regtkamer te hebben gebragt, en dat 
hetzelve hun was afgenomen door Bastiaan Smaal. 

Reinier van den Berg zeide dat Meeuwis Uitterlinden bij hem was gekomen 
en had verzogt om zijn geweer op de regtkamer te brengen of dat anders de 
pruisische husaren het zouden komen afhalen, dat hij 't daarop op de 
regtkamer had gebragt en Bastiaan Smaal het hem had willen afnemen in 't 
voorhuis, dog dat hij had gezegt ik heb het nu zoo ver gebragt en zal het ook 
wel brengen ter plaatze daar het behoort. 

De vergadering dit alles gehoort hebbende, is daarop gescheiden. 
Aldus geresumeert en geteekent den 11 e Julij 1795. 

H. Pasman schout en T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit der 1 le Julij 
1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent. 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

Jan Kluit zeide dat Meeuwis Uitterlinden hem hadde aangezegt om zijn 
geweer &c. op de regtkamer te brengen, en door hem ook was gedaan.

Joost Rijkhoek zeide zijn geweer op last van W. Muller bij Geema van Vliet 
te hebben gebracht en het overige op de regtkamer door zijn vrouw 't welk 
haar was afgenomen door B. Smaal.

Teunis Aardoom zeide dat Steven van Halteren met nog meer anderen zijn 
geweer &c. bij hem hadde gehaald.

Jan de Kievit zeide dat B. Smaal hem had geordonneert om zijn geweer &c. 
op de regtkamer te brengen, 't welk door hem ook was gedaan.

Jan van Harthals zeide dat hij op verzoek van M. Uitterlinden zijn geweer 
&c. op de regtkamer had gebracht en door B. Smaal in de gang was 
afgenomen.

Jan van Turenhout zeide dat de fluit welke hij bij het genootschap had ge-
bracht, zijn eigendom was.

Pleun de Vlaming zeide dat hij op order van M. Uitterlinden zijn hellebaard 
en een sabel op de regtkamer had gebragt.

Hendrik Bouman zeide dat Bastiaan Smaal hem had geordonneerd zijn 
geweer &c. op de regtkamer te brengen 't welk hij ook door zijn dogter had 
laten doen.

Klaas van Rixoord zeide dat M. Uitterlinden hem hadde aangezegt dat hij 
zijn geweer &c. op de regtkamer zoude brengen, want bij aldien hij dat niet 
deed, dan morgen de Pruisische husaren zouden komen en het 'er dus 
ongelukkig voor hem zou uitzien, waarop hij 't ook had gedaan.

Teunis van de Koppel zeide dat hij zijn geweer &c. door zijn zoon Jan had 
laten brengen op de regtkamer.

Steven van Halteren zeide dat hij niet wist waar zijn geweer was gebleven.
Cornelis Verijp zeide dat B. Smaal hem had verzogt om zijn geweer op de 

regtkamer te brengen, 't welk hij dog niet had gedaan, maar bij Geema van 
Vliet en zijn patroontas &c. op de regtkamer.

Frans en Arij van Waardenburg zeiden hun hellebaard, geweer, patroontas 
en 2 sabels en port epees uit vrees op de regtkamer te hebben gebragt, en dat 
hetzelve hun was afgenomen door Bastiaan Smaal.

Reinier van den Berg zeide dat Meeuwis Uitterlinden bij hem was gekomen 
en had verzogt om zijn geweer op de regtkamer te brengen of dat anders de 
pruisische husaren het zouden komen afhalen, dat hij 't daarop op de 
regtkamer had gebragt en Bastiaan Smaal het hem had willen afnemen in 't 
voorhuis, dog dat hij had gezegt ik heb het nu zoo ver gebragt en zal het ook 
wel brengen ter plaatze daar het behoort.

De vergadering dit alles gehoort hebbende, is daarop gescheiden.
Aldus geresumeert en geteekent den 11e Julij 1795.

H. Pasman schout en T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit der 11e Julij 
1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent.



Is voor de vergadering verschenen een commissie uit de Burger Societeit 
alhier, dewelke uit naam van hunne committenten verzogten dat de Municipa-
liteit 't mogte goedvinden om op de vergadering van gecommitteeerden uit de 
Municipaliteiten van den Hoeksche Waard, dewelke aanstaande Woensdag te 
Puttershoek staat gehouden te worden, het daarheen te dirigeren dat 'er 
opnieuw representanten verkozen wierden en wel zulke die in dezen Waard 
thuis hoorden, waarop geantwoord wierd door den schout, daar zeer sterk 
voor te wezen en deed rondvraag over dit onderwerp 't welk van dat gevolg was 
dat al de leden van de Municipaliteit eenparig daarmede instemden. 

Vervolgens stelde de commissie uit naam als voren nog voor om ook leden 
van de burgerij te zenden, in de vergadering van gecommitteerden uit de 
Hoeksche Waard. 

Voorts is geresolveerd met de Commissie uit de Nationale Garde alhier om 
die perzonen welke door onderscheidene leden van het voormalige 
genootschap zijn opgegeven als order gegeven te hebben om de geweren alhier 
op de regtkamer of bij Geema van Vliet te brengen, met name Jacobus van 
Halteren, Meeuwis Uitterlinden, Bastiaan Smaal en Hendrik de Zeeuw te doen 
dagvaarden ten einde te onderzoeken wat 'er eigenlijk van die zaak was. 

Eenige Fransche husaren alhier gekomen zijnde om voor eene nagt gebille-
teert te worden, maakten aan deze en gene burgers wijs dat zij Pruisische 
husaren waren, waarover veele zeer verblijd waren en vertelden dat aan 
malkander 't welk zeer geschikt was om oproer te veroorzaken, en als men 
hun onder 't oog bragt dat zij dat niet moesten zeggen, zeiden zij, wij doen dat 
omdat wij merken dat hier veel aristocraten wonen en dan krijgen wij 
daardoor van die luitjes wat wij begeren, 
dan de Municipaliteit vond goed om een officier van hun boven te laten komen 
en hem daar eens over te spreken, 't welk geschiede en met dat gevolg dat hij 
op zig nam om zijn volk te zeggen dat zij het niet meer mogten doen, maar  
onder alle die welke veel ophadden met de Pruisische husaren en 'er mond vol 
van hadden, waren drie vrouwsperzonen met name Neeltje en Teuntje 
Waalboer en de vrouw van Jacob Snijders, welke door de bode gedagvaart 
werden om voor de Municipaliteit te komen, wierd hun 't onbetamelijke van 
hun gedrag onder 't oog gebragt, niet alleen nu, maar ook van vorige tijden en 
dat zij indien zij maar enigtzins hun oordeel lieten werken, al schoon hadden 
zij het niet veel, evenwel overtuigt moesten worden dat dit geen Pruisische 
husaren konden zijn, schoon al zeiden zij dat, dat maar alleen deden om wat 
meer van die onnosele luitjes te krijgen, maar dat zij door die weg zig zelven 
zouden ongelukkig maken en dus nu nog ten overvloede wierden 
gewaarschouwt om zig zelven voor het vervolg te wagten om zulke of 
diergelijke oproerige gesprekken met iemand te houden, want dat volgens de 
publicatie van 4 Maart 1.1. daarop tot straf was bepaald een strenge geesseling 
en brandmerk. 

Dat het hun zou gerieven als 'er een burger zig zelven door die weg 
ongelukkig en openbaar tot schande maakte, maar wanneer zij dien goeden 
raad verwierpen en hun ouden gang gingen, zij voor de gevolgen moesten 
instaan, en het committe van waakzaamheid als daartoe gelast en gequalifi-
ceerd zijnde 'er zeer naaukeurig op zoude letten, waarop zij de Municipaliteit 
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Is voor de vergadering verschenen een commissie uit de Burger Societeit 
alhier, dewelke uit naam van hunne committenten verzogten dat de Municipa-
liteit 't mogte goedvinden om op de vergadering van gecommitteeerden uit de 
Municipaliteiten van den Hoeksche Waard, dewelke aanstaande Woensdag te 
Puttershoek staat gehouden te worden, het daarheen te dirigeren dat 'er 
opnieuw representanten verkozen wierden en wel zulke die in dezen Waard 
thuis hoorden, waarop geantwoord wierd door den schout, daar zeer sterk 
voor te wezen en deed rondvraag over dit onderwerp 't welk van dat gevolg was 
dat al de leden van de Municipaliteit eenparig daarmede instemden.

Vervolgens stelde de commissie uit naam als voren nog voor om ook leden 
van de burgerij te zenden, in de vergadering van gecommitteerden uit de 
Hoeksche Waard.

Voorts is geresolveerd met de Commissie uit de Nationale Garde alhier om 
die perzonen welke door onderscheidene leden van het voormalige 
genootschap zijn opgegeven als order gegeven te hebben om de geweren alhier 
op de regtkamer of bij Geema van Vliet te brengen, met name Jacobus van 
Halteren, Meeuwis Uitterlinden, Bastiaan Smaal en Hendrik de Zeeuw te doen 
dagvaarden ten einde te onderzoeken wat 'er eigenlijk van die zaak was. 

Eenige Fransche husaren alhier gekomen zijnde om voor eene nagt gebille-
teert te worden, maakten aan deze en gene burgers wijs dat zij Pruisische 
husaren waren, waarover veele zeer verblijd waren en vertelden dat aan 
malkander 't welk zeer geschikt was om oproer te veroorzaken, en als men 
hun onder 't oog bragt dat zij dat niet moesten zeggen, zeiden zij, wij doen dat 
omdat wij merken dat hier veel aristocraten wonen en dan krijgen wij 
daardoor van die luitjes wat wij begeren, 
dan de Municipaliteit vond goed om een officier van hun boven te laten komen 
en hem daar eens over te spreken, 't welk geschiede en met dat gevolg dat hij 
op zig nam om zijn volk te zeggen dat zij het niet meer mogten doen, maar 
onder alle die welke veel ophadden met de Pruisische husaren en 'er mond vol 
van hadden, waren drie vrouwsperzonen met name Neeltje en Teuntje 
Waalboer en de vrouw van Jacob Snijders, welke door de bode gedagvaart 
werden om voor de Municipaliteit te komen, wierd hun 't onbetamelijke van 
hun gedrag onder 't oog gebragt, niet alleen nu, maar ook van vorige tijden en 
dat zij indien zij maar enigtzins hun oordeel lieten werken, al schoon hadden 
zij het niet veel, evenwel overtuigt moesten worden dat dit geen Pruisische 
husaren konden zijn, schoon al zeiden zij dat, dat maar alleen deden om wat 
meer van die onnosele luitjes te krijgen, maar dat zij door die weg zig zelven 
zouden ongelukkig maken en dus nu nog ten overvloede wierden 
gewaarschouwt om zig zelven voor het vervolg te wagten om zulke of 
diergelijke oproerige gesprekken met iemand te houden, want dat volgens de 
publicatie van 4 Maart l.l. daarop tot straf was bepaald een strenge geesseling 
en brandmerk.

Dat het hun zou gerieven als 'er een burger zig zelven door die weg 
ongelukkig en openbaar tot schande maakte, maar wanneer zij dien goeden 
raad verwierpen en hun ouden gang gingen, zij voor de gevolgen moesten 
instaan, en het committe van waakzaamheid als daartoe gelast en gequalifi-
ceerd zijnde 'er zeer naaukeurig op zoude letten, waarop zij de Municipaliteit 



bedankten voor hunne vriendelijke raad en beloofden zig daarna voor het 
vervolg te zullen gedragen. 

Twee bootsen, alhier woonagtig, met name Jacob Busser (Bussem) en Arij 
de Kreek, binnen gestaan zijnden, heeft de schout hun berigt dat hij in 's 
Hage over hun verzoek hadde gesproken en de provisionele representanten 
hadden gezegt dat zij wel gezworen bootsen konden worden, mits de Municipa-
liteit van 'SGravendeel een attestatie gaf van hunnen bekwaamheid en dat zij 
dan te Rotterdam hunnen eed konden afleggen, dat zij derhalve best wisten 
wie 'er in staat was dat 'er wel onder hen waren dewelke de Municipaliteit van 
'SGravendeel met vrijheid geen attestatie zoude durven of kunnen geven, want 
als 'er naderhand ongelukken voorvielen, dat het dan niet wel zoude uitkomen 
voor deze vergadering, 't welk door voornoemde bootsen volkomen wierd 
toegestemt en zij bootsen van de bekwaamheid van zes volkomen overtuigt 
waren, mat name Jacob Bussem, Arij de Kreek, Aart Bussem, Arij Stam, 
Gerrit Bijl en Abraham de Ruijter. 
De Municipaliteit, mede overtuigt zijnde van de bekwaamheid van 
voornoemde perzonen, resolveerde om voor dezelve een attestatie in 
gereedheid te brengen. 

Waarop de vergadering, dewijl niemand der leden iets meer had voor te 
stellen, scheide. 

Aldus geresumeert en geteekent den 18e Julij 1795, het le jaar der Bataaf-
sche vrijheid. 

Vergadering der muicipaliteit van 'SGravendeel 
den 18e Julij 1795 het le jaar der Bataafsche 
vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd, goedgekeurd en 

geteekent zijnde, wierd door den schout gecommuniceerd dat hem ter ooren 
was gekomen dat Hermanus van den Hof gisterenavond dronken geweest 
zijnde, met oranjebloemen in de mond of hand gelopen hadde en dat de 
knegts en meid van Pieter Vervoorn mitsgaders Mij Stam zulks zouden 
hebben gezien, 

waarop eenparig wierd goedgevonden die zaak te onderzoeken en die 
perzonen staande deze vergadering te dagvaarden, 't welk ook ten eersten 
wierd verrigt, 
dezelve gecompareert zijnde, en zulks aan hen gevraagt werdende, was het 
antwoord, neen, dat hij H. van den Hof wel gezegt had onder andere, wil je 
eens ruiken, dog egter niet wisten, vermits het donker was, wat hij hadde of 
wat hij daar meende. 

Vervolgens zijn voor de vergadering verschenen die perzonen welke 
gedagvaart waren omtrent de geweeren (zie de notulen van de vorige vergade-
ring) en wel eerst Bastiaan Smaal en Hendrik de Zeeuw, dewelke door de 
schout werden gevraagt wie hun gequalificeert had om de geweeren op te 
vragen, waarop Bastiaan Smaal zeide dat Geema van Vliet hem daar order toe 
had gegeven (N.B. Een man die doetertijd scheepen was geweest en nu reeds 
overleden en derhalve zig niet kan verantwoorden) en Hendrik de Zeeuw zeide 
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bedankten voor hunne vriendelijke raad en beloofden zig daarna voor het 
vervolg te zullen gedragen.

Twee lootsen, alhier woonagtig, met name Jacob Busser (Bussem) en Arij 
de Kreek, binnen gestaan zijnden, heeft de schout hun berigt dat hij in 's 
Hage over hun verzoek hadde gesproken en de provisionele representanten 
hadden gezegt dat zij wel gezworen lootsen konden worden, mits de Municipa-
liteit van 'SGravendeel een attestatie gaf van hunnen bekwaamheid en dat zij 
dan te Rotterdam hunnen eed konden afleggen, dat zij derhalve best wisten 
wie 'er in staat was dat 'er wel onder hen waren dewelke de Municipaliteit van 
'SGravendeel met vrijheid geen attestatie zoude durven of kunnen geven, want 
als 'er naderhand ongelukken voorvielen, dat het dan niet wel zoude uitkomen 
voor deze vergadering, 't welk door voornoemde lootsen volkomen wierd 
toegestemt en zij lootsen van de bekwaamheid van zes volkomen overtuigt 
waren, mat name Jacob Bussem, Arij de Kreek, Aart Bussem, Arij Stam, 
Gerrit Bijl en Abraham de Ruijter.
De Municipaliteit, mede overtuigt zijnde van de bekwaamheid van 
voornoemde perzonen, resolveerde om voor dezelve een attestatie in 
gereedheid te brengen.

Waarop de vergadering, dewijl niemand der leden iets meer had voor te 
stellen, scheide.

Aldus geresumeert en geteekent den 18e Julij 1795, het 1e jaar der Bataaf-
sche vrijheid.

Vergadering der muicipaliteit van 'SGravendeel 
den 18e Julij 1795 het 1e jaar der Bataafsche 
vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd, goedgekeurd en 

geteekent zijnde, wierd door den schout gecommuniceerd dat hem ter ooren 
was gekomen dat Hermanus van den Hof gisterenavond dronken geweest 
zijnde, met oranjebloemen in de mond of hand gelopen hadde en dat de 
knegts en meid van Pieter Vervoorn mitsgaders Arij Stam zulks zouden 
hebben gezien,

waarop eenparig wierd goedgevonden die zaak te onderzoeken en die 
perzonen staande deze vergadering te dagvaarden, 't welk ook ten eersten 
wierd verrigt, 
dezelve gecompareert zijnde, en zulks aan hen gevraagt werdende, was het 
antwoord, neen, dat hij H. van den Hof wel gezegt had onder andere, wil je 
eens ruiken, dog egter niet wisten, vermits het donker was, wat hij hadde of 
wat hij daar meende.

Vervolgens zijn voor de vergadering verschenen die perzonen welke 
gedagvaart waren omtrent de geweeren (zie de notulen van de vorige vergade-
ring) en wel eerst Bastiaan Smaal en Hendrik de Zeeuw, dewelke door de 
schout werden gevraagt wie hun gequalificeert had om de geweeren op te 
vragen, waarop Bastiaan Smaal zeide dat Geema van Vliet hem daar order toe 
had gegeven (N.B. Een man die doetertijd scheepen was geweest en nu reeds 
overleden en derhalve zig niet kan verantwoorden) en Hendrik de Zeeuw zeide 



volstrekt niemand order daartoe gegeven te hebben. 
Voorts Jacobus van Halteren en Meeuwis Uitterlinden mede door den schout 
gevraagt zijnde zoals de voorgaande antwoorden daarop bij niemand geweest 
te hebben, nog imand order gegeven te hebben, ten genoemde einde, 't welk 
een en ander voor notificatie wierd aangenomen. 

Verder verzogt de commissie van de gewapende burgercorps alhier van de 
Municipaliteit om twee leden uit hun midden te benoemen, ten einde met de 
krijgsraad in concurrentie handelen, omtrent het heffen der contributien van 
diegenen dewelke door de krijgsraad onbevoegt of ongeschikt geoordeelt 
worden tot de wapenhandel, waarop door de Municipaliteit volkomen fiat 
wierd verleend, 
voorts wierd door dezelve commissie kennis gegeven dat 'er een publicatie was 
geconpieerd, ten einde met de aanschrijving van de provisionele represen-
tanten van het volk van Holland in de 18 Junij 1795 aan de burgerij te 
publiceeren en is dezelve voorgelezen en door de Municipaliteit goedgekeurd. 

En zijn tot die commissie tegen morgenavond benoemd de burgers Pasman 
en Van der Wulp. 

De vergadering niets meer voor te stellen hebbende, is gescheiden. 
Aldus geresumeert en geteekent den 30e Julij 1795 het le jaar der 

Bataafsche vrijheid 
Herman Pasman, schout 	T.v.d. Koppel, 

sec. 

Vergadering der Municipaliteit, gehou-
den den 30 Julij 1795 het le jaar der 
Bataafsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent. 

Is van de burgeresse De Voogd ontvangen F 2200:-:-, in voldoening van de 
tweede termijn van de vrijwillige geldnegotiatie, gearresteert den 1 le Junij 
1795. 

Is voor de vergadering verschenen H. Harmsen, ten einde met de Municipa-
liteit nog eens te spreken over de questie tusschen Jan Klinkenberg en hem, 
dat hij voornemens was de zaak verder voort te zetten, waarop de Municipali-
teit replieerde dat zulks wel was, dog dat hij daar zijn partij schriftelijk ten 
rolle moest doen dagvaarden, waarop hij zeide dat zulks goed was, dog 
tevoren zoude men met Jan Klinkenberg nog eens spreken. 

Verder is gedelibereert over die burgers welke nalatig zijn gebleven in het 
betalen van het dorpsgeld en geresolveert om ten overvloede aanstaande 
Zondag daaromtrent nog een publicatie te laten doen, en de nalatigen daarin 
ten ernstigste te waarschouwen om uitterlijk voor den 15e Augustus aan-
staande te komen betalen op poene van parate executie. 

Is nog gedelibereert over den ontvangen brief van het Committe van 
Correspondentie in den Hoeksche Waard betrekkelijk de bezwaren ingebragt 
door de Societeit van 'SGravendeel tegen den burger W. Kluit als verkozen 
representant van de Hoeksche Waard in de vergadering van Holland en 
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volstrekt niemand order daartoe gegeven te hebben.
Voorts Jacobus van Halteren en Meeuwis Uitterlinden mede door den schout 
gevraagt zijnde zoals de voorgaande antwoorden daarop bij niemand geweest 
te hebben, nog imand order gegeven te hebben, ten genoemde einde, 't welk 
een en ander voor notificatie wierd aangenomen.

Verder verzogt de commissie van de gewapende burgercorps alhier van de 
Municipaliteit om twee leden uit hun midden te benoemen, ten einde met de 
krijgsraad in concurrentie handelen, omtrent het heffen der contributien van 
diegenen dewelke door de krijgsraad onbevoegt of ongeschikt geoordeelt 
worden tot de wapenhandel, waarop door de Municipaliteit volkomen fiat 
wierd verleend, 
voorts wierd door dezelve commissie kennis gegeven dat 'er een publicatie was 
geconpieerd, ten einde met de aanschrijving van de provisionele represen-
tanten van het volk van Holland in de 18 Junij 1795 aan de burgerij te 
publiceeren en is dezelve voorgelezen en door de Municipaliteit goedgekeurd.

En zijn tot die commissie tegen morgenavond benoemd de burgers Pasman 
en Van der Wulp.

De vergadering niets meer voor te stellen hebbende, is gescheiden.
Aldus geresumeert en geteekent den 30e Julij 1795 het 1e jaar der 

Bataafsche vrijheid
Herman Pasman, schout  T.v.d. Koppel, 

sec.

Vergadering der Municipaliteit, gehou-
den den 30 Julij 1795 het 1e jaar der 
Bataafsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent.

Is van de burgeresse De Voogd ontvangen F 2200:-:-, in voldoening van de 
tweede termijn van de vrijwillige geldnegotiatie, gearresteert den 11e Junij 
1795.

Is voor de vergadering verschenen H. Harmsen, ten einde met de Municipa-
liteit nog eens te spreken over de questie tusschen Jan Klinkenberg en hem, 
dat hij voornemens was de zaak verder voort te zetten, waarop de Municipali-
teit replieerde dat zulks wel was, dog dat hij daar zijn partij schriftelijk ten 
rolle moest doen dagvaarden, waarop hij zeide dat zulks goed was, dog 
tevoren zoude men met Jan Klinkenberg nog eens spreken.

Verder is gedelibereert over die burgers welke nalatig zijn gebleven in het 
betalen van het dorpsgeld en geresolveert om ten overvloede aanstaande 
Zondag daaromtrent nog een publicatie te laten doen, en de nalatigen daarin 
ten ernstigste te waarschouwen om uitterlijk voor den 15e Augustus aan-
staande te komen betalen op poene van parate executie.

Is nog gedelibereert over den ontvangen brief van het Committe van 
Correspondentie in den Hoeksche Waard betrekkelijk de bezwaren ingebragt 
door de Societeit van 'SGravendeel tegen den burger W. Kluit als verkozen 
representant van de Hoeksche Waard in de vergadering van Holland en 



goedgevonden om aan vermeld committe te antwoorden dat de Municipaliteit 
van oordeel was, hunnen zaak niet te zijn, om over de poncten van bezwaar in 
den brief vervat te oordelen, maar dat de Municipaliteit meende dat het 
eigenlijk de zaak was van gemeld Committe. 

Is verder unaniem geresolveert om het dobbelen bij publicatie te verbieten, 
vermits 'er een groot misbruik van word gemaakt en is te dien einde de 
secretaris gelast een publicatie diesaangaande in gereedheid te brengen. 
Vervolgens gedelibereert zijnde over het stellen van dagen tot het ontvangen 
van den tweeden termijn der vrijwillige en den le termijn der geforceerde 
geldnegotiatie en geresolveert daartoe bij publicatie te bepalen, vrijdag den 
14e Augustus aanstaande des namiddags van 2 tot 6 uuren alsmede zaturdag 
den 15e der voormelde maand des voormiddags van 9 tot 12 en des 
namiddags van 2 tot 5 uuren. 

Vermits niemand der leden iets meer had voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeert en geteekent den 15e Augustus 1795 het eerste jaar de 
Bataafsche vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel den 
15e Augustus 1795 het le jaar der Bataafsche Vrij-
heid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der vorige vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en getee-
kent 

Is door de secretaris voorgelezen een missive van den burger representant 
Pasman, inhoudende dat de bootsen alhier te 'SGravendeel woonagtig een 
aanzoek gedaan hebben om ook gelijk in de steden gequalificeerd te mogen 
worden tot het bootsen van schepen en daartoe ook beëdigt te mogen worden. 
Tot dat einde gevordert word dat de municipaliteit attestatie geeft van haar 
goed gedrag, waarover gedelibereert zijnde is geoordeelt dat zulks om redenen 
door de municipaliteit niet kan gedaan worden. 

Vervolgens zijn voor de vergadering geciteert en gecompareert de collecteur 
Rouffaen, de bedienders ter recherge, Bouman en Schuiten, de schoolmeester 
J. van Harthals, de vroedvrouw en de klepperlieden ten einde den eed aan den 
lande af te leggen, 't welk door hun alle gaaf is verrigt, uitgenomen door den 
collecteur Rouffaen, dewelke eenige aanmerkingen daarover te maken had en 
wel daarin bestaande dat hij zeide als die woorden het volk van Holland  
ephnnw en eptronw te zullen zijn,  zig zoo ver uitstrekte, dat ze hem niet als 
amptenaar, maar bijzonder als burger raakt; dan de eed niet dede, wel in 
qualiteit als amptenaar, maar niet als burger, dat hij niet voornemens was 
buiten zijn ampt iets te resiceeren voor het volk van Holland. 

Welke reflexjes per missive aan de provisionele representanten van het volk 
van Holland overeenkomstig de aanschrijving zijn bekend gemaakt. 

Zijn voor de vergadering verschenen 39 burgers, dewelke verklaarden te 
protesteeren tegen het Octroij van de dorpsbelasting en declareerde niet meer 
te zullen betalen voor en aleer den gewezen secretaris Kluit zijn rekening heeft 
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goedgevonden om aan vermeld committe te antwoorden dat de Municipaliteit 
van oordeel was, hunnen zaak niet te zijn, om over de poncten van bezwaar in 
den brief vervat te oordelen, maar dat de Municipaliteit meende dat het 
eigenlijk de zaak was van gemeld Committe.

Is verder unaniem geresolveert om het dobbelen bij publicatie te verbieten,
vermits 'er een groot misbruik van word gemaakt en is te dien einde de 
secretaris gelast een publicatie diesaangaande in gereedheid te brengen. 
Vervolgens gedelibereert zijnde over het stellen van dagen tot het ontvangen 
van den tweeden termijn der vrijwillige en den 1e termijn der geforceerde 
geldnegotiatie en geresolveert daartoe bij publicatie te bepalen, vrijdag den 
14e Augustus aanstaande des namiddags van 2 tot 6 uuren alsmede zaturdag 
den 15e der voormelde maand des voormiddags van 9 tot 12 en des 
namiddags van 2 tot 5 uuren.

Vermits niemand der leden iets meer had voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeert en geteekent den 15e Augustus 1795 het eerste jaar de 
Bataafsche vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel den 
15e Augustus 1795 het 1e jaar der Bataafsche Vrij-
heid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der vorige vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en getee-
kent

Is door de secretaris voorgelezen een missive van den burger representant 
Pasman, inhoudende dat de lootsen alhier te 'SGravendeel woonagtig een 
aanzoek gedaan hebben om ook gelijk in de steden gequalificeerd te mogen 
worden tot het lootsen van schepen en daartoe ook beëdigt te mogen worden.
Tot dat einde gevordert word dat de municipaliteit attestatie geeft van haar 
goed gedrag, waarover gedelibereert zijnde is geoordeelt dat zulks om redenen 
door de municipaliteit niet kan gedaan worden.

Vervolgens zijn voor de vergadering geciteert en gecompareert de collecteur 
Rouffaen, de bedienders ter recherge, Bouman en Schuiten, de schoolmeester 
J. van Harthals, de vroedvrouw en de klepperlieden ten einde den eed aan den 
lande af te leggen, 't welk door hun alle gaaf is verrigt, uitgenomen door den 
collecteur Rouffaen, dewelke eenige aanmerkingen daarover te maken had en 
wel daarin bestaande dat hij zeide als die woorden het volk van Holland 
gehouw en getrouw te zullen zijn, zig zoo ver uitstrekte, dat ze hem niet als 
amptenaar, maar bijzonder als burger raakt; dan de eed niet dede, wel in 
qualiteit als amptenaar, maar niet als burger, dat hij niet voornemens was 
buiten zijn ampt iets te resiceeren voor het volk van Holland.

Welke reflexies per missive aan de provisionele representanten van het volk 
van Holland overeenkomstig de aanschrijving zijn bekend gemaakt.

Zijn voor de vergadering verschenen 39 burgers, dewelke verklaarden te 
protesteeren tegen het Octroij van de dorpsbelasting en declareerde niet meer 
te zullen betalen voor en aleer den gewezen secretaris Kluit zijn rekening heeft 



gedaan, dat de burgerij genegen en bereid was om 't agterstallige te voldoen en 
wanneer de rekening gedaan zoude zijn, zij dan bereid waren om het kwaad 
slot in 2 of 3 termijnen te zullen voldoen en dan met de Municipaliteit wilden 
confereeren om een andere belasting meer evenredig te arresteeren, terwijl zij 
verzogten dat aan de collecteur zoud worden aangezegt om geen dorpsgeld 
meer voor 't vervolg te ontvangen (dan alleen 't agterstallige) alsmede aan den 
burger Kluit, dat hij zoude hebben te zorgen om binnen een maand na dato 
rekening te doen. 

Met welk voorstel van de burgerij of de 39 alhier present zijnde burgers de 
Municipaliteit volkomen genoegen nam en decreteerde overeenkomstig 
hetzelve den burgers Rouffaen en Kluit het vorengenoemde te doen 
aanzeggen, 't welk dan ook den 17e per commissie is verrigt. 

Vervolgens verzogten de genoemde burgers dat 'er door de Municipaliteit 
werk zoude gemaakt worden om een reglement te vervaardigen omtrent de 
brandspuit, welk verzoek door dezelve wierd aangenomen, ten eerste te zullen 
volbrengen. 

Nog is voorgesteld door die burgers om de lands-loots op het Hoofd staande 
te doen afbreken, uit hoofde denzelve zeer hinderlijk staat in de tegenwoordige 
tijd met het aankomen van 't vlas, waarover gedelibereert zijnde is dat voorstel 
goedgekeurt. En geresolveert dezelve loots te plaatsen op het erf van den 
burger Teunis Lamme, met deszelfs goedvinden, zonder daarvoor enige 
vergelding te zullen genieten. 

Is gecompareert het committe van Waakzaamheid, kennis gevende dat de 
drie maanden waren verschenen, waarop zij waren aangesteld, en derhalve nu 
bedankten voor het vertrouwen 't volk in hun was gesteld, waarop de 
Municipaliteit verzogt dat zij voor drie volgende maanden nog zouden 
continueeren, dog zij konden daarin niet bewilligen, maar namen egter op zig 
om deze maand uit in hun functie te blijven. 

Is verzogt aan de burgers Izaak Overweel en Pieter de Vries om voor de 
vergadering te komen, ten einde dezelve over het gezegde van Mij Bezemer te 
horen zooals dan de Municipaliteit door het Committe van Waakzaamheid 
was gecommuniceert, dat gemelde Mij Bezemer eenige uitdrukkingen hadde 
gedaan in de tegenwoordige tijd niet geoorlooft, welke burgers zeiden dat Mij 
Bezemer zig dan had uitgelaten, dat de tijd van zes weken (zoals eerst was 
gesteld) tot 't doen der Reekening veel te lang was, dewijl in die tijd de keizer 
wel zoude kunnen komen of de Rusin, en dus dat 'er wel een andere regeering 
zoude kunnen zijn, daar voorts bijvoegende dat zijn vrijheid was benomen 
door dien Oranje Lust van zijn poort was genomen, dog dat hij hoopte die tijt 
nog te zullen beleven dat 'er dezelve weder opkwamen. 

Vervolgens heeft het Committe van Waakzaamheid in handen der 
Municipaliteit den eed van getrouwigheid en secretaresse afgelegd. 

Zijn door de leden der Municipaliteit getaxeert drie perceelen land, gelegen 
onder deze jurisdictie, nagelaten bij Willem Middelvaart, ten verzoeke van den 
Secretaris van Strijen, 

vervolgens scheide de vergadering, dewijl niemand der leden iets meer 
hadde voor te stellen. 
Aldus geresumeerd en geteekent den 22e Augustus 1795, het le jaar der Ba- 
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gedaan, dat de burgerij genegen en bereid was om 't agterstallige te voldoen en 
wanneer de rekening gedaan zoude zijn, zij dan bereid waren om het kwaad 
slot in 2 of 3 termijnen te zullen voldoen en dan met de Municipaliteit wilden 
confereeren om een andere belasting meer evenredig te arresteeren, terwijl zij 
verzogten dat aan de collecteur zoud worden aangezegt om geen dorpsgeld 
meer voor 't vervolg te ontvangen (dan alleen 't agterstallige) alsmede aan den 
burger Kluit, dat hij zoude hebben te zorgen om binnen een maand na dato 
rekening te doen.

Met welk voorstel van de burgerij of de 39 alhier present zijnde burgers de 
Municipaliteit volkomen genoegen nam en decreteerde overeenkomstig 
hetzelve den burgers Rouffaen en Kluit het vorengenoemde te doen 
aanzeggen, 't welk dan ook den 17e per commissie is verrigt.

Vervolgens verzogten de genoemde burgers dat 'er door de Municipaliteit 
werk zoude gemaakt worden om een reglement te vervaardigen omtrent de 
brandspuit, welk verzoek door dezelve wierd aangenomen, ten eerste te zullen 
volbrengen.

Nog is voorgesteld door die burgers om de lands-loots op het Hoofd staande 
te doen afbreken, uit hoofde denzelve zeer hinderlijk staat in de tegenwoordige 
tijd met het aankomen van 't vlas, waarover gedelibereert zijnde is dat voorstel 
goedgekeurt. En geresolveert dezelve loots te plaatsen op het erf van den 
burger Teunis Lamme, met deszelfs goedvinden, zonder daarvoor enige 
vergelding te zullen genieten.

Is gecompareert het committe van Waakzaamheid, kennis gevende dat de 
drie maanden waren verschenen, waarop zij waren aangesteld, en derhalve nu 
bedankten voor het vertrouwen 't volk in hun was gesteld, waarop de 
Municipaliteit verzogt dat zij voor drie volgende maanden nog zouden 
continueeren, dog zij konden daarin niet bewilligen, maar namen egter op zig 
om deze maand uit in hun functie te blijven.

Is verzogt aan de burgers Izaak Overweel en Pieter de Vries om voor de 
vergadering te komen, ten einde dezelve over het gezegde van Arij Bezemer te 
horen zooals dan de Municipaliteit door het Committe van Waakzaamheid 
was gecommuniceert, dat gemelde Arij Bezemer eenige uitdrukkingen hadde 
gedaan in de tegenwoordige tijd niet geoorlooft, welke burgers zeiden dat Arij 
Bezemer zig dan had uitgelaten, dat de tijd van zes weken (zoals eerst was 
gesteld) tot 't doen der Reekening veel te lang was, dewijl in die tijd de keizer 
wel zoude kunnen komen of de Rusin, en dus dat 'er wel een andere regeering 
zoude kunnen zijn, daar voorts bijvoegende dat zijn vrijheid was benomen 
door dien Oranje Lust van zijn poort was genomen, dog dat hij hoopte die tijt 
nog te zullen beleven dat 'er dezelve weder opkwamen.

Vervolgens heeft het Committe van Waakzaamheid in handen der 
Municipaliteit den eed van getrouwigheid en secretaresse afgelegd.

Zijn door de leden der Municipaliteit getaxeert drie perceelen land, gelegen 
onder deze jurisdictie, nagelaten bij Willem Middelvaart, ten verzoeke van den 
Secretaris van Strijen, 

vervolgens scheide de vergadering, dewijl niemand der leden iets meer 
hadde voor te stellen.
Aldus geresumeerd en geteekent den 22e Augustus 1795, het 1e jaar der Ba-



taafsche vrijheid. 
Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 22e Augus-
tus 1795 het le jaar der Bataafsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent zijnde, is nogmaals gedelibereert over het geven van attestatie 
betrekkelijk het gedrag der bootsen alhier, en bij appel nominal gedecideert 
door de meerderheid om het van de hand te wijzen. 

Vervolgens is gedelibereert hoe te zullen handelen met de banken in de 
kerk en eenparig geresolveerd om hetzelve aan de kerkenraad over te geven, 
met verzoek dat dezelve 'er mede zoude handelen het best overeenkomende 
met de publicatie en de secretaris gecommitteert om zulks aan de kerkenraad 
te communiceeren,'t welk ook door denzelve op den 23e is verrigt. 

Een lijst geformeert zijnde van perzonen bij welke de Municipaliteit 
oordeelde dat declaratoir moesten gebragt worden, van de geforceerde 
geldnegotiatie, is dezelve geresumeert en goedgekeurd en vervolgens 
goedgevonden dezelve door de secretaris van buiten te doen teekenen met een 
iders naam, en voor de eerste termijn door de bode te doen rondbrengen. 

Geene der leden iets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeert, goedgekeurd en geteekent den 2e September 1795 het 
le jaar der Bataafsche vrijheid. 

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit de 2e 
September 1795 het le jaar der Bataaf-
sche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent. 
Is door de Bode raport gedaan dat hij bij gelegenheid van het rondbrengen der 
declaratoiren van den le termijn der geforceerde geldnegotiatie, was gekomen 
bij Gerrit van Gemert, dewelke hetzelve niet alleen had geweigert aan te 
nemen, maar zelfs 't hem uit de hand had geslagen, dat hij, bode, hetzelve 
weder van de grond hadde opgenomen en tot hem had gezegt, ik verzoek dat 
je zulks niet meer doet, en hem 't weder presenteerde, dog dat hij hem bij zijn 
woord hield en zeide, ik wil 't niet hebben, dat hij bode daarop tot hem hadde 
gezegt, ik zal 'er kennis van geven aan de Municipaliteit. 

Is voor de vergadering uit hoofde den burger Mij de Vlaming niet langer 
verkoos te fungeeren als lid van het Committe van Waakzaamheid, in deszelfs 
plaats verkozen de burger Izaak Overweel, dewelke door de Bode uit naam der 
Municipaliteit wierd verzogt voor de vergadering te komen, 't welk denzelve 
ook dadelijk deed, en hem van zijne aanstelling kennis gegeven zijnde, wierde 
het ook door hem aangenomen. 

Is gelezen een aanschrijving uit den Haag ten einde de lijst van de 
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taafsche vrijheid.
Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 22e Augus-
tus 1795 het 1e jaar der Bataafsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent zijnde, is nogmaals gedelibereert over het geven van attestatie 
betrekkelijk het gedrag der lootsen alhier, en bij appel nominal gedecideert 
door de meerderheid om het van de hand te wijzen.

Vervolgens is gedelibereert hoe te zullen handelen met de banken in de 
kerk en eenparig geresolveerd om hetzelve aan de kerkenraad over te geven, 
met verzoek dat dezelve 'er mede zoude handelen het best overeenkomende 
met de publicatie en de secretaris gecommitteert om zulks aan de kerkenraad 
te communiceeren,'t welk ook door denzelve op den 23e is verrigt.

Een lijst geformeert zijnde van perzonen bij welke de Municipaliteit 
oordeelde dat declaratoir moesten gebragt worden, van de geforceerde 
geldnegotiatie, is dezelve geresumeert en goedgekeurd en vervolgens 
goedgevonden dezelve door de secretaris van buiten te doen teekenen met een 
iders naam, en voor de eerste termijn door de bode te doen rondbrengen.

Geene der leden iets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeert, goedgekeurd en geteekent den 2e September 1795 het 
1e jaar der Bataafsche vrijheid.

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit de 2e 
September 1795 het 1e jaar der Bataaf-
sche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent.
Is door de Bode raport gedaan dat hij bij gelegenheid van het rondbrengen der 
declaratoiren van den 1e termijn der geforceerde geldnegotiatie, was gekomen 
bij Gerrit van Gemert, dewelke hetzelve niet alleen had geweigert aan te 
nemen, maar zelfs 't hem uit de hand had geslagen, dat hij, bode, hetzelve 
weder van de grond hadde opgenomen en tot hem had gezegt, ik verzoek dat 
je zulks niet meer doet, en hem 't weder presenteerde, dog dat hij hem bij zijn 
woord hield en zeide, ik wil 't niet hebben, dat hij bode daarop tot hem hadde 
gezegt, ik zal 'er kennis van geven aan de Municipaliteit.

Is voor de vergadering uit hoofde den burger Arij de Vlaming niet langer 
verkoos te fungeeren als lid van het Committe van Waakzaamheid, in deszelfs 
plaats verkozen de burger Izaak Overweel, dewelke door de Bode uit naam der 
Municipaliteit wierd verzogt voor de vergadering te komen, 't welk denzelve 
ook dadelijk deed, en hem van zijne aanstelling kennis gegeven zijnde, wierde 
het ook door hem aangenomen.

Is gelezen een aanschrijving uit den Haag ten einde de lijst van de 



verschotten &c. voor de Fransche militairen gedaan, ten spoedigste over te 
zenden, alsmede van de assignaten waarop de secretaris wierd gelast dezelve 
ten eersten in gereedheid te brengen en naar den Haag te zenden. 

Vervolgens het concept Reglement betrekkelijk de Brandspuit en verdere 
keuren gelezen zijnde, is hetzelve eenparig goedgekeurd en gearresteerd. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 18e September 1795 het 
le jaar der Bataafsche Vrijheid. 	 Herman 
Pasman sch. 	 T. v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 13e Sep-
tember 1795 het le jaar der Bataafsche vrij-
heid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent. 

Zijn door de Municipaliteit in den egt verbonden Cornelis C. Stam Jzn met 
Maaike Gerritsd. de Ruijter, nadat de drie proclamatien onverhindert 
denzelven voortgang hebben gehad. 

Is gedelibereert over de schippers omtrent hun gedrag wegens het niet 
observeeren van het Reglement en goedgevonden dezelve aanstaande 
woensdag boven te laten komen. 

Voormelde tijd daar zijnde, is geresolveert om het 7de artijkel der 
ordonnantie van de schippers te Amplieeren met de poenaliteit van 1 gulden 
boete voor den armen telken reize te verbeuren, wanneer zij op de daarin 
gestelde tijd niet afvaren en aankomen en is hun daarvan kennis gegeven. 

Is voor de vergadering verschenen een commissielid uit den Burger 
Societeit, dewelke klagten inbragten wegens het stremmen van een zekere 
passagie over de weide en door de poort van de weduwe Jan Verkerk, 't welk 
dog van onheugelijke tijden een vrije passagie is geweest, waarover 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden haar door de bode te doen aanzeggen 
dat zij zal hebben te zorgen, gemelde passagie te openen, zoo dat men 
onverhindert evenals in vorige dagen, daar gebruik van kan maken. 

Is geresolveert om nog een nadere missive te zenden aan de Provisionele 
Representanten van 't volk van Holland omtrent den collecteur Rouffaen. 

De leden, niets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering gescheide. 
Aldus geresumeert, goedgekeurt en geteekent den 21e september 1795 het le 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, sch. T.v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit van 
'SGravendeel den 21e September 1795 het le 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 
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verschotten &c. voor de Fransche militairen gedaan, ten spoedigste over te 
zenden, alsmede van de assignaten waarop de secretaris wierd gelast dezelve 
ten eersten in gereedheid te brengen en naar den Haag te zenden.

Vervolgens het concept Reglement betrekkelijk de Brandspuit en verdere 
keuren gelezen zijnde, is hetzelve eenparig goedgekeurd en gearresteerd.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 18e September 1795 het 
1e jaar der Bataafsche Vrijheid. Herman 
Pasman sch. T. v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 13e Sep-
tember 1795 het 1e jaar der Bataafsche vrij-
heid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent.

Zijn door de Municipaliteit in den egt verbonden Cornelis C. Stam Jzn met 
Maaike Gerritsd. de Ruijter, nadat de drie proclamatien onverhindert 
denzelven voortgang hebben gehad.

Is gedelibereert over de schippers omtrent hun gedrag wegens het niet 
observeeren van het Reglement en goedgevonden dezelve aanstaande 
woensdag boven te laten komen.

Voormelde tijd daar zijnde, is geresolveert om het 7de artijkel der 
ordonnantie van de schippers te Amplieeren met de poenaliteit van 1 gulden 
boete voor den armen telken reize te verbeuren, wanneer zij op de daarin 
gestelde tijd niet afvaren en aankomen en is hun daarvan kennis gegeven.

Is voor de vergadering verschenen een commissielid uit den Burger 
Societeit, dewelke klagten inbragten wegens het stremmen van een zekere 
passagie over de weide en door de poort van de weduwe Jan Verkerk, 't welk 
dog van onheugelijke tijden een vrije passagie is geweest, waarover 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden haar door de bode te doen aanzeggen 
dat zij zal hebben te zorgen, gemelde passagie te openen, zoo dat men 
onverhindert evenals in vorige dagen, daar gebruik van kan maken.

Is geresolveert om nog een nadere missive te zenden aan de Provisionele 
Representanten van 't volk van Holland omtrent den collecteur Rouffaen.

De leden, niets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering gescheide.
Aldus geresumeert, goedgekeurt en geteekent den 21e september 1795 het 1e 
jaar der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, sch. T.v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit van 
'SGravendeel den 21e September 1795 het 1e 
jaar der Bataafsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.



De commissie van Voorligting alhier gearriveert zijnde, bestaande in twee 
leden en de secretaris en verzogt hebbende vergadering te beleggen, is het 
zelve op deszelfs verzoek geschied, 
genoemde commissie dan in de vergadering verschenen zijnde, lazen zij 
hunnen last en instructie voor, daar in bestaande dat zij door hunne 
committenten, de provisionele representanten van het volk van Holland, 
waren afgezonden ten einde te onderzoeken of de regeeringen wettig waren 
aangestelt en of 'er ook remotien in dezelve nodig waren en dus ook daartoe 
hier waren gekomen zulks dan door dezelve gevraagd zijnde, wierd de wijze 
van samenstelling door de schout als voorzitter hun onder 't oog gebragt, 
vervolgens onderzogt ze, of alle de ambtenaren den Eed hadden afgelegt, 't 
welk met ja wierd beantwoord, behalve den gaarder Rouffaen die hem niet 
gaaf had gedaan, dog door de Municipaliteit daarvan was kennis gegeven aan 
het Committe van Algemeen Welzijn, maar tot nog toe geen antwoord hadden 
bekomen, waarop de Commissie de vergadering raade om nogmaals adres te 
maken aan opgem. committe van Algemeen Welzijn, met belofte van 't met 
hunnen aantekeningen te zullen ondersteunen en versterken, 
voorts bracht de vergadering nog eenige klagten in, over den perzoon van H. 
Schuijten, bediende ter recherge alhier, dog wierd verwezen (omdat 't eigenlijk 
de zaak van de commissie niet was) na het committé van algemeen Welzijn, en 
oordeelde best te zijn omtrent het een en ander met de Burger Societeit 
Gemeenschappelijk te handelen, voorts de commissie verblijd zijnde dat de 
gesteldheid van zaken alhier zoo waren dat 'er in de regering geen remotie 
nodig was, heeft goed gevonden alle de leden der Municipaliteit en hunne 
respectieve posten te continueeren, alwaar door denzelven Secretaris een 
publicatie van wierd vervaardigt, en aan de Municipaliteit verzogt dezelve te 
doen publiceren. 

Zijn gecompareert een commissie uit de gewapende burgermagt, ten einde 
te vragen of de Municipaliteit omtrent de geweeren dewelke hun in 1787 zijn 
ontnomen, hun belofte hadden gehouden, en daarvan werk hadden gemaakt, 
waarop door de schout wierd geantwoord dat hij 'er reeds werk van had 
gemaakt in 's Hage, dog nog geen raport bekomen, dog aan zijn opvolger 
Vermaat had gelast om 'er verder werk van te maken. 

Is goedgevonden om aan den burger Kluit nogmaals te doen aanzeggen om 
zijn rekening te doen binnen drie weken en daartoe den secretaris verkozen, 
dewelke zulks ook den 22e heeft verrigt. 

Is gecompareerd een commissie uit de Burger Societeit,met verzoek om de 
notulen der vergadering van Regtdagen &c. voor het vervolg aan de leden der 
Societeit te doen toekomen, waarop door de president aan de Commissie 
wierd geantwoord vooralsnog daar niet op te zullen berigten, dat de 
vergadering over dit verzoek zoude delibereren en de uitslag aan hun zoude 
mededelen. 
Welk verzoek na het vertrek der Commissie in deliberatie gebragt zijnde,is 
geresolveert hetzelve van de hand te wijzen en de Societeit van dit besluit 
kennis te geven. 

Is goedgevonden den Secretaris te verzoeken op morgen den Collecteur te 
gelasten een lijst van het agterstallige dorpsgeld in gereedheid te brengen, 't 
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De commissie van Voorligting alhier gearriveert zijnde, bestaande in twee 
leden en de secretaris en verzogt hebbende vergadering te beleggen, is het 
zelve op deszelfs verzoek geschied, 
genoemde commissie dan in de vergadering verschenen zijnde, lazen zij 
hunnen last en instructie voor, daar in bestaande dat zij door hunne 
committenten, de provisionele representanten van het volk van Holland, 
waren afgezonden ten einde te onderzoeken of de regeeringen wettig waren 
aangestelt en of 'er ook remotien in dezelve nodig waren en dus ook daartoe 
hier waren gekomen zulks dan door dezelve gevraagd zijnde, wierd de wijze 
van samenstelling door de schout als voorzitter hun onder 't oog gebragt, 
vervolgens onderzogt ze, of alle de ambtenaren den Eed hadden afgelegt, 't 
welk met ja wierd beantwoord, behalve den gaarder Rouffaen die hem niet 
gaaf had gedaan, dog door de Municipaliteit daarvan was kennis gegeven aan 
het Committe van Algemeen Welzijn, maar tot nog toe geen antwoord hadden 
bekomen, waarop de Commissie de vergadering raade om nogmaals adres te 
maken aan opgem. committe van Algemeen Welzijn, met belofte van 't met 
hunnen aantekeningen te zullen ondersteunen en versterken,
voorts bracht de vergadering nog eenige klagten in, over den perzoon van H. 
Schuijten, bediende ter recherge alhier, dog wierd verwezen (omdat 't eigenlijk 
de zaak van de commissie niet was) na het committé van algemeen Welzijn, en 
oordeelde best te zijn omtrent het een en ander met de Burger Societeit 
Gemeenschappelijk te handelen, voorts de commissie verblijd zijnde dat de 
gesteldheid van zaken alhier zoo waren dat 'er in de regering geen remotie 
nodig was, heeft goed gevonden alle de leden der Municipaliteit en hunne 
respectieve posten te continueeren, alwaar door denzelven Secretaris een 
publicatie van wierd vervaardigt, en aan de Municipaliteit verzogt dezelve te 
doen publiceren.

Zijn gecompareert een commissie uit de gewapende burgermagt, ten einde 
te vragen of de Municipaliteit omtrent de geweeren dewelke hun in 1787 zijn 
ontnomen, hun belofte hadden gehouden, en daarvan werk hadden gemaakt, 
waarop door de schout wierd geantwoord dat hij 'er reeds werk van had 
gemaakt in 's Hage, dog nog geen raport bekomen, dog aan zijn opvolger 
Vermaat had gelast om 'er verder werk van te maken.

Is goedgevonden om aan den burger Kluit nogmaals te doen aanzeggen om 
zijn rekening te doen binnen drie weken en daartoe den secretaris verkozen, 
dewelke zulks ook den 22e heeft verrigt.

Is gecompareerd een commissie uit de Burger Societeit,met verzoek om de 
notulen der vergadering van Regtdagen &c. voor het vervolg aan de leden der 
Societeit te doen toekomen, waarop door de president aan de Commissie 
wierd geantwoord vooralsnog daar niet op te zullen berigten, dat de 
vergadering over dit verzoek zoude delibereren en de uitslag aan hun zoude 
mededelen.
Welk verzoek na het vertrek der Commissie in deliberatie gebragt zijnde,is 
geresolveert hetzelve van de hand te wijzen en de Societeit van dit besluit 
kennis te geven.

Is goedgevonden den Secretaris te verzoeken op morgen den Collecteur te 
gelasten een lijst van het agterstallige dorpsgeld in gereedheid te brengen, 't 



welk door denzelven is aangenomen en ook ten uitvoer gebragt. 
Alsmede om aan den Commandant van 't Gewapende Burgercorps te 

verzoeken een inventaris van de geweeren &c. van Den Briel aan ons 
toegekomen, aan de Municipaliteit ter hand te stellen, 't welk ook door hem is 
verrigt. 

Zijn gecompareert twee uitgeweken Bataven, dewelke verzogten om een 
collecte te mogen doen, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert 
hun zulks niet te permitteeren, uit hoofde zij dog zeer weinig zouden 
collecteeren, maar liever dat dit collegie aan dezelve uit hun privé beurzen ider 
een gift zouden toereiken, 't welk geschiede en met dankbaarheid door hun 
wierd beantwoord. 

Is gedagvaard de we. Jan Klijnjan, ten einde den eed als turftonster dezer 
dorpe te presteren, gelijk dezelve gecompareerd zijnde, den eed in handen van 
den president afleide. 

Is gedelibereert over de onmondige kinderen nagelaten van wijlen Francijna 
Geervliet, wed. Jan Dorst, alhier overleden en goedgevonden daaromtrent bij 
een regtsgeleerde te adviseeren en zijnde tot dat einde een commissie 
benoemd, bestaande in de burgers H. Diepenhorst en P. de Vlaming, dog 
welke laatste zijn commissie overgaf aan den burger C.van Iperen. 
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e October 1795, het eerste 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit te 
'SGravendeel d.d. 9e October 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 

geteekent. 
De commissie te voren benoemt ten einde te adviseeren omtrent de 
onmondige kinderen in den boedel van wijlen de wed. Jan Dorst, doen raport, 
bestaande daarin dat de advokaten Van der Meij en Hoijrik hadden 
geadviseerd dat de Municipaliteit copie van het testament moest vragen, ten 
einde daaruit te kunnen zien of 'er voogden in waren gesteld en de weeskamer 
was uitgesloten. 

De schout proponeert om wanneer de meerderjarigen voor de minderjarigen 
komen verzoeken om brieven van voorschrijving, ten einde veniam Sitatis te 
mogen obtineeren, hun dezelve alsdan te geven, waarop bij appel nominal 
door de meerderheid is geresolveert conform het voorstel, dog de leden 
Diepenhorst en Van Iperen vonden goed daartegen protest te doen aanteeke-
nen. 

Is gecompareert de vroedvrouw Vrouw Hageman, dewelke verzogt om 
verhoging van tractement, waarop door de schout wierd gezegt, zij zoude maar 
wat geduld hebben, misschien dat 'er binnenkort wel iets tot haren voordeele 
zoude voorkomen. 
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welk door denzelven is aangenomen en ook ten uitvoer gebragt.
Alsmede om aan den Commandant van 't Gewapende Burgercorps te 

verzoeken een inventaris van de geweeren &c. van Den Briel aan ons 
toegekomen, aan de Municipaliteit ter hand te stellen, 't welk ook door hem is 
verrigt.

Zijn gecompareert twee uitgeweken Bataven, dewelke verzogten om een 
collecte te mogen doen, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert 
hun zulks niet te permitteeren, uit hoofde zij dog zeer weinig zouden 
collecteeren, maar liever dat dit collegie aan dezelve uit hun privé beurzen ider 
een gift zouden toereiken, 't welk geschiede en met dankbaarheid door hun 
wierd beantwoord.

Is gedagvaard de we. Jan Klijnjan, ten einde den eed als turftonster dezer 
dorpe te presteren, gelijk dezelve gecompareerd zijnde, den eed in handen van 
den president afleide.

Is gedelibereert over de onmondige kinderen nagelaten van wijlen Francijna 
Geervliet, wed. Jan Dorst, alhier overleden en goedgevonden daaromtrent bij 
een regtsgeleerde te adviseeren en zijnde tot dat einde een commissie 
benoemd, bestaande in de burgers H. Diepenhorst en P. de Vlaming, dog 
welke laatste zijn commissie overgaf aan den burger C.van Iperen.
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e October 1795, het eerste 
jaar der Bataavsche vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit te 
'SGravendeel d.d. 9e October 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 

geteekent.
De commissie te voren benoemt ten einde te adviseeren omtrent de 
onmondige kinderen in den boedel van wijlen de wed. Jan Dorst, doen raport, 
bestaande daarin dat de advokaten Van der Meij en Hoijrik hadden 
geadviseerd dat de Municipaliteit copie van het testament moest vragen, ten 
einde daaruit te kunnen zien of 'er voogden in waren gesteld en de weeskamer 
was uitgesloten.

De schout proponeert om wanneer de meerderjarigen voor de minderjarigen 
komen verzoeken om brieven van voorschrijving, ten einde veniam Sitatis te 
mogen obtineeren, hun dezelve alsdan te geven, waarop bij appel nominal 
door de meerderheid is geresolveert conform het voorstel, dog de leden 
Diepenhorst en Van Iperen vonden goed daartegen protest te doen aanteeke-
nen.

Is gecompareert de vroedvrouw Vrouw Hageman, dewelke verzogt om 
verhoging van tractement, waarop door de schout wierd gezegt, zij zoude maar 
wat geduld hebben, misschien dat 'er binnenkort wel iets tot haren voordeele 
zoude voorkomen.



Volgens het 17e artikel van het Reglement op de schippers is gearresteert 
dat zig ten vier uuren moeten aan zijn in deze tijd, dan Teunis Aardoom komt 
te zes uuren, schoon het tot vijf uuren best weer was. 
De Municipaliteit vind goed om de bode bij hem te zenden en een gulden boete 
bij hem te halen voor den armen. Dan Teunis Aardoom heeft de goetheid van 
te zeggen dat verdoem ik. 
Waarop de bode tot hem zeide: Dan moet je boven komen. 
Dat doe ik ook niet, zei hij daarop. 
De bode, dit raport brengende, is denzelve weder bij hem gezonden om hem te 
zeggen dat hij de gulden wel zoude betalen, waarop hij weder zeide: ik zal hem 
nooit betalen. 
Dit raport weder brengende, wierd de bode gelast hem aan te zeggen, als hij 
de gulden niet wilde betalen, hij dan ook gelast wierd uit naam der 
Municipaliteit om morgen niet te varen. 
Dog waarop hij wederom brutaal antwoorde: Ik zal de Gulden niet betalen en 
weer wel varen, dog na verloop van een quartier liet hij de Gulden door zijn 
Zoon brengen. 

Is verder na deliberatie goedgevonden om aan de burgerij bij publicatie 
bekend te maken, terwijl zij aan hunnen beloften niet hadden voldaan, 
omtrent het betalen van het agterstallige dorpsgeld, de Municipaliteit 
genoodzaakt was het octroij weder in werking te brengen tot tijd en wijle 'er 
een ander plan van belasting zoude zijn daargesteld. 

Is gecompareert een Commissie uit de Societeit, dewelke aan de Municipali-
teit verzogt om nogmaals bij de burgeresse de Voogd zig te vervoegen en haar 
te verzoeken bewijzen voor de dag te brengen dat de zogenaamde ronduit haar 
in eigendom toekomt, waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden aan 
voorm. commissie aan te zeggen, dat de Municipaliteit al enige commissies uit 
hun midden had gedepecheert, ten einde zig bij de burgeresse de Voogd te 
vervoegen, en met haar over deze zaak te spreken, en tot nog toe niet waren 
gevorderd, derhalve zulks niet goed vonden, maar liever de burgeresse De 
Voogd tegen aanstaande Woensdag zijnde burendingdag te doen dagvaarden. 

Is gecompareerd een commissie uit de burgerij om met de Municipaliteit 
nogmaals te spreken over de agterstallen van het dorpsgelt, en verzogt dewijl 
zij aan hunne belofte niet hadden voldaan, in hetzelve te betalen, en het oude 
Octroij weer in werking te brengen, waarop de Municipaliteit aan die burgers 
communiceerde dat zij over deze zaak reeds deze vergadering hadden 
gedelibereert en gedecreteert zodanig een publicatie te laten doen. 

Geene der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 15e October 1796)-Ipt 1 P 

jaar d Rataavsnhe vrijheid' 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel, den 
15e October 1795 het eerste jaar der Bataavsche 

1 
ZO Stalt net erecm 
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Volgens het 17e artikel van het Reglement op de schippers is gearresteert 
dat zig ten vier uuren moeten aan zijn in deze tijd, dan Teunis Aardoom komt 
te zes uuren, schoon het tot vijf uuren best weer was.
De Municipaliteit vind goed om de bode bij hem te zenden en een gulden boete 
bij hem te halen voor den armen. Dan Teunis Aardoom heeft de goetheid van 
te zeggen dat verdoem ik.
Waarop de bode tot hem zeide: Dan moet je boven komen.
Dat doe ik ook niet, zei hij daarop.
De bode, dit raport brengende, is denzelve weder bij hem gezonden om hem te 
zeggen dat hij de gulden wel zoude betalen, waarop hij weder zeide: ik zal hem 
nooit betalen.
Dit raport weder brengende, wierd de bode gelast hem aan te zeggen, als hij 
de gulden niet wilde betalen, hij dan ook gelast wierd uit naam der 
Municipaliteit om morgen niet te varen.
Dog waarop hij wederom brutaal antwoorde: Ik zal de Gulden niet betalen en 
weer wel varen, dog na verloop van een quartier liet hij de Gulden door zijn 
Zoon brengen.

Is verder na deliberatie goedgevonden om aan de burgerij bij publicatie 
bekend te maken, terwijl zij aan hunnen beloften niet hadden voldaan, 
omtrent het betalen van het agterstallige dorpsgeld, de Municipaliteit 
genoodzaakt was het octroij weder in werking te brengen tot tijd en wijle 'er 
een ander plan van belasting zoude zijn daargesteld.

Is gecompareert een Commissie uit de Societeit, dewelke aan de Municipali-
teit verzogt om nogmaals bij de burgeresse de Voogd zig te vervoegen en haar 
te verzoeken bewijzen voor de dag te brengen dat de zogenaamde ronduit haar 
in eigendom toekomt, waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden aan 
voorm. commissie aan te zeggen, dat de Municipaliteit al enige commissies uit 
hun midden had gedepecheert, ten einde zig bij de burgeresse de Voogd te 
vervoegen, en met haar over deze zaak te spreken, en tot nog toe niet waren 
gevorderd, derhalve zulks niet goed vonden, maar liever de burgeresse De 
Voogd tegen aanstaande Woensdag zijnde burendingdag te doen dagvaarden.

Is gecompareerd een commissie uit de burgerij om met de Municipaliteit 
nogmaals te spreken over de agterstallen van het dorpsgelt, en verzogt dewijl 
zij aan hunne belofte niet hadden voldaan, in hetzelve te betalen, en het oude 
Octroij weer in werking te brengen, waarop de Municipaliteit aan die burgers 
communiceerde dat zij over deze zaak reeds deze vergadering hadden 
gedelibereert en gedecreteert zodanig een publicatie te laten doen.

Geene der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeerd, goedgekeurd en geteekent den 15e October 1796,het 1e 
jaar de Bataavsche vrijheid1

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel, den 
15e October 1795 het eerste jaar der Bataavsche 

1
Zo staat het er echt



vrijheid. 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent. 
Is gelezen een missive van den kerkenraad alhier, 
inhoudende klagten omtrent de perzoonen van Huibert Schuiten en Maaike 
Liefhebber, betreffende hun schandelijk gedrag en verzogt an de Municipaliteit 
voorziening daaromtrent, waarover gedelibereert zijnde en de concept 
opgesteld zijnde, 
om te dienen tot een missive aan de representanten van het volk van 
Holland,'t welk door den Secretaris wierd voorgelezen en door de vergadering 
goedgekeurd, 

vervolgens resolveerde men om een missive daaruit in gereedheid te 
brengen en te zenden na 's Hage aan het Provisioneel Bestuur. 

De missive van den Kerkenraad was van den volgende inhoud 
aan de Municipaliteit te 'SGravendeel 

Medeburgers 
Wij zierons genoodzaakt in onze betrekking als armenverzorgeren, om ons 

tot u te vervoegen, aangaande dezelfde zaak waarover wij, reeds voor eenigen 
tijd, aan die van den geregte alhier geschreven hebben. 
Namelijk over het gedrag van Maaike Liefhebber, geboren en wonende alhier, 
met de gevolgen gehad heeft en nog heeft. 
Het is voor de vierde maal dat de voorn. M. Liefhebber onlangs van een onegt 
kind bevallen is, zekere Huibert Schuiten, recherge alhier en thans zoo het ons 
toe schijnend bij haar of zij bij hem inwoonende, wordt van de drie laatste voor 
vader opgegeven, gelijk hij ook werkelijk bij de begraving van het laatst 
overledene als bloedverwant geassisteert heeft. 
Nog onze raad, nog onze vermaningen, nog zelvs de Christelijke Censura, welke 
wij omtrend voorn. Maaijlce Liefhebber reeds voor eenige jaren verpligt zijn 
geweest uit te oeffenen, hebben haar van haar ergerlijk en schandelijke leven 
met gen. Schuijten kunnen aftrekken. 
Nog de vriendelijkste aanmaningen, nog de ernstigste voorstellingen aan H. 
Schuijten gedaan, hebben iets op hun uitgewerkt, nog hem bewogen om met 
voorn. Maaijke Liefhebber te trouwen, ja zelvs hebben zij met leedwezen moeten 
ondervinden dat hij weigerig bleef en blijft onder frivole voorwendsels om ons 
zijnde acte van indemniteit te bezorgen. 
Wij zijn niet in het geval geweest om heem te censureeren, dewijl hij ook 
geweigerd heeft zijne lidmaatsattestatie ons te overhandigen, terwijl wij ook van 
ter zijde onderregt zijn, dat hij reeds voor lang te Dordrecht wegens onkuisheid 
gecensureerd was. 
Deze twee perzonen blijven daar te boven aanhoudend weigeren om de kinde-
ren, welke zij te zamen in ontugt verwekken, te doen doopen. 
Wij vertrouwen medeburgers! dat gij zoo wel als wij overtuigt zult zijn dat 
zodanig gedrag waaromtrent wij niets meer kunnen doen als reeds geschied is, 
zeer strijdig is met de goede orden in den burgerstaat, en van een zeer ver uitzigt 
is. 
-In zonderheid dat langs die weg de armoede op deze plaats ongetwijffeld moet 
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vrijheid.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, goedgekeurd en 
geteekent.
Is gelezen een missive van den kerkenraad alhier, 
inhoudende klagten omtrent de perzoonen van Huibert Schuiten en Maaike 
Liefhebber, betreffende hun schandelijk gedrag en verzogt an de Municipaliteit 
voorziening daaromtrent, waarover gedelibereert zijnde en de concept 
opgesteld zijnde, 
om te dienen tot een missive aan de representanten van het volk van 
Holland,'t welk door den Secretaris wierd voorgelezen en door de vergadering 
goedgekeurd, 

vervolgens resolveerde men om een missive daaruit in gereedheid te 
brengen en te zenden na 's Hage aan het Provisioneel Bestuur.

De missive van den Kerkenraad was van den volgende inhoud
aan de Municipaliteit te 'SGravendeel

Medeburgers
Wij zien ons genoodzaakt in onze betrekking als armenverzorgeren, om ons 

tot u te vervoegen, aangaande dezelfde zaak waarover wij, reeds voor eenigen 
tijd, aan die van den geregte alhier geschreven hebben.
Namelijk over het gedrag van Maaike Liefhebber, geboren en wonende alhier, 
met de gevolgen gehad heeft en nog heeft.
Het is voor de vierde maal dat de voorn. M. Liefhebber onlangs van een onegt 
kind bevallen is, zekere Huibert Schuiten, recherge alhier en thans zoo het ons 
toe schijnend bij haar of zij bij hem inwoonende, wordt van de drie laatste voor 
vader opgegeven, gelijk hij ook werkelijk bij de begraving van het laatst 
overledene als bloedverwant geassisteert heeft.
Nog onze raad, nog onze vermaningen, nog zelvs de Christelijke Censura, welke 
wij omtrend voorn. Maaijke Liefhebber reeds voor eenige jaren verpligt zijn 
geweest uit te oeffenen, hebben haar van haar ergerlijk en schandelijke leven 
met gen. Schuijten kunnen aftrekken.
Nog de vriendelijkste aanmaningen, nog de ernstigste voorstellingen aan H. 
Schuijten gedaan, hebben iets op hun uitgewerkt, nog hem bewogen om met 
voorn. Maaijke Liefhebber te trouwen, ja zelvs hebben zij met leedwezen moeten 
ondervinden dat hij weigerig bleef en blijft onder frivole voorwendsels om ons 
zijnde acte van indemniteit te bezorgen.
Wij zijn niet in het geval geweest om heem te censureeren, dewijl hij ook 
geweigerd heeft zijne lidmaatsattestatie ons te overhandigen, terwijl wij ook van 
ter zijde onderregt zijn, dat hij reeds voor lang te Dordrecht wegens onkuisheid 
gecensureerd was.
Deze twee perzonen blijven daar te boven aanhoudend weigeren om de kinde-
ren, welke zij te zamen in ontugt verwekken, te doen doopen.
Wij vertrouwen medeburgers! dat gij zoo wel als wij overtuigt zult zijn dat 
zodanig gedrag waaromtrent wij niets meer kunnen doen als reeds geschied is, 
zeer strijdig is met de goede orden in den burgerstaat, en van een zeer ver uitzigt 
is.
-In zonderheid dat langs die weg de armoede op deze plaats ongetwijffeld moet 



vermeerderen, zoo, dat als zoodanige quade voorbeelden onverhinderd kunnen 
gevolgd worden, ons armenfonds, 't welk reeds u niet toereikend is om in de 
tegenwoordige noodzakelijke behoeften zoo te voorzien als wij met reden zouden 
wenschen, niet slegts al meer en meer uitgeput moet worden, maar ook de 
handen en harten der weldadigen zig zullen moeten sluiten, als zij zouden 
moeten zien dat hunne liefdegiften aan de gevolgen van zulke schandelijke 
bedrijven moesten worden besteed- dewijl de ondervinding maar al te zeer leerd, 
dat menschen die op zulk eene wijze leven, eindelijk tot de schrilckelijkste 
armoede geraken, en dat de kinderen welke ongelukkig genoeg zijn om zodanige 
ouders te hebben, maar zelden buien last der armencasse blijven. 
Om deze redenen wenden wij ons derhalve tot u, om vriendelijk van U 
medeburgers te verzoeken dat gij in deze nodige zaak, zoo veel mogelijk 
voorziening zoud willen doen, en indien het zijn kan, ook eenige voorzorge 
nemen tegen het volgen van zulk een schandelijk gedrag. 
Ik welke verwagting wij naar toewensching van heil met broederschap ons 

no 
em 
en 

Medeburgers, uwe goed vrienden en medeburgers de kerkeraad te 'SGravendeel 
uit last van dezelve 

Get. J. W. Doedes, pred. ald. 

'SGravendeel, den 12 October 1795 

Is geresolveerd, vermits weeklijks de straten moeten werden geschouwen, te 
loten wie en wanneer het ider zijn beurt is, twee aan twee, en is bij den uitslag 
gebleken dat de eerste week zijn beurt is C.van Iperen en Jan van Soest, de 
tweede de Schout en de bode, de derde C. Verijp en de secretaris, de vierde H. 
Diepenhorst en P.de Vlaming en de vijfde P. de Kievit en A. van der Wulp 
en zoo vervolgens ider op zijn beurt. 

Is goedgevonden een publicatie in gereedheid te brengen tegen zondag ten 
einde de burgerij op te roepen tegen aanstaande Dingsdag namiddag twee 
uuren om het geconpieeerd plan van de brandkeuren &c. aan hun voor te 
dragen. 

Dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 20e October 1795, het 
le jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
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vermeerderen, zoo, dat als zoodanige quade voorbeelden onverhinderd kunnen 
gevolgd worden, ons armenfonds, 't welk reeds u niet toereikend is om in de 
tegenwoordige noodzakelijke behoeften zoo te voorzien als wij met reden zouden 
wenschen, niet slegts al meer en meer uitgeput moet worden, maar ook de 
handen en harten der weldadigen zig zullen moeten sluiten, als zij zouden 
moeten zien dat hunne liefdegiften aan de gevolgen van zulke schandelijke 
bedrijven moesten worden besteed- dewijl de ondervinding maar al te zeer leerd, 
dat menschen die op zulk eene wijze leven, eindelijk tot de schrikkelijkste 
armoede geraken, en dat de kinderen welke ongelukkig genoeg zijn om zodanige 
ouders te hebben, maar zelden buien last der armencasse blijven.
Om deze redenen wenden wij ons derhalve tot u, om vriendelijk van U
medeburgers te verzoeken dat gij in deze nodige zaak, zoo veel mogelijk 
voorziening zoud willen doen, en indien het zijn kan, ook eenige voorzorge 
nemen tegen het volgen van zulk een schandelijk gedrag.
Ik welke verwagting wij naar toewensching van heil met broederschap ons 

no
em
en

Medeburgers, uwe goed vrienden en medeburgers de kerkeraad te 'SGravendeel 
uit last van dezelve 

Get. J.W. Doedes, pred. ald.

'SGravendeel, den 12 October 1795

Is geresolveerd, vermits weeklijks de straten moeten werden geschouwen, te 
loten wie en wanneer het ider zijn beurt is, twee aan twee, en is bij den uitslag 
gebleken dat de eerste week zijn beurt is C.van Iperen en Jan van Soest, de 
tweede de Schout en de bode, de derde C. Verijp en de secretaris, de vierde H. 
Diepenhorst en P.de Vlaming en de vijfde P. de Kievit en A. van der Wulp
en zoo vervolgens ider op zijn beurt.

Is goedgevonden een publicatie in gereedheid te brengen tegen zondag ten 
einde de burgerij op te roepen tegen aanstaande Dingsdag namiddag twee 
uuren om het geconpieeerd plan van de brandkeuren &c. aan hun voor te 
dragen.

Dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 20e October 1795, het 
1e jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 



secr. 

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 20e October 1795, het eerste jaar der 
Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De burgerij tegen heden opgeroepen zijnde, is door den Secretaris het 
concept reglement aan dezelve voorgelezen, hetwelk na deliberatie en 
waardering van Eenige artijkelen is goedgekeurd, geapprobeert en gearres-
teert. 

Vervolgens wierd door de thans presente burgers in geschrifte voorgesteld 
het volgende 

De wettig opgeroepenen en thans hier 
tegenwoordig zijnde burgerij van 'SGravendeel 
en Leer-Ambagt 
aan 
De Municipaliteit derzelve plaats. 

Medeburgers 
Door de regeering dezer plaats weleer gebruikt werdende als machines om 

aan hunne wil te voldoen, zonder tegen hunne bevelen, hoe despotiek ook 
dezelve zoude mogen geweest zijn, met eenig gevolg te kunnen aankanten, 
onderworpen aan hunne willekeur, die dezelve, zonder aan de burgerij verant-
woordelijk te zijn, konden bewerkstelligen naar hun goedvinden, zagen wij ons 
medeburgers nog boven dit alles bezwaard met eene dorpsbelasting die, dezelve 
wel beschouwd zijnde, zoo onevenredig als onregelmatig als onregelmatig en in 
hare gevolgen voor deze burgerij allerdrukkendst is. 

Wij hadden gemeend, medeburgers, dat Gijl. zowel als wij overtuigd van het 
onevenredige, onregelmatige en drukkende dezer belasting, daarin zodanige 
schikkingen zoude hebben gemaakt, als ter meeste nutte dezer burgerij zoude 
hebben kunnen strekken, te meer daar we weten dat op den 15 Augustus L L zig 
een gedeelte dezer burgerij bij Ul. heeft vervoegd met verzoek dat het octroij der 
bovengemelde belasting door Ul. buiten werking wierde gesteld, en den 
ingaarder dier gelden door Ul. wierd aangezegd van die tijd af geen geld meer 
betrekkelijk deze belasting te ontvangen, verklarende gem. Burgers bereid te 
zijn tot gemelde dag toe hunne in gevolge vermelde belasting verschuldigde 
agterstallen zeer gaarne te willen voldoen, dog verder niet, verklarende gem. 
Burgers wijders, bij zig zelve als 't ware verzekert te zijn, dat de geheele burgerij 
lievst een commissie zoude decemeeren om gecongureerd met Ul. een plan te 
beramen ten einde de burgerij in staat te stellen de dorpsschulden in twee en 
drie termijnen geheel te kunnen afdoen, en dus niet langer in het geval te zijn om 
interessen en tractementen van hun eigen geld te geven!! Dat aan dit verzoek 
door Ul. toen ter tijd ten volle is voldaan geworden, het gemelde octroij buiten 
werking is gesteld en den bovengemelden ingaarder van dit Ulieder decreet is 
kennis gegeven geworden. 
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secr.

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 20e October 1795, het eerste jaar der 
Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De burgerij tegen heden opgeroepen zijnde, is door den Secretaris het 
concept reglement aan dezelve voorgelezen, hetwelk na deliberatie en 
waardering van Eenige artijkelen is goedgekeurd, geapprobeert en gearres-
teert.

Vervolgens wierd door de thans presente burgers in geschrifte voorgesteld 
het volgende

De wettig opgeroepenen en thans hier 
tegenwoordig zijnde burgerij van 'SGravendeel 
en Leer-Ambagt
aan
De Municipaliteit derzelve plaats.

Medeburgers
Door de regeering dezer plaats weleer gebruikt werdende als machines om 

aan hunne wil te voldoen, zonder tegen hunne bevelen, hoe despotiek ook 
dezelve zoude mogen geweest zijn, met eenig gevolg te kunnen aankanten, 
onderworpen aan hunne willekeur, die dezelve, zonder aan de burgerij verant-
woordelijk te zijn, konden bewerkstelligen naar hun goedvinden, zagen wij ons 
medeburgers nog boven dit alles bezwaard met eene dorpsbelasting die, dezelve 
wel beschouwd zijnde, zoo onevenredig als onregelmatig als onregelmatig en in 
hare gevolgen voor deze burgerij allerdrukkendst is.

Wij hadden gemeend, medeburgers, dat Gijl. zowel als wij overtuigd van het 
onevenredige, onregelmatige en drukkende dezer belasting, daarin zodanige 
schikkingen zoude hebben gemaakt, als ter meeste nutte dezer burgerij zoude 
hebben kunnen strekken, te meer daar we weten dat op den 15 Augustus l.l. zig 
een gedeelte dezer burgerij bij Ul. heeft vervoegd met verzoek dat het octroij der 
bovengemelde belasting door Ul. buiten werking wierde gesteld, en den 
ingaarder dier gelden door Ul. wierd aangezegd van die tijd af geen geld meer 
betrekkelijk deze belasting te ontvangen, verklarende gem. Burgers bereid te 
zijn tot gemelde dag toe hunne in gevolge vermelde belasting verschuldigde 
agterstallen zeer gaarne te willen voldoen, dog verder niet, verklarende gem. 
Burgers wijders, bij zig zelve als 't ware verzekert te zijn, dat de geheele burgerij 
lievst een commissie zoude decerneeren om gecongureerd met Ul. een plan te 
beramen ten einde de burgerij in staat te stellen de dorpsschulden in twee en 
drie termijnen geheel te kunnen afdoen, en dus niet langer in het geval te zijn om 
interessen en tractementen van hun eigen geld te geven!! Dat aan dit verzoek 
door Ul. toen ter tijd ten volle is voldaan geworden, het gemelde octroij buiten 
werking is gesteld en den bovengemelden ingaarder van dit Ulieder decreet is 
kennis gegeven geworden.



Dan medeburgers tot onze grootste verwondering zagen wij op de 11 Oct. L L 
een Publicatie van Ul. verschijnen, waarmede de goede burgerij dezer plaats 
wierd bekend gemaakt dat Gift. had gedecreteerd gen. octroij wederom in volle 
werking te stellen om redenen dat meergenoemde burgers, althans een gedeelte 
derzelve, niet aan hunne beloften hadden voldaan. 

Wij willen, medeburgers ons geloov in geenen deele weigeren, dat zommige 
der meergemelde burgers aan hunne beloften op gem. 15 Aug. gedaan niet 
hebben voldaan, zoo min als zoodanig gedrag voorspreeken, maar wij meenen, 
medeburgers, ook wel te weten, dat twee a drie weken nadat het meergenoemde 
gedeelte der burgerij voor Ul. inas verscheenen, om met Ul. over meergem. 
belasting te spreken, 'er twee dier burgers en wel diegenen die op gemelde 15 
Augustus als de eerste sprekers voorkwamen, voor Ul. zijn gedagvaard 
geworden, met welke gift. over gem. faling aan de belofte dier genoemde burgers 
sprekende, Ul. door die twee genoemde burgers is veragt geworden aan deze 
aan hunne belofte falende burgers, zoo wel als aan alle anderen die tot 
genoemde 15 Augustus aan die belasting niet hadden voldaan, de kragt van het 
octroij dienaangaande in den volsten zin te doen werken, alsmede dat dezelve 
Ul. in consideratie is gegeven of het niet nuttig zoude zijn dat de geheele burgerij 
wierd opgeroepen, ten einde de wil derzelve omtrent dit gewigtig stuk te 
vernemen. 

Dan, medeburgers, wel verre dat Gijl. zelve aan Uwe beloften hebt gelieve te 
voldoen, hebt Gijl. kunnen goedvinden gemelde publicatie van den 1 le October 
1.1. te doen,volstrekt strijdig tegen dezelve. 
Het is om alle deze redenen medeburgers, dat wij verklaren ons ten volle te 
conformeeren met het voorstel door meergen. gedeelte der Burgerij op gem. 15 
Augustus L L gedaan in alle deszelvs deelen. Protesteerende tegen alle 
demarches, door Ul. na die tijd tegen hetzelve gedaan of nog te doen. 
Dan medeburgers, wij weten zeer wel, dat 'er nog iets is, hetwelk de uitvoering 
van bovengen. voorstel of ten minste een gedeelte van hetzelve, moeijelijlc maakt, 
namelijk dat men nog niet juist den dorpsschulden weet, vermits 'er in 
verscheide jaren geen dorpsrekening is gedaan, en het is hierom,medeburgers, 
dat wij van Ul. vorderen het daar henen te dirigeren, dat den burger W.Kluit, 
gewezen secretaris van 'SGravendeel en Leer-Ambagt uit naam der burgerij door 
Ul. werde aangezegt dat hij zal hebben te zorgen dat des dorpsrekening binnen 
den tijd van vier eerstkomende agtereenvolgende weken geschiede, ten einde de 
burgerij in staat gesteld werde de dorpsschulden juist te kunnen weten, en 
ingevolge van dien een plan zou kunnen werden beraamd, zoals is voorgesteld, 
terwijl wij, uitmakende de geheele burgerij, Ul. gelasten gemelde burger W. Kluit 
bij weigering hiervan daartoe door middelen van Regten zodanig te 
constringeren, als Gijlieden zult oordelen te behoren. 

Zie daar medeburgers hetgeen de Burgerij Ul. had voor te stellen. 
Over welk voorstel gedelibereert zijnde, is goedgevonden conform hetzelve te 
zullen handelen. 

Vervolgens is gelezen een missive van het Committe van correspondentie in 
dezen Waard inhoudende dat 'er den 26e dezer een vergadering van 
gecommitteerden uit den Municipaliteiten uit dezen Waard alhier werden 
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wierd bekend gemaakt dat Gijl. had gedecreteerd gen. octroij wederom in volle 
werking te stellen om redenen dat meergenoemde burgers, althans een gedeelte 
derzelve, niet aan hunne beloften hadden voldaan.

Wij willen, medeburgers ons geloov in geenen deele weigeren, dat zommige 
der meergemelde burgers aan hunne beloften op gem. 15 Aug. gedaan niet 
hebben voldaan, zoo min als zoodanig gedrag voorspreeken, maar wij meenen, 
medeburgers, ook wel te weten, dat twee a drie weken nadat het meergenoemde 
gedeelte der burgerij voor Ul.was verscheenen, om met Ul. over meergem. 
belasting te spreken, 'er twee dier burgers en wel diegenen die op gemelde 15 
Augustus als de eerste sprekers voorkwamen, voor Ul. zijn gedagvaard 
geworden, met welke gijl. over gem. faling aan de belofte dier genoemde burgers 
sprekende, Ul. door die twee genoemde burgers is veragt geworden aan deze 
aan hunne belofte falende burgers, zoo wel als aan alle anderen die tot 
genoemde 15 Augustus aan die belasting niet hadden voldaan, de kragt van het 
octroij dienaangaande in den volsten zin te doen werken, alsmede dat dezelve 
Ul. in consideratie is gegeven of het niet nuttig zoude zijn dat de geheele burgerij 
wierd opgeroepen, ten einde de wil derzelve omtrent dit gewigtig stuk te 
vernemen.

Dan, medeburgers, wel verre dat Gijl. zelve aan Uwe beloften hebt gelieve te 
voldoen, hebt Gijl. kunnen goedvinden gemelde publicatie van den 11e October 
l.l. te doen,volstrekt strijdig tegen dezelve.
Het is om alle deze redenen medeburgers, dat wij verklaren ons ten volle te 
conformeeren met het voorstel door meergen. gedeelte der Burgerij op gem. 15 
Augustus l.l. gedaan in alle deszelvs deelen. Protesteerende tegen alle 
demarches,door Ul. na die tijd tegen hetzelve gedaan of nog te doen.
Dan medeburgers, wij weten zeer wel, dat 'er nog iets is, hetwelk de uitvoering 
van bovengen. voorstel of ten minste een gedeelte van hetzelve, moeijelijk maakt, 
namelijk dat men nog niet juist den dorpsschulden weet, vermits 'er in 
verscheide jaren geen dorpsrekening is gedaan, en het is hierom,medeburgers, 
dat wij van Ul. vorderen het daar henen te dirigeren, dat den burger W.Kluit, 
gewezen secretaris van 'SGravendeel en Leer-Ambagt uit naam der burgerij door 
Ul. werde aangezegt dat hij zal hebben te zorgen dat des dorpsrekening binnen 
den tijd van vier eerstkomende agtereenvolgende weken geschiede, ten einde de 
burgerij in staat gesteld werde de dorpsschulden juist te kunnen weten, en 
ingevolge van dien een plan zou kunnen werden beraamd, zoals is voorgesteld, 
terwijl wij, uitmakende de geheele burgerij, Ul. gelasten gemelde burger W. Kluit 
bij weigering hiervan daartoe door middelen van Regten zodanig te 
constringeren, als Gijlieden zult oordelen te behoren.

Zie daar medeburgers hetgeen de Burgerij Ul. had voor te stellen.
Over welk voorstel gedelibereert zijnde, is goedgevonden conform hetzelve te 
zullen handelen.

Vervolgens is gelezen een missive van het Committe van correspondentie in 
dezen Waard inhoudende dat 'er den 26e dezer een vergadering van 
gecommitteerden uit den Municipaliteiten uit dezen Waard alhier werden 



gehouden, in het Regthuis en waarbij een Commissie uit deze Municipaliteit 
behoorlijk gevolmagtigt, verzogt word te compareeren, zulks goedgevonden 
zijnde, zijn daartoe benoemt de burgers Aart van der Wulp, Pieter de Kievit en 
Jan van Soest. 
Is nog gecompareerd een commissie uit de burgerij dezer plaats,dewelke uit 
hoofde 'er op zommige plaatzen in het dorp as word uitgegoten, zoo aan dijken 
als gemene gangen, 't welk alzo niet en behoord, en verzogt derhalve dat door 
de Municipaliteit zoude worden voorzien daarin, waarop geresolveert is zulks 
bij publicatie te verbieden. 

Is bij de meerderheid benoemd tot Brandmeesters Cornelis van Gink, 
Leendert Vermaas en Arij de Vlaming en tot assistenten Pieter Verijp,Koen van 
Strijen, Frans van der Giessen, Pieter Naaktgeboren en Izaak Overweel, tot 
trompvoerders Steven van Halteren, Hendrik Schoenmakers, Frans van 
Warendorp en Jan de Lange. 

Is goedgekeurd een commissie te benoemen ten einde onderzoek te doen, 
hoe 'er op wat wijze den burger Kluit zal aangezegt worden om zijne rekening 
te doen, en zijn daartoe benoemt de Burgers Jan van Soest en Pleun de 
Vlaming. 

Niemant der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert en met eenige veranderingen gearresteerd en geteekent 
den 21e October 1795 het eerste jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, sch. en Teunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit van 
'SGravendeel den 21e October 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn met deze verandering geresu-
meerd, gearresteert en geteekent dat door den burger Diepenhorst omtrent 
het arresteeren van de publicatie van den as, is geremarqueert dat niet alleen 
den as, maar ook andere vuiligheden daarin behoorde gesteld te 
worden,waarop de gearresteerde publicatie geen voortgang heeft gehad en niet 
is gepubliceerd geworden. 

De commissie bij de vorige vergadering benoemd, dat raport daarin 
bestaande dat den advokaat Van der Meij hadde geadviseert dat hij aan Kluit 
zoude schrijven en hem verzoeken binnen 10 a 12 dagen zijn rekening te 
doen, alsmede dat hij van der Meij had verzogt om het dorpsoctroij eens te 
mogen zien. 

Is geresolveert om die burgers, dewelke hun agterstallen van het dorpsgeld 
nog niet hebben voldaan, te dagvaarden tegen aanstaande Woensdag, de 
buitenlieden voormiddag ten tien uuren en die van het dorp namiddags ten 
twee uuren. 
Is goedgevonden om een commissie te benoemen tegen aanstaande Dingsdag 
bij Adv. Van der Meij, ten einde te vernemen of hij Raport van Kluit had 
bekomen en tegelijk het dorpsoctroij om hem te laten zien en zijn daartoe 
benoemt de burgers P. de Vlaming en T. van de Koppel. 
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gehouden, in het Regthuis en waarbij een Commissie uit deze Municipaliteit 
behoorlijk gevolmagtigt, verzogt word te compareeren, zulks goedgevonden 
zijnde, zijn daartoe benoemt de burgers Aart van der Wulp, Pieter de Kievit en 
Jan van Soest.
Is nog gecompareerd een commissie uit de burgerij dezer plaats,dewelke uit 
hoofde 'er op zommige plaatzen in het dorp as word uitgegoten, zoo aan dijken 
als gemene gangen, 't welk alzo niet en behoord, en verzogt derhalve dat door 
de Municipaliteit zoude worden voorzien daarin, waarop geresolveert is zulks 
bij publicatie te verbieden.

Is bij de meerderheid benoemd tot Brandmeesters Cornelis van Gink, 
Leendert Vermaas en Arij de Vlaming en tot assistenten Pieter Verijp,Koen van 
Strijen, Frans van der Giessen, Pieter Naaktgeboren en Izaak Overweel, tot 
trompvoerders Steven van Halteren, Hendrik Schoenmakers, Frans van 
Warendorp en Jan de Lange.

Is goedgekeurd een commissie te benoemen ten einde onderzoek te doen, 
hoe 'er op wat wijze den burger Kluit zal aangezegt worden om zijne rekening 
te doen, en zijn daartoe benoemt de Burgers Jan van Soest en Pleun de 
Vlaming.

Niemant der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert en met eenige veranderingen gearresteerd en geteekent 
den 21e October 1795 het eerste jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, sch. en Teunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit van 
'SGravendeel den 21e October 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn met deze verandering geresu-
meerd, gearresteert en geteekent dat door den burger Diepenhorst omtrent 
het arresteeren van de publicatie van den as, is geremarqueert dat niet alleen 
den as, maar ook andere vuiligheden daarin behoorde gesteld te 
worden,waarop de gearresteerde publicatie geen voortgang heeft gehad en niet 
is gepubliceerd geworden.

De commissie bij de vorige vergadering benoemd, dat raport daarin 
bestaande dat den advokaat Van der Meij hadde geadviseert dat hij aan Kluit 
zoude schrijven en hem verzoeken binnen 10 a 12 dagen zijn rekening te 
doen, alsmede dat hij van der Meij had verzogt om het dorpsoctroij eens te 
mogen zien.

Is geresolveert om die burgers, dewelke hun agterstallen van het dorpsgeld 
nog niet hebben voldaan, te dagvaarden tegen aanstaande Woensdag, de 
buitenlieden voormiddag ten tien uuren en die van het dorp namiddags ten 
twee uuren.
Is goedgevonden om een commissie te benoemen tegen aanstaande Dingsdag 
bij Adv. Van der Meij, ten einde te vernemen of hij Raport van Kluit had 
bekomen en tegelijk het dorpsoctroij om hem te laten zien en zijn daartoe 
benoemt de burgers P. de Vlaming en T. van de Koppel.



Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is den vergadering 
gescheiden. 
Aldus Geresumeert, goedgekeurt en geteekent den 28e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid. 

Herman Pasman schout en Teunis van de 
Koppel,secr. 

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 28e October 1795, het eerste jaar der 
Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert,goedgekeurd en 
geteekent. 
Is gecompareert eene commissie uit den krijgsraad, dewelke verzogten dat de 
Municipaliteit uit den haren een commissie zoude decerneeren, ten einde met 
den krijgsraad diegene, welke niet geschikt of bevoegt zijn tot den wapen-
handel, daartoe te laten contribueeren, volgens aanschrijving daarvan zijnde, 
waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden op gemeld verzoek tot 
aanstaande zondagavond in advis te houden en 'er dan op te berigten. 

Is ontvangen een missive van den Burger Societeit alhier, inhoudende een 
herhaald verzoek om de notulen der verhandelingen van de Municipaliteit 
voor zoveel het dorp betreft, met verzoek om daar schriftelijk op te 
antwoorden, 't welk mede in deliberatie is gehouden tot zondagavond. 

Is geresolveert door de meerderheid uit hoofde dat het placaat omtrent de 
Banken in de kerken op verre de meeste plaatzen niet word gemainteneerd, de 
bijbels en kussens ook wederom in de regeringsbanken te doen brengen. 

Dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 31e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavche vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit 
van 'SGravendeel den 31e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 
Is door de vergadering over de missive van de Burger Societeit betrekkelijk de 
notulen gedelibereert en door de schout gecommuniceert dat hij onderzoek 
had gedaan of de municipaliteit al of niet verpligt was de notulen te geven en 
dat hem was ter hand gesteld een missive waaruit bleek dat dezelve niet 
verpligt, nog zelfs bevoegt was om de Societeit te doen bekomen. 

Is geresolveert om bij ider wijk nog agt man tot versterking in het 
behandelen der brandspuit te voegen. 

Is goedgevonden om terwijl Kluit heeft gezegt voornemens te zijn aan-
staande Zaturdag zijn rekening te doen, alvorens te adviseeren over een en 
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Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is den vergadering 
gescheiden.
Aldus Geresumeert, goedgekeurt en geteekent den 28e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid.

Herman Pasman schout en Teunis van de 
Koppel,secr.

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 28e October 1795, het eerste jaar der 
Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert,goedgekeurd en 
geteekent.
Is gecompareert eene commissie uit den krijgsraad, dewelke verzogten dat de 
Municipaliteit uit den haren een commissie zoude decerneeren, ten einde met 
den krijgsraad diegene, welke niet geschikt of bevoegt zijn tot den wapen-
handel, daartoe te laten contribueeren, volgens aanschrijving daarvan zijnde, 
waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden op gemeld verzoek tot 
aanstaande zondagavond in advis te houden en 'er dan op te berigten.

Is ontvangen een missive van den Burger Societeit alhier, inhoudende een 
herhaald verzoek om de notulen der verhandelingen van de Municipaliteit 
voor zoveel het dorp betreft, met verzoek om daar schriftelijk op te 
antwoorden, 't welk mede in deliberatie is gehouden tot zondagavond.

Is geresolveert door de meerderheid uit hoofde dat het placaat omtrent de 
Banken in de kerken op verre de meeste plaatzen niet word gemainteneerd, de 
bijbels en kussens ook wederom in de regeringsbanken te doen brengen.

Dewijl niemand der leden iets meer had voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 31e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavche vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit 
van 'SGravendeel den 31e October 1795, het 
eerste jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.
Is door de vergadering over de missive van de Burger Societeit betrekkelijk de 
notulen gedelibereert en door de schout gecommuniceert dat hij onderzoek 
had gedaan of de municipaliteit al of niet verpligt was de notulen te geven en 
dat hem was ter hand gesteld een missive waaruit bleek dat dezelve niet 
verpligt, nog zelfs bevoegt was om de Societeit te doen bekomen.

Is geresolveert om bij ider wijk nog agt man tot versterking in het 
behandelen der brandspuit te voegen.

Is goedgevonden om terwijl Kluit heeft gezegt voornemens te zijn aan-
staande Zaturdag zijn rekening te doen, alvorens te adviseeren over een en 



andere zaak daartoe betrekking hebbende. 
Is na deliberatie over het verzoek van de Commissie uit de Krijgsraad 

goedgevonden, vermits 'er eerstdaags een algemeen plan daaromtrent te 
voorschijn staat te komen, om het uitschrijven der Contributien tot zo lange 
uit te stellen, en is daarvan berigt aan de Commissie gegeven. 
Is door de schout gecommuniceerd dat hij per missive van den advokaat 
Vrolijkhert berigt ontvangen had, dat op de brieven van voorschrijving alhier 
door de Municipaliteit aan de drie onmondige kinderen van Francina Geervliet 
en Jan Dorst verleend, brieven van Veniam Sitatis waren geobtineerd. 
Voorts zijn in de huwelijkse staat bevestigd Ambrosius de Leeuw Jzn. met 
Pietertje Agtersloot, wed. Corn. Rekeling. 
De commissie van de Krijgsraad, gecompareerd zijnde, is aan dezelve gezegt 
dat de vergadering van oordeel was het best te zijn met de naastbijgelegen 
plaatzen, als bijvoorbeeld Zwijndrecht en Strijen, eerst met de anderen te 
confereeren om dog vooral in zo een gewigtige zaak voorzigtig te handelen, en 
zo na mogelijk op een gelijke voet daarin werkzaam te zijn, alsmede dat 'er 
waarschijnelijk binnen kort wel iets nader en algemeener zal te voorschijn 
komen betrekkelijk deze zaak. 

Is geresolveert om de leden der Societeit door de bode te doen aanzeggen 
dat de Municipaliteit aan haar herhaald verzoek betrekkelijk de notulen der 
verhandelingen niet kan voldoen, vermits dezelve van oordeel is, niet verpligt 
nog bevoegt te zijn om zulks te doen. 

Is goedgevonden een commissie te benoemen ten einde zig bij den burger 
Kluit te vervoegen en hem overeenkomstig het raport diensaangaande uitge-
bragt, te vragen wanneer hij in gereedheid is om de dorpsrekening te doen, 
waarop de commissie dat ten uitvoer gebragt hebbende, raporteerde dat Kluit 
hadde gezegt daarmede gereed te zullen zijn aanstaande Zaturdag, waarna de 
vergadering is gescheiden. 
Aldus gedaan, geresumeert goedgekeurt en geteekent den 4e November 1795, 
het eerste jaar der Bataavsche vrijheid 

Herman Pasman, schout; Teunis van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel den 
4e november 1795 het eerste jaar der Bataavsche 
vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 

De burgerij, bij publicatie opgeroepen zijnde, is aan hun het oogmerk 
daarvan te kennen gegeven, daarin bestaande, vermits den burger Kluit 
voornemens was om aanstaande Zaturdagnamiddag ten twee uuren zijn 
rekening te doen, of de burgerij het niet zoude goedvinden, een commissie uit 
hun midden te benoemen van agt, tien of twaalv perzonen ten einde zig bij de 
Municipaliteit te voegen en de rekening aan te horen, waarop de burgerij 
repliceerde dit volkomen goed te keuren, dog aan het oordeel van de Munici-
paliteit voorstelde, of het niet goed zoude zijn, voordat men overging tot het 
benoemen van zodanig een commissie, de gantsche burgerij zoowel buiten als 
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andere zaak daartoe betrekking hebbende.
Is na deliberatie over het verzoek van de Commissie uit de Krijgsraad 

goedgevonden, vermits 'er eerstdaags een algemeen plan daaromtrent te 
voorschijn staat te komen, om het uitschrijven der Contributien tot zo lange 
uit te stellen, en is daarvan berigt aan de Commissie gegeven.
Is door de schout gecommuniceerd dat hij per missive van den advokaat 
Vrolijkhert berigt ontvangen had, dat op de brieven van voorschrijving alhier 
door de Municipaliteit aan de drie onmondige kinderen van Francina Geervliet 
en Jan Dorst verleend, brieven van Veniam Sitatis waren geobtineerd.
Voorts zijn in de huwelijkse staat bevestigd Ambrosius de Leeuw Jzn. met 
Pietertje Agtersloot, wed. Corn. Rekeling.
De commissie van de Krijgsraad, gecompareerd zijnde, is aan dezelve gezegt 
dat de vergadering van oordeel was het best te zijn met de naastbijgelegen 
plaatzen, als bijvoorbeeld Zwijndrecht en Strijen, eerst met de anderen te 
confereeren om dog vooral in zo een gewigtige zaak voorzigtig te handelen, en 
zo na mogelijk op een gelijke voet daarin werkzaam te zijn, alsmede dat 'er 
waarschijnelijk binnen kort wel iets nader en algemeener zal te voorschijn 
komen betrekkelijk deze zaak.

Is geresolveert om de leden der Societeit door de bode te doen aanzeggen 
dat de Municipaliteit aan haar herhaald verzoek betrekkelijk de notulen der 
verhandelingen niet kan voldoen, vermits dezelve van oordeel is, niet verpligt 
nog bevoegt te zijn om zulks te doen.

Is goedgevonden een commissie te benoemen ten einde zig bij den burger 
Kluit te vervoegen en hem overeenkomstig het raport diensaangaande uitge-
bragt, te vragen wanneer hij in gereedheid is om de dorpsrekening te doen, 
waarop de commissie dat ten uitvoer gebragt hebbende, raporteerde dat Kluit 
hadde gezegt daarmede gereed te zullen zijn aanstaande Zaturdag, waarna de 
vergadering is gescheiden.
Aldus gedaan, geresumeert goedgekeurt en geteekent den 4e November 1795, 
het eerste jaar der Bataavsche vrijheid

Herman Pasman, schout; Teunis van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel den 
4e november 1795 het eerste jaar der Bataavsche 
vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.

De burgerij, bij publicatie opgeroepen zijnde, is aan hun het oogmerk 
daarvan te kennen gegeven, daarin bestaande, vermits den burger Kluit 
voornemens was om aanstaande Zaturdagnamiddag ten twee uuren zijn 
rekening te doen, of de burgerij het niet zoude goedvinden, een commissie uit 
hun midden te benoemen van agt, tien of twaalv perzonen ten einde zig bij de 
Municipaliteit te voegen en de rekening aan te horen, waarop de burgerij 
repliceerde dit volkomen goed te keuren, dog aan het oordeel van de Munici-
paliteit voorstelde, of het niet goed zoude zijn, voordat men overging tot het 
benoemen van zodanig een commissie, de gantsche burgerij zoowel buiten als 



op het dorp zulks alvorens bekent te maken bij publicatie opdat een ider daar 
kennis van bekomen. 
Welk voorstel werd geconcludeerd en geresolveert ten Eerste zodanig een 
publicatie te doen, en wel bepaald dat de dorpsrekening aanstaande Zaturdag 
namiddag ten twee uuren zal werden gedaan, alsmede dat de gehele burgerij 
werd opgeroepen tegen aanstaande vrijdag, namiddag ten 3 uuren, ten einde 
uit hun midden een Commissie te decerneeren om met de Municipaliteit 
gezamentlijk te confereren en de rekening, of het doen van denzelven bij te 
woonen. 

Is gecompareert een Commissie uit de Krijgsraad alhier dewelke bij 
geschrifte zeer sterk persisteerde bij haar vorig verzoek, dat de Municipaliteit 
namelijk een Commissie uit hun midden zoude benoemen tot het uitschrijven 
der contributien voor de ongeschikte en onbevoegde tot den wapenhandel, 't 
welk luid als volgt 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 
copia 	 De Krijgsraad der Gewapende burgermagt te 'SGravendeel 
voorstel 	De municipaliteit aldaar 

Medeburgers 
Ons dierbaar vaderland door een zigtbare hand der Goddelijke voorzienigheid 
verlost uit de slavernij, die het zelve zeden veele Jaren drukte en aan welken 
vernieling Nederlandsch Brave Burgerij voor agt jaren dog vrugteloos arbeide, 
eene revolutie die met haar begin zoo aaklig, als met hare gevolgen haatlijk was, 
was het gevolg van alle deze Eedle pogingen; 
wij waren gekluisterd in boe jen die ondragelijk waren, niemand konde of mogt 
zig tegen het despotiek bestuur onzer overheerschers verzetten, zonder zig aan 
de hevigste vervolgingen en folteringen blootgesteld te zien, 
de Brave Republicein zugtte, omdat 'er geen mogelijkheid scheen, die kluisters 
immer verbroken te zien, veel min dezelve, zelve te kunnen afschudden, 
de wapenen opgevat ter verdediging zijner vrijheid waren hem op eene dievelijke 
wijze ontnomen, 
ziedaar dan alle hoop verdweenen, om immer tot de vrijheid weder te keren; dan 
opeens rees een eedle zon, welke stralen ook Neerland beglanschte, de fransche 
Natie verbrak hare kluisters, in weerwil van het geweld der tegen hun te 
saamverbondene magten van Europa; de Bataavsche Natie, al hopende op 
dezelve, zag Eindelijk door een wonderbaar bestuur der goddelijke voorzie-
nigheid, dezelve op hunne Grond naderen, het geweld bezwijken en Neer-
landsch dwingelanden vlieden. 
En zie daar, den Republikein hersteld in zijn aloude Regten. 

dan, medeburgers, wij moeten niet denken dat onze vrijheid nog volkomen 
gevestigd is, 
neen! Buijten- en Binnnelandsche geweld dreigd ons nog; Neerlandsch 
gevloodde dwingelanden wenden nog alles aan om Buitenlandsche magt te 
verzamelen en binnenlandsche oproeren te stoken, 
wij moeten dus bij aanhoudendheid werkzaam zijn, om onze herkregen vrijheid 
mede te helpen schragen en bevestigen, nimmer moeten wij omtrent dezelve 
onverschillig zijn, 
neen! wij moeten alles aanwenden wat in onzen kring mogelijke is om de Edle 
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op het dorp zulks alvorens bekent te maken bij publicatie opdat een ider daar 
kennis van bekomen.
Welk voorstel werd geconcludeerd en geresolveert ten Eerste zodanig een 
publicatie te doen, en wel bepaald dat de dorpsrekening aanstaande Zaturdag 
namiddag ten twee uuren zal werden gedaan, alsmede dat de gehele burgerij 
werd opgeroepen tegen aanstaande vrijdag, namiddag ten 3 uuren, ten einde 
uit hun midden een Commissie te decerneeren om met de Municipaliteit 
gezamentlijk te confereren en de rekening, of het doen van denzelven bij te 
woonen.

Is gecompareert een Commissie uit de Krijgsraad alhier dewelke bij 
geschrifte zeer sterk persisteerde bij haar vorig verzoek, dat de Municipaliteit 
namelijk een Commissie uit hun midden zoude benoemen tot het uitschrijven 
der contributien voor de ongeschikte en onbevoegde tot den wapenhandel, 't 
welk luid als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
copia De Krijgsraad der Gewapende burgermagt te 'SGravendeel
voorstel De municipaliteit aldaar

Medeburgers
Ons dierbaar vaderland door een zigtbare hand der Goddelijke voorzienigheid 
verlost uit de slavernij, die het zelve zedert veele Jaren drukte en aan welken 
vernieling Nederlandsch Brave Burgerij voor agt jaren dog vrugteloos arbeide, 
eene revolutie die met haar begin zoo aaklig, als met hare gevolgen haatlijk was, 
was het gevolg van alle deze Eedle pogingen; 
wij waren gekluisterd in boeijen die ondragelijk waren, niemand konde of mogt 
zig tegen het despotiek bestuur onzer overheerschers verzetten, zonder zig aan 
de hevigste vervolgingen en folteringen blootgesteld te zien, 
de Brave Republicein zugtte, omdat 'er geen mogelijkheid scheen, die kluisters 
immer verbroken te zien, veel min dezelve, zelve te kunnen afschudden, 
de wapenen opgevat ter verdediging zijner vrijheid waren hem op eene dievelijke 
wijze ontnomen, 
ziedaar dan alle hoop verdweenen, om immer tot de vrijheid weder te keren; dan 
opeens rees een eedle zon, welke stralen ook Neerland beglanschte, de fransche 
Natie verbrak hare kluisters, in weerwil van het geweld der tegen hun te 
saamverbondene magten van Europa; de Bataavsche Natie, al hopende op 
dezelve, zag Eindelijk door een wonderbaar bestuur der goddelijke voorzie-
nigheid, dezelve op hunne Grond naderen, het geweld bezwijken en Neer-
landsch dwingelanden vlieden.
En zie daar, den Republikein hersteld in zijn aloude Regten.

dan, medeburgers, wij moeten niet denken dat onze vrijheid nog volkomen 
gevestigd is, 
neen! Buijten- en Binnnelandsche geweld dreigd ons nog; Neerlandsch 
gevloodde dwingelanden wenden nog alles aan om Buitenlandsche magt te 
verzamelen en binnenlandsche oproeren te stoken, 
wij moeten dus bij aanhoudendheid werkzaam zijn, om onze herkregen vrijheid 
mede te helpen schragen en bevestigen, nimmer moeten wij omtrent dezelve 
onverschillig zijn, 
neen! wij moeten alles aanwenden wat in onzen kring mogelijke is om de Edle 



vrijheid een nieuwen steun bij te zetten, Neerlandsch geluk eijscht ijver, 
kloekmoedigheid en standvastigheid, alle verwijl word misdadig; 
en wat is 'er voor ons te doen? 
Medeburgers! De wapens op te vatten, om, is het nood met de sabel in de vuist 
ter verdediging onzer vrijheid onze buijten- en binnenlandsche vijanden in 't 
gezipt te vliegen, waar Cesars zijn, moeten ook Brutussen wezen, wij moeten 
ons bloed veil hebben voor dat dierbaar geschenk des hemels, wij menen de 
vrijheid, wij kennen onze waarde en wij moeten die blijven kennen zoo wij den 
naam Bataven willen blijven behouden, en den geheelen ondergang van ons 
lieve vaderland niet helpen daarstellen. 
Wij hebben, medeburgers, overtuigt van dezen onze pligt, bij de eersten aanblik 
van deze onze herkregen vrijheid, ons gevormt tot een gewapent lighaam, 
wij hebben tot deszelfs instandhouding veele kosten moeten aanwenden: op 
onze eigen rekening gedeputeerden ter vergadering der gewapende Burgers-
corpsen moeten zenden, in 's-Hage, als daartoe gerequireerd zijnde door het 
committé Militair van Holland en meer andere noodzakelijke kosten moeten 
maken, 
dan, medeburgers, de Provisionele Representanten van het volk van Holland, 
overtuigt van het onregelmatige in dezen, hebben op voordragt der gemelde 
vergadering op den 18 Junij 1.1. goedgevonden, te decreteeren, dat aan alle 
krijgsraden der gewapende Burgermagten binnen deze provincie de faculteit 
moet werden toegekend om met concurrentie der Respectieve Municipaliteiten 
van alle Burgers, welke de wapens niet voeren, of tot het voeren derzelve niet 
kunnen werden toegelaten, zodanige Contributien te heffen als de Respectieve 
krijgsraden tot aanmoediging, instandhouding en voortplanting, ider in den 
haren zoude nodig oordeelen, van welk decreet ons een Extract is 
aangeschreven geworden, en hetwelk Ul. niet onbekend is, en ingevolge welke 
aanscrijving wij,  eenigen tijd geleden, eene commissie hebben benoemd, ten 
einde van Ul. de medewerking tot het uitvoeren derzelve te vragen en welk gijl. 
toen ter tijd geenzints geweigerd hebt dan welken uitvoering om redenen toen 
geen voortgang gehad heeft. 

dan medeburgers, thans op nieuw rijpelijlc overwogenhebbende de kosten en 
schulden, welke door ons bij aanhoudendheid moeten gemaakt worden, en de 
onmogelijkheid om dezelve te kunnen voldoen, tenzij men zulks uit een privé 
beursen doen (hetwelk niemand van ons zal vorderen) hebben wij in onze 
vergadering, gehouden den 23 October L L eene commissie benoemd, welke zig 
bij Ul. zoude begeven om van Ul. eene gelijke commissie te verzoeken, ten Einde 
geconjungeerd een plan te concipieeren, en zulks aan de gecombineerde 
vergadering van krijgsraad een Municipaliteit voor te stellen, en finaal te 
arresteeren ten einde daarna ingevolge gen. aanschrijving werkzaam te kunnen 
zijn, zijn ingevolge van dien heeft zig gem. Commissie op den 28 October 1.1. bij 
Ul. vervoegt, ten einde zulks aan Ul. voor te stellen en van Ul. de bedoelde 
Commissie te verzoeken, 
dan, medeburgers, met welke verwondering vernamen wij, dat Gijl. toen 
daaromtrent geen besluit had willen nemen, maar deze commissie renvooijeerde 
tot Ulieder volgende vergadering op den 31 October LL. 

Wij hadden gewagt, medeburgers, dat gijl. zoowel als wij, overtuigt van het 
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vrijheid een nieuwen steun bij te zetten, Neerlandsch geluk eijscht ijver, 
kloekmoedigheid en standvastigheid, alle verwijl word misdadig; 
en wat is 'er voor ons te doen?
Medeburgers! De wapens op te vatten, om, is het nood met de sabel in de vuist 
ter verdediging onzer vrijheid onze buijten- en binnenlandsche vijanden in 't 
gezigt te vliegen, waar Cesars zijn, moeten ook Brutussen wezen, wij moeten 
ons bloed veil hebben voor dat dierbaar geschenk des hemels, wij menen de 
vrijheid, wij kennen onze waarde en wij moeten die blijven kennen zoo wij den 
naam Bataven willen blijven behouden, en den geheelen ondergang van ons 
lieve vaderland niet helpen daarstellen.
Wij hebben, medeburgers, overtuigt van dezen onze pligt, bij de eersten aanblik 
van deze onze herkregen vrijheid, ons gevormt tot een gewapent lighaam, 
wij hebben tot deszelfs instandhouding veele kosten moeten aanwenden: op 
onze eigen rekening gedeputeerden ter vergadering der gewapende Burgers-
corpsen moeten zenden, in 's-Hage, als daartoe gerequireerd zijnde door het 
committé Militair van Holland en meer andere noodzakelijke kosten moeten 
maken, 
dan, medeburgers, de Provisionele Representanten van het volk van Holland, 
overtuigt van het onregelmatige in dezen, hebben op voordragt der gemelde 
vergadering op den 18 Junij l.l. goedgevonden, te decreteeren, dat aan alle 
krijgsraden der gewapende Burgermagten binnen deze provincie de faculteit 
moet werden toegekend om met concurrentie der Respectieve Municipaliteiten 
van alle Burgers, welke de wapens niet voeren, of tot het voeren derzelve niet 
kunnen werden toegelaten, zodanige Contributien te heffen als de Respectieve 
krijgsraden tot aanmoediging, instandhouding en voortplanting, ider in den 
haren zoude nodig oordeelen, van welk decreet ons een Extract is 
aangeschreven geworden, en hetwelk Ul. niet onbekend is, en ingevolge welke 
aanscrijving wij, eenigen tijd geleden, eene commissie hebben benoemd, ten 
einde van Ul. de medewerking tot het uitvoeren derzelve te vragen en welk gijl. 
toen ter tijd geenzints geweigerd hebt dan welken uitvoering om redenen toen 
geen voortgang gehad heeft.

dan medeburgers, thans op nieuw rijpelijk overwogenhebbende de kosten en 
schulden, welke door ons bij aanhoudendheid moeten gemaakt worden, en de 
onmogelijkheid om dezelve te kunnen voldoen, tenzij men zulks uit een privé 
beursen doen (hetwelk niemand van ons zal vorderen) hebben wij in onze 
vergadering, gehouden den 23 October l.l. eene commissie benoemd, welke zig 
bij Ul. zoude begeven om van Ul. eene gelijke commissie te verzoeken, ten Einde 
geconjungeerd een plan te concipieeren, en zulks aan de gecombineerde 
vergadering van krijgsraad een Municipaliteit voor te stellen, en finaal te 
arresteeren ten einde daarna ingevolge gen. aanschrijving werkzaam te kunnen 
zijn, zijn ingevolge van dien heeft zig gem. Commissie op den 28 October l.l. bij 
Ul. vervoegt, ten einde zulks aan Ul. voor te stellen en van Ul. de bedoelde 
Commissie te verzoeken, 
dan, medeburgers, met welke verwondering vernamen wij, dat Gijl. toen 
daaromtrent geen besluit had willen nemen, maar deze commissie renvooijeerde 
tot Ulieder volgende vergadering op den 31 October l.l..

Wij hadden gewagt, medeburgers, dat gijl. zoowel als wij, overtuigt van het 



noodzakelije dezer ondernemig, toen dadelijlc aan ons verzoek zoud hebben 
voldaan, dan met geen minder verwondering als verontwaardiging vernamen 
wij, dat gijl. had kunnen besluiten aan ons de bedoelde commissie uit 
Ul. volstrekt te weigeren. 

Alsmede hadden wij gewagt, medeburgers, in Ul. begunstigers van de zoo 
hoogstnodigen en nuttigen burgerwapening te zullen vinden, 
dan tot ons leedwezen zijn wij bijna in de noodzakelijkheid van te moeten 
erkennen, dat gijl. veeleer tegenwerkers schijnt te zijn, althans, dat wij Ul. 
daarvoor schijnen te moeten aanzien. 

Het is hierom, medeburgers, dat wij bij dezen alsnog ten sterktsten insteeren 
op eene commissie uit Ul. tot bovengem. Einde en dat Gijl. dezelve ten 
spoedigste, en wel staande deze Ul. vergadering benoemd, terwijl wij verklaren, 
dat wij bij weigering dezes niet zullen manqueeren, van dit Ul.gedrag kennis te 
geven aan de Provisionele Representanten van het volk van Holland. 

Welk voorstel door de vergadering met attentie wierd aangehoord, en 
vervolgens over hetzelve gedelibeert en geoordeeld aan de Krijgsraad te 
antwoorden, dat zij met bevreemding uit het voorstel hadden gehoort, dat de 
Commissie aan hun lieden schijnt geraporteert te hebben, dat de Municipali-
teit volstrekt geweigerd heeft een commissie uit hun midden te benoemen, 't 
welk geheel en al bezijden de waarheid is, vermits de Municipaliteit aan gem. 
commissie heeft gezegt dat een zaak van zoveel gewigt eerst wel diende 
overwogen te worden, en derhalve oordeelde best te zijn, met de naastbijge-
legen plaatsen als Zwijndrecht en Strijen erover te confereren om zoo veel 
mogelijk op een Egalen voet werkzaam te zijn, dat zij zedert die tijd ook niet 
werkloos hadden geweest, maar reeds twee brieven hadden verzonden, als een 
na Zwijndrecht en een na Strijen en nu verzogten zoo lange te wagten totdat 
in Raport op dezelve zal zijn ingekomen, dog ingeval 'er aanstaande maandag 
nog geen bescheid op gekomen is, de Municipaliteit zonder verwijl aan het 
verzoek der Commissien zal voldoen, terwijl zij zig declareert geen 
tegenwerkers der zoonodigen en nuttige burgerwapening te zijn, zooals de 
Krijgsraad in het voorstel zegt, van bijna in de noodzakelijkheid te zijn van dit 
te moeten erkennen, maar in tegendeel voor de voortplanting van dezelve te 
zijn, 
edog met dankbaarheid en omzigtigheid erin te werk zal gaan. 

Is gedelibereert over de schouw van het brandgevaar &c. en geresolveert 
dezelve te bepalen tegen aanstaande Zaturdag over agt dagen, terwijl den 
secretaris wierd gelast een publicatie daarvan in gereedheid te brengen. 

Niemand der leden iets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus gegeresumeert, gearresteert en geteekent, den 6e November 1795, het 
le jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman schout; T. v.d. Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 6e November 1795 het le jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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noodzakelije dezer ondernemig, toen dadelijk aan ons verzoek zoud hebben 
voldaan, dan met geen minder verwondering als verontwaardiging vernamen 
wij, dat gijl. had kunnen besluiten aan ons de bedoelde commissie uit 
Ul.volstrekt te weigeren.

Alsmede hadden wij gewagt, medeburgers, in Ul. begunstigers van de zoo 
hoogstnodigen en nuttigen burgerwapening te zullen vinden,
dan tot ons leedwezen zijn wij bijna in de noodzakelijkheid van te moeten 
erkennen, dat gijl. veeleer tegenwerkers schijnt te zijn, althans, dat wij Ul. 
daarvoor schijnen te moeten aanzien.

Het is hierom, medeburgers, dat wij bij dezen alsnog ten sterktsten insteeren 
op eene commissie uit Ul. tot bovengem. Einde en dat Gijl. dezelve ten 
spoedigste, en wel staande deze Ul. vergadering benoemd, terwijl wij verklaren, 
dat wij bij weigering dezes niet zullen manqueeren, van dit Ul.gedrag kennis te 
geven aan de Provisionele Representanten van het volk van Holland.

Welk voorstel door de vergadering met attentie wierd aangehoord, en 
vervolgens over hetzelve gedelibeert en geoordeeld aan de Krijgsraad te 
antwoorden, dat zij met bevreemding uit het voorstel hadden gehoort, dat de 
Commissie aan hun lieden schijnt geraporteert te hebben, dat de Municipali-
teit volstrekt geweigerd heeft een commissie uit hun midden te benoemen, 't 
welk geheel en al bezijden de waarheid is, vermits de Municipaliteit aan gem. 
commissie heeft gezegt dat een zaak van zoveel gewigt eerst wel diende 
overwogen te worden, en derhalve oordeelde best te zijn, met de naastbijge-
legen plaatsen als Zwijndrecht en Strijen erover te confereren om zoo veel
mogelijk op een Egalen voet werkzaam te zijn, dat zij zedert die tijd ook niet 
werkloos hadden geweest, maar reeds twee brieven hadden verzonden, als een 
na Zwijndrecht en een na Strijen en nu verzogten zoo lange te wagten totdat 
in Raport op dezelve zal zijn ingekomen, dog ingeval 'er aanstaande maandag 
nog geen bescheid op gekomen is, de Municipaliteit zonder verwijl aan het 
verzoek der Commissien zal voldoen, terwijl zij zig declareert geen 
tegenwerkers der zoonodigen en nuttige burgerwapening te zijn, zooals de 
Krijgsraad in het voorstel zegt, van bijna in de noodzakelijkheid te zijn van dit 
te moeten erkennen, maar in tegendeel voor de voortplanting van dezelve te 
zijn,
edog met dankbaarheid en omzigtigheid erin te werk zal gaan.

Is gedelibereert over de schouw van het brandgevaar &c. en geresolveert 
dezelve te bepalen tegen aanstaande Zaturdag over agt dagen, terwijl den 
secretaris wierd gelast een publicatie daarvan in gereedheid te brengen.

Niemand der leden iets meer voor te stellen hebbende, is de vergadering 
gescheiden.
Aldus gegeresumeert, gearresteert en geteekent, den 6e November 1795, het 
1e jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman schout; T. v.d. Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit te 'SGravendeel 
den 6e November 1795 het 1e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De burgerij, gecompareert zijnde, en 't oogmerk der oproeping nogmaals 
aan dezelve bekend gemaakt zijnde, ging men over tot het benoemen van een 
commissie bij besloten broefjes, dewelke zal bestaan uit negen personen. 
Bij het openen der billetten bleek dat tot dezelve bij meerderheid van stemmen 
verkozen waren de burgers Pieter Verijp, Frans van der Giessen, Izaak 
Overweel, Hendrik Schoenmaker, Lodewijk Bongers, Pieter Naaktgeboren, 
Koen van Strijen, Cornelis van Gink en Arij de Vlaming, welke alle prezent 
zijnde, deze benoeming zig lieten welgevallen. 

Welke burgers wierden verzogt, zig hedenavond ten half zeven uuren bij de 
Municipaliteit alhier op de Regtkamer te laten vinden, ten einde over een en 
ander met den andere betrekkelijk de bewuste zaak te spreken, dewelk door 
dezelve wier geaccepteerd. 
De commissien gecompareert zijnde, wierd in de eerste plaats door de 
voorzitter voorgesteld, wanneer de post van f 1800,- ten laste van het dorp 
door het vorig bestuur opgenomen van de stad Dordrecht buiten kennis van 
de Burgerij, om daarmede het vernieuwde schoolhuis te betalen, in de 
rekening is gebragt, als dan om die reden de Rekening 14 dagen in advijs te 
houden, 't welk in omvraag gebragt zijnde, conform het voorstel wier 
geconcludeerd. 

Is vervolgens gedelibereerd over het agterstallige quotizatien geld en volgens 
ingenomen advis voor een van de leden gecommuniceert, dat den burger Kluit 
verpligt is om volgens het quoticien het volle montant te verantwoorden, ten 
ware hij zoude kunnen aantonen, alle middelen in 't werlk gesteld te hebben, 
met dat gevolg dat hij de gelden niet hadde kunnen bekomen, dit poinct 
wederom in omvraag gebragt zijnde, hoe dan te handelen, is unaniem 
geresolveert, in zodanig geval de rekening in advijs te houden. 

Is nog geresolveerd een commissie van twee perzonen te benoemen, ten 
einde bij het doen der rekening het woord te voeren, en de aanmerkingen aan 
te tekenen en zijn ten dien einde benoemt de burgers Frans van der Giessen 
en Pieter Verijp. En dat intusschen die leden, dewelke aanmerkingen op een 
of andere post mogten maken, dezelve mondeling of in geschrifte aan de 
Commissie zullen ter hand stellen. 

Is goedgevonden te bepalen om morgenmiddag ten een uur alhier prezent te 
zijn op verbeurte van zestien stuivers die te laat komt. 
Dit verrigt hebbende is men gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den Ten November 1795, het le 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout en T. v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteiten Commissie 
uit de burgerij, den 7e November 1795, het le 
jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent. 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De burgerij, gecompareert zijnde, en 't oogmerk der oproeping nogmaals 
aan dezelve bekend gemaakt zijnde, ging men over tot het benoemen van een 
commissie bij besloten broefjes, dewelke zal bestaan uit negen personen.
Bij het openen der billetten bleek dat tot dezelve bij meerderheid van stemmen 
verkozen waren de burgers Pieter Verijp, Frans van der Giessen, Izaak 
Overweel, Hendrik Schoenmaker, Lodewijk Bongers, Pieter Naaktgeboren, 
Koen van Strijen, Cornelis van Gink en Arij de Vlaming, welke alle prezent 
zijnde, deze benoeming zig lieten welgevallen.

Welke burgers wierden verzogt, zig hedenavond ten half zeven uuren bij de 
Municipaliteit alhier op de Regtkamer te laten vinden, ten einde over een en 
ander met den andere betrekkelijk de bewuste zaak te spreken, dewelk door 
dezelve wier geaccepteerd.
De commissien gecompareert zijnde, wierd in de eerste plaats door de 
voorzitter voorgesteld, wanneer de post van f 1800,- ten laste van het dorp 
door het vorig bestuur opgenomen van de stad Dordrecht buiten kennis van 
de Burgerij, om daarmede het vernieuwde schoolhuis te betalen, in de 
rekening is gebragt, als dan om die reden de Rekening 14 dagen in advijs te 
houden, 't welk in omvraag gebragt zijnde, conform het voorstel wier 
geconcludeerd.

Is vervolgens gedelibereerd over het agterstallige quotizatien geld en volgens 
ingenomen advis voor een van de leden gecommuniceert, dat den burger Kluit 
verpligt is om volgens het quoticien het volle montant te verantwoorden, ten 
ware hij zoude kunnen aantonen, alle middelen in 't werlk gesteld te hebben, 
met dat gevolg dat hij de gelden niet hadde kunnen bekomen, dit poinct 
wederom in omvraag gebragt zijnde, hoe dan te handelen, is unaniem 
geresolveert, in zodanig geval de rekening in advijs te houden.

Is nog geresolveerd een commissie van twee perzonen te benoemen, ten 
einde bij het doen der rekening het woord te voeren, en de aanmerkingen aan 
te tekenen en zijn ten dien einde benoemt de burgers Frans van der Giessen 
en Pieter Verijp. En dat intusschen die leden, dewelke aanmerkingen op een 
of andere post mogten maken, dezelve mondeling of in geschrifte aan de 
Commissie zullen ter hand stellen.

Is goedgevonden te bepalen om morgenmiddag ten een uur alhier prezent te 
zijn op verbeurte van zestien stuivers die te laat komt.
Dit verrigt hebbende is men gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7en November 1795, het 1e 
jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout en T. v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteiten Commissie 
uit de burgerij, den 7e November 1795, het 1e 
jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent.



Den burger Kluit, gecompareert zijnde, ging dezelve over tot het doen van zijne 
Rekening. 
De Rekening van 1784 en 1788 door hem gelezen zijnde, wierden daarop 
eenige aanmerkingen gemaakt als: 
1. dat in de post van de Klapwakers, niets meerder was ontvangen als dezelve 

hadden genoten en ook niets minder. 
2. dat de post van 't quotisatie-geld, niet volgens 't quohier, het volle montant 

was verantwoord. 
3. nog een post, betrekkenlijk zekere fooijen in den jare 1787 aan de 

Pruijsische militairen gegeven. 
dewelke bij wijze van apostil in margine, door hem bij die postes wierden 
geplaatst, dan zommige leden waren van oordeel, dat de Rekening evenwel 
konde geteikent worden, except die aanmerkingen, dog de meerderheid was 
van een tegenovergesteld gevoelen, derhalve volgde daaruit dat die rekening 
niet konde geapprobeert en geteikent worden, doe wierd 'er aan de rendant 
verzogt om de overige rekeningen ter visie over te geven, 't welk door denzelven 
wierd geweigerd, waarop hij onverrigter zake vertrok. 

Voorts gedelibereert zijnde hoe nu te handelen, is unaniem geresolveert 
ilico een commissie te benoemen, ten einde met den advokaat van der Meij 
over deze zaak te adviseeren en zijn daartoe benoemt, uit de Municipaliteit de 
burgers H. Diepenhorst en Pleun de Vlaming en uit de Commissie Pieter 
Verijp en Frans van der Giessen. 
De commissie geretourneert zijnde, raporteerde, dat van der Meij van advis 
was, het best te zijn een brief te schrijven aan Kluit, en daarin 't 
onbetamelijke van zijn gedrag onder 't oog brengen, alsmede de nadeelige 
gevolgen, welke in geval hij tot geen inkeer kwam, daaruit welligt voor hem 
zoude kunnen voorkomen, en binnen twee maal vierentwintig uuren daarin 
antwoord vragen, 't welk zij hadden goedgekeurd, 
waarop wederom is goed gevonden een commissie te benoemen, ten einde zig 
aanstaande Vrijdag bij den burger van der Meij te vervoegen om raport op den 
bovengenoemde brief van van der Meij aan Kluit en zijn daartoe benoemt de 
burgers P. Verijp, H. Diepenhorst en H. Schoemaker. 

Is verder voorgesteld of 't niet nodig zoude zijn, in geval van der Meij van 
Kluit berigt heeft ontvangen, en de tijd tot het doen der Rekening word dan 
bepaald, de commissie te gelasten, om als dan van der Meij te verzoeken, 
daarbij te willen adsisteeren, welk voorstel dor de meerderheid is gecon-
cludeerd. 
Eindelijk is geresolveert de vergadering te beleggen, tegen aanstaande vrijdag 
den 13 dezer, 's avonds ten 6 uuren. 
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aluds geresumeert, goedgekeurden geteekent, den 13e November 1795, het le 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

Herman Pasman, schout; Teunis v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit en Commissie 
uit de Burgerij den 13e November 1795 het le 
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Den burger Kluit, gecompareert zijnde, ging dezelve over tot het doen van zijne 
Rekening.
De Rekening van 1784 en 1788 door hem gelezen zijnde, wierden daarop 
eenige aanmerkingen gemaakt als:
1. dat in de post van de Klapwakers, niets meerder was ontvangen als dezelve 

hadden genoten en ook niets minder.
2. dat de post van 't quotisatie-geld, niet volgens 't quohier, het volle montant 

was verantwoord.
3. nog een post, betrekkenlijk zekere fooijen in den jare 1787 aan de 

Pruijsische militairen gegeven.
dewelke bij wijze van apostil in margine, door hem bij die postes wierden 
geplaatst, dan zommige leden waren van oordeel, dat de Rekening evenwel 
konde geteikent worden, except die aanmerkingen, dog de meerderheid was 
van een tegenovergesteld gevoelen, derhalve volgde daaruit dat die rekening 
niet konde geapprobeert en geteikent worden, doe wierd 'er aan de rendant 
verzogt om de overige rekeningen ter visie over te geven, 't welk door denzelven 
wierd geweigerd, waarop hij onverrigter zake vertrok.

Voorts gedelibereert zijnde hoe nu te handelen, is unaniem geresolveert 
ilico een commissie te benoemen, ten einde met den advokaat van der Meij 
over deze zaak te adviseeren en zijn daartoe benoemt, uit de Municipaliteit de 
burgers H. Diepenhorst en Pleun de Vlaming en uit de Commissie Pieter 
Verijp en Frans van der Giessen.
De commissie geretourneert zijnde, raporteerde, dat van der Meij van advis 
was, het best te zijn een brief te schrijven aan Kluit, en daarin 't 
onbetamelijke van zijn gedrag onder 't oog brengen, alsmede de nadeelige 
gevolgen, welke in geval hij tot geen inkeer kwam, daaruit welligt voor hem 
zoude kunnen voorkomen, en binnen twee maal vierentwintig uuren daarin 
antwoord vragen, 't welk zij hadden goedgekeurd,
waarop wederom is goed gevonden een commissie te benoemen, ten einde zig 
aanstaande Vrijdag bij den burger van der Meij te vervoegen om raport op den 
bovengenoemde brief van van der Meij aan Kluit en zijn daartoe benoemt de 
burgers P. Verijp, H. Diepenhorst en H. Schoemaker.

Is verder voorgesteld of 't niet nodig zoude zijn, in geval van der Meij van 
Kluit berigt heeft ontvangen, en de tijd tot het doen der Rekening word dan 
bepaald, de commissie te gelasten, om als dan van der Meij te verzoeken, 
daarbij te willen adsisteeren, welk voorstel dor de meerderheid is gecon-
cludeerd.
Eindelijk is geresolveert de vergadering te beleggen, tegen aanstaande vrijdag 
den 13 dezer, 's avonds ten 6 uuren.
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aluds geresumeert, goedgekeurden geteekent, den 13e November 1795, het 1e 
jaar der Bataavsche vrijheid.

Herman Pasman, schout; Teunis v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit en Commissie 
uit de Burgerij den 13e November 1795 het 1e 



jaar der Bataavsche vrijheid 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergaadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent. 
De commissie raporteert dat Kluit heeft geantwoord op de missive van van der 
Meij, niet anders, dan dat hij vrijdag in de stad zoude komen en mondeling 
met hem over de zaak spreken, dat hij nu vandaag (genoemde dag zijnde, wel 
in stad was) maar niet bij hem geweest was, maar hem een Lettertje had 
gezonden, behelzende dat hij zijn zaak had overgegeven aan den Adv. Hoijnck 
en de Procureur Verhoeff en dat die dus wel met hem zoude spreken, dat zij 
daarop aan den burger Van der Meij hadden verzogt om soo spoedig als 
eenigzints kon zijn met Hoijnck te spreken, teneinde de zaak te bespoedigen 
en dat van der Meij daarop had gezegt, zulks eerstdaags, ja als 't mogelijk 
was, morgen te zullen doen, en dan ten eersten daarvan raport te zullen doen 
aan deze vergadering. 

Is goedgevonden deze Commissie nog met een lid te vermeerderen, ten 
einde malkander twee aan twee te kunnen vervangen, en door de meerderheid 
benoemd den burger Frans van der Giessen. 
Vervolgens resolveerde men, als van der Meij maandag aanstaande aan ons 
schrijft dat dan de schout dingsdagavond te halv zes uuren vergadering zal 
doen beleggen, dog in geval 'er geen tijding komt en de commissie woensdag 
raport moet halen, dan donderdagavond ten halv zes uren, wanneer de 
vergadering zal bijeen komen zonder nadere citaten. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e November 1795, het 
le jaar der Bataavsche vrijheid 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering der Municipaliteit te 
'SGravendeel den 19e November 1795 
het le jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumerd, gearresteerd en 

geteekent. 
De commissie woensdag bij van der Meij geweest zijnde om reden denzelve 

maandag geen missive had gezonden, doet daarvan berigt daarin bestaande 
dat Van der Meij had geraporteert met Verhoef te hebben gesproken en dat 
denzelven het met hem in alle opzigten Eens was, dog dat hij Verhoef namelijk 
hadden gezegt voornemens te zijn aan Kluit voor te stellen om een conferentie 
te Dordrecht te houden tusschen henlieden en een commisie uit de Burgerij, 
en dan de rekening te Examineren en dat van der Meij van hun hadde verzogt 
dit aan hunne committenten voor te stellen. 
De commissie dit gedaan hebbende, is daarover gedelibereert en algemeen 
begrepen dat als 'er een conferentie tot examinatie van de rekening zal plaats 
hebben, zulks niet te Dordrecht maar alhier behoord te geschieden. 
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jaar der Bataavsche vrijheid
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergaadering zijn geresumeert, goedgekeurd en 
geteekent.
De commissie raporteert dat Kluit heeft geantwoord op de missive van van der 
Meij, niet anders, dan dat hij vrijdag in de stad zoude komen en mondeling 
met hem over de zaak spreken, dat hij nu vandaag (genoemde dag zijnde, wel 
in stad was) maar niet bij hem geweest was, maar hem een Lettertje had 
gezonden, behelzende dat hij zijn zaak had overgegeven aan den Adv. Hoijnck 
en de Procureur Verhoeff en dat die dus wel met hem zoude spreken, dat zij 
daarop aan den burger Van der Meij hadden verzogt om soo spoedig als 
eenigzints kon zijn met Hoijnck te spreken, teneinde de zaak te bespoedigen 
en dat van der Meij daarop had gezegt, zulks eerstdaags, ja als 't mogelijk 
was, morgen te zullen doen, en dan ten eersten daarvan raport te zullen doen 
aan deze vergadering.

Is goedgevonden deze Commissie nog met een lid te vermeerderen, ten 
einde malkander twee aan twee te kunnen vervangen, en door de meerderheid 
benoemd den burger Frans van der Giessen.
Vervolgens resolveerde men, als van der Meij maandag aanstaande aan ons 
schrijft dat dan de schout dingsdagavond te halv zes uuren vergadering zal 
doen beleggen, dog in geval 'er geen tijding komt en de commissie woensdag 
raport moet halen, dan donderdagavond ten halv zes uren, wanneer de 
vergadering zal bijeen komen zonder nadere citaten.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e November 1795, het 
1e jaar der Bataavsche vrijheid

Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering der Municipaliteit te 
'SGravendeel den 19e November 1795 
het 1e jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumerd, gearresteerd en 

geteekent.
De commissie woensdag bij van der Meij geweest zijnde om reden denzelve 

maandag geen missive had gezonden, doet daarvan berigt daarin bestaande
dat Van der Meij had geraporteert met Verhoef te hebben gesproken en dat 
denzelven het met hem in alle opzigten Eens was, dog dat hij Verhoef namelijk 
hadden gezegt voornemens te zijn aan Kluit voor te stellen om een conferentie 
te Dordrecht te houden tusschen henlieden en een commisie uit de Burgerij, 
en dan de rekening te Examineren en dat van der Meij van hun hadde verzogt 
dit aan hunne committenten voor te stellen.
De commissie dit gedaan hebbende, is daarover gedelibereert en algemeen 
begrepen dat als 'er een conferentie tot examinatie van de rekening zal plaats 
hebben, zulks niet te Dordrecht maar alhier behoord te geschieden.



Is verder goedgevonden over deze zaak nader te adviseren en bij aanvraag is 
geconcludert zulks bij Vrolik-hert te doen, en den schout verzogt deze 
commissie op zig te nemen, 't welk denzelve ook accepteerde. 

Is mede geresolveert dat de commissie morgen bij van der Meij zal gaan om 
raport en dat dezelve zaturdag avond ten 5 uuren hun raport zal uitbrengen. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, goedgekeurd en geteekent den 21e November 1795, het le 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, sch. 	 T. v.d. Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit en commissie 
uit de Burgerij den 21e November 1795 het le 
jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 
Is door den schout schriftelijk raport gedaan van het advis van Vrolikhert 't 
welk dus luid: 
1. of de examinatie van de dorpsrekening niet op 'SGravendeel behoort, ja moet 

geschieden, en wij niet genoodzaakt kunnen worden om tot dat doeleinde te 
Dordt te komen 
Antwoord: dat spreekt vanzelf, Ja, ten ware de Municipaliteit gemakshalve 
het vrijwillig anders verkoos 

2. of Kluit niet genoodzaakt kon worden om de geheele secretarie over te geven 
of ten minste al datgene 't welk hij niet meer nodig heeft, onder andere 't 
octroij van 't dorps quotizatie geld 
Antwoord: Kluit is verpligt om de gehele secretarie met alle de papieren 
daartoe behoorden over te geven, desnoods onder Expurgatie van Bede, dat 
hij geene meerdere heeft, of, ten kwade trouwe weerloos is geworden. 
Dog ik geloov dat hij die overgifte niet behoeft te doen, voordat zijn rekening 
opgenomen en gesloten is, moetende hij niet te min ondertusschen aan de 
Municipaliteit, als zij het nodig hebben acces en visie van de papieren geven. 

3. Dat terwijl door de vergadering den secretaris verzogt was om bij Kluit te gaan 
en 't octroij te vragen, Kluit aan denzelve heeft geantwoord: ik heb nog nooit 't 
octroij van dorps quotisatie geld gezien en kan 't dus niet geven, als dit nu zoo 
is, of hij dan bevoegt is geweest om huizen in 't quotizatie geld aan te slaan, 
gelijk hij 'er verscheide gedaan heeft. 
Antwoord: Het is niet volstrekt nodig dat 'er juist een octroij gevonden word, 
indien maar het geregt of municipaliteit die belasting zeden een geruimen tijd 
van jare gevorderd heeft, en alzo, daarvan in de possessie en dan moeten de 
onwilligen dadelijlc door middel van regten tot betaling genoodzaakt worden. 
Het eenig gevolg van het niet voorhanden zijn van een octroij is dit dat men nu 
de onwilligen niet direct, bij parate executie kan noodzaken, maar dit men 
dezelve langs den gewoonen weg van regten zou moeten ervolgen 't geen 
evenwel geen ander nadeel geeft dan dat de onwilligen zig daardoor maar 
zooveel meer kosten op de hals halen. 

4. Of het nodig is permissie aan de provisionele representanten van het volk van 
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Is verder goedgevonden over deze zaak nader te adviseren en bij aanvraag is 
geconcludert zulks bij Vrolik-hert te doen, en den schout verzogt deze 
commissie op zig te nemen, 't welk denzelve ook accepteerde.

Is mede geresolveert dat de commissie morgen bij van der Meij zal gaan om 
raport en dat dezelve zaturdag avond ten 5 uuren hun raport zal uitbrengen.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, goedgekeurd en geteekent den 21e November 1795, het 1e 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, sch. T. v.d. Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit en commissie 
uit de Burgerij den 21e November 1795 het 1e 
jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.
Is door den schout schriftelijk raport gedaan van het advis van Vrolikhert 't 
welk dus luid:
1. of de examinatie van de dorpsrekening niet op 'SGravendeel behoort, ja moet 

geschieden, en wij niet genoodzaakt kunnen worden om tot dat doeleinde te 
Dordt te komen
Antwoord: dat spreekt vanzelf, Ja, ten ware de Municipaliteit gemakshalve 
het vrijwillig anders verkoos

2. of Kluit niet genoodzaakt kon worden om de geheele secretarie over te geven 
of ten minste al datgene 't welk hij niet meer nodig heeft, onder andere 't 
octroij van 't dorps quotizatie geld
Antwoord: Kluit is verpligt om de gehele secretarie met alle de papieren 
daartoe behoorden over te geven, desnoods onder Expurgatie van Eede, dat 
hij geene meerdere heeft, of, ten kwade trouwe weerloos is geworden.
Dog ik geloov dat hij die overgifte niet behoeft te doen, voordat zijn rekening 
opgenomen en gesloten is, moetende hij niet te min ondertusschen aan de 
Municipaliteit, als zij het nodig hebben acces en visie van de papieren geven.

3. Dat terwijl door de vergadering den secretaris verzogt was om bij Kluit te gaan 
en 't octroij te vragen, Kluit aan denzelve heeft geantwoord: ik heb nog nooit 't 
octroij van dorps quotisatie geld gezien en kan 't dus niet geven, als dit nu zoo 
is, of hij dan bevoegt is geweest om huizen in 't quotizatie geld aan te slaan, 
gelijk hij 'er verscheide gedaan heeft.
Antwoord: Het is niet volstrekt nodig dat 'er juist een octroij gevonden word, 
indien maar het geregt of municipaliteit die belasting zedert een geruimen tijd 
van jare gevorderd heeft, en alzo, daarvan in de possessie en dan moeten de 
onwilligen dadelijk door middel van regten tot betaling genoodzaakt worden.
Het eenig gevolg van het niet voorhanden zijn van een octroij is dit dat men nu 
de onwilligen niet direct, bij parate executie kan noodzaken, maar dit men 
dezelve langs den gewoonen weg van regten zou moeten ervolgen 't geen 
evenwel geen ander nadeel geeft dan dat de onwilligen zig daardoor maar 
zooveel meer kosten op de hals halen.

4. Of het nodig is permissie aan de provisionele representanten van het volk van 



Holland copie te vraen van het octroij, zonder de redenen op te geven, welke 
ons daartoe moveren, of dat hij ons direct kunnen adresseren ten secretarie 
van Holland tot dat einde. 
Antwoord: Een adres aan de Representanten komt niet te pas, zoolang men 
niet weet of 'er waarlijk ooit een octroij in de wereld geweest is, en van wat 
datum het zou moeten zijn, want anders zou het op de secretanj van Holland 
een wild zoeken zijn, dewijl het zou kunnen gebeuren, dat zodanig octroij 
honderd en meer jaren oud was. 
Maar als men zeker weet dat 'er zodanig octroij in de wereld is en men, ten 
naasten bij, den datum konde opgeven, dan zou men zig kunnen adressseren 
om daarvan een nieuwe brief te mogen hebben. 

De commissie van Van der Meij doet raport en berigte dat zij aan den burger 
Van der Meij hadde gecommuniceert dat het de wil van de burgerij was om op 
'SGravendeel conferentie te houden en niet te Dordt. Dat van der Meij daarop 
dwars had geantwoord en hun tegemoet gevoert dit de wil van de burgerij niet 
te zijn, want dat de burgerij 'er niet voor konde zijn om kosten te maken, dat 
zij daarop hadden geantwoord dit de wil van de Burgerij wel was, vervolgens 
dat zij wel copie wilden hebben van de rekeningen om ze dan na te zien en te 
examineeren. Van der Meij hadde gezegt die kunt gij krijgen, ten uwer 
redelijken kosten en zij zulks hadden geaccepteert. 
Nog berigte de commissie dat Van der Meij hun hadde gezegt dat Kluit niet 
konde genoodzaakt worden om het volle montant van het quotizatiegeld te 
verantwoorden, maar wanneer de rekening gesloten is en 'er geld te kort komt, 
dan men Kluit zoude kunnen gezegt worden, wij zullen uw het restant geven, 
als wij het agterstallige dorpsquotizatiegeld ontvangen hebben en zijn deze 
verrigtingen mitsgaders het geraporteerde van de commissie na omvraag 
daarover gedaan te zijn, algemeen goedgekeurd. 
Is verder goedgevonden om bij appel nominal in omvraag te brengen van dat 
poinct in de rekening van 8 Z. Rijksdaalders, die den schout en schepenen in 
het jaar 1787 aan de Pruisische huzaren (zoo als vier van de toenmalige 
schepenen hebben gedeclareert) als een vereering zijn gegeven, niet een 
memorie of declaratoir diende geschreven te worden, 't welk dan door 
genoemde vier leden zouden moeten worden geteikent, ten bewijze dat ze 
gegeven zijn als een gift en niet met het oogmerk om ten laste van het dorp te 
komen, dog is door de meerderheid begrepen zulks niet nodig te zijn. 
Is nog gedelibereert en in omvraag gebragt of het niet nodig zoude zijn Kluit te 
vragen om de rekening en is bij den uitslag gebleken dat de meerderheid 
ervoor was. 
Dog uit hoofde de verrigtingen van de commissie algemeen waren 
goedgekeurd en dezelve door voormelde conclusie dus enigzints beledigt was, 
is om alle wanorde en ontevredenheid voor te komen, algemeen besloten om 
aan Kluit 't voornoemde niet te vragen, schoon 't oogmerk van die leden 
dewelke 'er voor geweest waren, niet anders was dan om de kwaadsprekers de 
mond te stoppen. 
Is nog na deliberatie in omvraag gebragt of het niet nodig zoude zijn ingeval de 
copien van de rekening door van der Meij niet voor vrijdag gezonden waren, 
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Holland copie te vraen van het octroij, zonder de redenen op te geven, welke 
ons daartoe moveren, of dat hij ons direct kunnen adresseren ten secretarie 
van Holland tot dat einde.
Antwoord: Een adres aan de Representanten komt niet te pas, zoolang men 
niet weet of 'er waarlijk ooit een octroij in de wereld geweest is, en van wat 
datum het zou moeten zijn, want anders zou het op de secretarij van Holland 
een wild zoeken zijn, dewijl het zou kunnen gebeuren, dat zodanig octroij 
honderd en meer jaren oud was.
Maar als men zeker weet dat 'er zodanig octroij in de wereld is en men, ten 
naasten bij, den datum konde opgeven, dan zou men zig kunnen adressseren 
om daarvan een nieuwe brief te mogen hebben.

De commissie van Van der Meij doet raport en berigte dat zij aan den burger 
Van der Meij hadde gecommuniceert dat het de wil van de burgerij was om op 
'SGravendeel conferentie te houden en niet te Dordt. Dat van der Meij daarop 
dwars had geantwoord en hun tegemoet gevoert dit de wil van de burgerij niet 
te zijn, want dat de burgerij 'er niet voor konde zijn om kosten te maken, dat 
zij daarop hadden geantwoord dit de wil van de Burgerij wel was, vervolgens 
dat zij wel copie wilden hebben van de rekeningen om ze dan na te zien en te 
examineeren. Van der Meij hadde gezegt die kunt gij krijgen, ten uwer 
redelijken kosten en zij zulks hadden geaccepteert.
Nog berigte de commissie dat Van der Meij hun hadde gezegt dat Kluit niet 
konde genoodzaakt worden om het volle montant van het quotizatiegeld te
verantwoorden, maar wanneer de rekening gesloten is en 'er geld te kort komt, 
dan men Kluit zoude kunnen gezegt worden, wij zullen uw het restant geven, 
als wij het agterstallige dorpsquotizatiegeld ontvangen hebben en zijn deze 
verrigtingen mitsgaders het geraporteerde van de commissie na omvraag 
daarover gedaan te zijn, algemeen goedgekeurd.
Is verder goedgevonden om bij appel nominal in omvraag te brengen van dat 
poinct in de rekening van 8 Z. Rijksdaalders, die den schout en schepenen in 
het jaar 1787 aan de Pruisische huzaren (zoo als vier van de toenmalige 
schepenen hebben gedeclareert) als een vereering zijn gegeven, niet een 
memorie of declaratoir diende geschreven te worden, 't welk dan door 
genoemde vier leden zouden moeten worden geteikent, ten bewijze dat ze 
gegeven zijn als een gift en niet met het oogmerk om ten laste van het dorp te 
komen, dog is door de meerderheid begrepen zulks niet nodig te zijn.
Is nog gedelibereert en in omvraag gebragt of het niet nodig zoude zijn Kluit te 
vragen om de rekening en is bij den uitslag gebleken dat de meerderheid 
ervoor was.
Dog uit hoofde de verrigtingen van de commissie algemeen waren 
goedgekeurd en dezelve door voormelde conclusie dus enigzints beledigt was, 
is om alle wanorde en ontevredenheid voor te komen, algemeen besloten om 
aan Kluit 't voornoemde niet te vragen, schoon 't oogmerk van die leden 
dewelke 'er voor geweest waren, niet anders was dan om de kwaadsprekers de 
mond te stoppen.
Is nog na deliberatie in omvraag gebragt of het niet nodig zoude zijn ingeval de 
copien van de rekening door van der Meij niet voor vrijdag gezonden waren, 



als dan een brief of een commissie bij hem te zenden, en is bij de meerderheid 
besloten tot een commissie, met last om, als dan de copien nog niet in 
gereedheid mogten zijn, aan Van der Meij te gelasten dat ze zonder 
manqueren agt dagen daarna klaar moesten zijn en ons toegezonden. 

Miemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 25e November 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, sch. 	T.v.d. Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 25e Noem-
ber 1795, het le jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Is gelezen een concept declaratoir van Oostijsselmonde, betrekkelijk de 

stemgeregtige burgers waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden een 
aantal daarvan te doen drukken, dog met eenige verandering, ten einde ze als 
dan rond te zenden. 

Is gecompareert S.L.Cohen, dewelke zig beklaarde over de nonbetaling der 
geleverde beesten aan de fransche in de Ouden Bos, en dat de boeren hem 
dagelijks lastig vielen om betaling, ja zelvs dreigden om hem in regten daartoe 
te noodzaken, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om aan onze 
representant in 's Hage daarover te schrijven en te verzoeken ten sterksten te 
instrueren dat 'er betaling mogt komen. 

Is verder gedelibereert over een verzoek door de leden der Burger Societeit 
alhier gedaan, daarin bestaande om hunnen vergaderingen te houden in de 
Lands Loots bij den burger Teunis Lamme en goedgevonden om hun zulks te 
permittereren mits dat zij ingeval 'er inquartiering mogte komen, en de loots 
daartoe moest gebruikt worden, als dan 'er op de eerste aanzegging zoude 
moeten uitgaan, waavan het volgende is gemaakt: 

Op verzoek van de Burger Societeit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt heeft 
de Municipaliteit derzelver plaats geaccordeert dat dezelve hunnen vergade-
rigen en bijeenkomsten zoo extraordinaire als ordinaire voor 't vervolg zal 
houden in de Lands Loots, staande op het erf van den burger Teunis Lamme 
op dezen dorpe, aan den Havendijk, dog bepaaldelijk onder de volgende voor-
waarden. 
1 dat al hetgeen wat nodiig is en vereischt werden zal tot het in order brengen 

derzelver loots, zodat dezelve geschikt is om 'er in bijeen te komen geheel en 
alleen voor rekening zal zijn van de Societeit. 

2 Dat de materialen welke daartoe benoodigt zijn voor zoverre dezelve in 
voorraad zijn, van de op het hoofd gestaan hebbende en afgebroken bootsen 
zullen mogen werden gebruikt 

3 Dat ingeval 'er inquartiering mogte komen en de Municipaliteit goedvond 
dat de Troupes in dezelve boots te willen plaatzen, als dan de leden der 
Societeit op de eerste aanzegging van de Municipaliteit gehouden zal zijnde 
zelve te ontruimen zonder eenig tegenspreken. 
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als dan een brief of een commissie bij hem te zenden, en is bij de meerderheid 
besloten tot een commissie, met last om, als dan de copien nog niet in 
gereedheid mogten zijn, aan Van der Meij te gelasten dat ze zonder 
manqueren agt dagen daarna klaar moesten zijn en ons toegezonden.

Miemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 25e November 1795 het 
eerste jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, sch. T.v.d. Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 25e Noem-
ber 1795, het 1e jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Is gelezen een concept declaratoir van Oostijsselmonde, betrekkelijk de 

stemgeregtige burgers waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden een 
aantal daarvan te doen drukken, dog met eenige verandering, ten einde ze als 
dan rond te zenden.

Is gecompareert S.L.Cohen, dewelke zig beklaarde over de nonbetaling der 
geleverde beesten aan de fransche in de Ouden Bos, en dat de boeren hem 
dagelijks lastig vielen om betaling, ja zelvs dreigden om hem in regten daartoe 
te noodzaken, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om aan onze 
representant in 's Hage daarover te schrijven en te verzoeken ten sterksten te 
instrueren dat 'er betaling mogt komen.

Is verder gedelibereert over een verzoek door de leden der Burger Societeit 
alhier gedaan, daarin bestaande om hunnen vergaderingen te houden in de 
Lands Loots bij den burger Teunis Lamme en goedgevonden om hun zulks te 
permittereren mits dat zij ingeval 'er inquartiering mogte komen, en de loots 
daartoe moest gebruikt worden, als dan 'er op de eerste aanzegging zoude 
moeten uitgaan, waavan het volgende is gemaakt:

Op verzoek van de Burger Societeit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt heeft 
de Municipaliteit derzelver plaats geaccordeert dat dezelve hunnen vergade-
rigen en bijeenkomsten zoo extraordinaire als ordinaire voor 't vervolg zal 
houden in de Lands Loots, staande op het erf van den burger Teunis Lamme 
op dezen dorpe, aan den Havendijk, dog bepaaldelijk onder de volgende voor-
waarden.
1 dat al hetgeen wat nodiig is en vereischt werden zal tot het in order brengen 

derzelver loots, zodat dezelve geschikt is om 'er in bijeen te komen geheel en 
alleen voor rekening zal zijn van de Societeit.

2 Dat de materialen welke daartoe benoodigt zijn voor zoverre dezelve in 
voorraad zijn, van de op het hoofd gestaan hebbende en afgebroken lootsen 
zullen mogen werden gebruikt

3 Dat ingeval 'er inquartiering mogte komen en de Municipaliteit goedvond 
dat de Troupes in dezelve loots te willen plaatzen, als dan de leden der 
Societeit op de eerste aanzegging van de Municipaliteit gehouden zal zijnde 
zelve te ontruimen zonder eenig tegenspreken.



4 En eindelijk dat de Societeit gehouden zal zijn toe te zien dat 'er met vuur 
en ligt niet onbehoorlijk word te werk gegaan, maar wel degelijk in 't oog 
gehouden dat bij het scheiden der vergadering daarvoor behoorlijke zorg 
werden gedragen, ten einde alle ongelukken voor te komen. 

Wij ondergetekenden leden der Burger Societeit te 'SGravendeel bekennen bij 
dezen bovengemelde voorwaarden te accepteeren en nemen aan ons na 
dezelve te zullen gedragen. 
Actum 'SGravendeel den 10e December 1795, het le jaar der Bataavsche 
vrijheid (was geteekent) Frans van der Giessen, president, Isaac Overweel, 
dircteur, Lodewijk Bongers, directeur, Hendrik Schoemaker tweede secretaris. 
De leden dewelke de vergadering te Dordrecht den 24e November hadden 
bijgewoond, deden verslag en raport omtrent het verhandelde op gemelde 
vergadering en wierden vor hun verrichtingen in dezen bedankt. 
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e December 1795, het le 
jaar der Bat. Vrijheid 

Herman Pasmen, schout 	 Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel den 14e December 1795, het le 
jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 
Is tot 't ontvangen van den 4e termijn der vrijwilige geldnegotiatie en 
commissie benoemt dewelke plaats moet hebben op morgen den 15e 
december en wel des voormiddags van 9 tot 12 uuren: J. van Soest en P. de 
Vlaming en des namiddags van 2 tot 5 uur C. Verijp en H. Diepenhorst. 

Is goedgekeurd een misive te concipieeren en aan den burger representant 
Vermaat te zenden, behelzende hoe en op wat wijze wij onze remboursemen-
ten van de vrijwillige en geforceerde geldnegotiatien zouden verkrijgen, 
alsmede nadere instantien en de betaling voor de leverantien &c aan de 
Fransche en Hollandsche troupes gedaan. 

Is gecompareerd Jan den Boer, denwelke verzogt om de revenuen van 
zekere som te mogen genieten, dewelke zijne kinderen van haar grootmoeder 
hadden geerft,'t welk hem wierd geaccordeerd, mits dat hij zoals behoorde een 
request presenteerde en de voogden 'er ook mede content waren. 

Is gecompareert een commisie uit den krijgsraad dewelke aan de Municipa-
liteit communiceerde dat hunne committenten hadden goedgevonden aan de 
Municipaliteit, als hunne representanten zijnde, zig te vervoegen en te vragen 
of zij ook genegenheid hadden om zig in den wapenhandel te engageeren, 
waarop de Municipaliteit de commissie voor hare betoonde agting bedankte en 
verklaarde zig nader op te zullen bedenken. 

Is gecompareerd de schoolmeester J. van Harthals, dewelke zig beklaagde 
over H. Schuijten, om reden derzelve in zijn ampt was getreden en school 
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4 En eindelijk dat de Societeit gehouden zal zijn toe te zien dat 'er met vuur 
en ligt niet onbehoorlijk word te werk gegaan, maar wel degelijk in 't oog 
gehouden dat bij het scheiden der vergadering daarvoor behoorlijke zorg 
werden gedragen, ten einde alle ongelukken voor te komen.

Wij ondergetekenden leden der Burger Societeit te 'SGravendeel bekennen bij 
dezen bovengemelde voorwaarden te accepteeren en nemen aan ons na 
dezelve te zullen gedragen.
Actum 'SGravendeel den 10e December 1795, het 1e jaar der Bataavsche 
vrijheid (was geteekent) Frans van der Giessen, president, Isaac Overweel, 
dircteur, Lodewijk Bongers, directeur, Hendrik Schoemaker tweede secretaris.
De leden dewelke de vergadering te Dordrecht den 24e November hadden 
bijgewoond, deden verslag en raport omtrent het verhandelde op gemelde 
vergadering en wierden vor hun verrichtingen in dezen bedankt.
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e December 1795, het 1e 
jaar der Bat. Vrijheid

Herman Pasmen, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel den 14e December 1795, het 1e 
jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.
Is tot 't ontvangen van den 4e termijn der vrijwilige geldnegotiatie en 
commissie benoemt dewelke plaats moet hebben op morgen den 15e 
december en wel des voormiddags van 9 tot 12 uuren: J. van Soest en P. de 
Vlaming en des namiddags van 2 tot 5 uur C. Verijp en H. Diepenhorst.

Is goedgekeurd een misive te concipieeren en aan den burger representant 
Vermaat te zenden, behelzende hoe en op wat wijze wij onze remboursemen-
ten van de vrijwillige en geforceerde geldnegotiatien zouden verkrijgen, 
alsmede nadere instantien en de betaling voor de leverantien &c aan de 
Fransche en Hollandsche troupes gedaan.

Is gecompareerd Jan den Boer, denwelke verzogt om de revenuen van 
zekere som te mogen genieten, dewelke zijne kinderen van haar grootmoeder 
hadden geerft,'t welk hem wierd geaccordeerd, mits dat hij zoals behoorde een 
request presenteerde en de voogden 'er ook mede content waren.

Is gecompareert een commisie uit den krijgsraad dewelke aan de Municipa-
liteit communiceerde dat hunne committenten hadden goedgevonden aan de 
Municipaliteit, als hunne representanten zijnde, zig te vervoegen en te vragen 
of zij ook genegenheid hadden om zig in den wapenhandel te engageeren, 
waarop de Municipaliteit de commissie voor hare betoonde agting bedankte en 
verklaarde zig nader op te zullen bedenken.

Is gecompareerd de schoolmeester J. van Harthals, dewelke zig beklaagde 
over H. Schuijten, om reden derzelve in zijn ampt was getreden en school 



hield, en verzogt daarin voorziening, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden om die zaak naukeurig te onderzoeken, dewijl intusschen de 
secretaris berigte in qualiteit als diacon, dat de schoolmeester dezelve klagte 
voorleden zondag ook voor de Kerkenraad had gedaan, en hij gecommitterrt 
was om zulks aan de Municipaliteit te kennen te geven en tegelijk een 
commissie te verzoeken, om met den anderen over deze zaak te delibereren, 't 
welk wierd goedgekeurd, en tot die commissie benoemd de burgers H. 
Diepenhorst en R. de Vlaming, dewelke ook wierden gequalificeerd, om als het 
ter tafel mogt komen, met de kerkenraad over het verhuuren der Regeerings-
banken te spreeken, dog egter geen conclusie daaromtrent te mogen nemen. 

Zijn gedagvaard Teunis Lamme en Dirk Smaal, dewelke wierden aangezegt 
om te zorgen dat het water, 't welk met regen bijna de geheele straat vervulde 
bij hunne huizen, zijnen vrijen loop hadde en den doorloop niet gestremt was, 
waarop zij beide aannamen 't zoo te zullen schikken, dat de riool open en dus 
't water daardoor konde lopen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e December 1795, het 
eerste Jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteit den 21e Decem-
ber 1795, het eerste jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Is een lijst geformeert van alle de Manspersonen twintig jaren oud en 
daarboven, op en onder 'SGravendeel woonagtig, ten einde billetten aan 
dezelve te zenden omtrent het stemregt, welke billetten ook alle van buiten 
getekent en in ordre wierden gebragt, om door de Bode den 22e dezer op het 
Dorp en den 23e buiten hetzelve rond te worden gebragt. 

Is door de Commissie Raport gedaan omtrent den schoolmeester, en wel zo 
dat Schuiten volstrekt geen school mag houden, zonder acte van aanstelling, 
blijkens placaat van de 20 December 1581 en 21 November 1584 en nader 
order op deze zaak van den 9 Maart 1589, gr: pl: 1 deel fo. 211 No. 1 en Fol. 
213 No. 2 Kerkelijk placaat 1 Deel pag. 394 85398 en derhalven goedgevonden 
hem te doen aanzeggen om zig 'er voor het vervolg voor te wagten. 

Verder berigt de Commissie dat 'er over de banken in de kerk ook was 
gedelibereert en de commissie van de Kerkenraad had gezegt dat 't zoude 
kunnen geschikt worden op deze wijze, dat 'er 9 plaatsen in de Oude 
Schepenbank wierden opengehouden voor schout, schepenen en secretaris, 
mits dat die negen perzonen jaarlijks een foi aan de kerk geven, en bezitters 
bleven van de nieuwe Regeringsbank, dog daarover gedebiteert zijnde, is 't 
zelve tot geen conclusie gekomen. 

Voorts door de schout berigt zijnde, dat den predikant hadde voorgesteld 
om een commissie te benoemen, ider uit de haren tot het schoolwezen en 
zulks algemeen goedgevonden zijnde, is uit de Municipaliteit daartoe benoemt 
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hield, en verzogt daarin voorziening, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden om die zaak naukeurig te onderzoeken, dewijl intusschen de 
secretaris berigte in qualiteit als diacon, dat de schoolmeester dezelve klagte 
voorleden zondag ook voor de Kerkenraad had gedaan, en hij gecommitterrt 
was om zulks aan de Municipaliteit te kennen te geven en tegelijk een 
commissie te verzoeken, om met den anderen over deze zaak te delibereren, 't 
welk wierd goedgekeurd, en tot die commissie benoemd de burgers H. 
Diepenhorst en R. de Vlaming, dewelke ook wierden gequalificeerd, om als het 
ter tafel mogt komen, met de kerkenraad over het verhuuren der Regeerings-
banken te spreeken, dog egter geen conclusie daaromtrent te mogen nemen.

Zijn gedagvaard Teunis Lamme en Dirk Smaal, dewelke wierden aangezegt 
om te zorgen dat het water, 't welk met regen bijna de geheele straat vervulde 
bij hunne huizen, zijnen vrijen loop hadde en den doorloop niet gestremt was, 
waarop zij beide aannamen 't zoo te zullen schikken, dat de riool open en dus 
't water daardoor konde lopen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e December 1795, het 
eerste Jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteit den 21e Decem-
ber 1795, het eerste jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Is een lijst geformeert van alle de Manspersonen twintig jaren oud en 
daarboven, op en onder 'SGravendeel woonagtig, ten einde billetten aan 
dezelve te zenden omtrent het stemregt, welke billetten ook alle van buiten 
getekent en in ordre wierden gebragt, om door de Bode den 22e dezer op het 
Dorp en den 23e buiten hetzelve rond te worden gebragt.

Is door de Commissie Raport gedaan omtrent den schoolmeester, en wel zo 
dat Schuiten volstrekt geen school mag houden, zonder acte van aanstelling, 
blijkens placaat van de 20 December 1581 en 21 November 1584 en nader 
order op deze zaak van den 9 Maart 1589, gr: pl: 1 deel fo. 211 No. 1 en Fol. 
213 No. 2 Kerkelijk placaat 1 Deel pag. 394 & 398 en derhalven goedgevonden 
hem te doen aanzeggen om zig 'er voor het vervolg voor te wagten.

Verder berigt de Commissie dat 'er over de banken in de kerk ook was 
gedelibereert en de commissie van de Kerkenraad had gezegt dat 't zoude 
kunnen geschikt worden op deze wijze, dat 'er 9 plaatsen in de Oude 
Schepenbank wierden opengehouden voor schout, schepenen en secretaris, 
mits dat die negen perzonen jaarlijks een foi aan de kerk geven, en bezitters 
bleven van de nieuwe Regeringsbank, dog daarover gedebiteert zijnde, is 't 
zelve tot geen conclusie gekomen.

Voorts door de schout berigt zijnde, dat den predikant hadde voorgesteld 
om een commissie te benoemen, ider uit de haren tot het schoolwezen en 
zulks algemeen goedgevonden zijnde, is uit de Municipaliteit daartoe benoemt 



de schout en C. van Iperen en C. Verijp. 
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 

gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataasche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteti den 2e Januarij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 

Is door de vergadering zitdag gehouden van den 3e termijn der geforceerde 
geldnegotiatie. 

Intusschen zijn gecompareert de leden van de Krijgsraad dezer plaats, te 
kennen gevende dat zij volgens het plan van organisatie, op de laatst 
gehouden vergadering van gedeputeerders van gewapende burgercorpsen te 
Papendrecht, hadden besloten om te voren zij zouden overgaan tot het heffen 
der contributien over de onbevoegde en ongeschikte burgers, alvorens den eed 
in handen ider van hunne plaatselijke regeering af te leggen, dat zij tot dat 
einde alhier waren gekomen en verzogten daarin geholpen te worden, waarop 
de Municipaliteit daartoe volkomen bereid zijnde, door den schout denzelven 
eed afnam, uitgezondert den burger L. Bongers, dewelke was verhinderd door 
indispositie. 

Voorts zegt de schout van oordeel te zijn dat het eenmaal tijd wierd dat de 
aannemers van de Schutskooij wierden betaald, vermits die lieden al 
verscheide maanden naar hun geld hadden gewagt, alsmede de schoolmeester 
zijn tractement, en hij welgenegen en bereid was om zulks te doen, mits dat 
alle de leden van de Municipaliteit, in geval de penningen hem naderhand niet 
wierden ter hand gesteld, met hem die schade gelijkelijk zouden dragen, in 
welk voorstel alle de leden gulhartig consenteerden. 

Dewijl 'er niemand van de leden was, die iets meer hadde voor te stellen, is 
de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Januarij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vriheid 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel en Leer Ambagt den 21e Januarij 1796 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Is gecompareerd den burger L. Bongers, dewelke als lid der krijgsraad der 
gewapende burgermagt alhier den eed in handen van de Municipaliteit afleide, 
gevende voorts te kennen met den burger T. v.d. Koppel hier prezent zijnde, 
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de schout en C. van Iperen en C. Verijp.
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 

gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataasche Vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteti den 2e Januarij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.

Is door de vergadering zitdag gehouden van den 3e termijn der geforceerde 
geldnegotiatie.

Intusschen zijn gecompareert de leden van de Krijgsraad dezer plaats, te 
kennen gevende dat zij volgens het plan van organisatie, op de laatst 
gehouden vergadering van gedeputeerders van gewapende burgercorpsen te 
Papendrecht, hadden besloten om te voren zij zouden overgaan tot het heffen 
der contributien over de onbevoegde en ongeschikte burgers, alvorens den eed 
in handen ider van hunne plaatselijke regeering af te leggen, dat zij tot dat 
einde alhier waren gekomen en verzogten daarin geholpen te worden, waarop 
de Municipaliteit daartoe volkomen bereid zijnde, door den schout denzelven 
eed afnam, uitgezondert den burger L. Bongers, dewelke was verhinderd door 
indispositie.

Voorts zegt de schout van oordeel te zijn dat het eenmaal tijd wierd dat de 
aannemers van de Schutskooij wierden betaald, vermits die lieden al 
verscheide maanden naar hun geld hadden gewagt, alsmede de schoolmeester 
zijn tractement, en hij welgenegen en bereid was om zulks te doen, mits dat 
alle de leden van de Municipaliteit, in geval de penningen hem naderhand niet 
wierden ter hand gesteld, met hem die schade gelijkelijk zouden dragen, in 
welk voorstel alle de leden gulhartig consenteerden.

Dewijl 'er niemand van de leden was, die iets meer hadde voor te stellen, is 
de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Januarij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vriheid

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel en Leer Ambagt den 21e Januarij 1796 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Is gecompareerd den burger L. Bongers, dewelke als lid der krijgsraad der 
gewapende burgermagt alhier den eed in handen van de Municipaliteit afleide, 
gevende voorts te kennen met den burger T. v.d. Koppel hier prezent zijnde, 



gecommitteert te zijn, ten einde aan de Municipaliteit te verzoeken om een dag 
van doleantie te stellen voor diegenen dewelke zig mogten bezwaard vinden 
met het uitschrijven der contributien, zoals het decreet van 23 November 1.1. 
vermeld, welke verzoek als billijk door de Municipaliteit wierd beschouwd, met 
belofte van zig daar na te zullen gedragen. 

Vervolgens is na deliberatie goedgevonden een missive te schrijven aan de 
Provisionele Representanten van het volk van Holland wegens het gedrag van 
den Comies Giphart, door dien hij 't stembillet heeft geweigert te teekenen. 

Is verder geresolveert bij Publicatie aanstaande zondag bekend te maken 
dat diegeen welke zig bezwaard vinden met het uitschrijven der contributien 
door den Krijgsraad en dus willen doleeren, zig aanstaande Donderdag des 
voormiddags van 10 tot 12 uren kunnen vervoegen bij de Municipaliteit alhier 
op de Regtkamer. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gecheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 9e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vergadering der Municipaliteit en Commissie uit den Burgerij 
omtrent het doen der dorpsrekening benoemd den 9e Januarij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De copien der Rekeningen door van der Meij gezonden zijnde, zijn dezelve 
door de secretaris gelezen en de aanmerkingen door de vergadering te voren 
gemaakt zijnde, op de rekening van 1787 en 1788, daarop met nog eenige 
veranderingen wederom aangeteekent alsmede nog eenige andere, in dien van 
andere jaren. 

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden de Burgerij tegen aanstaande 
Zaturdag den 16e Dezer 's namiddags ten twee uuren op te roepen, ten einde 
dezelve copien te resumeeren en naar te zien, met de zelve daarover te 
delibereeren en besluiten zooals nodig zal geoordeelt worden te behoren, dog 
alvorens met de advocaat van der Meij over de gemaakte aanmerkingen nog 
eens nader te adviseeren. 

En is den secretaris gelast de nodige Publicatie daaromtrent te concipieeren 
en in gereedheid te brengen. 
Waarop de vergadering is gescheiden. 
Aldus, gedaan, geresumeert en onderteekent den 16e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Herman Pasman, schout en Teunis van de 
Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteiten commissie 
uit de burgerij den 16e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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gecommitteert te zijn, ten einde aan de Municipaliteit te verzoeken om een dag 
van doleantie te stellen voor diegenen dewelke zig mogten bezwaard vinden 
met het uitschrijven der contributien, zoals het decreet van 23 November l.l. 
vermeld, welke verzoek als billijk door de Municipaliteit wierd beschouwd, met 
belofte van zig daar na te zullen gedragen.

Vervolgens is na deliberatie goedgevonden een missive te schrijven aan de 
Provisionele Representanten van het volk van Holland wegens het gedrag van 
den Comies Giphart, door dien hij 't stembillet heeft geweigert te teekenen.

Is verder geresolveert bij Publicatie aanstaande zondag bekend te maken 
dat diegeen welke zig bezwaard vinden met het uitschrijven der contributien 
door den Krijgsraad en dus willen doleeren, zig aanstaande Donderdag des 
voormiddags van 10 tot 12 uren kunnen vervoegen bij de Municipaliteit alhier 
op de Regtkamer.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gecheiden.
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 9e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vergadering der Municipaliteit en Commissie uit den Burgerij 
omtrent het doen der dorpsrekening benoemd den 9e Januarij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De copien der Rekeningen door van der Meij gezonden zijnde, zijn dezelve 
door de secretaris gelezen en de aanmerkingen door de vergadering te voren 
gemaakt zijnde, op de rekening van 1787 en 1788, daarop met nog eenige 
veranderingen wederom aangeteekent alsmede nog eenige andere, in dien van 
andere jaren.

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden de Burgerij tegen aanstaande 
Zaturdag den 16e Dezer 's namiddags ten twee uuren op te roepen, ten einde 
dezelve copien te resumeeren en naar te zien, met de zelve daarover te 
delibereeren en besluiten zooals nodig zal geoordeelt worden te behoren, dog 
alvorens met de advocaat van der Meij over de gemaakte aanmerkingen nog 
eens nader te adviseeren.

En is den secretaris gelast de nodige Publicatie daaromtrent te concipieeren 
en in gereedheid te brengen.
Waarop de vergadering is gescheiden.
Aldus, gedaan, geresumeert en onderteekent den 16e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Herman Pasman, schout en Teunis van de 
Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteiten commissie 
uit de burgerij den 16e Januarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Eenige Burgers gecompareert zijnde, zijn de copien der rekeningen door de 
secretaris aan dezelve voorgelezen, mitsgaders de daarbij gemaakte 
aanmerkingen, en vervolgens raport uitgebragt door de commissie dewelke 
daarin bestond dat den burger Van der Meij van advis was dat het beste 
zoude zijn de rekeningen maar te doen, en zig 'er mede te vergenoegen zooals 
ze daar liggen, uitgezondert alleen dat die post van 8 Z. Rijksdaalders, 
voorkomende in die van 1787 en 1788 zoude moeten werden gerooijeert, 
vermits hij vertroude, 'er voor het overige niet veel aan zoude te doen zijn, en 
dus de Municipaliteit raadde om ter besparing van moeite en kosten 'er maar  
een einde van te maken. 

Daarover gedelibereert zijnde, is geresolveerd, om zig dien conform te 
gedragen, en een commissie te benoemen, teneinde zig bij Kluit te vervoegen 
om met hem een dag en tijd te bepalen tot het doen der rekeningen. 

Voorts is de vergadering gescheiden. 
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 26e Januarij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris. 

Vergadering gehouden bij de Municipali-
teit den 26e Januarij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Ingevolge publicatie van de Provisionele Representanten van het volk van 
Holland zijn de stemgeregtigde burgers opgeroepen tegen heden, ten einde 
kiezers en plaatsvervangers te benoemen voor de Nationale Vergadering, gelijk 
dan ook de presente in vier grondvergaderingen wierden verdeeld, ider 
afzonderlijk geplaatst om overeenkomstig het reglement kiezers en 
plaatsvervangers wierden benoemt. 

Voorts na den afloop van dit werk is na deliberatie goedgevonden te bepalen 
om aanstaande Donderdagavond een lijst te formeeren om de huizen op en 
onder 't dorp staande te taxeeren, tot het doen van belasting van 2 tot 12 
stuivers op ider huis, pro rato van deszelvs grote of vermogen van de 
eigenaren of bewoonders, volgens decreet van de Provisionele Representanten 
van het volk van Holland in dato 6 Januarij 1.1. om daaruit te vinden de 
kosten der representanten van dezen Waard, in de vergadering van H. 

Nog is goedgevonden aanstaande Zondag bij publicatie de stemgeregtigde 
burgers op te roepen ten einde den aanstaande tweede Februarij de Municipa-
liteitsleden te veranderen of te continueren geheel of gedeeltelijk, zo dezelve 
zullen goedvinden en wel op voormelde dag des namiddags ten twee uuren, 
alsmede bij publicatie bekend te maken, dat de dorpsrekeningen zullen 
worden gedaan den le Februarij 's namidags ten half drie uuren. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Eenige Burgers gecompareert zijnde, zijn de copien der rekeningen door de 
secretaris aan dezelve voorgelezen, mitsgaders de daarbij gemaakte 
aanmerkingen, en vervolgens raport uitgebragt door de commissie dewelke 
daarin bestond dat den burger Van der Meij van advis was dat het beste 
zoude zijn de rekeningen maar te doen, en zig 'er mede te vergenoegen zooals 
ze daar liggen, uitgezondert alleen dat die post van 8 Z. Rijksdaalders, 
voorkomende in die van 1787 en 1788 zoude moeten werden gerooijeert, 
vermits hij vertroude, 'er voor het overige niet veel aan zoude te doen zijn, en 
dus de Municipaliteit raadde om ter besparing van moeite en kosten 'er maar 
een einde van te maken.

Daarover gedelibereert zijnde, is geresolveerd, om zig dien conform te 
gedragen, en een commissie te benoemen, teneinde zig bij Kluit te vervoegen 
om met hem een dag en tijd te bepalen tot het doen der rekeningen.

Voorts is de vergadering gescheiden.
Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 26e Januarij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris.

Vergadering gehouden bij de Municipali-
teit den 26e Januarij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Ingevolge publicatie van de Provisionele Representanten van het volk van 
Holland zijn de stemgeregtigde burgers opgeroepen tegen heden, ten einde 
kiezers en plaatsvervangers te benoemen voor de Nationale Vergadering, gelijk 
dan ook de presente in vier grondvergaderingen wierden verdeeld, ider 
afzonderlijk geplaatst om overeenkomstig het reglement kiezers en 
plaatsvervangers wierden benoemt.

Voorts na den afloop van dit werk is na deliberatie goedgevonden te bepalen 
om aanstaande Donderdagavond een lijst te formeeren om de huizen op en 
onder 't dorp staande te taxeeren, tot het doen van belasting van 2 tot 12 
stuivers op ider huis, pro rato van deszelvs grote of vermogen van de 
eigenaren of bewoonders, volgens decreet van de Provisionele Representanten 
van het volk van Holland in dato 6 Januarij l.l. om daaruit te vinden de 
kosten der representanten van dezen Waard, in de vergadering van H.

Nog is goedgevonden aanstaande Zondag bij publicatie de stemgeregtigde 
burgers op te roepen ten einde den aanstaande tweede Februarij de Municipa-
liteitsleden te veranderen of te continueren geheel of gedeeltelijk, zo dezelve 
zullen goedvinden en wel op voormelde dag des namiddags ten twee uuren, 
alsmede bij publicatie bekend te maken, dat de dorpsrekeningen zullen 
worden gedaan den 1e Februarij 's namidags ten half drie uuren.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.



Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 28e Januarij 1796 het tweede 
Jaar de Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den 28e Januarij 1796 
het tweede Jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Deze dag bepaald zijnde tot doleantie van die burgers dewelke zig bezwaard 
vonden met de uitschrijving van de contributie voor de krijgsraad, zijn eenige 
van dezelve gecompareerd, waaromtrent door de Municipaliteit gehandeld 
wierd zoals deselve nodig oordeelde te behoren. 

Voorts is des avonts zoals bepaald was, een lijst geformeert, wegens de 
belasting van 2 tot 12 st. op de huizen, en goedgevonden bij publicatie 
aaanstaande zondag bekent te maken dat de Municipaliteit aanstaande 
vrijdag zal vaceeren in het regthuis tot het ontvangen der penningen dies 
aangaande. 
Voorts is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den le Februarij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den eerste Febru-
arij 1796, het tweede jaar der Ba-
taavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering geresumeerd, gearresterd en 
geteekent. 

Den burger Kluit als Rendant gecompareerd zijnde, ging men over tot het 
doen der rekeningen. Geene aanmerkingen gemaakt werdende dan alleen op 
de post van de bewuste agt Zeeuwse Rijksdaalders, dewelke in den jare 1787 
aan de Pruisische husaren door schout en schepenen tot een vereering waren 
gegeven, liet den burger Kluit zig welgevallen, om denzelven in de rekening te 
roijeeren, en op het einde in die van Januarij tot 1 Meij 1795 ingesloten die 
post, bedragende twintig guldens en zestien stuivers, af te trekken, terwijl bij 
het slot van laatsgemelde rekening het kwaad slot ten lasten van het dorp en 
ten behoeve van Willem Kluit, blijkens dezelve rekening bedraagt de zomma 
van een duizent zes hondert zeven en veertig guldens en zeventien stuivers, 
dewelke aan denzelve binnen drie maanden, en dus voor of op den eersten 
Meij dezes jaars 1796 door de gerendeerders is aangenomen geworden te 
betalen. 

Vervolgens na dit verrigt te hebben, is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Februarij 1796 het 
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Aldus gedaan, geresumeert en geteekent den 28e Januarij 1796 het tweede 
Jaar de Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den 28e Januarij 1796 
het tweede Jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Deze dag bepaald zijnde tot doleantie van die burgers dewelke zig bezwaard 
vonden met de uitschrijving van de contributie voor de krijgsraad, zijn eenige 
van dezelve gecompareerd, waaromtrent door de Municipaliteit gehandeld 
wierd zoals deselve nodig oordeelde te behoren.

Voorts is des avonts zoals bepaald was, een lijst geformeert, wegens de 
belasting van 2 tot 12 st. op de huizen, en goedgevonden bij publicatie 
aaanstaande zondag bekent te maken dat de Municipaliteit aanstaande 
vrijdag zal vaceeren in het regthuis tot het ontvangen der penningen dies 
aangaande.
Voorts is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 1e Februarij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den eerste Febru-
arij 1796, het tweede jaar der Ba-
taavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering geresumeerd, gearresterd en 
geteekent.

Den burger Kluit als Rendant gecompareerd zijnde, ging men over tot het 
doen der rekeningen. Geene aanmerkingen gemaakt werdende dan alleen op 
de post van de bewuste agt Zeeuwse Rijksdaalders, dewelke in den jare 1787 
aan de Pruisische husaren door schout en schepenen tot een vereering waren 
gegeven, liet den burger Kluit zig welgevallen, om denzelven in de rekening te 
roijeeren, en op het einde in die van Januarij tot 1 Meij 1795 ingesloten die 
post, bedragende twintig guldens en zestien stuivers, af te trekken, terwijl bij 
het slot van laatsgemelde rekening het kwaad slot ten lasten van het dorp en 
ten behoeve van Willem Kluit, blijkens dezelve rekening bedraagt de zomma 
van een duizent zes hondert zeven en veertig guldens en zeventien stuivers, 
dewelke aan denzelve binnen drie maanden, en dus voor of op den eersten 
Meij dezes jaars 1796 door de gerendeerders is aangenomen geworden te 
betalen.

Vervolgens na dit verrigt te hebben, is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Februarij 1796 het 



tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 
Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 

secretaris. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel de 2e Februarij 1796 het tweede 
Jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 

en geteekent. 
De stemgeregigde burgerij tegen heden opgeroepen zijnde, zijn veele van 

dezelve gecompareert, waarna door den secretaris de lijst der stemgeregtigden 
wierd voorgelezen en vervolgens een commissie uit dezelve door de 
Municipaliteit verzogt, bij het openen der billetten te assisteren, voorts opende 
men de billetten en daaruit bleek dat door de meerderheid tot scheepenen 
dezer dorpe waren verkozen de burgers Cornelis Verijp, Koen van Strijen, Arij 
de Vlaming, Leendert Vermaas, Cornelis van Iperen, Lodeijk Bongers en Arij 
Corsse Smits. 

Vervolgens hebben dezelve perzonen in handen van den schout den eed 
afgelegt en is voorts geresolveert de aanstelling van deze scheepenen aan de 
gantsche burgerij bij publicatie bekend te maken. 
Vervolgens is door den schout voorgesteld en in omvraag gebragt om, vermits 
bij de laatst gedane rekening is gebleken, dat 'er een groot quaad slot ten laste 
van het dorp exteert, de burgerij bij publicatie zulks bekend te maken, en die 
gene dewelke nog van vorige jaren zoo van quotisatie als klapwakergelden 
schuldig zijn gebleven, zulks te komen voldoen, op poene van daartoe door 
middelen van regten te zullen worden geconstringeert. 

En is den secretaris gelast daarvan de nodige publicatie te vervaardigen, 
met bepaling van woensag den 10e en vrijdag den 12den Februarij 
aanstaande des voormiddags van 10 tot twaalf en des namidags van 2 tot 6 
uuren. 

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden om wederom een commissie voor 
't schoolwezen te benoemen en bij 't lot daartoe verkozen de burgers Arij 
Korsse Smits en Cornelis van Iperen. 
Voorts is in plaats van den nu aangestelde scheepen Lodewijk Bongers tot lid 
van 't Committe van waakzaamheid verkozen den burger Christiaan Smits, 
dog denwelke voor den post bedankt. 
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Februarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman schout en Teunis van de 
Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden den 5e Februarij 1796 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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tweede jaar der Bataavsche Vrijheid
Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 

secretaris.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit te 
'SGravendeel de 2e Februarij 1796 het tweede 
Jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 

en geteekent.
De stemgeregigde burgerij tegen heden opgeroepen zijnde, zijn veele van 

dezelve gecompareert, waarna door den secretaris de lijst der stemgeregtigden 
wierd voorgelezen en vervolgens een commissie uit dezelve door de 
Municipaliteit verzogt, bij het openen der billetten te assisteren, voorts opende 
men de billetten en daaruit bleek dat door de meerderheid tot scheepenen 
dezer dorpe waren verkozen de burgers Cornelis Verijp, Koen van Strijen, Arij 
de Vlaming, Leendert Vermaas, Cornelis van Iperen, Lodeijk Bongers en Arij 
Corsse Smits.

Vervolgens hebben dezelve perzonen in handen van den schout den eed 
afgelegt en is voorts geresolveert de aanstelling van deze scheepenen aan de 
gantsche burgerij bij publicatie bekend te maken.
Vervolgens is door den schout voorgesteld en in omvraag gebragt om, vermits 
bij de laatst gedane rekening is gebleken, dat 'er een groot quaad slot ten laste 
van het dorp exteert, de burgerij bij publicatie zulks bekend te maken, en die 
gene dewelke nog van vorige jaren zoo van quotisatie als klapwakergelden 
schuldig zijn gebleven, zulks te komen voldoen, op poene van daartoe door 
middelen van regten te zullen worden geconstringeert.

En is den secretaris gelast daarvan de nodige publicatie te vervaardigen, 
met bepaling van woensag den 10e en vrijdag den 12den Februarij 
aanstaande des voormiddags van 10 tot twaalf en des namidags van 2 tot 6 
uuren.

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden om wederom een commissie voor 
't schoolwezen te benoemen en bij 't lot daartoe verkozen de burgers Arij 
Korsse Smits en Cornelis van Iperen.
Voorts is in plaats van den nu aangestelde scheepen Lodewijk Bongers tot lid 
van 't Committe van waakzaamheid verkozen den burger Christiaan Smits, 
dog denwelke voor den post bedankt.
Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Februarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman schout en Teunis van de 
Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden den 5e Februarij 1796 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearresteert en 
geteekent. 

Is door de vergadering in plaats van Christiaan Smits, denwelke heeft 
bedankt als lid van 't committe van waakzaamheid, benoemdt den burger 
Hendrik Schoenmakers, denwelke daarvan op morgen kennis zal worden 
gegeven. 

Is door den secretaris gelezen een brief van het committe van correspon-
dentie van den Hoeksche Waard waarin verzogt word een gedeputeerde te 
benoemen tegen dingsdag den 9 Februarij aanstaande des morgens ten tien 
uuren te Westmaas, ten einde een finale afrekening te doen van de kosten der 
deputaten voor het eerste half jaar, waarop gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden den secretaris daartoe te benoemen, denwelk zulks ook op zig nam. 

Is gelezen zeker request, inhoudende verzoek om de supplianten daarin 
voorkomende indien zij genoodzaakt mogten worden hunne zaak bij request 
gemeld, in regten te moeten vevolgen, om als dan zonder zegels en dus pro 
deo te worden bediend, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
alvorgens op hetzelve te disponeeren, aan partijen te ordonneeren, voor de 
Municipaliteit te compareeren, op zaturdag den 13 Februarij aanstaande in 
het regthuis alhier des namiddags ten twee uuren om (ware 't mogelijk) met 
elkander te vereenigen. 

Is vervolgens door den secretaris als lid van den kerkenraad gezegt, een 
commissie te hebben, daarin bestaande dat de kerkenraad voornemens was 
een commissie uit haar te benoemen, met verzoek dat de municipaliteit uit 
haar midden soortgelijke commissie zal gelieven te benoemen, ten einde met 
den anderen op morgen den 6e Februarij 's namiddags ten 2 uuren in de 
consistorie een comparitie te houden over de banken in de kerk. 

Waarover gedelibereert zijnde is zulks geaccordeerd en wel zo dat 'er de 
vergadering eenparig voor was om het zoo te bepalen dat de municipaliteits-
leden zoo in functie zijnde als de oude, dewelke de beide banken bezitten, in 
het jaar met elkander zouden verzitten f 18,-,- en diegenen van de oude 
schepens, dewelke daarin niet willen contribueeren 'er dan zouden moeten 
uitblijven, en zijn tot die commissie benoemt de burgers H. Pasman, schout 
Cornelis Verijp en Arij K. Smits. 

Vervolgens is 'er een commissie benoemt tegen vrijdag aanstaande en wel 
des voormiddags A. de Vlaming en A. Smits en des namiddags C. Verijp en L. 
Bongers, zullende des woensdags bij de schout aan huis zitdag worden 
gehouden door hem alleen en de secretaris. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 13e Februarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secretaris. 

Comparitie van eene commissie uit de Municipaliteit 
en Kerkenraad gehouden in de consistorie te 
'SGravendeel den 6e Februarij 1796. 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearresteert en 
geteekent.

Is door de vergadering in plaats van Christiaan Smits, denwelke heeft 
bedankt als lid van 't committe van waakzaamheid, benoemdt den burger 
Hendrik Schoenmakers, denwelke daarvan op morgen kennis zal worden 
gegeven.

Is door den secretaris gelezen een brief van het committe van correspon-
dentie van den Hoeksche Waard waarin verzogt word een gedeputeerde te 
benoemen tegen dingsdag den 9 Februarij aanstaande des morgens ten tien 
uuren te Westmaas, ten einde een finale afrekening te doen van de kosten der 
deputaten voor het eerste half jaar, waarop gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden den secretaris daartoe te benoemen, denwelk zulks ook op zig nam.

Is gelezen zeker request, inhoudende verzoek om de supplianten daarin 
voorkomende indien zij genoodzaakt mogten worden hunne zaak bij request 
gemeld, in regten te moeten vevolgen, om als dan zonder zegels en dus pro 
deo te worden bediend, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
alvorgens op hetzelve te disponeeren, aan partijen te ordonneeren, voor de 
Municipaliteit te compareeren, op zaturdag den 13 Februarij aanstaande in 
het regthuis alhier des namiddags ten twee uuren om (ware 't mogelijk) met 
elkander te vereenigen.

Is vervolgens door den secretaris als lid van den kerkenraad gezegt, een 
commissie te hebben, daarin bestaande dat de kerkenraad voornemens was 
een commissie uit haar te benoemen, met verzoek dat de municipaliteit uit 
haar midden soortgelijke commissie zal gelieven te benoemen, ten einde met 
den anderen op morgen den 6e Februarij 's namiddags ten 2 uuren in de 
consistorie een comparitie te houden over de banken in de kerk.

Waarover gedelibereert zijnde is zulks geaccordeerd en wel zo dat 'er de 
vergadering eenparig voor was om het zoo te bepalen dat de municipaliteits-
leden zoo in functie zijnde als de oude, dewelke de beide banken bezitten, in 
het jaar met elkander zouden verzitten f 18,-,- en diegenen van de oude 
schepens, dewelke daarin niet willen contribueeren 'er dan zouden moeten 
uitblijven, en zijn tot die commissie benoemt de burgers H. Pasman, schout 
Cornelis Verijp en Arij K. Smits.

Vervolgens is 'er een commissie benoemt tegen vrijdag aanstaande en wel 
des voormiddags A. de Vlaming en A. Smits en des namiddags C. Verijp en L. 
Bongers, zullende des woensdags bij de schout aan huis zitdag worden 
gehouden door hem alleen en de secretaris.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 13e Februarij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, secretaris.

Comparitie van eene commissie uit de Municipaliteit 
en Kerkenraad gehouden in de consistorie te 
'SGravendeel den 6e Februarij 1796.



Art.1 
De perzonen welke tot de commissie compareerde waren wegens de 
Municipaliteit Herman Pasman, Arij C. Smits, Cornelis Verijp en wegens de 
Kerkenraad J.W. Doedes, Jan van Soest en Frans van der Giessen. 

Art.2 
Door de commissie vanwege den Kerkenraad werd te kennen gegeven het 
oogmerk waartoe men bijeen kwam te zijn om schikking te maken aangaande 
de plaatzen in de kerk, te voren om niet bezeten door de leden van de 
fungeerende en afgaande dorpsregeering, dog door het placaat van de 
Provisionele Representanten des Volks van Holland van den 8ste Junij 1795 
vervallen aan de kerk, waarbij dezelve tevens verklaarde gelast te zijn, om in 
de minlijkste schikkingen te komen, waaromtrent prealabel ook voorslagen 
werden gedaan. 

Art.3 
De commissie uit de Municipaliteit verklaarde insgelijks de vriendschappelijke 
gezintheid van derzelven committenten, om deze zaak tot onderling genoegen 
af te doen en dat zij daartoe gelastigd waren, en deed vervolgens mede eenige 
voorslagen. 

Art. 4 
Vervolgens begonnen de onderhandelingen en kwam men overeen: 
1. Dat de Kerkenraad, in derzelver qualiteit als regenten van de kerk, aan de 

Municipaliteit verhuren zoude de geheele oud schepensbank voor in den 
tijd afgaande schepenen, die zullen verkiezen daarin te gaan zitten en hun 
aandeel jaarlijksch te betalen, dog dat zij, die zulks niet goedvinden 
mogten, 'er uit zullen moeten blijven, en dat de Municipaliteit in dat geval 
door de kerkenraad zal worden gemainteneerd - onder voorwaarde dat de 
zom omtrend welke men overeenkomt door de Municipaliteit zal moeten 
betaald en door den Kerkenraad van dezelve zal kunnen gevorderd worden. 

2. Dat het aan de Municipalitet zal vrijstaan, om met de schepensbank en de 
oudschepensbank aangaande de kappen te handelen naar derzelver 
goedvinden, om die af te laten of weder op te brengen en verder behoorlijk 
te doen repareren - dog ten hunnen verantwoording en kosten. 

3. Dat door de Municialiteit voor het gebruik dier plaats jaarlijksch aan de 
kerk zal worden ter hand gesteld de somma van agtien gulden, 't welk 
ingaat den 2 Februarij 1796. 

Art. 5 
Verder verklaarden alle de leden der commissie voor hun rekening te nemen, 
dat derzelver commitenten met dit accoord te vreden zullen zijn - waarop de 
comparitie tot onderling genoegen geëindigt is. 
Nadat de onderscheidene commissies ider in der hunnen verslag hadden 
gedaan van het bovenstaande verrigte, is hetzelve in de beide collegien goedge-
keurd en de overeenkomst Art. 4 vermeld in eene resolutie veranderd en den 
secretaris en predikant gelast om deze gehele acte woordelik in het 
resolutieboek van de Municipaliteit en in het acteboek van den Kerkenraad te 
inserceren, en in beide door den schout en predikant te doen onderteekenen. 
Overeenkomstg het te voren gemelde, ondertekenen wij ider in onze qualiteit 
deze handelingen, met verbintenis dat de beide collegien ider voor zoo veel elk 
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Art.1
De perzonen welke tot de commissie compareerde waren wegens de 
Municipaliteit Herman Pasman, Arij C. Smits, Cornelis Verijp en wegens de 
Kerkenraad J.W. Doedes, Jan van Soest en Frans van der Giessen.

Art.2
Door de commissie vanwege den Kerkenraad werd te kennen gegeven het 
oogmerk waartoe men bijeen kwam te zijn om schikking te maken aangaande 
de plaatzen in de kerk, te voren om niet bezeten door de leden van de 
fungeerende en afgaande dorpsregeering, dog door het placaat van de 
Provisionele Representanten des Volks van Holland van den 8ste Junij 1795 
vervallen aan de kerk, waarbij dezelve tevens verklaarde gelast te zijn, om in 
de minlijkste schikkingen te komen, waaromtrent prealabel ook voorslagen 
werden gedaan.

Art.3
De commissie uit de Municipaliteit verklaarde insgelijks de vriendschappelijke 
gezintheid van derzelven committenten, om deze zaak tot onderling genoegen 
af te doen en dat zij daartoe gelastigd waren, en deed vervolgens mede eenige 
voorslagen.

Art. 4
Vervolgens begonnen de onderhandelingen en kwam men overeen:
1. Dat de Kerkenraad, in derzelver qualiteit als regenten van de kerk, aan de 

Municipaliteit verhuren zoude de geheele oud schepensbank voor in den 
tijd afgaande schepenen, die zullen verkiezen daarin te gaan zitten en hun 
aandeel jaarlijksch te betalen, dog dat zij, die zulks niet goedvinden 
mogten, 'er uit zullen moeten blijven, en dat de Municipaliteit in dat geval 
door de kerkenraad zal worden gemainteneerd - onder voorwaarde dat de 
zom omtrend welke men overeenkomt door de Municipaliteit zal moeten 
betaald en door den Kerkenraad van dezelve zal kunnen gevorderd worden.

2. Dat het aan de Municipalitet zal vrijstaan, om met de schepensbank en de 
oudschepensbank aangaande de kappen te handelen naar derzelver 
goedvinden, om die af te laten of weder op te brengen en verder behoorlijk 
te doen repareren - dog ten hunnen verantwoording en kosten.

3. Dat door de Municialiteit voor het gebruik dier plaats jaarlijksch aan de 
kerk zal worden ter hand gesteld de somma van agtien gulden, 't welk 
ingaat den 2 Februarij 1796.

Art. 5
Verder verklaarden alle de leden der commissie voor hun rekening te nemen, 
dat derzelver commitenten met dit accoord te vreden zullen zijn - waarop de 
comparitie tot onderling genoegen geëindigt is.
Nadat de onderscheidene commissies ider in der hunnen verslag hadden 
gedaan van het bovenstaande verrigte, is hetzelve in de beide collegien goedge-
keurd en de overeenkomst Art. 4 vermeld in eene resolutie veranderd en den 
secretaris en predikant gelast om deze gehele acte woordelik in het 
resolutieboek van de Municipaliteit en in het acteboek van den Kerkenraad te 
inserceren, en in beide door den schout en predikant te doen onderteekenen.
Overeenkomstg het te voren gemelde, ondertekenen wij ider in onze qualiteit 
deze handelingen, met verbintenis dat de beide collegien ider voor zoo veel elk 



aangaat, zig daarna stiptelijk zullen gedragen. 
H. Pasman, schout 
J.W. Doedes, predikant. 

Vergadering der Municipaliteit den 13e Febru-
arij 1796 het tweede jaar der Bataavsche Vrij-
heid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Is goedgevonden een reglement van orde te vervaaardigen, warna zig de leden 
der Municipaliteit zo omtrent het een en ander zullen hebben te gedragen, op 
de boetens en poenaliteiten daarinne vervat, zijnde hetzelve in gereedheid 
gebragt en door alle de leden goedgekeurt en geteekent. 
Is vervolgens door een lid in de vergadering voorgesteld om de hemels van de 
oude en nieuwe zoogenmaade schepensbanken 'er weder op te doen brengen, 
en na daarover rondvraag gedaan te zijn, is zulks met algemeene stemmen 
geconcludeerd, dog zoo dat de kosten daarvan niet voor de dorpsrekening 
zullen werden gebragt. 
Is vervolgens voorgesteld dat, terwijl den Bailliuw Kluit, alhier woonagtig 
zijnde, en de geregtsbank nu door de leden van het geregt van de kerkenraad 
is gehuurt, denzelve nu geen plaats in de kerk heeft, om hem te communice-
ren dat het de leden aangenaam zoude zijn, indien hij gebruik maakte van de 
Bank, als hij den openbare Godsdienst bijwoonde, waarover gedelibereert 
zijnde, is zulks goed gevonden en wel om hetzelve hedenavond nog ten uitvoer 
te brengen, door een commissie en zijn daartoe benoemd de burgers Mij de 
Vlaming en T. van de Koppel, dewelke zulks aanstonds ten uitvoer bragten en 
aan de vergadering raporteerden dat den burger Kluit zeer veel genoegen had 
genomen in de communicatie, en voornemens was 'er voor 't vervolg gebruik 
van te zullen maken. 
Is vervolgens gedelibereert over de geregtsbode, uit hoofde derzelve thans in 
zulk eenen staat zig bevind, die niet buiten gevaar is, en ten minste van een 
langen nasleep kan zijn, om provisioneel een ander aan te stellen, onder deze 
conditie nogtans, voor zoo lang als de bode zelve weder in staat is te kunnen 
waarnemen, waartoe eenparig wierd geresolveerd en door de meerderheid 
provisioneel aangesteld den burger Reinier van den Berg. 
Dewijl 'er niemand iets meer hadde voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26 Februarij 1796, het 2e 
jaar der Bat. Vrijheid. 

Herman Pasman, schout 	Teunis 	van 	de 
Koppel,secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 26e 
Februarij 1796, het tweede jaar der 
Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

aangaat, zig daarna stiptelijk zullen gedragen.
H. Pasman, schout
J.W. Doedes, predikant.

Vergadering der Municipaliteit den 13e Febru-
arij 1796 het tweede jaar der Bataavsche Vrij-
heid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Is goedgevonden een reglement van orde te vervaaardigen, warna zig de leden 
der Municipaliteit zo omtrent het een en ander zullen hebben te gedragen, op 
de boetens en poenaliteiten daarinne vervat, zijnde hetzelve in gereedheid 
gebragt en door alle de leden goedgekeurt en geteekent.
Is vervolgens door een lid in de vergadering voorgesteld om de hemels van de 
oude en nieuwe zoogenmaade schepensbanken 'er weder op te doen brengen, 
en na daarover rondvraag gedaan te zijn, is zulks met algemeene stemmen 
geconcludeerd, dog zoo dat de kosten daarvan niet voor de dorpsrekening 
zullen werden gebragt.
Is vervolgens voorgesteld dat, terwijl den Bailliuw Kluit, alhier woonagtig 
zijnde, en de geregtsbank nu door de leden van het geregt van de kerkenraad 
is gehuurt, denzelve nu geen plaats in de kerk heeft, om  hem te communice-
ren dat het de leden aangenaam zoude zijn, indien hij gebruik maakte van de 
Bank, als hij den openbare Godsdienst bijwoonde, waarover gedelibereert 
zijnde, is zulks goed gevonden en wel om hetzelve hedenavond nog ten uitvoer 
te brengen, door een commissie en zijn daartoe benoemd de burgers Arij de 
Vlaming en T. van de Koppel, dewelke zulks aanstonds ten uitvoer bragten en 
aan de vergadering raporteerden dat den burger Kluit zeer veel genoegen had 
genomen in de communicatie, en voornemens was 'er voor 't vervolg gebruik 
van te zullen maken.
Is vervolgens gedelibereert over de geregtsbode, uit hoofde derzelve thans in 
zulk eenen staat zig bevind, die niet buiten gevaar is, en ten minste van een 
langen nasleep kan zijn, om provisioneel een ander aan te stellen, onder deze 
conditie nogtans, voor zoo lang als de bode zelve weder in staat is te kunnen 
waarnemen, waartoe eenparig wierd geresolveerd en door de meerderheid 
provisioneel aangesteld den burger Reinier van den Berg.
Dewijl 'er niemand iets meer hadde voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26 Februarij 1796, het 2e 
jaar der Bat. Vrijheid.

Herman Pasman, schout Teunis van de 
Koppel,secr.

Vergadering der Municipaliteit den 26e 
Februarij 1796, het tweede jaar der 
Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is na deliberatie goedgevonden om vermits den in 't voorleden jaar geplante 
vrijheidsboom gestorven is, weder een ander in deszelfs plaats te planten, en 
is den burger Bongers te voren verzogt om den burger Gevaert te verzoeken 
om een andere boom, daarin wel geslaagt, vermits den burger Gevaert 
edelmoedig aan dat verzoek voldeed, en is de tijd tot het planten bepaald 
dingsdag den 1 Maart a.s. 

Den in de vorige vergadering provisionele aangestelde geregtsbode Reinier 
van den Berg bedankt hebbende, is met eenparigheid van stemmen daartoe 
verkozen den burger Pieter Vervoorn, dewelke daarvan kennis gegeven zijnde, 
verzogt hetzelve 24 uuren in deliberatie te mogen houden, 't welk hem wierd 
geaccordeerd. 

Is gecompareert een Commissie uit de Krijgsraad met kennisgeving dat 
volgens het decreet van de Provisionele Representanten van het volk van 
Holland, in dato 23e November 1795, de Municipaliteiten gehouden zijn de 
Krijgsraden de behulpzame hand te bieden tot het invorderen der contribu-
tien, gelijk ook door dezelve een lijst wierd overgegeven van die perzonen 
dewelke nog niet hebben betaalt, waarover gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden de zodanigen op voorstel van de genoemde commissie te sommeren, 
om binnen den tijd van drie maal 24 uuren te komen betalen, op poene van 
parate Executie. 
De verkozene bode Pieter Vervoorn heeft zig op den 27e Febr. gedeclareert, die 
post provisioneel aan te nemen. 

Den eersten Maart bepaald zijnde tot het planten der vrijheidsboom, heeft 
zulks geen voortgang gehad, uit hoofde van de sterke vorst. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Maart 1796, het tweede 
jaar der Batavsche Vrijheid. 

	

Herman Pasman, schout 	T. van de Koppel, secr. 

Vergadering der Municipaliteit den 2e Maart 
1796 het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent. 
De geregtsbode Pieter Vervoorn, gecompareert zijnde, heeft dezelve den eed in 
handen van den president afgeleid. 

Is door den president gecommuniceerd dat hij door den gaarder Rouffaan 
was berigt dat hem was toegezonden uit de Hage een Decreet, inhoudende zo 
hij zeide, dat hij aan de Municipaliteit moest vragen of het Octroij aangaande 
de dorpsbelasting weder in werking zoude gebragt worden, ja dan neen, en 
dathij daarvan binnen weinig dagen kennis moest geven aan de representan -
ten van het volk van Holland in 's Hage, welk decreet gegrond was op de 
publicatie van 8 Februarij 1.1. 

Waarover gedelibereert zijnde, en de genoemde publicatie van 8 Februarij 
1.1. ingezien zijnde, is algemeen door de leden begrepen dat gemelde publicatie 
en aanschrijving geen de minste betrekking heeft op ons Dorpsoctroij, dewijl 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is na deliberatie goedgevonden om vermits den in 't voorleden jaar geplante 
vrijheidsboom gestorven is, weder een ander in deszelfs plaats te planten, en 
is den burger Bongers te voren verzogt om den burger Gevaert te verzoeken 
om een andere boom, daarin wel geslaagt, vermits den burger Gevaert 
edelmoedig aan dat verzoek voldeed, en is de tijd tot het planten bepaald 
dingsdag den 1 Maart a.s.

Den in de vorige vergadering provisionele aangestelde geregtsbode Reinier 
van den Berg bedankt hebbende, is met eenparigheid van stemmen daartoe 
verkozen den burger Pieter Vervoorn, dewelke daarvan kennis gegeven zijnde, 
verzogt hetzelve 24 uuren in deliberatie te mogen houden, 't welk hem wierd 
geaccordeerd.

Is gecompareert een Commissie uit de Krijgsraad met kennisgeving dat 
volgens het decreet van de Provisionele Representanten van het volk van 
Holland, in dato 23e November 1795, de Municipaliteiten gehouden zijn de 
Krijgsraden de behulpzame hand te bieden tot het invorderen der contribu-
tien, gelijk ook door dezelve een lijst wierd overgegeven van die perzonen 
dewelke nog niet hebben betaalt, waarover gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden de zodanigen op voorstel van de genoemde commissie te sommeren, 
om binnen den tijd van drie maal 24 uuren te komen betalen, op poene van 
parate Executie.
De verkozene bode Pieter Vervoorn heeft zig op den 27e Febr. gedeclareert, die 
post provisioneel aan te nemen.

Den eersten Maart bepaald zijnde tot het planten der vrijheidsboom, heeft 
zulks geen voortgang gehad, uit hoofde van de sterke vorst.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Maart 1796, het tweede 
jaar der Batavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering der Municipaliteit den 2e Maart 
1796 het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent.
De geregtsbode Pieter Vervoorn, gecompareert zijnde, heeft dezelve den eed in 
handen van den president afgeleid.

Is door den president gecommuniceerd dat hij door den gaarder Rouffaan 
was berigt dat hem was toegezonden uit de Hage een Decreet, inhoudende zo 
hij zeide, dat hij aan de Municipaliteit moest vragen of het Octroij aangaande 
de dorpsbelasting weder in werking zoude gebragt worden, ja dan neen, en 
dat hij daarvan binnen weinig dagen kennis moest geven aan de representan -
ten van het volk van Holland in 's Hage, welk decreet gegrond was op de 
publicatie van 8 Februarij l.l.

Waarover gedelibereert zijnde, en de genoemde publicatie van 8 Februarij 
l.l. ingezien zijnde, is algemeen door de leden begrepen dat gemelde publicatie 
en aanschrijving geen de minste betrekking heeft op ons Dorpsoctroij, dewijl 



die alleen spreken van kerken, diaconien, gods- en armenhuizen of andere 
corparatien, en daarom ook geresolveert de gaarder Rouffaan niet te 
antwoorden. 

Is verder goedgevonden om aanstaande Zaturdag vergadering te beleggen 
ten einde een plan van belasting te formeren tot goedmaking der agterstallige 
dorpsschulden. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Adus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout 	Teunis vn de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 
'SGravendeel en Leer Ambagt den 5e Maart 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en gearresteerd. 
Is door den schout voorgesteld, vermits den burger Hendrik Overweel 

klagten had ingebragt tegen de schoolmeester, hij met de predikant daarover 
hadde gesproken en zij met den anderen waren overeengekomen ingeval 
hunne committenten 'er niet tegen waren, om den tweeden Zaturdag van ider 
maand des middags ten 2 uuren in 't schoolhuis zitting te nemen, ten einde 
die burgers dewelke eenige klagten omtrent het schoolwezen vermeenen te 
hebben, dezelve als dan in te brengen, 't welk na deliberatie algemeen is 
geconcludeerd. 

Is vervolgens in deliberatie gebragt hoe te handelen omtrent de invordering 
der agterstallige dorpsschulden en geresolveert om een plan te formeren, 
waarin een ider ingezetene getaxeert word, overeenkomstig zijn staat en 
bezittingen, en vervolgens met hetzelve rond te gaan, aan alle de huizen der in 
en opgezetenen, aan een ider de zaak voor te stellen en te vragen ider bij 
inschrijving daaraan gelievt te contribueeren. 
De gerechtsbode Pieter Vervoorn voor de vergadering compareerende, ver-
klaarde uit hoofde van gewigtige redenen voor dien post te moeten bedanken. 

Waarop de Municipaliteit resolveerde om den te voren verkozen en doe 
bedankt hebbende burger Reinier J. van den Berg nogmaals te benoemen, en 
hem te verzoeken hetzelve provisioneel te accepteeren, hetwelk van dat gevolg 
was, dat dezele deze benoeming provisioneel aannam. 
Nog is geresolveert, uit hoofde van de sterke vorst, bij publicatie bekend te 
maken en aan alle burgers te gelasten zoo lange de vorst aanhoud, 
brandbijten te hakken, zoo 'er in dien voegen, als in de dorpskeuren en bij het 
brandreglement is bepaald. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 12 Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel,secretaris 
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die alleen spreken van kerken, diaconien, gods- en armenhuizen of andere 
corparatien, en daarom ook geresolveert de gaarder Rouffaan niet te 
antwoorden.

Is verder goedgevonden om aanstaande Zaturdag vergadering te beleggen 
ten einde een plan van belasting te formeren tot goedmaking der agterstallige 
dorpsschulden.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Adus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout Teunis vn de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 
'SGravendeel en Leer Ambagt den 5e Maart 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en gearresteerd.
Is door den schout voorgesteld, vermits den burger Hendrik Overweel 

klagten had ingebragt tegen de schoolmeester, hij met de predikant daarover 
hadde gesproken en zij met den anderen waren overeengekomen ingeval 
hunne committenten 'er niet tegen waren, om den tweeden Zaturdag van ider 
maand des middags ten 2 uuren in 't schoolhuis zitting te nemen, ten einde
die burgers dewelke eenige klagten omtrent het schoolwezen vermeenen te 
hebben, dezelve als dan in te brengen, 't welk na deliberatie algemeen is 
geconcludeerd.

Is vervolgens in deliberatie gebragt hoe te handelen omtrent de invordering 
der agterstallige dorpsschulden en geresolveert om een plan te formeren, 
waarin een ider ingezetene getaxeert word, overeenkomstig zijn staat en 
bezittingen, en vervolgens met hetzelve rond te gaan, aan alle de huizen der in 
en opgezetenen, aan een ider de zaak voor te stellen en te vragen ider bij 
inschrijving daaraan gelievt te contribueeren.
De gerechtsbode Pieter Vervoorn voor de vergadering compareerende, ver-
klaarde uit hoofde van gewigtige redenen voor dien post te moeten bedanken.

Waarop de Municipaliteit resolveerde om den te voren verkozen en doe 
bedankt hebbende burger Reinier J. van den Berg nogmaals te benoemen, en 
hem te verzoeken hetzelve provisioneel te accepteeren, hetwelk van dat gevolg 
was, dat dezele deze benoeming provisioneel aannam.
Nog is geresolveert, uit hoofde van de sterke vorst, bij publicatie bekend te 
maken en aan alle burgers te gelasten zoo lange de vorst aanhoud, 
brandbijten te hakken, zoo 'er in dien voegen, als in de dorpskeuren en bij het 
brandreglement is bepaald.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 12 Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel,secretaris



Vergadering gehouden den 12e Maart 
179 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteeket. 
De Municipaliteit met het voorgestelde plan bij alle in en opgezetenen rond 

geweest zijnde, in den verlopen week, berigte dat hun werk het gewenschte 
effect niet had bereikt, en het ingeschrevene in lange niet, ja zelvs niet op de 
helft na toereikende was om de schuld van het dorp te boeten, dat wel is waar  
zommige burgers hadden getoont met hare daden 'er voor te zijn dat de 
schuld op die wijze betaald wierd, en dus met het plan door den Municipaliteit 
geformeert genoegen namen, dog daarentegen verre de meeste het tegendeel 
hadden betoond, en 'er derhalve nu op die wijze dat voornemen niet konde 
worden bereikt, hetwelk de Municipaliteit zig had voorgesteld, namelijk om 
het dorpsoctroij buiten werking te houden. 
Waarop door den voorzitter gepreadviseert wierd om morgen bij publicatie 
bekent te maken dat de Municipaliteit na dit voorleden jaar in de maand 
Augustus verscheide burgers voor hun waren gecompareert, dewelke eenparig 
instemden op het niet in werking blijven van het dorpsoctroij, ja zelvs 
daartegen protesteerden, met beloften van de agterstallige dorpsschulden, 
wanneer de dorpsrekening gedaan was, in termijnen te voldoen, 

dat daarop de Municipaliteit het octroij buiten werking heeft gesteld en 
vervolgens de rekening is gedaan, en daarbij gebleken dat de oude schuld van 
't dorp bedroeg ruim f 4000,-,-, waarop door de Municipaliteit een plan is 
geformeert, evenredig na de voorsz. schuld en met het zelve de verlopen week 
aan alle de huizen der ingezetenen rond geweest zijnde, ten einde hun de zaak 
voor te stellen en te vragen in hoeverre ider genegen was om bij inschrijving 
daaraan te contribueeren, 't welk van dit gevolg is geweest, dat het in verre 
na, zelvs de helft niet is ingeschreven en dus de Municipaliteit daardoor in 
haar goed voornemen is teleurgesteld geworden, en derhalven nu te rade 
geworden was, om zulks aan de Burgerij bekend te maken, en tegelijk dat zij 
nu geen middel voorhanden heeft, dan het Octroij weder in werking te 
brengen, dog de burgerij uitnodigt in geval zij een ander en beter plan kunnen 
uitdenken, zig te vervoegen tegen aanstaande woensdag den 16e maart 
aanstaande des namiddags ten 3 uuren op de gewoone regtkamer, om 
daarover met de Municipaliteit te delibereren, 

dewijl ingeval zulks geen plaats heeft, de Municipaliteit geen ander en beter 
middel voorhanden heeft dan het octroij weder in werking te brengen, tot tijd 
en wijlen de agterstallige schulden zijn betaald, of een ander plan in de wereld 
gebragt, en is conform dit preadvis geconcludeert, en den secretaris gelast, 
zodanige publicatie in gereedheid te brengen. 

De schout steld vervolgens voor om morgen bij publicatie bekend te maken 
dat diegene dewelke haar agterstallige klappermansgelden nog niet hebben 
betaald, dezelve op een te bepalen dag en uur in de volgende week moeten 
komen en voldoen, waarover gedelibereerd zijnde, is conform het voorstel 
geconcludeert en daartoe bepaald eerstkomende Woensdag den 16e dezer 
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Vergadering gehouden den 12e Maart 
179 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteeket.
De Municipaliteit met het voorgestelde plan bij alle in en opgezetenen rond 

geweest zijnde, in den verlopen week, berigte dat hun werk het gewenschte 
effect niet had bereikt, en het ingeschrevene in lange niet, ja zelvs niet op de 
helft na toereikende was om de schuld van het dorp te boeten, dat wel is waar 
zommige burgers hadden getoont met hare daden 'er voor te zijn dat de 
schuld op die wijze betaald wierd, en dus met het plan door den Municipaliteit 
geformeert genoegen namen, dog daarentegen verre de meeste het tegendeel 
hadden betoond, en 'er derhalve nu op die wijze dat voornemen niet konde 
worden bereikt, hetwelk de Municipaliteit zig had voorgesteld, namelijk om 
het dorpsoctroij buiten werking te houden.
Waarop door den voorzitter gepreadviseert wierd om morgen bij publicatie 
bekent te maken dat de Municipaliteit na dit voorleden jaar in de maand 
Augustus verscheide burgers voor hun waren gecompareert, dewelke eenparig 
instemden op het niet in werking blijven van het dorpsoctroij, ja zelvs 
daartegen protesteerden, met beloften van de agterstallige dorpsschulden, 
wanneer de dorpsrekening gedaan was, in termijnen te voldoen, 

dat daarop de Municipaliteit het octroij buiten werking heeft gesteld en 
vervolgens de rekening is gedaan, en daarbij gebleken dat de oude schuld van 
't dorp bedroeg ruim f 4000,-,-, waarop door de Municipaliteit een plan is 
geformeert, evenredig na de voorsz. schuld en met het zelve de verlopen week 
aan alle de huizen der ingezetenen rond geweest zijnde, ten einde hun de zaak 
voor te stellen en te vragen in hoeverre ider genegen was om bij inschrijving 
daaraan te contribueeren, 't welk van dit gevolg is geweest, dat het in verre 
na, zelvs de helft niet is ingeschreven en dus de Municipaliteit daardoor in 
haar goed voornemen is teleurgesteld geworden, en derhalven nu te rade 
geworden was, om zulks aan de Burgerij bekend te maken, en tegelijk dat zij 
nu geen middel voorhanden heeft, dan het Octroij weder in werking te 
brengen, dog de burgerij uitnodigt in geval zij een ander en beter plan kunnen 
uitdenken, zig te vervoegen tegen aanstaande woensdag den 16e maart 
aanstaande des namiddags ten 3 uuren op de gewoone regtkamer, om 
daarover met de Municipaliteit te delibereren, 

dewijl ingeval zulks geen plaats heeft, de Municipaliteit geen ander en beter 
middel voorhanden heeft dan het octroij weder in werking te brengen, tot tijd 
en wijlen de agterstallige schulden zijn betaald, of een ander plan in de wereld 
gebragt, en is conform dit preadvis geconcludeert, en den secretaris gelast, 
zodanige publicatie in gereedheid te brengen.

De schout steld vervolgens voor om morgen bij publicatie bekend te maken 
dat diegene dewelke haar agterstallige klappermansgelden nog niet hebben 
betaald, dezelve op een te bepalen dag en uur in de volgende week moeten 
komen en voldoen, waarover gedelibereerd zijnde, is conform het voorstel 
geconcludeert en daartoe bepaald eerstkomende Woensdag den 16e dezer 



maand Maart des voormiddags ten 10 uuren alsmede om als dan 
burendingdag te houden, en vervolgens daarmede te continueeren den 3e 
Woensdag in ider maand ten ware de gevallen vereisten om het ider 14 daag 
te doen, wordende den secretaris gelast ook hiervan een publicatie te 
vervaardigen. 

Is na deliberatie unaniem geresolveert een missive te schrijven aan het 
provintiaal bestuur van Holland, daarin verzoekende betaling van leverantie 
&c. aan de Fransche en Hollandsche troupes gedaan, en aan den Secretaris 
opgedragen dezelve te concipieeren. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aluds geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris. 

Comparitie van de commissie uit de leden der 
Municipaliteit en Kerkenraad, gehouden den 
12e Maart 1796 

Art. 1 
Door J.W. Doedes werd aan de commissie die bestond uit H. Pasman, A. 
Smits en C. van Iperen vanwege de Municipaliteit en uit J.W. Doudes, J. van 
Soest en F. van der Giessen wanwegen den Kerkenraad voorgelezen een 
conceptplan door de beide Collegien te approberen overeenkomstig hetwelk zig 
de commissie zoude te gedragen hebben, 't welk door alle de leden der 
commissie voorzooveel hun aangaat, word aangenomen om ter kennis en 
approbatie der beide collegien te brengen. 
Hetzelve luid als volgt: 
Door de Municipaliteit en Kerkenraad van 'SGravendeel wederzijds is den 12 
Maart 1796 gearresteerd het volgende: 
1. Er zal eene commissie zijn om vanwege de beide collegien toezigt te hebben, 

dat het reglement voor de schoolmeester &c. van den 25e Maart 1795 in 
alle deszelvs deelen werde nagekomen. 

2. Dezelve zal bestaan uit drie leden vanwege de Municipaliteit en drie 
vanwege de Kerkenraad, door elk uit de haren bij de jaarlijksche 
verandering der collegien te verkiezen. 

3. Deze commissie zal het opzigt hebben over het school en over de verdere 
functien van den schoolmeester in het Reglement breder ontwikkeld en zorg 
dragen dat dezelve in allen deelen stiptelijk worden waargenomen. 

4. Ingeval de schoolmeester zig in eene of andere zijner functies niet na het 
reglement gedraagt, zal zij geauthoriseerd zijn om hem, zonder eenige 
verdere tusschenkomst tot zijnen pligt te brengen, dog in geval in de 
uitdrukkingen van het Reglement iets twijffelagtigs mogt voorkomen, de 
uitlegging decisierden aan de beide collegien overlaten, op welke zig de 
schoolmeester in dat geval mag beroepen. 

5. De commissie zal zig eiken tweeden zaturdag van iedere maand te begeven 
hebben naar het school, wanneer de schoolmester zal moeten bij de hand 
zijn, om aldaar aan te horen de klagten en bezwaren welke de burgers 
omtrend den schoolmeester mogt hebben, en zoo zulks in den minne 
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maand Maart des voormiddags ten 10 uuren alsmede om als dan 
burendingdag te houden, en vervolgens daarmede te continueeren den 3e 
Woensdag in ider maand ten ware de gevallen vereisten om het ider 14 daag 
te doen, wordende den secretaris gelast ook hiervan een publicatie te 
vervaardigen.

Is na deliberatie unaniem geresolveert een missive te schrijven aan het 
provintiaal bestuur van Holland, daarin verzoekende betaling van leverantie 
&c. aan de Fransche en Hollandsche troupes gedaan, en aan den Secretaris  
opgedragen dezelve te concipieeren.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aluds geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Comparitie van de commissie uit de leden der 
Municipaliteit en Kerkenraad, gehouden den 
12e Maart 1796

Art. 1
Door J.W. Doedes werd aan de commissie die bestond uit H. Pasman, A. 
Smits en C. van Iperen vanwege de Municipaliteit en uit J.W. Doudes, J. van 
Soest en F. van der Giessen vanwegen den Kerkenraad voorgelezen een 
conceptplan door de beide Collegien te approberen overeenkomstig hetwelk zig 
de commissie zoude te gedragen hebben, 't welk door alle de leden der 
commissie voorzooveel hun aangaat, word aangenomen om ter kennis en 
approbatie der beide collegien te brengen.
Hetzelve luid als volgt:
Door de Municipaliteit en Kerkenraad van 'SGravendeel wederzijds is den 12 
Maart 1796 gearresteerd het volgende:
1. Er zal eene commissie zijn om vanwege de beide collegien toezigt te hebben, 

dat het reglement voor de schoolmeester &c. van den 25e Maart 1795 in 
alle deszelvs deelen werde nagekomen.

2. Dezelve zal bestaan uit drie leden vanwege de Municipaliteit en drie 
vanwege de Kerkenraad, door elk uit de haren bij de jaarlijksche 
verandering der collegien te verkiezen.

3. Deze commissie zal het opzigt hebben over het school en over de verdere 
functien van den schoolmeester in het Reglement breder ontwikkeld en zorg 
dragen dat dezelve in allen deelen stiptelijk worden waargenomen.

4. Ingeval de schoolmeester zig in eene of andere zijner functies niet na het 
reglement gedraagt, zal zij geauthoriseerd zijn om hem, zonder eenige 
verdere tusschenkomst tot zijnen pligt te brengen, dog in geval in de 
uitdrukkingen van het Reglement iets twijffelagtigs mogt voorkomen, de 
uitlegging decisierden aan de beide collegien overlaten, op welke zig de 
schoolmeester in dat geval mag beroepen.

5. De commissie zal zig elken tweeden zaturdag van iedere maand te begeven 
hebben naar het school, wanneer de schoolmester zal moeten bij de hand 
zijn, om aldaar aan te horen de klagten en bezwaren welke de burgers 
omtrend den schoolmeester mogt hebben, en zoo zulks in den minne 



geschieden kan, die uit den weg te ruimen, doch anders deselve brengen ter 
kennis van de collegien ider in den haren. 

6. Zij zal ook mogen voorligten in alle zodanigen zaken als kunnen strekken 
tot ontneming van bezwaren en vooral tot verbetering van het schoolwezen, 
dog daarin niets eigener authoriteit vaststellen. 

7. Indien zij iemands bezwaar niet heeft kunnen uit de weg ruimen volgens 
reglement, zal zij de bezwarende of de bezwaarde perzonen dag stellen tegen 
de eerstvolgende comparitie om alsdan aan dezelve de decisie van de beide 
collegien te kunnen bekend maken. 

8. In de commissie zal het voorzitten en schrijven bij beurten door de schout 
en predikant worden waargenomen, zoo dat de een voorzit en de ander 
schrijft, beginnende het voorzitten van den schout. 

Dus gearresteerd in de beide collegien met last om dit bovenstaand in het 
Resolutieboek van de Municipaliteit en in het acteboek van de Kerkenraad te 
plaatsen en in beide door den schout en predikant te doen ondertekenen 

Art. 2 
Overeenkomstig dit proiject fungeert H. Pasman als preses en J.W. Doedes als 
Scriba. 

Art. 3 
De commissie hebbende rondgezien of ook imand hier tegenwoordig was, 
compareerde Hendrik Overweel, die ten lasten van den schoolmeester had in 
te brengen dat Rokus Overweel volgens zijn orders alleen klein zoude hebben 
te schrijven, dewijl het groot schrijven hem niet te pas komt, dat hij dat aan 
den schoolmeester J. v. Harthals verzogt had op Woensdag, dog dat hij zulks 
toen bij herhaling heeft blijven weigeren, dewijl zulks een inbreuk op zijn 
school zoude geven, gelijk Rokus Overweel ook geweigerd heeft groot te 
schrijven, uit naam van den comparant. 
1. Dat hij R. Overweel vervolgens ter school is gekomen, dog dat de meester 

hem niet in 't school heeft willen dulden of hij moest schrijven. 
2. Vervolgens dat de meester des morgens voor elf uuren gaat naar de 

buitenplaats van Gevaerts, om aldaar lessen te geven, 't welk strijd tegen 
art. 1 

3. Item dat de meester tegen het 2e Art. gebruik maakt van het school 
4. Item over de maandelijksche prijzen tgen art. 3. 
5. Item dat de schoolmester gezegt heeft dat hij, indien imand zijnen 

schoollieren papier of pennen zelvs medebragt, hij de zodanige het school 
zoude uitgooijen. 

6. Alsmede dat hij gezegt heeft, dat geene kinderen voor half twee uuren in 
school mogen komen, of dat hij degeene die zulks zoude doen het laatst 
zoude zetten. 

Vervolgens stond J. v. Harthals binnen en verklaarde aan R. Overweel te 
hebben geweigerd om alleen klein te schrijven, dewijl zlks de orde van zijn 
school brak, omdat als hij dat aan den een toestaat hij het ook aan den 
anderen moet toestaan. 
Dat wat het verzoeken aangaat, hij het wel geordonneerd dog niet verzogt 
heeft. 
1. Dat de meester hem wel heeft willen dulden, dog dat hij de orde van het 
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geschieden kan, die uit den weg te ruimen, doch anders deselve brengen ter 
kennis van de collegien ider in den haren.

6. Zij zal ook mogen voorligten in alle zodanigen zaken als kunnen strekken 
tot ontneming van bezwaren en vooral tot verbetering van het schoolwezen, 
dog daarin niets eigener authoriteit vaststellen.

7. Indien zij iemands bezwaar niet heeft kunnen uit de weg ruimen volgens 
reglement, zal zij de bezwarende of de bezwaarde perzonen dag stellen tegen 
de eerstvolgende comparitie om alsdan aan dezelve de decisie van de beide 
collegien te kunnen bekend maken.

8. In de commissie zal het voorzitten en schrijven bij beurten door de schout 
en predikant worden waargenomen, zoo dat de een voorzit en de ander 
schrijft, beginnende het voorzitten van den schout.

Dus gearresteerd in de beide collegien met last om dit bovenstaand in het 
Resolutieboek van de Municipaliteit en in het acteboek van de Kerkenraad te 
plaatsen en in beide door den schout en predikant te doen ondertekenen

Art. 2
Overeenkomstig dit proiject fungeert H. Pasman als preses en J.W. Doedes als 
Scriba.

Art. 3
De commissie hebbende rondgezien of ook imand hier tegenwoordig was, 
compareerde Hendrik Overweel, die ten lasten van den schoolmeester had in 
te brengen dat Rokus Overweel volgens zijn orders alleen klein zoude hebben 
te schrijven, dewijl het groot schrijven hem niet te pas komt, dat hij dat aan 
den schoolmeester J. v. Harthals verzogt had op Woensdag, dog dat hij zulks 
toen bij herhaling heeft blijven weigeren, dewijl zulks een inbreuk op zijn 
school zoude geven, gelijk Rokus Overweel ook geweigerd heeft groot te 
schrijven, uit naam van den comparant.
1. Dat hij R. Overweel vervolgens ter school is gekomen, dog dat de meester 

hem niet in 't school heeft willen dulden of hij moest schrijven.
2. Vervolgens dat de meester des morgens voor elf uuren gaat naar de 

buitenplaats van Gevaerts, om aldaar lessen te geven, 't welk strijd tegen 
art. 1

3. Item dat de meester tegen het 2e Art. gebruik maakt van het school
4. Item over de maandelijksche prijzen tgen art. 3.
5. Item dat de schoolmester gezegt heeft dat hij, indien imand zijnen 

schoollieren papier of pennen zelvs medebragt, hij de zodanige het school 
zoude uitgooijen.

6. Alsmede dat hij gezegt heeft, dat geene kinderen voor half twee uuren in 
school mogen komen, of dat hij degeene die zulks zoude doen het laatst 
zoude zetten.

Vervolgens stond J. v. Harthals binnen en verklaarde aan R. Overweel te 
hebben geweigerd om alleen klein te schrijven, dewijl zlks de orde van zijn 
school brak, omdat als hij dat aan den een toestaat hij het ook aan den 
anderen moet toestaan.
Dat wat het verzoeken aangaat, hij het wel geordonneerd dog niet verzogt 
heeft.
1. Dat de meester hem wel heeft willen dulden, dog dat hij de orde van het 



school zoude hebben op te volgen. 
2. De meester staat zulks toe, dog verklaard dat hij dit verzogt heeft. 
3. De meester verklaard dat hij des avonds na agt uuren wel gebruik maakt 

van het school, dog niet tusschen schooltijd, uitgezondert dat 'er nu of dan 
wel eens een ketel water overhangd. 

4. Dat hij dit nog maar eens heeft kunnen doen, uit hoofde dat het school te 
vol ws. 

5. Dat dit niet zoo is, dog dat de meester zeker niet gaarne heeft dat hij de 
moeite heeft en een ander de voordeelen trekt. 

6. Een fabel en J. van Harthals verzoekt daarvan bewijs, dog dat hij wel eens 
diegene welke vroeg school kwamen vooraan bij hem aan de lessenaar gezet 
heeft, dewijl zij die tijd agter aan niet veel waarnamen. 

In rondvraag gebragt zijnde, was de commissie van oordeel ten opzigte van 
art. 
1. Dat de meester behoorde in het school zoo te handelen als hij in gemoede 

oordeeld te behoren, dog hij in het geval van R. Overweel eenige 
inschikkelijkheid behoord te gebruiken, zonder nogtans gehouden te zijn 
om R. Overweel alleen klein te laten schrijven. 

2. Dat dewijl dit ophoud, de commissie zal wagten dat het niet meer gebeurd. 
3. Dat in zoovere het zoo is als de meester zegt, men dit kan aanzien, dog dat 

hij voortaan het school niet anders zal mogen gebruiken. 
4. De commissie Recommandeerd aan den schoolmeester om art. 3 

naaukeurig op te volgen. 
5. De commissie is van oordeel dat ider daaromtrent kan handelen zoo als hij 

verkiest, dog dat de meester de pennen zal moeten leveren tot een redelijke 
prijs. 

6. De meester zal gelast worden om zig naaukeurig naar art. 2 en 11 te 
gedragen. 

Aan Hendrik Overweel het voorgenoemde voorgelezen zijnde, heeft zig 
daarmede tevreden getoont. 
Vervolgens is hetzelve ook aan den schoolmeester voorgelezen en aangezegt, 
die belooft heeft zig daarna te zullen gedragen. 
Deze notulen geresumeerd zijnde, zijn door de president en scriba onderte-
kent en de vergadering tot den 9 April eerstkomende gescheiden. 

H. Pasman schout 	J.W. Doudes, pred. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden den 
16e Maart 1796 het tweede jaar der 
Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Eerstelijk is gecommuniceert dat 'er een missive is ingekomen van het 

committé van correspondentie in de Hoeksche en Zwijndrechtse Waard, welke 
gelezen zijnde, bleek dat deszelvs inhoud was dat 'er een vergadering stond 
gehouden te worden, van gecommitteerden uit de Municpaliteiten uit voorz. 
Waarden te Oud-Beijerland op Woensdag den 23 Maart aanstaande. 
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school zoude hebben op te volgen.
2. De meester staat zulks toe, dog verklaard dat hij dit verzogt heeft.
3. De meester verklaard dat hij des avonds na agt uuren wel gebruik maakt 

van het school, dog niet tusschen schooltijd, uitgezondert dat 'er nu of dan 
wel eens een ketel water overhangd.

4. Dat hij dit nog maar eens heeft kunnen doen, uit hoofde dat het school te 
vol ws.

5. Dat dit niet zoo is, dog dat de meester zeker niet gaarne heeft dat hij de 
moeite heeft en een ander de voordeelen trekt.

6. Een fabel en J. van Harthals verzoekt daarvan bewijs, dog dat hij wel eens 
diegene welke vroeg school kwamen vooraan bij hem aan de lessenaar gezet 
heeft, dewijl zij die tijd agter aan niet veel waarnamen.

In rondvraag gebragt zijnde, was de commissie van oordeel ten opzigte van 
art.
1. Dat de meester behoorde in het school zoo te handelen als hij in gemoede 

oordeeld te behoren, dog hij in het geval van R. Overweel eenige 
inschikkelijkheid behoord te gebruiken, zonder nogtans gehouden te zijn 
om R. Overweel alleen klein te laten schrijven.

2. Dat dewijl dit ophoud, de commissie zal wagten dat het niet meer gebeurd.
3. Dat in zoovere het zoo is als de meester zegt, men dit kan aanzien, dog dat 

hij voortaan het school niet anders zal mogen gebruiken.
4. De commissie Recommandeerd aan den schoolmeester om art. 3 

naaukeurig op te volgen.
5. De commissie is van oordeel dat ider daaromtrent kan handelen zoo als hij 

verkiest, dog dat de meester de pennen zal moeten leveren tot een redelijke 
prijs.

6. De meester zal gelast worden om zig naaukeurig naar art. 2 en 11 te 
gedragen.

Aan Hendrik Overweel het voorgenoemde voorgelezen zijnde, heeft zig 
daarmede tevreden getoont.
Vervolgens is hetzelve ook aan den schoolmeester voorgelezen en aangezegt, 
die belooft heeft zig daarna te zullen gedragen.
Deze notulen geresumeerd zijnde, zijn door de president en scriba onderte-
kent en de vergadering tot den 9 April eerstkomende gescheiden.

H. Pasman schout J.W. Doudes, pred.

Vergadering der Municipaliteit gehouden den 
16e Maart 1796 het tweede jaar der 
Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Eerstelijk is gecommuniceert dat 'er een missive is ingekomen van het 

committé van correspondentie in de Hoeksche en Zwijndrechtse Waard, welke 
gelezen zijnde, bleek dat deszelvs inhoud was dat 'er een vergadering stond 
gehouden te worden, van gecommitteerden uit de Municpaliteiten uit voorz. 
Waarden te Oud-Beijerland op Woensdag den 23 Maart aanstaande. 



Waarna men overging tot het benoemen van een commisie ten voorsz. einde 
en zijn daartoe bij het lot verkozen de burgers H. Pasman en Cornelis van 
Iperen. 

Vervolgens zijn 'er voor de vergadering gecompareert eenige burgers aan 
welke den schout raporteerde, dat den uitslag van hunnen verrigtigen niet na 
wensch was uitgevallen gelijk ook reeds bij voorraad in de publicatie 1.1. was 
gemeld, en derhalven in dien de burgers geen plan konden voortbrengen dat 
geschikt was om de oude dorpsschuld te verkrijgen, de Municipaliteit 'er niets 
beter op wist dan het octroij weder in werking te brengen, tot zo lange de 
schuld voldaan of een ander plan daargesteld was, waarop door de burgers en 
bijzonder door den burger Frans van der Giessen wierd gezegt, niet tevreden 
te zijn dat het octroij weder in werking gebragt wierd en dus verzogt en 
desnoods aan de Municipaliteit gelasten om een commissie uit hun te 
decerneeren om een beter plan te formeren. 

Is zulks na eenige debatten en vernederde uitdrukkingen door den burger 
Frans van der Giessen omtrent de Municipaliteit gedaan te hebben, geaccor-
deert. En geresolveert dat die commissie zal bestaan uit zes perzoneen als drie 
uit de Municipaliteit en drie uit de Burgerij en zijn daartoe vanwege de 
Municipaliteit benoemd de burgers Koen J.se van Strijen, Mij de Vlaming en 
Mij R.se Smits en vanwege de Burgerij de burgers Aart van der Wulp, Pieter 
Verijp en Fans van der Giessen, welke commissie zodra mogelijk een plan zal 
vervaardigen en aan de Municipaliteit en burgerij voordragen. 

Is eenparig geresolveerd vermits 'er niemand heden is opgekomen om zijn 
verschuldigt klappermansgeld te betalen, dat de schout aanstaande vrijdag bij 
den Procureur Verhoef zoude gaan, ten einde zijn advis te horen, hoe en op 
wat wijze met de zodanigen te handelen. 
En is vervolgens de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e Maart 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, sch. T. van de Koppel, 
secr. 

Vergadering gehouden den 19e Maart 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Is door de Commissie uit de Municipaliteit en Burgerij raport gedaan van 
hunnen verrigtingen als volgt. 

/fiat insertio/ 
Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert met den 

procureur Verhoeff daarover te besoigneeren, hoe en op wat wijze omtrent dit 
stuk te handelen, en bepaalt om een commissie te benoemen en zulks morgen 
ten uitvoer te brengen. En zijn daartoe benoemt vanwege de Municipaliteit 
Koen J. van Strijen en T. van de Koppel vanwege de burgerij A. van der Wulp 
en F. van der Giessen. 

De schout raporteert dat hij den procureur Verhoef heeft gesproken en dat 
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Waarna men overging tot het benoemen van een commisie ten voorsz. einde 
en zijn daartoe bij het lot verkozen de burgers H. Pasman en Cornelis van 
Iperen.

Vervolgens zijn 'er voor de vergadering gecompareert eenige burgers aan 
welke den schout raporteerde, dat den uitslag van hunnen verrigtigen niet na 
wensch was uitgevallen gelijk ook reeds bij voorraad in de publicatie l.l. was 
gemeld, en derhalven in dien de burgers geen plan konden voortbrengen dat 
geschikt was om de oude dorpsschuld te verkrijgen, de Municipaliteit 'er niets 
beter op wist dan het octroij weder in werking te brengen, tot zo lange de 
schuld voldaan of een ander plan daargesteld was, waarop door de burgers en 
bijzonder door den burger Frans van der Giessen wierd gezegt, niet tevreden 
te zijn dat het octroij weder in werking gebragt wierd en dus verzogt en 
desnoods aan de Municipaliteit gelasten om een commissie uit hun te 
decerneeren om een beter plan te formeren.

Is zulks na eenige debatten en vernederde uitdrukkingen door den burger 
Frans van der Giessen omtrent de Municipaliteit gedaan te hebben, geaccor-
deert. En geresolveert dat die commissie zal bestaan uit zes perzoneen als drie 
uit de Municipaliteit en drie uit de Burgerij en zijn daartoe vanwege de 
Municipaliteit benoemd de burgers Koen J.se  van Strijen, Arij de Vlaming en 
Arij R.se Smits en vanwege de Burgerij de burgers Aart van der Wulp, Pieter 
Verijp en Fans van der Giessen, welke commissie zodra mogelijk een plan zal 
vervaardigen en aan de Municipaliteit en burgerij voordragen.

Is eenparig geresolveerd vermits 'er niemand heden is opgekomen om zijn 
verschuldigt klappermansgeld te betalen, dat de schout aanstaande vrijdag bij 
den Procureur Verhoef zoude gaan, ten einde zijn advis te horen, hoe en op 
wat wijze met de zodanigen te handelen.
En is vervolgens de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e Maart 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, sch. T. van de Koppel, 
secr.

Vergadering gehouden den 19e Maart 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Is door de Commissie uit de Municipaliteit en Burgerij raport gedaan van 
hunnen verrigtingen als volgt.

/fiat insertio/
Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert met den 

procureur Verhoeff daarover te besoigneeren, hoe en op wat wijze omtrent dit 
stuk te handelen, en bepaalt om een commissie te benoemen en zulks morgen 
ten uitvoer te brengen. En zijn daartoe benoemt vanwege de Municipaliteit 
Koen J. van Strijen en T. van de Koppel vanwege de burgerij A. van der Wulp 
en F. van der Giessen.

De schout raporteert dat hij den procureur Verhoef heeft gesproken en dat 



dezelve hem had gezegt een concept publicatie in gereedheid te willen brengen 
en die te zenden gelijk hij heeft gedaan op heden, welke concept publicatie 
door den secretaris voorgelezen zijnde, is geresolveert om denzelve morgen te 
doen publiceren en zodanige zitdag bepalen als de schout best zoude 
convenieeren, doe hoe eerder hoe beter. 

De commandant der gewapende burgermacht alhier stond binnen en 
verzogt aan de Municipaliteit uit naam van het Corps om een qualificatie ten 
einde de commissie door hun benoemt zig zoude vervoegen naar Heusden en 
aldaar die geweren en wapens, welke in 't jaar 1787 van hier naar Heusden 
vervoert zijn, te halen, 't welk door de Municipalteit eenparig wierd 
geaccordeerd. 

En is vervolgens de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Maart, het tweede jaar  
der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 21e Maart 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De commissie te Dordt bij Procureur Verhoeff geadviseert hebbende, doet 
raport als volgt. 

/fiat insertio/ 
waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden de procureur Verhoeff per 
missive te verzoeken om zodra mogelijk over te komen, ten einde met 
denzelven over deze gewigtige zaak personeel te spreken. 

Verder is op voorstel van den schout goedgevonden om den vrijheidsboom 
van deze week niet te planten, maar hetzelve uit te stellen tot de volgende 
week. 

Verder is na deliberatie goedgevonden om in de volgende week alle gewig-
ten, ellen, kannen, pinten &c. te eijken. 
Waarna de vergadering is gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e Maart 1796, het tweede 
jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, secretaris 

Vergaderig gehouden den 24e Maart 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Is op voorstel van den burger Bongers, en na deliberatie over den Eijkmees-

ter Damis van Warendorp, door de meerderheid geresolveert om deszelvs 
tractement op den ouden voet te houden. 
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dezelve hem had gezegt een concept publicatie in gereedheid te willen brengen 
en die te zenden gelijk hij heeft gedaan op heden, welke concept publicatie 
door den secretaris voorgelezen zijnde, is geresolveert om denzelve morgen te 
doen publiceren en zodanige zitdag bepalen als de schout best zoude 
convenieeren, doe hoe eerder hoe beter.

De commandant der gewapende burgermacht alhier stond binnen en 
verzogt aan de Municipaliteit uit naam van het Corps om een qualificatie ten 
einde de commissie door hun benoemt zig zoude vervoegen naar Heusden en 
aldaar die geweren en wapens, welke in 't jaar 1787 van hier naar Heusden 
vervoert zijn, te halen, 't welk door de Municipalteit eenparig wierd 
geaccordeerd.

En is vervolgens de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Maart, het tweede jaar 
der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 21e Maart 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De commissie te Dordt bij Procureur Verhoeff geadviseert hebbende, doet 
raport als volgt.

/fiat insertio/
waarover gedelibereert zijnde is goedgevonden de procureur Verhoeff per 
missive te verzoeken om zodra mogelijk over te komen, ten einde met 
denzelven over deze gewigtige zaak personeel te spreken.

Verder is op voorstel van den schout goedgevonden om den vrijheidsboom 
van deze week niet te planten, maar hetzelve uit te stellen tot de volgende 
week.

Verder is na deliberatie goedgevonden om in de volgende week alle gewig-
ten, ellen, kannen, pinten &c. te eijken.
Waarna de vergadering is gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e Maart 1796, het tweede 
jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, secretaris

Vergaderig gehouden den 24e Maart 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Is op voorstel van den burger Bongers, en na deliberatie over den Eijkmees-

ter Damis van Warendorp, door de meerderheid geresolveert om deszelvs 
tractement op den ouden voet te houden.



Is vastgesteld om de vrijheidsboom te planten, aanstaande maandag de 
tweede Paasdag en de bestelling omtrent het een en ander overgelaten aan 
den burger Bongers. 

De burger Verhoef, in de vergadering verschenen zijnde, is met denzelve 
over het uitgebragt raport door de commissie uit de Municipaliteit en Burgerij 
gedelibereert en geresolveert het op volgende wijze te bewerkstelligen: dat de 
waren finantieelen staat van het dorp en ambagt zal worden opgegeven 
dewelke bestaat in de schulden welke 'er zijn en waar ze uit spruiten, daar en 
boven de jaarlijksche uitgaven en daartegen de inkomsten en eindelijk wat 'er 
te kort komt, dat aan het Provintiaal Bestuur per adres voordragen en 
verzoeken uit dien hoofde overeenkomstig het raport van de commissie daarop 
octroij, 

zoodat wij de onwillige desnoods bij parate executie tot betaling kunnen 
contringeren, en wierd den secretaris gelast om aan den procureur Verhoeff 
copie van de publicatie den 13 dezer gedaan omtrent dit stuk, alsmede van de 
resolutie genomen den 16e te bezorgen, en vervolgens een publicatie 't zij door 
den procureur, 't zij door den secretaris te concipieeren, ten einde aanstaande 
zondag over agt dagen te publiceren en een dag te bepalen wanneer de 
burgerij word opgeroepen om 't raport van de commissie te horen en 't verdere 
daaruit ontworpen plan zoals gezegt is voor te dragen, ten einde hun advis 
daarop uit te brengen. 
Vervolgens is gedelibereert over het nuttige van het invoeren van een beesten-
en paardenmarkt op deze onze plaats en algemeen geresolveert daar werk van 
te maken, waartoe eenige burgers iets zullen bijdragen om dat nuttig werk te 
helpen bevorderen. 

Verder is goedgevonden een commissie te benoemen tegen aanstaande 
maandag over agt dagen naar Mijnsheerenland ten einde uit de respective 
Municipaliteiten van den Hoeksche Waard te besoigneren over de zetting van 
't brood en zijn daartoe bij 't lot verkoren de burgers H. Pasman en L. 
Bongers. 
Voorts is door de burger Bonger voorgesteld om een publicaie te doen omtrent 
diegene dewelke nog geweeren of wapens onder zig mogten hebben van het 
voormalig gesubstiteerd hebbend genoodschap alhier, met last om het binnen 
3 maal 24 uuren na de publicatie op de regtkamer te bezorgen. 
Conform geconcludeerd. 

Nog is door Bongers verzogt om de geweeren en sabels welke van het Land 
op de Regtkamer zig bevinden ten gebruike aan het corps te geven, tot zo 
lange dezelve van de Municipaliteit mogte gerequireert worden door het 
committé Militair, 't welk is toegestaan, mits een behoorlijk bewijs daarvan 
door het corps aan de Municipaliteit werde ter hand gesteld. 
En is de vergadering vervolgens gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasmen, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den 26e Maart 1796, 
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Is vastgesteld om de vrijheidsboom te planten, aanstaande maandag de 
tweede Paasdag en de bestelling omtrent het een en ander overgelaten aan 
den burger Bongers.

De burger Verhoef, in de vergadering verschenen zijnde, is met denzelve 
over het uitgebragt raport door de commissie uit de Municipaliteit en Burgerij 
gedelibereert en geresolveert het op volgende wijze te bewerkstelligen: dat de 
waren finantieelen staat van het dorp en ambagt zal worden opgegeven 
dewelke bestaat in de schulden welke 'er zijn en waar ze uit spruiten, daar en 
boven de jaarlijksche uitgaven en daartegen de inkomsten en eindelijk wat 'er 
te kort komt, dat aan het Provintiaal Bestuur per adres voordragen en 
verzoeken uit dien hoofde overeenkomstig het raport van de commissie daarop 
octroij, 

zoodat wij de onwillige desnoods bij parate executie tot betaling kunnen 
contringeren, en wierd den secretaris gelast om aan den procureur Verhoeff 
copie van de publicatie den 13 dezer gedaan omtrent dit stuk, alsmede van de 
resolutie genomen den 16e te bezorgen, en vervolgens een publicatie 't zij door 
den procureur, 't zij door den secretaris te concipieeren, ten einde aanstaande 
zondag over agt dagen te publiceren en een dag te bepalen wanneer de 
burgerij word opgeroepen om 't raport van de commissie te horen en 't verdere 
daaruit ontworpen plan zoals gezegt is voor te dragen, ten einde hun advis 
daarop uit te brengen.
Vervolgens is gedelibereert over het nuttige van het invoeren van een beesten-
en paardenmarkt op deze onze plaats en algemeen geresolveert daar werk van 
te maken, waartoe eenige burgers iets zullen bijdragen om dat nuttig werk te 
helpen bevorderen.

Verder is goedgevonden een commissie te benoemen tegen aanstaande 
maandag over agt dagen naar Mijnsheerenland ten einde uit de respective 
Municipaliteiten van den Hoeksche Waard te besoigneren over de zetting van 
't brood en zijn daartoe bij 't lot verkoren de burgers H. Pasman en L. 
Bongers.
Voorts is door de burger Bonger voorgesteld om een publicaie te doen omtrent 
diegene dewelke nog geweeren of wapens onder zig mogten hebben van het 
voormalig gesubstiteerd hebbend genoodschap alhier, met last om het binnen 
3 maal 24 uuren na de publicatie op de regtkamer te bezorgen.
Conform geconcludeerd.

Nog is door Bongers verzogt om de geweeren en sabels welke van het Land 
op de Regtkamer zig bevinden ten gebruike aan het corps te geven, tot zo 
lange dezelve van de Municipaliteit mogte gerequireert worden door het 
committé Militair, 't welk is toegestaan, mits een behoorlijk bewijs daarvan 
door het corps aan de Municipaliteit werde ter hand gesteld.
En is de vergadering vervolgens gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasmen, schoutTeunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den 26e Maart 1796, 



het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De notulen der vooraande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

Is door den schout gecommuniceerd een brief te hebben ontvangen van de 
bailliuw Kluit, inhoudende een verzoek om gecommitteerden uit de Municipa-
liteit te zenden aanstaande dingsdag den 29e dezer te Westmaas ten huize 
van Jan de Wijs, ten einde met hem zodanige schikkingen te maken, als het 
meeste en best met zijne last overeen zoude komen, waarover gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden uit hoofde 'er in de brief geen woord staat, waarin 
eigenlijk zijnen last bestaat, een missive te zenden aan de Municipaliteit te 
Strijen, hoe dezelve daarover denkt, of zij gecommitteerden zenden, ja dan 
neen, alsmede dat den burger Vermaas (die dat vrijwillig op zig nam) na 
Puttershoek tot hetzelve einde zig zou begeven - dog intussen wierd geresol-
veerd provisioneel een commissie te depecheeren, en zijn daartoe benoemt de 
burgers Cornelis Verijp en Lodewijk Bongers. 

Voorts is geresolveert om eerstkomende dingsdag een begin te maken met 
den Eijk, zulks op morgen bij publicatie bekend te maken. 

Is gecompareert een commissie uit de gedissolveerde societeit alhier, 
dewelke communiceerde, dat zij gelast waren van de laatstbijeengeroepenen 
Societeit om aan de Municipaliteit voor te dragen en te verzoeken om in plaats 
van de gedissolveerde societeit een grondvergadering op te rigten en tot dat 
doel een commissie uit de Municipaliteit te mogen hebben en gecombineerd 
met hun een plan te concipieeren dat tot het meeste nut konde strekken, 
waarop door de Municipaliteit wierd verzogt om buiten te staan, en vervolgens 
over hun verzoek gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan de commissie te 
verzekeren dat zij 'er volstrekt niet tegen waren om een grondvergadering op te 
rigten, maar ter contrarie, dog door de volhandigheid en menigvuldige 
bijeenkomsten van hun, zelvs met verzuim van huisselijke zaken, verzogten 
dat de commissie, aan deszelfs committenten zouden communiceeren dat 
zijlieden dit werk aan hun overgaven, zoodat door hun een plan zoude worden 
geconcipieert en hetzelve alsdan aan de Municipaliteit ter approbatie worden 
overgegeven, even gelijk plaats heeft gehad, in onze naastgelegen stad 
Dordrecht, met welk voorstel de commissie genoegen nam en vertrok. 

En is de vergadering vervolgens gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 31e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, 
secretaris. 

Vergadering gehouden den 31e Maart 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Is door den schout voorgesteld om morgen imand bij Verhoeff te zenden, ten 
einde hem te verzoeken aamstaande Zaturdag over agt dagen alhier te komen, 
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het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De notulen der vooraande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend.

Is door den schout gecommuniceerd een brief te hebben ontvangen van de 
bailliuw Kluit, inhoudende een verzoek om gecommitteerden uit de Municipa-
liteit te zenden aanstaande dingsdag den 29e dezer te Westmaas ten huize 
van Jan de Wijs, ten einde met hem zodanige schikkingen te maken, als het 
meeste en best met zijne last overeen zoude komen, waarover gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden uit hoofde 'er in de brief geen woord staat, waarin 
eigenlijk zijnen last bestaat, een missive te zenden aan de Municipaliteit te 
Strijen, hoe dezelve daarover denkt, of zij gecommitteerden zenden, ja dan 
neen, alsmede dat den burger Vermaas (die dat vrijwillig op zig nam) na 
Puttershoek tot hetzelve einde zig zou begeven - dog intussen wierd geresol-
veerd provisioneel een commissie te depecheeren, en zijn daartoe benoemt de 
burgers Cornelis Verijp en Lodewijk Bongers.

Voorts is geresolveert om eerstkomende dingsdag een begin te maken met 
den Eijk, zulks op morgen bij publicatie bekend te maken.

Is gecompareert een commissie uit de gedissolveerde societeit alhier, 
dewelke communiceerde, dat zij gelast waren van de laatstbijeengeroepenen 
Societeit om aan de Municipaliteit voor te dragen en te verzoeken om in plaats 
van de gedissolveerde societeit een grondvergadering op te rigten en tot dat 
doel een commissie uit de Municipaliteit te mogen hebben en gecombineerd 
met hun een plan te concipieeren dat tot het meeste nut konde strekken, 
waarop door de Municipaliteit wierd verzogt om buiten te staan, en vervolgens 
over hun verzoek gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan de commissie te 
verzekeren dat zij 'er volstrekt niet tegen waren om een grondvergadering op te 
rigten, maar ter contrarie, dog door de volhandigheid en menigvuldige 
bijeenkomsten van hun, zelvs met verzuim van huisselijke zaken, verzogten 
dat de commissie, aan deszelfs committenten zouden communiceeren dat 
zijlieden dit werk aan hun overgaven, zoodat door hun een plan zoude worden 
geconcipieert en hetzelve alsdan aan de Municipaliteit ter approbatie worden 
overgegeven, even gelijk plaats heeft gehad, in onze naastgelegen stad 
Dordrecht, met welk voorstel de commissie genoegen nam en vertrok.

En is de vergadering vervolgens gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 31e Maart 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schoutTeunis van de Koppel, 
secretaris.

Vergadering gehouden den 31e Maart 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Is door den schout voorgesteld om morgen imand bij Verhoeff te zenden, ten 
einde hem te verzoeken aamstaande Zaturdag over agt dagen alhier te komen, 



dat als dan tegen die tijd de burgerij zoude worden opgeroepen om over het 
gemaakte plan te spreken, alsmede dat men die dag de dorpsrekening dan 
ook zoude kunnen doen, en ook met den procureur Verhoeff als dan spreken 
over den uitslag van 't agterstallige klappermansgeld, welk voorstel algemeen 
wierd goedgekeurd en de secretaris het eerste opgedragen. 

Is na deliberatie geresolveert om aanstaande zondag een publicatie te doen 
omtrent den Eijk, vermits 'er bevonden is, dat 'er veel gewigt te ligt was niet 
alleen, maar zelvs verscheide schoon 't hun aangezegt was, niet hebben 
goedgevonden om te komen Eijken, en derhalve daarbij een ider ten allerern-
stigste te verbieden om met ongeijkt gewigt of meter te wegen of te meten en 
een ider burger verzoeken daarop naukeurig agt te geven, en in geval zulks 
ontdekkende daarvan ten eersten kennis te geven aan de Municipaliteit. 

Is verder gedelibereert over het zetten van palen voor de beestenmarkt en 
goedgevonden met Verhoef daarover te spreken. 

Is geresolveert om morgen de publicatie van de markten, zoveel mogelijk in 
den Hoekschen, Zwijndrechtschen en Alblasserwaarden te bezorgen. 

Is verder gedelibereert over de ontvngen aanschrijving omtrent de opgave 
der manschappen, die onder de wapenen zig bevinden, alsmede diegene 
dewelke daartoe bevoegt en geschikt geoordeelt worden, en geresolveert om op 
dezelve te antwoorden zoals gerequireerd word, vervolgens voorgesteld zijnde, 
om een commissie uit den Krijgsraad te verzoeken, ten einde met de 
Municipaliteit over de bevoegde en ongeschikte te spreken. Is zulks 
goedgevonden, en tot dat einde den schout en secretaris gecommitteert, om 
zodanig een commissie uit de krijgsraad (dewelke ook vergadert was) te 
verzoeken, 't welk dezelve dadelijk ten uitvoer bragten, en aan de 
Municipaliteit raporteerde dat den Krijgsraad het verzoek approbeerde, en 
dadelijk een commissie zoude zenden. 

Dezelve gecompareert zijnde, is met den anderen daarover gedelibereert en 
de lijst door de krijgsraad omtrent de bevoegde en geschikte te voren reeds 
geformeert, met nog eenige burgers vermeerdert. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent de 5e april 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche vrijheid 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de 
Koppel, secretaris. 

Vergadering den 5e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
De schout steld voor om zaturdag bij het doen der dorpsrekening een 

commissie uit de Burgerij te verzoeken, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden dit aan de burgerij over te laten, als dezelve prezent is, zullende 
als dan 't aan dezelve voorgesteld worden. 

Is verder geraadpleegt over het zetten der palen, tot 't houden der 
beestenmarkt, waarover de secretaris met Verhoef had gesproken en aan de 
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dat als dan tegen die tijd de burgerij zoude worden opgeroepen om over het 
gemaakte plan te spreken, alsmede dat men die dag de dorpsrekening dan 
ook zoude kunnen doen, en ook met den procureur Verhoeff als dan spreken 
over den uitslag van 't agterstallige klappermansgeld, welk voorstel algemeen 
wierd goedgekeurd en de secretaris het eerste opgedragen.

Is na deliberatie geresolveert om aanstaande zondag een publicatie te doen 
omtrent den Eijk, vermits 'er bevonden is, dat 'er veel gewigt te ligt was niet 
alleen, maar zelvs verscheide schoon 't hun aangezegt was, niet hebben 
goedgevonden om te komen Eijken, en derhalve daarbij een ider ten allerern-
stigste te verbieden om met ongeijkt gewigt of meter te wegen of te meten en 
een ider burger verzoeken daarop naukeurig agt te geven, en in geval zulks 
ontdekkende daarvan ten eersten kennis te geven aan de Municipaliteit.

Is verder gedelibereert over het zetten van palen voor de beestenmarkt en 
goedgevonden met Verhoef daarover te spreken.

Is geresolveert om morgen de publicatie van de markten, zoveel mogelijk in 
den Hoekschen, Zwijndrechtschen en Alblasserwaarden te bezorgen.

Is verder gedelibereert over de ontvngen aanschrijving omtrent de opgave 
der manschappen, die onder de wapenen zig bevinden, alsmede diegene 
dewelke daartoe bevoegt en geschikt geoordeelt worden, en geresolveert om op 
dezelve te antwoorden zoals gerequireerd word, vervolgens voorgesteld zijnde, 
om een commissie uit den Krijgsraad te verzoeken, ten einde met de 
Municipaliteit over de bevoegde en ongeschikte te spreken. Is zulks 
goedgevonden, en tot dat einde den schout en secretaris gecommitteert, om 
zodanig een commissie uit de krijgsraad (dewelke ook vergadert was) te 
verzoeken, 't welk dezelve dadelijk ten uitvoer bragten, en aan de 
Municipaliteit raporteerde dat den Krijgsraad het verzoek approbeerde, en 
dadelijk een commissie zoude zenden.

Dezelve gecompareert zijnde, is met den anderen daarover gedelibereert en 
de lijst door de krijgsraad omtrent de bevoegde en geschikte te voren reeds 
geformeert, met nog eenige burgers vermeerdert.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent de 5e april 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche vrijheid

Herman Pasman, schout Teunis van de 
Koppel, secretaris.

Vergadering den 5e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
De schout steld voor om zaturdag bij het doen der dorpsrekening een 

commissie uit de Burgerij te verzoeken, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden dit aan de burgerij over te laten, als dezelve prezent is, zullende 
als dan 't aan dezelve voorgesteld worden. 

Is verder geraadpleegt over het zetten der palen, tot 't houden der 
beestenmarkt, waarover de secretaris met Verhoef had gesproken en aan de 



vergadering raporteerde dat denzelven van oordeel was, dat 'er den dijkgraaf  
van Nieuw Bonaventura over diende gesproken te worden, dog dat zulks niet 
kon geweigert worden, want dat 't eigenlijk onder de naam van verzoek, maar  
een kennisgeving was, 't welk wierd goedgevonden en een commissie daartoe 
benoemd, alsmede om de zilveren doos, voor die de meeste beesten op de 
markt bragt te kopen, en zijn dartoe bij het lot verkozen de burgers Cornelis 
van Iperen en Koen Jse. van Strijen. 

Is verder geresolveert om van ider Beest dat op de markt komt een stuiver 
te eischen, 't zij jong of oud, en van ider paard twee stuivers en twee perzonen 
te qualificeeren om dat geld te ontvangen, dog egter de eerste beestenmarkt 
vrij te stellen. Is geresumeert om morgen de bode rond te zenden, ten einde de 
beloofde gelden voor de premien van de markt op te halen. 

Vervolgens doet de Commissie te Mijnsheerenland bijeen geweest zijnde, 
raport van hare verrigtingen, volgens notulen daarvan gehouden, om de 
zetting van 't brood zelve te regulaaren en daarom bij missive daarvan kennis 
geven aan den Raad van Dordrecht en Wethouders van Geervliet en dezelve 
bedanken om voor het vervolg de zettingen van 't brood te zenden, als mede 
ook per missive daarvan berigt doen toekomen aan het provintiaal bestuur 
van Holland, dat verder een berekening ws gemaakt van de kosten, dewelke 
'er lopen op het bakken en de berekening op deze wijze gemaakt, bij 
voorbeeld, de markt van den Tarw is 40 schell 	 f 12:-:- 
impost 	 3:8:- 
Bakloon en brand 	 1:10:- 

40 broden uit een zak moet de 4 lb. kosten 
en met gist 
De rog tot 29 sch. de zak 
impost 
bakloon en brand 

16:18:-
8 stuiv. 8 penn. 

9 stuiv. 
f 8:14 

1:13 

 

1:10 

    

samen 	 f 11:17 
39 broden uit de zak is de vier l.b. 	 6 stuivers. 
En dan vervolgens ider 2 sch. op of afgaan van de markt, twee duiten op 
afslag, op de 4 lb., dog in geval den tarw op 30 sch. komt, zal dan een oortje 
meer afslaan, als de gewoone twee duiten op de 4 l.b., en zo mede ook als hij 
op 20 sch. komt, 

Zijnde voorts goedgevonden om een kundige makelaar uit Dordrecht te 
verzoeken om ider 14 dagen een martbriefje voor de Municipaliteit te 
vervaardigen, en dat ider 't zijne met zijn schipper laat halen, en dan daarna 
de zetting regulieren. 
Welk raport wierd goedgekeurd en de commissie bedankt. 

Is verder goedgevonden om den tuijnman van Killezigt een fooijtje te geven, 
voor de hulp welke hij heeft toegebragt aan de vrijheidsboomen, met 't 
uitroeijen van dezelve &c.: en daartoe betaald zes zesthalven, dewelke Bongers 
hem bij de eerste gelegenheid zal ter hand stellen, en tot dat einde door de 
schout dezelve aan Bongers gegeven. 
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vergadering raporteerde dat denzelven van oordeel was, dat 'er den dijkgraaf 
van Nieuw Bonaventura over diende gesproken te worden, dog dat zulks niet 
kon geweigert worden, want dat 't eigenlijk onder de naam van verzoek, maar 
een kennisgeving was, 't welk wierd goedgevonden en een commissie daartoe 
benoemd, alsmede om de zilveren doos, voor die de meeste beesten op de 
markt bragt te kopen, en zijn dartoe bij het lot verkozen de burgers Cornelis 
van Iperen en Koen Jse. van Strijen.

Is verder geresolveert om van ider Beest dat op de markt komt een stuiver 
te eischen, 't zij jong of oud, en van ider paard twee stuivers en twee perzonen 
te qualificeeren om dat geld te ontvangen, dog egter de eerste beestenmarkt 
vrij te stellen. Is geresumeert om morgen de bode rond te zenden, ten einde de 
beloofde gelden voor de premien van de markt op te halen.

Vervolgens doet de Commissie te Mijnsheerenland bijeen geweest zijnde, 
raport van hare verrigtingen, volgens notulen daarvan gehouden, om de 
zetting van 't brood zelve te regulaaren en daarom bij missive daarvan kennis 
geven aan den Raad van Dordrecht en Wethouders van Geervliet en dezelve 
bedanken om voor het vervolg de zettingen van 't brood te zenden, als mede 
ook per missive daarvan berigt doen toekomen aan het provintiaal bestuur 
van Holland, dat verder een berekening ws gemaakt van de kosten, dewelke 
'er lopen op het bakken en de berekening op deze wijze gemaakt, bij 
voorbeeld, de markt van den Tarw is 40 schell f 12:-:- 
impost 3:8:-
Bakloon en brand 1:10:-

________________
16:18:-

40 broden uit een zak moet de 4 lb. kosten 8 stuiv. 8 penn.
en met gist 9 stuiv.
De rog tot 29 sch. de zak f 8:14
impost 1:13
bakloon en brand 1:10

_______________
samen f 11:17
39 broden uit de zak is de vier l.b. 6 stuivers.
En dan vervolgens ider 2 sch. op of afgaan van de markt, twee duiten op 
afslag, op de 4 lb., dog in geval den tarw op 30 sch. komt, zal dan een oortje 
meer afslaan, als de gewoone twee duiten op de 4 l.b., en zo mede ook als hij 
op 20 sch. komt, 

Zijnde voorts goedgevonden om een kundige makelaar uit Dordrecht te 
verzoeken om ider 14 dagen een martbriefje voor de Municipaliteit te 
vervaardigen, en dat ider 't zijne met zijn schipper laat halen, en dan daarna 
de zetting regulieren.
Welk raport wierd goedgekeurd en de commissie bedankt.

Is verder goedgevonden om den tuijnman van Killezigt een fooijtje te geven, 
voor de hulp welke hij heeft toegebragt aan de vrijheidsboomen, met 't 
uitroeijen van dezelve &c.: en daartoe betaald zes zesthalven, dewelke Bongers 
hem bij de eerste gelegenheid zal ter hand stellen, en tot dat einde door de 
schout dezelve aan Bongers gegeven.



Waarna de vergadering is gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e april 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, 
secretaris. 

Vergadering gehouden den 9e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
De municipaliteit aan de Burgerij bij publicatie bekend gemaakt hebbende, 

dat de dorpsrekening heden middag zal worden gedaan, zijn 'er eenige burgers 
gecompareert en door den schout aan dezelve verzogt een commissie uit hun 
midden te decerneeren, ten einde de rekeningen en quitantien na te zien, 
waarop de prezente bij stemming benoemde de burgers Pieter Verijp en 
Cornelis van Gink, vervolgens dezelve zig bij de Municipaliteit gevoegt 
hebbende, is de rekening door den secretaris gelezen en voort zonder eenige 
exceptie goedgekeurd en geteekent. 

Vervolgens den procureur Verhoef in de vergadering verschenen zijnde, ten 
einde den burgerij voor te dragen het raport van de commissie uit de 
municipaliteit en burgerij en tegelijk aan alle de prezente voor te dragen hoe 
zij over de zaak dagten, of zij genegen zijn het octroij van 1794 weder in 
werking te brengen, of met het plan door de Municipaliteit voorgedragen 
genoegen namen, zulks verrrigt zijnde, en alle de prezente opgeteekent zijnde, 
is hun het voorgemelde hoofd voor hoofd afgevraagt en bij den uitslag 
gebleken dat met de leden van de Municipaliteit en Commissie uit de burgerij 
'er 29 Burgers voor waren om het octroij van 1794 buiten werking te houden 
en met het voorgestelde plan genoegen namen, daar 'er integendeel zeven voor 
waren dat het octroij van 1794 weder in werking zoude worden gebragt. 

Vervolgens door de Municipaliteit met den procureur gesproken hebbende 
over de gewezen klapperman Dirk van Waardenburg, of het niet goed zoude 
zijn denzelve te dagvaarden en te spreken over de restanten, zulks goedge-
keurd zijnde, is denzelve gecompareert en na met denzelve een geruimen tijd 
te hebben gesproken, is denzelve gelast buiten te staan en vervolgens op advis 
der procureur goedgevonden den klapperman voor te stellen, dat hem door 
den schout een lijst zal worden ter hand gestelt, van die perzonen dewelke nog 
niet hebben getaald, dat voor haar rekening staat, of aan wien summatie 
billetten zijn gezonden en niet zijn gecompareert, ten einde door hem daaruit 
een exacte lijst worde geformeert, welke perzonen 't zij eigenaars of huurders, 
eigenlijk schuldig zijn en dan voorts door hem bij die lieden zoude moeten 
werden gegaan, om dat geld op te halen, en diegene dewelke als dan 
weigeragtig blijven om te betalen, dat als dan door de Municipaliteit hem de 
behulpzame hand zoude worden geboden, welke voorstel aan hem gedaan 
zijnde, ook door hem wierd aangenomen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aluds geresumeert, gearresteert en geteekent den 12e April 1796, het 2e jaar  
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Waarna de vergadering is gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e april 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris.

Vergadering gehouden den 9e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
De municipaliteit aan de Burgerij bij publicatie bekend gemaakt hebbende, 

dat de dorpsrekening heden middag zal worden gedaan, zijn 'er eenige burgers 
gecompareert en door den schout aan dezelve verzogt een commissie uit hun 
midden te decerneeren, ten einde de rekeningen en quitantien na te zien, 
waarop de prezente bij stemming benoemde de burgers Pieter Verijp en 
Cornelis van Gink, vervolgens dezelve zig bij de Municipaliteit gevoegt 
hebbende, is de rekening door den secretaris gelezen en voort zonder eenige 
exceptie goedgekeurd en geteekent.

Vervolgens den procureur Verhoef in de vergadering verschenen zijnde, ten 
einde den burgerij voor te dragen het raport van de commissie uit de 
municipaliteit en burgerij en tegelijk aan alle de prezente voor te dragen hoe 
zij over de zaak dagten, of zij genegen zijn het octroij van 1794 weder in 
werking te brengen, of met het plan door de Municipaliteit voorgedragen 
genoegen namen, zulks verrrigt zijnde, en alle de prezente opgeteekent zijnde, 
is hun het voorgemelde hoofd voor hoofd afgevraagt en bij den uitslag 
gebleken dat met de leden van de Municipaliteit en Commissie uit de burgerij 
'er 29 Burgers voor waren om het octroij van 1794 buiten werking te houden 
en met het voorgestelde plan genoegen namen, daar 'er integendeel zeven voor 
waren dat het octroij van 1794 weder in werking zoude worden gebragt.

Vervolgens door de Municipaliteit met den procureur gesproken hebbende 
over de gewezen klapperman Dirk van Waardenburg, of het niet goed zoude 
zijn denzelve te dagvaarden en te spreken over de restanten, zulks goedge-
keurd zijnde, is denzelve gecompareert en na met denzelve een geruimen tijd 
te hebben gesproken, is denzelve gelast buiten te staan en vervolgens op advis 
der procureur goedgevonden den klapperman voor te stellen, dat hem door 
den schout een lijst zal worden ter hand gestelt, van die perzonen dewelke nog 
niet hebben getaald, dat voor haar rekening staat, of aan wien summatie 
billetten zijn gezonden en niet zijn gecompareert, ten einde door hem daaruit 
een exacte lijst worde geformeert, welke perzonen 't zij eigenaars of huurders, 
eigenlijk schuldig zijn en dan voorts door hem bij die lieden zoude moeten 
werden gegaan, om dat geld op te halen, en diegene dewelke als dan 
weigeragtig blijven om te betalen, dat als dan door de Municipaliteit hem de 
behulpzame hand zoude worden geboden, welke voorstel aan hem gedaan 
zijnde, ook door hem wierd aangenomen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aluds geresumeert, gearresteert en geteekent den 12e April 1796, het 2e jaar 



der Bataavsche vrijheid. 
Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden den 12e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Den burger Willem Kluit Lzn. aan den schout verzogt hebbende om de 
Municipaliteit bijeen te doen komen, is daarop deze vergadering belegt, en 
denzelven compareerde, communiceerde aan de vergadering de reden waarom 
hij de Municipaliteit moeste spreken, hierin bestaande, dat hij order had van 
commissarissen uit het Provinciaal Bestuur van Holland, om alle mogelijke 
spoed te maken ter bemanning van de vloot, en daarom voorstelde, dewijl 
'SGravendeel twee man zoude moeten leveren, of het niet best zoude zijn in 
navolging van die in den Zwijndrechtse Waard bij publicatie bekend te maken, 
dat 'er manschappen moeten worden geleverd, hetzij in natura of in geld en 
derhalve de Municipaliteit op zekere tijd daartoe zoude vaceeren en lijsten ter 
inschrijving zoude gereed hebben, alsmede dat zodanige lijsten bj de schout 
en secretaris ook in gereedheid zoude zijn, &c., waarop door den schout aan 
hem is gevraagt of hij voorzien was van schriftelijke qualificatie, 't welk door 
hem met neen beantwoord wierd - vervolgens over deze zaak gedelibereert 
zijnde, is begrepen, vermits wij met Cillershoek in de grondvergaderingen één 
zijn, ook verpligt zijn met haar over deze zaak in conferentie te handelen, dit 
eenparig zo begrepen zijnde, is goedgevonden aan de municipaliteit van 
Cillershoek 'er kennis van te geven en te verzoeken een commissie uit hun 
aanstaande vrijdag den 15e dezer 's namiddags ten half drie uuren alhier te 
zenden, met last om over gemelde zaak te spreken. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, 
secretaris. 

Vergadering gehouden den 15e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De burgers J. de Rooij en J. in 't Veld, als gecommitteert door en vanwege 
de Municipaliteit van Cillershoek, alhier gekomen zijnde, is met den anderen 
over voormelde zaak rijpelijk gedelibereert en eenparig geresolveert, uit hoofde 
den burger Kluit niet schijnt voorzien te zijn van een schriftelijke qualificatie, 
tot deze zaak, om 'er vooralsnog geen werk van te maken, maar zoo lange te 
wagten totdat 'er aanschrijving of eenig nader bepalingen daaromtrent mogte 
komen, wanneer men dan ook niet twijffelde of 'er zou geld genoeg komen om 
'er een paar man voor te kunnen kopen, dewijl ider veel tegen het loten zou 
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der Bataavsche vrijheid.
Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden den 12e April 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Den burger Willem Kluit Lzn. aan den schout verzogt hebbende om de 
Municipaliteit bijeen te doen komen, is daarop deze vergadering belegt, en 
denzelven compareerde, communiceerde aan de vergadering de reden waarom 
hij de Municipaliteit moeste spreken, hierin bestaande, dat hij order had van 
commissarissen uit het Provinciaal Bestuur van Holland, om alle mogelijke 
spoed te maken ter bemanning van de vloot, en daarom voorstelde, dewijl 
'SGravendeel twee man zoude moeten leveren, of het niet best zoude zijn in 
navolging van die in den Zwijndrechtse Waard bij publicatie bekend te maken, 
dat 'er manschappen moeten worden geleverd, hetzij in natura of in geld en 
derhalve de Municipaliteit op zekere tijd daartoe zoude vaceeren en lijsten ter 
inschrijving zoude gereed hebben, alsmede dat zodanige lijsten bj de schout 
en secretaris ook in gereedheid zoude zijn, &c., waarop door den schout aan 
hem is gevraagt of hij voorzien was van schriftelijke qualificatie, 't welk door 
hem met neen beantwoord wierd - vervolgens over deze zaak gedelibereert 
zijnde, is begrepen, vermits wij met Cillershoek in de grondvergaderingen één 
zijn, ook verpligt zijn met haar over deze zaak in conferentie te handelen, dit 
eenparig zo begrepen zijnde, is goedgevonden aan de municipaliteit van 
Cillershoek 'er kennis van te geven en te verzoeken een commissie uit hun 
aanstaande vrijdag den 15e dezer 's namiddags ten half drie uuren alhier te 
zenden, met last om over gemelde zaak te spreken.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris.

Vergadering gehouden den 15e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De burgers J. de Rooij en J. in 't Veld, als gecommitteert door en vanwege 
de Municipaliteit van Cillershoek, alhier gekomen zijnde, is met den anderen 
over voormelde zaak rijpelijk gedelibereert en eenparig geresolveert, uit hoofde 
den burger Kluit niet schijnt voorzien te zijn van een schriftelijke qualificatie, 
tot deze zaak, om 'er vooralsnog geen werk van te maken, maar zoo lange te 
wagten totdat 'er aanschrijving of eenig nader bepalingen daaromtrent mogte 
komen, wanneer men dan ook niet twijffelde of 'er zou geld genoeg komen om 
'er een paar man voor te kunnen kopen, dewijl ider veel tegen het loten zou 



hebben. 
Na dit verrigte is de vergadering gescheiden. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e April 1796, het 2e jaar  
der Bataavsche Vrijheid 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden den 20e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Op ingekomen aanschrijving van het Provintiaal Bestuur van Holland van 
donderdaag 5 Maart 1796 betrekkelijk de ambtenaren welke nog geene grond-
vergaderingen hebben bijgewoond en welke dus luid: 

/fiat insertie/ 
heeft de Municipaliteit die ambtenaren welke daar nog niet aan hebben 
voldaan opgeroepen met dat gevolg dat dezelve alle de belofte in gemelde 
aanschrijving vervat, hebben gedaan, 
dog de sluiswagter Pieter Barendrecht, niet gecompareert zijnde, om reden 
zijn vrouw hem de boodschap niet had gedaan, is goedgevonden de zelven te 
dagvaarden tegen hedenavond te zeven uuren. 

Nog een aanschrijving bekomen hebbende met last om een commissie te 
benoemen uit de Municipaliteit ten einde met een committé uit het Provintiaal 
Bestuur van Holland alsmede met de Committé van Waakzaamheid te 
corresponderen, en al zulke werkingen doen als in gemelde aanschrijving 
bepaald is, zijn tot die commissie benoemd de burgers Arij de Vlaming, 
Lodewijk Bongers en Koen Jse. van Strijen. 

Door den schout geommuniceert zijnde, dat den burger Schoenmakers 
zijne benoeming als lid van 't committé van Waakzaamheid heeft 
aangenomen, is goedgevonden denzelve hedenavond te verzoeken den eed als 
zodanig te komen afleggen. 

Den president-schepen vraagt aan de vergadering of 'er ook imand van de 
leden permissie gegeven heeft aan H. Diepenhorst om aan het schoolhuis te 
verwen, waarop alle zig declareerden 'er niets van te weten, als de schout, 
welke communiceerde dat de Matres hem hadde gezegt dat 'er glasen te 
stoppen waren, en de stopverf van de houtjes gedeeltelijk af was, en dus nodig 
dat daarna werde gezien, dat hij daarop aan Diepenhorst hadde gezegt dat hij 
zul;ks zoude verrigten, waarop eenparig als billijk en behoorlijk geoordeelt 
wierd, dat diegene dewelke het verwen geordonneert hebben 't ook zullen 
betalen, waarop vervolgens geinformeert is en bevonden dat Hendrik 
Diepenhorst voorgaf dat in 't voorleden jaar zulks hem was aanbevolen, dog 
doe niet gedaan, en daarom hij nu had goedgevonden zulks te verrigten, dog 
om zulks juist te weten, wierd goedgevonden den burger Diepenhorst te 
verzoeken heden avond eens boven te komen ten einde die zaak te onderzoe-
ken. 

Den burger H. Schoenmaker gecompareert zijnde, is daar zelve door den 
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hebben.
Na dit verrigte is de vergadering gescheiden.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e April 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche Vrijheid

Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden den 20e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Op ingekomen aanschrijving van het Provintiaal Bestuur van Holland van 
donderdaag 5 Maart 1796 betrekkelijk de ambtenaren welke nog geene grond-
vergaderingen hebben bijgewoond en welke dus luid:

/fiat insertie/
heeft de Municipaliteit die ambtenaren welke daar nog niet aan hebben 
voldaan opgeroepen met dat gevolg dat dezelve alle de belofte in gemelde 
aanschrijving vervat, hebben gedaan,
dog de sluiswagter Pieter Barendrecht, niet gecompareert zijnde, om reden 
zijn vrouw hem de boodschap niet had gedaan, is goedgevonden de zelven te 
dagvaarden tegen hedenavond te zeven uuren.

Nog een aanschrijving bekomen hebbende met last om een commissie te 
benoemen uit de Municipaliteit ten einde met een committé uit het Provintiaal 
Bestuur van Holland alsmede met de Committé van Waakzaamheid te 
corresponderen, en al zulke werkingen doen als in gemelde aanschrijving 
bepaald is, zijn tot die commissie benoemd de burgers Arij de Vlaming, 
Lodewijk Bongers en Koen Jse. van Strijen.

Door den schout geommuniceert zijnde, dat den burger Schoenmakers 
zijne benoeming als lid van 't committé van Waakzaamheid heeft 
aangenomen, is goedgevonden denzelve hedenavond te verzoeken den eed als 
zodanig te komen afleggen.

Den president-schepen vraagt aan de vergadering of 'er ook imand van de 
leden permissie gegeven heeft aan H. Diepenhorst om aan het schoolhuis te 
verwen, waarop alle zig declareerden 'er niets van te weten, als de schout, 
welke communiceerde dat de Matres hem hadde gezegt dat 'er glasen te 
stoppen waren, en de stopverf van de houtjes gedeeltelijk af was, en dus nodig 
dat daarna werde gezien, dat hij daarop aan Diepenhorst hadde gezegt dat hij 
zul;ks zoude verrigten, waarop eenparig als billijk en behoorlijk geoordeelt 
wierd, dat diegene dewelke het verwen geordonneert hebben 't ook zullen 
betalen, waarop vervolgens geinformeert is en bevonden dat Hendrik 
Diepenhorst voorgaf dat in 't voorleden jaar zulks hem was aanbevolen, dog 
doe niet gedaan, en daarom hij nu had goedgevonden zulks te verrigten, dog 
om zulks juist te weten, wierd goedgevonden den burger Diepenhorst te 
verzoeken heden avond eens boven te komen ten einde die zaak te onderzoe-
ken.

Den burger H. Schoenmaker gecompareert zijnde, is daar zelve door den 



secretaris het formulier van den eed voorgelezen en heeft vervolgens den eed 
in qualiteit als lid van het committé van waakzaamheid afgelegt. 

Den burger Diepenhorst gecompareert zijnde, is door denzelve gezegt dat hij 
even te voren de oude Municipaliteit is afgegaan, order had gekregen om de 
glazen te stoppen en het noodzakelijke aan het schoolhuis te verrigten, dat 'er 
doe geen gelegenheid was om 't te doen, en hij naderhand met de schout 
daarover hadde gesproken, dewelke hem hadde gezegt dat hij de glazen zoude 
stoppen, en de stopverf aan de houtjes herstellen en verder 't geen nodig was 
zoude verrigten, dog 't welk door den schout verstrekt wierd ontkend, en 
gezegt nooit anders tegen hem gesproken te hebben als van het bovenge-
noemde, waarop vervolgens bleek dat het gezegde voor de schout waarheid 
was, en voorts door Diepenhorst wierd gezegt dat 'er niets meer door hem was 
gedaan, als dat volstrekt noodzakelijk was, en 'er nu niets meer te doen was, 
als van agteren aan 't schoolhuis aan een kozijn, dog dat hij verzogt zoals den 
burger Bongers tevoren reeds had voorgesteld, dat 'er een commissie van een 
of twee leden wierd gecommitteert om 't werk na te zien, 't welk wierd 
goedgekeurd, en zijn daartoe benoemd de burgers A. de Vlaming en Arij Kse 
Smits. 

Den sluiswagter Pieter Barendrecht, gecompareert zijnde, heeft denzelven 
de belofte in boven gemelde aanschrijving vervat, afgelegd. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 22e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Herman Pasman, schout 	Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den 22e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De commissie in de vorige vergadering benoemt, raporteert dat dezelve 't 
schoolhuis heeft nagezien en bevonden dat 'er nog 't een en ander noodzake-
lijk te verrigten was, dog aan Diepenhorst gezegt hadde dat hij een kozijn 
agter in 't schoolhuis nog wat zou herstellen, en dat het 't dan verder wel zou 
geordonneert worden, welk raport door de vergadering wierd goedgekeurd en 
de commisse bedankt. 

Door den secretaris gelezen zijnde een missive van de Municipaliteit van 
Strijen, met verzoek om gecommitteerden te zenden tegen aanstaande 
Zaturdag den 23e dezer 's namiddags ten twee uren op het dorpshuis te 
Strijen, ten einde met gedeputeerden uit de Municipaliteiten van de Bailluagie 
van Strijen te delibereren over de wijze hoe het defect omtrent 't Collegie, 
belast met de waarneming van de crimineele justitie, 't welk eenige tijd buiten 
werking is geweest, weder te herstellen, waarover gedelibereert zijnde, is 
algemeen goedgevonden daaraan te voldoen, en bij het lot gecommitteerdt de 
Burgers H. Pasman en T. van de Koppel, dog de laatste heeft zijne commissie 
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secretaris het formulier van den eed voorgelezen en heeft vervolgens den eed 
in qualiteit als lid van het committé van waakzaamheid afgelegt.

Den burger Diepenhorst gecompareert zijnde, is door denzelve gezegt dat hij 
even te voren de oude Municipaliteit is afgegaan, order had gekregen om de 
glazen te stoppen en het noodzakelijke aan het schoolhuis te verrigten, dat 'er 
doe geen gelegenheid was om 't te doen, en hij naderhand met de schout 
daarover hadde gesproken, dewelke hem hadde gezegt dat hij de glazen zoude 
stoppen, en de stopverf aan de houtjes herstellen en verder 't geen nodig was 
zoude verrigten, dog 't welk door den schout verstrekt wierd ontkend, en 
gezegt nooit anders tegen hem gesproken te hebben als van het bovenge-
noemde, waarop vervolgens bleek dat het gezegde voor de schout waarheid 
was, en voorts door Diepenhorst wierd gezegt dat 'er niets meer door hem was 
gedaan, als dat volstrekt noodzakelijk was, en 'er nu niets meer te doen was, 
als van agteren aan 't schoolhuis aan een kozijn, dog dat hij verzogt zoals den 
burger Bongers tevoren reeds had voorgesteld, dat 'er een commissie van een 
of twee leden wierd gecommitteert om 't werk na te zien, 't welk wierd 
goedgekeurd, en zijn daartoe benoemd de burgers A. de Vlaming en Arij Kse
Smits.

Den sluiswagter Pieter Barendrecht, gecompareert zijnde, heeft denzelven 
de belofte in boven gemelde aanschrijving vervat, afgelegd.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 22e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Herman Pasman, schout Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den 22e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De commissie in de vorige vergadering benoemt, raporteert dat dezelve 't 
schoolhuis heeft nagezien en bevonden dat 'er nog 't een en ander noodzake-
lijk te verrigten was, dog aan Diepenhorst gezegt hadde dat hij een kozijn 
agter in 't schoolhuis nog wat zou herstellen, en dat het 't dan verder wel zou 
geordonneert worden, welk raport door de vergadering wierd goedgekeurd en 
de commisse bedankt.

Door den secretaris gelezen zijnde een missive van de Municipaliteit van 
Strijen, met verzoek om gecommitteerden te zenden tegen aanstaande 
Zaturdag den 23e dezer 's namiddags ten twee uren op het dorpshuis te 
Strijen, ten einde met gedeputeerden uit de Municipaliteiten van de Bailluagie 
van Strijen te delibereren over de wijze hoe het defect omtrent 't Collegie, 
belast met de waarneming van de crimineele justitie, 't welk eenige tijd buiten 
werking is geweest, weder te herstellen, waarover gedelibereert zijnde, is 
algemeen goedgevonden daaraan te voldoen, en bij het lot gecommitteerdt de 
Burgers H. Pasman en T. van de Koppel, dog de laatste heeft zijne commissie 



overgegeven aan den burger A.K. Smits en is den secretaris gelast om een 
Credentiaal diesaangaande in gereedheid te brengen, met last onder anderen, 
om die zaak commissoriaal te maken. 

Door den burger Bongers verder voorgesteld zijnde, om op voormelde 
vergadering te proponeeren dat 'er een vergadering wierd belegt uit 
gecommitteerden van alle de Municipaliteiten van dezen Waard, ten einde het 
daarheen te dirigeeren, dat alle de ampten, in iders district openvallende, 
wierden begeven aan burgers van die plaats, althans zoo dezelve de vereischte 
bekwaamheid bezitten, dewelke 'er tot zodanige ampten vereischt worden, ook 
de collecteurs daaronder begrepen, waarover gedelibereert zijnde, is eenparig 
geresolvert zodanige propositie te doen, en de commissie gelast 'er gebruik van 
te maken. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vergadering gehouden den 24e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Zijn in den Huwelijkschen Staat bevestigt Jacob van Prooijen J.M. met 
Cornelia Dorst, Jd. beiden van 'SGravendeel. 

De commissie benoemt bij de vorige vergadering naar Strijen, doet raport, 
hierin bestaande dat 'er niets van aanbelang was verrigt, vermits alleen 
gecommitteerden van Westmaas en 'SGravendeel waren gecompareert en dus 
de meerderheid absent waren gebleven, dog dat de Municipaliteit van Strijen 
evenwel sterk hadde geinsteent om de zaak voort te zetten, als was het slegts 
met hun die nu prezent waren, dat zij daarop hadden aangemerkt, dat, wijl de 
Municipaliteit van Strijen door een groot aantal stemgeregtigde burgers was 
aangezogt om van de bewuste zaak werk te maken, dezelve daardoor op goede 
gronden kan voortwerken, dan dat het met hun zoo niet was, dewijl hunne 
stemgeregtigde burgers 'er zig tot nog toe niet gemeleert hadden, en ook tot 
dat einde niet waren gehoord, zij wel in geenen deele twijffelden als zulks 
plaats hadde, of ze zouden zig daarmede (tenminste de meerderheid) ook wel 
conformeren, dog zo lange zulks egter geen plaats hadde, zij niet verder in die 
zaak, nu met de meerderheid konden treden, dog hunne committenten 'er 
Raport van zouden doen, waarop die van Strijen zulks goedkeurde, dog 
verzogten zodra mogelijk 'er werk van te maken, dewijl de bewuste zaak 
diende voortgezet te worden, met verzoek om 'er dan ook ten eersten aan hun 
kennis van te geven en dat zij zulks hadden aangenomen, dat 'er vervolgens 
nog een voorstel was gedaan om van ider zeven dorpen een lid tot de 
vierschaar te benoemen, wijl ider dezelvde betrekking erop hadde, welk 
voorstel was vervangen door een andere propositie, namelijk om 'er van 
Strijen als zijnde de Hoofdplaats drie, van 'SGravendeel twee, van de overige 
dorpen ook twee te verkiezen, dog welke propositie niet tot conclusie konde 
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overgegeven aan den burger A.K. Smits en is den secretaris gelast om een 
Credentiaal diesaangaande in gereedheid te brengen, met last onder anderen, 
om die zaak commissoriaal te maken.

Door den burger Bongers verder voorgesteld zijnde, om op voormelde 
vergadering te proponeeren dat 'er een vergadering wierd belegt uit 
gecommitteerden van alle de Municipaliteiten van dezen Waard, ten einde het 
daarheen te dirigeeren, dat alle de ampten, in iders district openvallende, 
wierden begeven aan burgers van die plaats, althans zoo dezelve de vereischte 
bekwaamheid bezitten, dewelke 'er tot zodanige ampten vereischt worden, ook 
de collecteurs daaronder begrepen, waarover gedelibereert zijnde, is eenparig 
geresolvert zodanige propositie te doen, en de commissie gelast 'er gebruik van 
te maken.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e April 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vergadering gehouden den 24e April 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Zijn in den Huwelijkschen Staat bevestigt Jacob van Prooijen J.M. met 
Cornelia Dorst, Jd. beiden van 'SGravendeel.

De commissie benoemt bij de vorige vergadering naar Strijen, doet raport, 
hierin bestaande dat 'er niets van aanbelang was verrigt, vermits alleen 
gecommitteerden van Westmaas en 'SGravendeel waren gecompareert en dus 
de meerderheid absent waren gebleven, dog dat de Municipaliteit van Strijen 
evenwel sterk hadde geinsteent om de zaak voort te zetten, als was het slegts 
met hun die nu prezent waren, dat zij daarop hadden aangemerkt, dat, wijl de 
Municipaliteit van Strijen door een groot aantal stemgeregtigde burgers was 
aangezogt om van de bewuste zaak werk te maken, dezelve daardoor op goede 
gronden kan voortwerken, dan dat het met hun zoo niet was, dewijl hunne 
stemgeregtigde burgers 'er zig tot nog toe niet gemeleert hadden, en ook tot 
dat einde niet waren gehoord, zij wel in geenen deele twijffelden als zulks 
plaats hadde, of ze zouden zig daarmede (tenminste de meerderheid) ook wel 
conformeren, dog zo lange zulks egter geen plaats hadde, zij niet verder in die 
zaak, nu met de meerderheid konden treden, dog hunne committenten 'er 
Raport van zouden doen, waarop die van Strijen zulks goedkeurde, dog 
verzogten zodra mogelijk 'er werk van te maken, dewijl de bewuste zaak 
diende voortgezet te worden, met verzoek om 'er dan ook ten eersten aan hun 
kennis van te geven en dat zij zulks hadden aangenomen, dat 'er vervolgens 
nog een voorstel was gedaan om van ider zeven dorpen een lid tot de 
vierschaar te benoemen, wijl ider dezelvde betrekking erop hadde, welk 
voorstel was vervangen door een andere propositie, namelijk om 'er van 
Strijen als zijnde de Hoofdplaats drie, van 'SGravendeel twee, van de overige 
dorpen ook twee te verkiezen, dog welke propositie niet tot conclusie konde 



worden gebragt om reden te voren opgegeven, alsmede omdat zij op dit point 
ongelast waren. 

De vergadering keurt dit raport goed, en bedankt de commissie. 
Vervolgens is over hetzelve gedelibereert en unaniem geresolveert om aan 

de Municipaliteit van Strijen te schrijven dat zij het best oordeelde, om dan de 
absente nogmaals over de bewuste zaak te schrijven, en aan hun te 
verzoeken, zig per missive te willen declareeren, of zij zig de zaak willen 
aantrekken, ja dan neen, en wanneer zij 'er zig (onverhoopt) niet mede wilden 
bemoeijen, wij dan evenwel onze stem geregtigde burgers zouden oproepen, en 
die 'er voor zijnde, dan bereid waren om schoon de minderheid hebbende, 
evenwel met hun en Westmaas door te werken. 

Den secretaris word vervolgens gelast om een concept missive in gereedheid 
te brengen, 't welk denzelve verrigt hebbende, die aan de vergadering 
voorleest, dewelke word goedgekeurd en hem gelast in 't net te schrijven en 
vervolgens morgen bijtijds door de bode aan de Municipaliteit van Strijen te 
laten bezorgen, dewelke dan ook tegelijk omtrent de zetting van 't brood bij 
den burger A. Pesant eens zoude informeeren, hoe het 'er mede gelegen is, ten 
welken einde hem eenige letteren door den secretaris zoude worden 
medegegeven, dog intusschen resolveerde men om de zetting van 't brood, de-
welk was ingekomen van Dordt voor dit maal nog te respecteren, en 'er 
gebruik van te maken, en morgen ogtent ten zeven uuren doen publiceren. 

Vervolgens is de vergadering gscheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den len Meij 1796, het 2e jaar  
der Bataavsche Vrijheid. 

Vergadering gehouden den le Meij, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Zijn in den Huwelijken staat bevestigt Dirk Gijsb. Bijl J.M. met Maccheltje 
Noteboom, wed. van Steen Stoker, beiden van 'SGravendeel. 

Door de schout voorgestelt zijnde om de brandspuit ten eersten te 
probeerde en daaover gedelibereerd en goedgevonden om H. Diepenhorst aan 
te zeggen de stokken op order te brengen en wel ; 

de knop van boven zwart, 
de stok groen 
en van onderen 9 duim ook zwart, 
aan de eene zijde de nummer, 
de tweede het jaargetal, 
de derde 'SGravendeel 
en de vierde Brandmeester of adsistent te schilderen. 

Voorts is geresolveert om den hoed bij de vrijheidsboom te plaatzen en den 
burger Bongers verzogt 'er zoo spoedig mogelijk werk van te maken. 
Vervolgens ingekomen zijnde een extract uit het register der Resolutien van 
het Provintiaal Committe130 van Holland, genomen op den 22en April 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid, zijnde van de volgende inhoud: 
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worden gebragt om reden te voren opgegeven, alsmede omdat zij op dit point 
ongelast waren.

De vergadering keurt dit raport goed, en bedankt de commissie.
Vervolgens is over hetzelve gedelibereert en unaniem geresolveert om aan 

de Municipaliteit van Strijen te schrijven dat zij het best oordeelde, om dan de 
absente nogmaals over de bewuste zaak te schrijven, en aan hun te 
verzoeken, zig per missive te willen declareeren, of zij zig de zaak willen 
aantrekken, ja dan neen, en wanneer zij 'er zig (onverhoopt) niet mede wilden 
bemoeijen, wij dan evenwel onze stem geregtigde burgers zouden oproepen, en 
die 'er voor zijnde, dan bereid waren om schoon de minderheid hebbende, 
evenwel met hun en Westmaas door te werken.

Den secretaris word vervolgens gelast om een concept missive in gereedheid 
te brengen, 't welk denzelve verrigt hebbende, die aan de vergadering 
voorleest, dewelke word goedgekeurd en hem gelast in 't net te schrijven en 
vervolgens morgen bijtijds door de bode aan de Municipaliteit van Strijen te 
laten bezorgen, dewelke dan ook tegelijk omtrent de zetting van 't brood bij 
den burger A. Pesant eens zoude informeeren, hoe het 'er mede gelegen is, ten 
welken einde hem eenige letteren door den secretaris zoude worden 
medegegeven, dog intusschen resolveerde men om de zetting van 't brood, de-
welk was ingekomen van Dordt voor dit maal nog te respecteren, en 'er 
gebruik van te maken, en morgen ogtent ten zeven uuren doen publiceren.

Vervolgens is de vergadering gscheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 1en Meij 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche Vrijheid.

Vergadering gehouden den 1e Meij, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Zijn in den Huwelijken staat bevestigt Dirk Gijsb. Bijl J.M. met Maccheltje 
Noteboom, wed. van Steen Stoker, beiden van 'SGravendeel.

Door de schout voorgestelt zijnde om de brandspuit ten eersten te 
probeerde en daaover gedelibereerd en goedgevonden om H. Diepenhorst aan 
te zeggen de stokken op order te brengen en wel ;

de knop van boven zwart, 
de stok groen 
en van onderen 9 duim ook zwart, 
aan de eene zijde de nummer, 
de tweede het jaargetal, 
de derde 'SGravendeel 
en de vierde Brandmeester of adsistent te schilderen.

Voorts is geresolveert om den hoed bij de vrijheidsboom te plaatzen en den 
burger Bongers verzogt 'er zoo spoedig mogelijk werk van te maken.
Vervolgens ingekomen zijnde een extract uit het register der Resolutien van 
het Provintiaal Committe130 van Holland, genomen op den 22en April 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid, zijnde van de volgende inhoud:



Extract uit het register de Resolutien van 
het Provintiaal Committé van Holland 
genomen op 

den 22e April 1796 
Het tweede Jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Gelezen zijnde de missive door de gecommitteerdens uit de Municipaliteiten 
van Strijen, 'SGravendeel, Heinenoord, Puttershoek, Koomdijlc, Piershil, 
Mijnsherenland, Hitzert, Maasdam, Cillershoek en Group, den 1 le dezer uit 
Mijnsherenland aan het Provintiaal Bestuur van Holland geschreven, houdende 
om redenen daarbij vermeld dat zij aan den provisionelen Raad van Dordrecht 
en aan Wethouders van Geervliet hadden kennis gegeven, dat zij hun bedank-
ten voor het vervolgen der zendingen van de zettingen van het brood, terwijl zij 
zorge zouden dragen, dat zij nog hunne bakkers, nog de goede ingezetenen 
eenige redenen hadden om zig over de gemaakte bepalingen te beklagen, dat zij 
ook vermeende aan het provintiaal bestuur daarvan berigt te moeten doen 
toekomen, niet twifffelende of deze schikkingen niet anders dan tot 
gemoetkoming der armen en met de heilzaamste oogmerken gemaakt, zouden 
goedgekeurd worden. 
Is na deliberatie en gehoord het advis van de departementen van het algemeen 
welzijn en financien goedgevonden en verstaan, aan de Municipaliteiten van 
Strijen, 'SGravendeel, Heienoord, Puttershoek, Koorndijk, Piershil, 
Mijnsherenland, Hitzert, Maasdam, Cillershoek en Group, dan dezen de vrijheid 
te laten om provisioneel gedurende den tijd van drie maanden de zetting van het 
brood zelve na de convenientie van hunne pl• atzen te doen. 

En zal Extract deezer gegeven worden aan het officie fiscaal en de inspec-
teurs tot narigt en aan de voorn. Municipaliteiten en den opziender Hoeuft, zo om 
daarvan aan de penzonen, in deze geconcentreerd, kennis te geven, als om zig 
daarna te reguleren. 

Accordeert met voorn. register (was geteekend) J.T. Leemans. 
Verder gedelibereert zijnde over de ingekomen marktbrief van 't brood, ge-

zonden door den burger Castendijk, is algemeen geresolveert om het tarwe-
brood twee duiten op de 2 lb af te slaan, en het roggebrood de 4 lb een stuiver 
en dus dat 
het tarwebrood de 2 lb gebakken met gist zal verkogt worden voor 4 stuivers 2 
penningen 
en met zuurdeeg voor 3 stuivers 85 14 penningen 
en het roggebrood de 4 lb voor 5 stuivers 4 penningen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den 8e Meij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 

••••••••Mhataian 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

Extract uit het register de Resolutien van 
het Provintiaal Committé van Holland 
genomen op

den 22e April 1796
Het tweede Jaar der Bataavsche Vrijheid.

Gelezen zijnde de missive door de gecommitteerdens uit de Municipaliteiten 
van Strijen, 'SGravendeel, Heinenoord, Puttershoek, Koorndijk, Piershil, 
Mijnsherenland, Hitzert, Maasdam, Cillershoek en Group, den 11e dezer uit 
Mijnsherenland aan het Provintiaal Bestuur van Holland geschreven, houdende 
om redenen daarbij vermeld dat zij aan den provisionelen Raad van Dordrecht 
en aan Wethouders van Geervliet hadden kennis gegeven, dat zij hun bedank-
ten voor het vervolgen der zendingen van de zettingen van het brood, terwijl zij 
zorge zouden dragen, dat zij nog hunne bakkers, nog de goede ingezetenen 
eenige redenen hadden om zig over de gemaakte bepalingen te beklagen, dat zij 
ook vermeende aan het provintiaal bestuur daarvan berigt te moeten doen 
toekomen, niet twijffelende of deze schikkingen niet anders dan tot 
gemoetkoming der armen en met de heilzaamste oogmerken gemaakt, zouden 
goedgekeurd worden.
Is na deliberatie en gehoord het advis van de departementen van het algemeen 
welzijn en financien goedgevonden en verstaan, aan de Municipaliteiten van 
Strijen, 'SGravendeel, Heienoord, Puttershoek, Koorndijk, Piershil, 
Mijnsherenland, Hitzert, Maasdam, Cillershoek en Group, dan dezen de vrijheid 
te laten om provisioneel gedurende den tijd van drie maanden de zetting van het 
brood zelve na de convenientie van hunne plaatzen te doen.

En zal Extract deezer gegeven worden aan het officie fiscaal en de inspec-
teurs tot narigt en aan de voorn. Municipaliteiten en den opziender Hoeuft, zo om 
daarvan aan de perzonen, in deze geconcentreerd, kennis te geven, als om zig 
daarna te reguleren.

Accordeert met voorn. register (was geteekend) J.T. Leemans.
Verder gedelibereert zijnde over de ingekomen marktbrief van 't brood, ge-

zonden door den burger Castendijk, is algemeen geresolveert om het tarwe-
brood twee duiten op de 2 lb af te slaan, en het roggebrood de 4 lb een stuiver 
en dus dat 
het tarwebrood de 2 lb gebakken met gist zal verkogt worden voor 4 stuivers 2 
penningen 
en met zuurdeeg voor 3 stuivers & 14 penningen 
en het roggebrood de 4 lb voor 5 stuivers 4 penningen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

Herman Pasman, schout en Teunis van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den 8e Meij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gecompareert een commissie uit de stemgeregtigde burgerij, gedepecheert 
tot het formeren van een plan voor de grondvergaderingen, te kennen gevende 
dat zij zodanig een plan hadden geconcipieerd, en dus 't zelve ter approbatie 
aan de Municipaliteit voorstelden, waarop hetzelve door den secretaris wierd 
voorgelezen, en verder verzogt om het in deliberatie te houden, terwijl men 
zodra mogelijk den uitslag daarvan aan de commissie zoude berigten. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende perzonen: 
Steven van Halteren J.M. met Geertruij Uitterlinden J.D., beiden van 
'SGravendeel 
Herman Kranendonk J.M. met Cornelia Ase Mookhoek J.D., beide van 
'SGravendeel 
Heiman Pietersz. Schram J.M. met Cornelia Barendrecht J.D., beiden van 
'SGravendeel en 
Barend Prigge J.M. van Lengerig bij Teklenburg met Lena Bijvank, J.D. van 
'SGravendeel. 
Is door den secretaris gelezen een decreet, ingekomen van het provintiaal 
committé van Holland, behelzende een aanschrijving en last aan de Municipa-
liteit om een commissie te benoemen uit de burgerij ten einde onderzoek te 
doen omtrent de geforceerde geldnegotiatie, of ider zijn aandeel daaraan 
voldaan heeft, en daartoe te benoemen een aanzienlijk getal perzonen, na de 
groote van hunne plaats. 
Is in deliberatie gebragt of men een commissie zal benoemen ten voorz. einde 
en unaniem geresolveert, vervolgens uit hoeveel perzonen dezelve zal bestaan, 
en goedgevonden uit agt en zijn door de meerderheid bij besloten briefjes 
daartoe verkoren de burgers Hendrik Diepenhorst, J.Overweel, P. Verijp, 
H.Schoenmaker, T. van der Giessen, T. van de Koppel, D. Egging en C. van 
Gink. 

Zijn gecompareerd de bakkers van dezen dorpe, met name Rokus Smits, 
Pieter de Vries voor deszelvs schoonmoeder de weduwe Mom, Pieter 
Schotsman en Mij Roc. Smits en waarbij zig ook voegde ons medelid den 
burger Mij Kse Smits, zeggende zulks zijn zaak te zijn, dewelke zig beklaagde 
over de zetting van 't brood, dat de markt van tarw en rogge voorleden 
donderdag weder hoger in prijs was geweest, en dus vraagden om raad, hoe 
zig daarin te gedragen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert (na dat zij 
buiten gestaan hadden) hun aan te zeggen dat de Municipaliteit voornemens 
was, zig volstrekt te zullen houden aan de resolutie, genomen bij de 
Municipaliteiten van den Hoekschen Waard te Mijnsherenland en 'er derhalve 
nog niets aan konden veranderen, maar moesten wagten tot aanstaande 
donderdag, wanneer ider Municipaliteit weer een marktbrief zoude krijgen en 
dus overeenkomstig dezelve als dan zoude worden gehandeld. 

Is voorts na deliberatie goedgevonden om onderzoek te doen, hoe het op 
andere plaatzen in dezen waard met de prijs van het brood gelegen is, en zien 
te bewerken dat 'er een martbrief wordt bezorgt, aan alle, waarin word 
opgegeven maar een prijs van goede baktarw en rogge opdat de zetting egaal 
gesteld word. 
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De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gecompareert een commissie uit de stemgeregtigde burgerij, gedepecheert 
tot het formeren van een plan voor de grondvergaderingen, te kennen gevende 
dat zij zodanig een plan hadden geconcipieerd, en dus 't zelve ter approbatie 
aan de Municipaliteit voorstelden, waarop hetzelve door den secretaris wierd 
voorgelezen, en verder verzogt om het in deliberatie te houden, terwijl men 
zodra mogelijk den uitslag daarvan aan de commissie zoude berigten.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende perzonen:
Steven van Halteren J.M. met Geertruij Uitterlinden J.D., beiden van 
'SGravendeel
Herman Kranendonk J.M. met Cornelia Ase Mookhoek J.D., beide van 
'SGravendeel
Heiman Pietersz. Schram J.M. met Cornelia Barendrecht J.D., beiden van 
'SGravendeel en
Barend Prigge J.M. van Lengerig bij Teklenburg met Lena Bijvank, J.D. van 
'SGravendeel.
Is door den secretaris gelezen een decreet, ingekomen van het provintiaal 
committé van Holland, behelzende een aanschrijving en last aan de Municipa-
liteit om een commissie te benoemen uit de burgerij ten einde onderzoek te 
doen omtrent de geforceerde geldnegotiatie, of ider zijn aandeel daaraan 
voldaan heeft, en daartoe te benoemen een aanzienlijk getal perzonen, na de 
groote van hunne plaats.
Is in deliberatie gebragt of men een commissie zal benoemen ten voorz. einde 
en unaniem geresolveert, vervolgens uit hoeveel perzonen dezelve zal bestaan, 
en goedgevonden uit agt en zijn door de meerderheid bij besloten briefjes 
daartoe verkoren de burgers Hendrik Diepenhorst, J.Overweel, P. Verijp, 
H.Schoenmaker, T. van der Giessen, T. van de Koppel, D. Egging en C. van 
Gink.

Zijn gecompareerd de bakkers van dezen dorpe, met name Rokus Smits, 
Pieter de Vries voor deszelvs schoonmoeder de weduwe Mom, Pieter 
Schotsman en Arij Roc. Smits en waarbij zig ook voegde ons medelid den 
burger Arij Kse Smits, zeggende zulks zijn zaak te zijn, dewelke zig beklaagde 
over de zetting van 't brood, dat de markt van tarw en rogge voorleden 
donderdag weder hoger in prijs was geweest, en dus vraagden om raad, hoe 
zig daarin te gedragen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert (na dat zij 
buiten gestaan hadden) hun aan te zeggen dat de Municipaliteit voornemens 
was, zig volstrekt te zullen houden aan de resolutie, genomen bij de 
Municipaliteiten van den Hoekschen Waard te Mijnsherenland en 'er derhalve 
nog niets aan konden veranderen, maar moesten wagten tot aanstaande 
donderdag, wanneer ider Municipaliteit weer een marktbrief zoude krijgen en 
dus overeenkomstig dezelve als dan zoude worden gehandeld.

Is voorts na deliberatie goedgevonden om onderzoek te doen, hoe het op 
andere plaatzen in dezen waard met de prijs van het brood gelegen is, en zien 
te bewerken dat 'er een martbrief wordt bezorgt, aan alle, waarin word 
opgegeven maar een prijs van goede baktarw en rogge opdat de zetting egaal 
gesteld word.



Vervolgens het geconcipieerd adres van den burger Verhoef ingekomen zijnde, 
is het zelve geresumeerd en goedgekeurd, exept een kleine verandering in het 
poinct van de assche, dat die van de vlasboeren en bakkers niet mag worden 
gebragt op huurlanden, en den secretaris gelast dezelve morgen te zenden aan 
Burger Verhoeff, met kennisgeving van die verandering en verzoek van zo 
spoedig mogelijk 't zelve verder te bewerkstelligen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e Meij 1796, het 2e jaar  
der Bataavsche vrijheid 

Herman Pasman schout 	Teunis 	van 	de 
Koppel,secretaris 

Vergadering gehouden den 14e Meij 
1796 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is ingekomen een martbrief van Castendijk omtrent de granen en bevonden 
dat de markt is geweest 
van goede baktarw 37 tot 40 
en de rog 24 tot 27 schell 
en derhalven geresolveert 't tarwebrood vier duiten en 't roggebrood twee 
duiten op de 4 lb op te zetten. 
Vervolgens is over het plan van de grondvergadering gedelibereert en Art. 1 en 
2 goedgekeurd, art. 3 wat te sterk beschouwd, art. 4 geheel afgekeurd en de 
overige geapprobeerd, waarna hetzelve met de volgende missive weder is 
gezonden aan de commissie. De missive luidde als volgt: 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer Ambacht, aan de commissie 
gedecemeert tot het concipieeren van een plan tot het oprigten eener 
grondvergaderig opvoorsz. dorper 

Medeburgers! 
Wij hebben de Eer Ul. bij dezen te berigten dat door ons 't geconcipieerde plan 
betrekkelijk de oprigtin eener grondvergadering op dezen dorpe is geexamineerd 
en goed gekeurd, exept Art. 3 en 4 omreden Art. 3 ons wat te sterk voorkomt en 
wel gaarne zouden zien dat het zelve eenigzints wierde verandert en verzagt en 
wat Art. 4 aanbelangt kunnen wij onze goedkeuring in geenen deele aangeven 
dewijl (ons bedunken) het dezelve met de vrijheid en gelijlcheid volmaakt strijdig 
is. 
Wij blijven na toewensching van heil en aanbod van broederschap: 
U Lieder medeburgers De Municipaliteit voornoemd. 

Ter ord. van dezelve 	T. van de Koppel secr. 
'SGravendeel, 14e Mey 1796 't tweede jaar der Bataavsche vrijheid. 

Is ingekomen een lijst van den klapperman omtrent den achterstallige 
schulden, en algemeen begrepen dat het zijn zaak is om dezelve op te halen 
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Vervolgens het geconcipieerd adres van den burger Verhoef ingekomen zijnde, 
is het zelve geresumeerd en goedgekeurd, exept een kleine verandering in het 
poinct van de assche, dat die van de vlasboeren en bakkers niet mag worden 
gebragt op huurlanden, en den secretaris gelast dezelve morgen te zenden aan 
Burger Verhoeff, met kennisgeving van die verandering en verzoek van zo 
spoedig mogelijk 't zelve verder te bewerkstelligen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e Meij 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche vrijheid

Herman Pasman schout Teunis van de 
Koppel,secretaris

Vergadering gehouden den 14e Meij 
1796 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is ingekomen een martbrief van Castendijk omtrent de granen en bevonden 
dat de markt is geweest
van goede baktarw 37 tot 40
en de rog 24 tot 27 schell
en derhalven geresolveert 't tarwebrood vier duiten en 't roggebrood twee 
duiten op de 4 lb op te zetten.
Vervolgens is over het plan van de grondvergadering gedelibereert en Art. 1 en 
2 goedgekeurd, art. 3 wat te sterk beschouwd, art. 4 geheel afgekeurd en de 
overige geapprobeerd, waarna hetzelve met de volgende missive weder is 
gezonden aan de commissie. De missive luidde als volgt:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer Ambacht, aan de commissie 
gedecerneert tot het concipieeren van een plan tot het oprigten eener 
grondvergaderig opvoorsz. dorpe:

Medeburgers!  
Wij hebben de Eer Ul. bij dezen te berigten dat door ons 't geconcipieerde plan 
betrekkelijk de oprigtin eener grondvergadering op dezen dorpe is geexamineerd 
en goed gekeurd, exept Art. 3 en 4 omreden Art. 3 ons wat te sterk voorkomt en 
wel gaarne zouden zien dat het zelve eenigzints wierde verandert en verzagt en 
wat Art. 4 aanbelangt kunnen wij onze goedkeuring in geenen deele aangeven 
dewijl (ons bedunken) het dezelve met de vrijheid en gelijkheid volmaakt strijdig 
is.
Wij blijven na toewensching van heil en aanbod van broederschap:
U Lieder medeburgers De Municipaliteit voornoemd.

Ter ord. van dezelve T.van de Koppel secr.
'SGravendeel, 14e Mey 1796 't tweede jaar der Bataavsche vrijheid.

Is ingekomen een lijst van den klapperman omtrent den achterstallige 
schulden, en algemeen begrepen dat het zijn zaak is om dezelve op te halen 



en zooveel mogelijk in te winnen. 
Is na deliberatie Unaniem Geresolveerd, om de Brandspuit aanstaande 

Maandag den 16e dezer te proberen en dat de wijk van Bevershoek ten 2 uren 
's namiddags en de andere wijk ten 4 Uuren zal beginnen.2  

Is vervolgens na Deliberatie Geresolveert uit hoofde van het 5e Artijkel van 
het Dorpsreglement, dat de sloten agter de Erven in de Noord Voorstraat, als 
buursloten zijnde, alsmede die agter het kerkhof, moeten worden opgemaakt, 
binnen een maand nadat het gepubliceert wort op de wijte en diepte daarbij 
bepaald en de Secretaris zal daarvan als mede van het proberen der 
Brandspuit een publicatie te vervaardigen, ten einde dezelve morgen te 
publiceren. 

Den 15e van dito zijn in den Huwelijke Staat bevestigt Arij de Jong van 
Wieldrecht met Cornelia van den Giessen Td. van 'S Gravendeel. 

Den 16e de dag zijnde bepaald om de brandspuit te proberen, heeft het 
zelve uit hoofde van de zwaren regen geen voortgang gehad, en als doe nader 
bepaald op aanstaande zaturdag den 21e dezer, en wel zo dat de wijk van de 
Noordvoorstraat ten 2 uure nademiddag en de andere ten 4 uuren precies zal 
beginnen, op de boete bij het reglement bepaald. 

Is goedgevonden de teekens voor de manschappen voor zaturdag is 't 
mogelijk ook in gereedheid te brengen en daartoe bepaald Zwart Tuige-Leer, 
geteekent met iders qualite ende nummers en zulks om den regter arm 
gebonden en de secretaris verzogt zulks te bezorgen en door hem ook 
aangenomen. 

De commissie van onderzoek, door de Municipaliteit verkoren, gedagvaart 
zijnde, en hun het decreet voorgelezen van hunnen benoeming kennis gegeven 
zijnde, hebben de leden voor deze commissie vriendelijk bedankt. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus Geresumeert, Gearresteert en Geteekent, den 16 Mei 1796, het 2e Jaar 
der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden den 21e Meij 
1796 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der twee vorige vergaderingen zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Is gelezen een missive van de Commissie benoemt tot het concipieeren van het 
plan tot de grondvergadering alhier met terugzending van het plan zelve, 
welke misive dus luid: 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 

De Commissie gedecerneert tot het concipieeren van 
een plan tot het oprigten eener grondvergadering te 

2 
Elia afloop van deze oefeningen vonden er Ongeregeldheden plaats Mie vierseloarterslallern 
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en zooveel mogelijk in te winnen.
Is na deliberatie Unaniem Geresolveerd, om de Brandspuit aanstaande 

Maandag den 16e dezer te proberen en dat de wijk van Bevershoek ten 2 uren 
's namiddags en de andere wijk ten 4 Uuren zal beginnen.2

Is vervolgens na Deliberatie Geresolveert uit hoofde van het 5e Artijkel van
het Dorpsreglement, dat de sloten agter de Erven in de Noord Voorstraat, als 
buursloten zijnde, alsmede die agter het kerkhof, moeten worden opgemaakt, 
binnen een maand nadat het gepubliceert wort op de wijte en diepte daarbij 
bepaald en de Secretaris zal daarvan als mede van het proberen der 
Brandspuit een publicatie te vervaardigen, ten einde dezelve morgen te 
publiceren.

Den 15e van dito zijn in den Huwelijke Staat bevestigt Arij de Jong van 
Wieldrecht met Cornelia van den Giessen Td. van 'S Gravendeel.

Den 16e de dag zijnde bepaald om de brandspuit te proberen, heeft het 
zelve uit hoofde van de zwaren regen geen voortgang gehad, en als doe nader 
bepaald op aanstaande zaturdag den 21e dezer, en wel zo dat de wijk van de 
Noordvoorstraat ten 2 uure nademiddag en de andere ten 4 uuren precies zal 
beginnen, op de boete bij het reglement bepaald.

Is goedgevonden de teekens voor de manschappen voor zaturdag is 't 
mogelijk ook in gereedheid te brengen en daartoe bepaald Zwart Tuige-Leer, 
geteekent met iders qualite ende nummers en zulks om den regter arm 
gebonden en de secretaris verzogt zulks te bezorgen en door hem ook 
aangenomen.

De commissie van onderzoek, door de Municipaliteit verkoren, gedagvaart 
zijnde, en hun het decreet voorgelezen van hunnen benoeming kennis gegeven 
zijnde, hebben de leden voor deze commissie vriendelijk bedankt.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus Geresumeert, Gearresteert en Geteekent, den 16 Mei 1796, het 2e Jaar 
der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secretaris

Vergadering gehouden den 21e Meij 
1796 het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der twee vorige vergaderingen zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Is gelezen een missive van de Commissie benoemt tot het concipieeren van het 
plan tot de grondvergadering alhier met terugzending van het plan zelve, 
welke misive dus luid:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De Commissie gedecerneert tot het concipiëeren van 
een plan tot het oprigten eener grondvergadering te 

2
(Na afloop van deze oefeningen vonden er ongeregeldheden plaats (zie vierschaarverslagen)



'SGravendeel en Leer-Ambagt 
Aan de Municipaliteit van voort. Dorpe 

Medeburgers 
Wij hebben uwe Missive van 14 dezer alsmede het concept plan ter oprigting 
eener grondvergadering alhier door ons ontworpen, en ter uwer Examinatie 
overgegeven wel ontfngen. 
Wij hadden niet verwagt, medeburgers, dat 'er op gem. plan eenige aanmerkin-
gen door Ul gevallen zouden zijn, omdat hetzelve (naar ons inzien) zoo is ingerigt 
dat 'er niets in kan gevonden worden dat eenige strijdigheid tegen de vrijheid en 
gelijkheid in zig bevat, gemerkt men nimmer voor dwang kan, of ten minste 
behoord te beschouwen, wanneer een itrij burger tot het betragten van zodanige 
pligt, als hem als vrij man. pa-sr, word genoodzaakt, ten ware men de vrijheid zoo 
beschouwde dat ider leven kan, zoo als hem goeddagt, zonder verpligt te zijn, 
zijne vrijheid te helpen maintineeren, maar wij bidden Ul. hoe lange zoude 
zodanige vrijheid duuren: 
ook hadden wij gewagt, mede burgers, wanneer 'er eenige aanmerkingen door 
Ul. op mogten gemaakt geworden zijn, met zodanige veranderingen of verbete-
ringen als Gijl. nodig zoud geoordeeld hebben. 
Het is hierom dat wij Ul. het gem. conceptplan wederom toezenden, met verzoek 
(hetzelve ons weder terugzendende) 'er zodanige veranderingen of verbeteringen 
als Gijl. in hetzelve mogt nodig oordeelen, het zij op de kant als anderzints 'er bij 
te voegen, ten einde ten spoedigste de grondvergadering hier ter plaatse moge 
werden instand gebragt, van welkers noodzakelijkheid wij vertruwen dat Gijl. 
zoowel als wij overtuigd zult zijn. 
In vertrouwen dat in Ul. Eerste vergadering hieromtrent rijkelijk zal worden 
gedelibereerd, en finaal op zal besloten worden 'er ons daarvan aanstaande 
Zondagavond voor 6 uuren behoorlijk kennis zal worden gegeven, als zullende 
dan door ons wederom vergadering werden gehouden om hierover en over meer 
andere zaken te spreken en afdoening van zaken te bevorderen, 
teekenen wij ons, naar toewensching van heil en aanbod van Broederschap 

Uwe medeburgers de commissie 
P. Verijp, secretaris in loco 

'SGravendeel, den 20 Mey 1796, het tweede jaar der Batavsche Vrijheid. 
Waarover gedelibereert zijnde, heeft de schout geadviseert dat het derde 

artijkel alleen de woorden behoorden te worden uitgelaten: 
van het stemregt vervallen zijn  en het vierde artijkel geheel vervallen en hij is 
van oordeel dat de leden der Commissie of wel degene die opgeroepen zijn om 
raport van hunne verrigtingen te ontvangen, niet bevoegd zijn om dat vierde 
Artijkel in werking te brengen, zonder alvorens de stemgeregtigde burgers op 
te roepen. 
Vermaas zegt dat hij zijn stem niet geeft aan het 3e nog aan het 4de artijkel. 
Bongers zegt dat hij 't derde Art. zoo wil stellen, dat in plaats van zijn stemregt 
vervallen te zijn, word gesteld een poenaliteit en het 4de alzoo, dat geen 
dewelke 'er zig geheel van onttrekken, tot geene ampten of bedieningen 
worden geëmploijëerd. 
Smits conform Bongers. 
Verijp alsvoren. 
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'SGravendeel en Leer-Ambagt
Aan de Municipaliteit van voorz. Dorpe

Medeburgers
Wij hebben uwe Missive van 14 dezer alsmede het concept plan ter oprigting 
eener grondvergadering alhier door ons ontworpen, en ter uwer Examinatie 
overgegeven wel ontfngen.
Wij hadden niet verwagt, medeburgers, dat 'er op gem. plan eenige aanmerkin-
gen door Ul gevallen zouden zijn, omdat hetzelve (naar ons inzien) zoo is ingerigt 
dat 'er niets in kan gevonden worden dat eenige strijdigheid tegen de vrijheid en 
gelijkheid in zig bevat, gemerkt men nimmer voor dwang kan, of ten minste 
behoord te beschouwen, wanneer een vrij burger tot het betragten van zodanige 
pligt, als hem als vrij man past, word genoodzaakt, ten ware men de vrijheid zoo 
beschouwde dat ider leven kan, zoo als hem goeddagt, zonder verpligt te zijn, 
zijne vrijheid te helpen maintineeren, maar wij bidden Ul. hoe lange zoude 
zodanige vrijheid duuren: 
ook hadden wij gewagt, mede burgers, wanneer 'er eenige aanmerkingen door 
Ul. op mogten gemaakt geworden zijn, met zodanige veranderingen of verbete-
ringen als Gijl. nodig zoud geoordeeld hebben.
Het is hierom dat wij Ul. het gem. conceptplan wederom toezenden, met verzoek 
(hetzelve ons weder terugzendende) 'er zodanige veranderingen of verbeteringen 
als Gijl. in hetzelve mogt nodig oordeelen, het zij op de kant als anderzints 'er bij 
te voegen, ten einde ten spoedigste de grondvergadering hier ter plaatse moge 
werden instand gebragt, van welkers noodzakelijkheid wij vertruwen dat Gijl. 
zoowel als wij overtuigd zult zijn.
In vertrouwen dat in Ul. Eerste vergadering hieromtrent rijpelijk zal worden 
gedelibereerd, en finaal op zal besloten worden 'er ons daarvan aanstaande 
Zondagavond voor 6 uuren behoorlijk kennis zal worden gegeven, als zullende 
dan door ons wederom vergadering werden gehouden om hierover en over meer 
andere zaken te spreken en afdoening van zaken te bevorderen,
teekenen wij ons, naar toewensching van heil en aanbod van Broederschap

Uwe medeburgers de commissie 
P. Verijp, secretaris in loco

'SGravendeel, den 20 Mey 1796, het tweede jaar der Batavsche Vrijheid.
Waarover gedelibereert zijnde, heeft de schout geadviseert dat het derde 

artijkel alleen de woorden behoorden te worden uitgelaten:
van het stemregt vervallen zijn en het vierde artijkel geheel vervallen en hij is 
van oordeel dat de leden der Commissie of wel degene die opgeroepen zijn om 
raport van hunne verrigtingen te ontvangen, niet bevoegd zijn om dat vierde 
Artijkel in werking te brengen, zonder alvorens de stemgeregtigde burgers op 
te roepen.
Vermaas zegt dat hij zijn stem niet geeft aan het 3e nog aan het 4de artijkel.
Bongers zegt dat hij 't derde Art. zoo wil stellen, dat in plaats van zijn stemregt 
vervallen te zijn, word gesteld een poenaliteit en het 4de alzoo, dat geen 
dewelke 'er zig geheel van onttrekken, tot geene ampten of bedieningen 
worden geëmploijëerd.
Smits conform Bongers.
Verijp alsvoren.



Van Strijen ad idem. 
En derhalven de meerderheid 'er voor dat 't 3de Art. die verandering zal 
ondergaan, dat 'er in plaats van de woorden "die zal van zijn stemregt 
vervallen zijn", gesteld word: "een boete van 4 Z. Rijksdaalders", en 't vierde 
Art. zoo verre dat diegene welk 'er zig van onttrekken, tot geene ampten of 
bedieningen zullen worden geëmploijëerd, en verder niet. 
Wordende den secretaris gelast deze veranderingen op de kant aan te halen 
en vervolgens hetzelve concept plan aan de commisie terug te zenden. 

Is gelezen een missive van de Municipaliteit van Mijnsherenland, 
inhoudende een opgaaf van enig bezwaar, omtrent het benoemen eener 
commissie van onderzoek der geforceerde geldnegotiatie, en dat eenige 
Municipaliteiten in den Hoekschen Waard geresolveert waren om dingsdag 
den 24e dezer namiddags ten 2 uuren zig te vervoegen bij hun, ten einde over 
die zaak nader te delibereren, en is na deliberatie geresolveert, daar ook 
gebruik van te maken, en zijn daartoe benoemd de burgers H. Pasman en L. 
Bongers, dog laatstgemelde Burger heeft deze commissie overgegeven aan den 
burger Arij K. Smits. 
Den 22e dito zijn getrouwt Dirk Cornelisz. den Boer J.M. met Neeltje Pietsd. 
Kruithof, beide van 'SGravendeel. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, 
secr. 

Vergadering gehouden den 28e Meij 
1796, het tweede Jaar der Batavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet raport, daarin 
bestaande, dat 'er op de bijeenkomst te Mijnsherenland gehouden, was 
geodgevonden een commissie te benoemen naar Den Hage, ten einde het 
provintiaal bestuur van Holland te verzoeken om eenige leden te benoemen, 
ten einde in den Hoekschen Waard onderzoek te doen of een ider zijn aandeel 
heeft gecontribueert in de 16e penning. 
Is ontvangen een marktbrief der granen, waaruit bleek dat de goede baktarw 
den 26e dezer was verkogt van 41 tot 44 sch. en de Rog van 24 tot 27 en 
derhalven der tarw 4 sch. hoger als over 14 dagen en den Rog egaal, dus 
eenparig geresolveert het tarwebrood 4 duiten op de 4 lb op te slaan en het 
roggebrood op de oude prijs te houden, zodat nu het tarwebrood met gist zal 
verkogt worden de 4 lb voor 9 st.: 4 penn; met zuurdeeg 8 st.: 12 penn en het 
roggebrood 5 st.: 8 penn. 

Zijn gecompareert van de geciteerde burgers, dewelke niet prezent geweest 
zijn bij het proberen der brandspuit de volgende: 
Pieter van Buuren, Ambrosius de Leeuw, Jan Cse Uitterlinden, Jacob Jansz. 
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Van Strijen ad idem.
En derhalven de meerderheid 'er voor dat 't 3de Art. die verandering zal 
ondergaan, dat 'er in plaats van de woorden "die zal van zijn stemregt 
vervallen zijn", gesteld word: "een boete van 4 Z. Rijksdaalders", en 't vierde 
Art. zoo verre dat diegene welk 'er zig van onttrekken, tot geene ampten of 
bedieningen zullen worden geëmploijëerd, en verder niet. 
Wordende den secretaris gelast deze veranderingen op de kant aan te halen 
en vervolgens hetzelve concept plan aan de commisie terug te zenden.

Is gelezen een missive van de Municipaliteit van Mijnsherenland, 
inhoudende een opgaaf van enig bezwaar, omtrent het benoemen eener 
commissie van onderzoek der geforceerde geldnegotiatie, en dat eenige 
Municipaliteiten in den Hoekschen Waard geresolveert waren om dingsdag 
den 24e dezer namiddags ten 2 uuren zig te vervoegen bij hun, ten einde over 
die zaak nader te delibereren, en is na deliberatie geresolveert, daar ook 
gebruik van te maken, en zijn daartoe benoemd de burgers H. Pasman en L. 
Bongers, dog laatstgemelde Burger heeft deze commissie overgegeven aan den 
burger Arij K. Smits.
Den 22e dito zijn getrouwt Dirk Cornelisz. den Boer J.M. met Neeltje Pietsd. 
Kruithof, beide van 'SGravendeel.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secr.

Vergadering gehouden den 28e Meij 
1796, het tweede Jaar der Batavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet raport, daarin 
bestaande, dat 'er op de bijeenkomst te Mijnsherenland gehouden, was 
geodgevonden een commissie te benoemen naar Den Hage, ten einde het 
provintiaal bestuur van Holland te verzoeken om eenige leden te benoemen, 
ten einde in den Hoekschen Waard onderzoek te doen of een ider zijn aandeel 
heeft gecontribueert in de 16e penning.
Is ontvangen een marktbrief der granen, waaruit bleek dat de goede baktarw 
den 26e dezer was verkogt van 41 tot 44 sch. en de Rog van 24 tot 27 en 
derhalven der tarw 4 sch. hoger als over 14 dagen en den Rog egaal, dus 
eenparig geresolveert het tarwebrood 4 duiten op de 4 lb op te slaan en het 
roggebrood op de oude prijs te houden, zodat nu het tarwebrood met gist zal 
verkogt worden de 4 lb voor 9 st.: 4 penn; met zuurdeeg 8 st.: 12 penn en het 
roggebrood 5 st.: 8 penn.

Zijn gecompareert van de geciteerde burgers, dewelke niet prezent geweest 
zijn bij het proberen der brandspuit de volgende:
Pieter van Buuren, Ambrosius de Leeuw, Jan Cse Uitterlinden, Jacob Jansz. 



Bussem, Jan van der Giessen, Jacob Dekker, Willem Barendrecht, Aart 
Bussem, Andries Verkerk en Teunis Visser, dewelke door den schout wierden 
onderhouden over hunnen nalatigheid, en dus daardoor waren vervallen in de 
boete bij het reglement bepaald, waarop sommige voorwenden van 't niet 
geweten te hebben, anderen dat zij geen reglement hadden gehad en 
diergelijke waarop (terwijl zij buiten stonden) door de veradering wierd 
geresolveerd voor dit maal hun te excuseeren, dog scherpelijk aan te zeggen 
dat zij konden staat maken, dat zulks voor 't vervolg geen plaats meer zoude 
hebben, 't welk vervolgens geschiede, en aan hun ider een reglement ter hand 
gesteld, waarna zij beloofde zig te zullen gedragen. 

Nadat op den 14e Meij 1.1. de schouw over het brandgeweer was gedaan, en 
doe eenige defecten bevonden zijnde, is de herschouw bepaalt op heden, 
waarbij bevonden wierd dat Diepenhorst zijnen emmer niet hadde gerepareert 
en daarenboven gezegt, of wel de vrouw, dat hij bij de schoenmaker Rijkhoek 
gebragt was, ten einde hem te repareren, dog 't welk onwaar is bevonden, 
waarop gedelibereert zijnde, is unaniem begrepen dat hij de boete met de 
kosten der herschouw verschuldigt is, en derhalve goedgevonden door de 
Bode hem daarvan te laten verwittigen, en tegelijk de boete te doen halen, 't 
welk geschied zijnde, door vrouw Diepenhorst wierd gezegt, niet beter te weten 
of hij was bij Rijkhoek om te repareren, dan dit zo niet zijnde, verzogt zij 
excus, uit hoofde van de omstandigheden door het sterfgeval van haar neev 
Cornelis van Iperen, 't welk veroorzaakt hadde dat zulks vergeten was. 

Zijn gecompareert twee leden van de gewezen Societeit aan de Municipali-
teit vragende hoe te handelen met zulke perzonen, die leden geweest zijn van 
de Burger societeit en weigeren om hun contingent te betalen, door de voorzit-
ter gevraagt zijnde of 'er zulke waren, en dat met ja beantwoord werdende, 
wierden die twee leden verzogt zig te absenteeren, waarop gedelibereert zijnde 
over deze vraag, wierd door de meerderheid geoordeeld dat 't de zaak van de 
Municipaliteit was, om de zodanige tot haar pligt te brengen, dewijl diegene 
dewelke zig daartoe verbonden hadden, ook zeker gehouden waren te betalen, 
en dat dus aan die leden zou worden gezegt, dat 'er werk van zal gemaakt 
worden, vermits de Municipaliteit oordeeld dat zij, die leden van de societeit 
zijn geweest, ook verpligt zijn hun aandeel in de kosten daaraan te voldoen, 't 
welk ook geschiede. 

Is gelezen een missive vn de Chirurgijn te Streefkerk, genaamt Jan de 
Groot, inhoudende een sollicitatie om de gunst der Municipaliteit in geval de 
weduwe Van Iperen de chirurgijnswinkel niet met een knegt aanhoud, 
aangenomen voor notificatie. 
Nog gaf de schout kennis dat bij hem was geweest eene Van Tricht, chirurgijn 
te 3 	tot het zelve einde, mede aangenomen voor notificatie. 

Vervolgens is gesproken over de aanstaande paardenmarkt en algemeen 
goedgevonden om op ider paard dat op de mart komt te stellen twee stuivers 
en die verkogt worden 6 stuivers, dit door den koper te betalen, alsmede 
onderzoek te doen hoe en op welk eene wijze de briefjes zijn ingerigt, die aan 
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Bussem, Jan van der Giessen, Jacob Dekker, Willem Barendrecht, Aart 
Bussem, Andries Verkerk en Teunis Visser, dewelke door den schout wierden 
onderhouden over hunnen nalatigheid, en dus daardoor waren vervallen in de 
boete bij het reglement bepaald, waarop sommige voorwenden van 't niet 
geweten te hebben, anderen dat zij geen reglement hadden gehad en 
diergelijke waarop (terwijl zij buiten stonden) door de veradering wierd 
geresolveerd voor dit maal hun te excuseeren, dog scherpelijk aan te zeggen 
dat zij konden staat maken, dat zulks voor 't vervolg geen plaats meer zoude 
hebben, 't welk vervolgens geschiede, en aan hun ider een reglement ter hand 
gesteld, waarna zij beloofde zig te zullen gedragen.

Nadat op den 14e Meij l.l. de schouw over het brandgeweer was gedaan, en 
doe eenige defecten bevonden zijnde, is de herschouw bepaalt op heden, 
waarbij bevonden wierd dat Diepenhorst zijnen emmer niet hadde gerepareert 
en daarenboven gezegt, of wel de vrouw, dat hij bij de schoenmaker Rijkhoek 
gebragt was, ten einde hem te repareren, dog 't welk onwaar is bevonden, 
waarop gedelibereert zijnde, is unaniem begrepen dat hij de boete met de 
kosten der herschouw verschuldigt is, en derhalve goedgevonden door de 
Bode hem daarvan te laten verwittigen, en tegelijk de boete te doen halen, 't 
welk geschied zijnde, door vrouw Diepenhorst wierd gezegt, niet beter te weten 
of hij was bij Rijkhoek om te repareren, dan dit zo niet zijnde, verzogt zij 
excus, uit hoofde van de omstandigheden door het sterfgeval van haar neev 
Cornelis van Iperen, 't welk veroorzaakt hadde dat zulks vergeten was.

Zijn gecompareert twee leden van de gewezen Societeit aan de Municipali-
teit vragende hoe te handelen met zulke perzonen, die leden geweest zijn van 
de Burger societeit en weigeren om hun contingent te betalen, door de voorzit-
ter gevraagt zijnde of 'er zulke waren, en dat met ja beantwoord werdende, 
wierden die twee leden verzogt zig te absenteeren, waarop gedelibereert zijnde 
over deze vraag, wierd door de meerderheid geoordeeld dat 't de zaak van de 
Municipaliteit was, om de zodanige tot haar pligt te brengen, dewijl diegene 
dewelke zig daartoe verbonden hadden, ook zeker gehouden waren te betalen, 
en dat dus aan die leden zou worden gezegt, dat 'er werk van zal gemaakt 
worden, vermits de Municipaliteit oordeeld dat zij, die leden van de societeit 
zijn geweest, ook verpligt zijn hun aandeel in de kosten daaraan te voldoen, 't 
welk ook geschiede.

Is gelezen een missive vn de Chirurgijn te Streefkerk, genaamt Jan de 
Groot, inhoudende een sollicitatie om de gunst der Municipaliteit in geval de 
weduwe Van Iperen de chirurgijnswinkel niet met een knegt aanhoud, 
aangenomen voor notificatie.
Nog gaf de schout kennis dat bij hem was geweest eene Van Tricht, chirurgijn 
te 3            tot het zelve einde, mede aangenomen voor notificatie.

Vervolgens is gesproken over de aanstaande paardenmarkt en algemeen 
goedgevonden om op ider paard dat op de mart komt te stellen twee stuivers 
en die verkogt worden 6 stuivers, dit door den koper te betalen, alsmede 
onderzoek te doen hoe en op welk eene wijze de briefjes zijn ingerigt, die aan 
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de kopers worden gegeven. 
Voorts is geresolveert morgen bij publicatie alle thans perzonen van 18 tot 

55 jaren ingesloten op te roepen, ten einde hun vrijwillig volgens decreet aan 
te geven ter verdediging van 't vaderland, in geval van nood, en is daartoe 
bepaald dingsdag den 31e dezer des namiddags ten 4 uuren. 

Is geaccordeert aan den burger De Groot een brief van voorschrijving te 
geven om biersteker te worden. 

Is geresolveert om de stemgeregtigde Burgerij bij publicatie morgen op te 
roepen tegen aanstaande dingsdag des namiddags te twee uuren ten einde in 
plaats van de overleden schepen Cornelis van Iperen een ander aan te stellen, 
en is den secretaris gelast deze en de vorige genoemde publicatie in 
gereedheid te brenge, alsmede een voor Schenkeldijk en Wagt. 

Den 29e Meij zijn in den Huwelijken staat bevestigt Pieter Wardenier, 
weduwnaar van Lijpje Bax van 'SGravendeel met Jannigje van der Giessen, 
J.D.van Strijen. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 31e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 31 Meij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is voor de vergadering verschenen den predikant J.W. Doedes, dewelke uit 
naam der Kerkenraad te kennen gav den deplorabele staat der armencas op 
dezen dorpe, en uit dien hoofde verzogt een collecte te mogen doen langs de 
huizen, waarover gedelibereert zijnde, is hetzelve verzoek eenstemmig 
geaccepteert. 
De stemgeregtigde burgers gecompareert zijnde, ten einde een nieuwe lid der 
Municipaliteit te verkiezen, wierd door den secretaris de namen der 
stemgeregtigde burgers opgelezen en bevonden dat 'er met de leden der 
Municipaliteit 30 prezent waren. 

En voorts in presentie van twee leden uit hun de stembilletten geopent 
zijnde, bleek dat bij meerderheid van stemmen tot scheepen of Municipaal 
was benoemt den burger Teunis Lamme, dewelke prezent zijnde, deze 
benoeming zig liet welgevallen, en voorts in presentie van eenige burgers in 
handen van den president den eed afleide. 

De weduwe van den overleden chirurgijn Cornelis van Iperen, zig bij de 
Municipaliteit vervoegt hebbende, solliciteerde om deszelvs gunst en vrijheid 
om de chirurgie door een knegt te laten bedienen. 
Daarover gedelibereert zijnde, is unaniem goedgevonden om aan het verzoek 
van de weduwe van Iperen te voldoen, mits egter zij zodanig een knegt op de 
winkel stelde, die in staat was om zijn werk na behoren te kunnen verrigten, 't 
welk zij beloofde zoo veel mogelijk te zullen doen. 
En is van dit gevolg geweest dat zij heeft tot knegt gekregen een zeer 
bekwamen jongeling, genaamd Bernard Buurman. 
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de kopers worden gegeven.
Voorts is geresolveert morgen bij publicatie alle thans perzonen van 18 tot 

55 jaren ingesloten op te roepen, ten einde hun vrijwillig volgens decreet aan 
te geven ter verdediging van 't vaderland, in geval van nood, en is daartoe 
bepaald dingsdag den 31e dezer des namiddags ten 4 uuren.

Is geaccordeert aan den burger De Groot een brief van voorschrijving te 
geven om biersteker te worden.

Is geresolveert om de stemgeregtigde Burgerij bij publicatie morgen op te 
roepen tegen aanstaande dingsdag des namiddags te twee uuren ten einde in 
plaats van de overleden schepen Cornelis van Iperen een ander aan te stellen, 
en is den secretaris gelast deze en de vorige genoemde publicatie in 
gereedheid te brenge, alsmede een voor Schenkeldijk en Wagt.

Den 29e Meij zijn in den Huwelijken staat bevestigt Pieter Wardenier, 
weduwnaar van Lijpje Bax van 'SGravendeel met Jannigje van der Giessen, 
J.D.van Strijen.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 31e Meij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 31 Meij 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is voor de vergadering verschenen den predikant J.W. Doedes, dewelke uit 
naam der Kerkenraad te kennen gav den deplorabele staat der armencas op 
dezen dorpe, en uit dien hoofde verzogt een collecte te mogen doen langs de 
huizen, waarover gedelibereert zijnde, is hetzelve verzoek eenstemmig 
geaccepteert.
De stemgeregtigde burgers gecompareert zijnde, ten einde een nieuwe lid der 
Municipaliteit te verkiezen, wierd door den secretaris de namen der 
stemgeregtigde burgers opgelezen en bevonden dat 'er met de leden der 
Municipaliteit 30 prezent waren.

En voorts in presentie van twee leden uit hun de stembilletten geopent 
zijnde, bleek dat bij meerderheid van stemmen tot scheepen of Municipaal 
was benoemt den burger Teunis Lamme, dewelke prezent zijnde, deze 
benoeming zig liet welgevallen, en voorts in presentie van eenige burgers in 
handen van den president den eed afleide.

De weduwe van den overleden chirurgijn Cornelis van Iperen, zig bij de 
Municipaliteit vervoegt hebbende, solliciteerde om deszelvs gunst en vrijheid 
om de chirurgie door een knegt te laten bedienen.
Daarover gedelibereert zijnde, is unaniem goedgevonden om aan het verzoek 
van de weduwe van Iperen te voldoen, mits egter zij zodanig een knegt op de 
winkel stelde, die in staat was om zijn werk na behoren te kunnen verrigten, 't 
welk zij beloofde zoo veel mogelijk te zullen doen.
En is van dit gevolg geweest dat zij heeft tot knegt gekregen een zeer 
bekwamen jongeling, genaamd Bernard Buurman.



Vervolgens alle manspersonen van 18 tot 53 jaren oud opgeroepen zijnde 
zijn 'er zeven gecompareert, dewelke zig vrijwillig aangaven om ingeval van 
nood het vaderland ten dienste te staan, en deze burgers waren Gerrit van de 
Koppel, Hendrik van Witten, Gerrit Kool, Gijsbert Batenburg, Jan Mom, Izaak 
Jse Overweel en Gerrit van Rixoort, waarop den secretaris wierd gelast per 
missive 'er kennis van te geven aan het Provintiaal bestuur van Holland. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

J. Pasman, schout 	T. van de Koppel, 
secr. 

Vegadering gehouden den 9e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van den burger Kluit, inhoudende een verzoek om 
tog zo spoedig mogelijk zijn geld te bezorgen, 't welk hij van het dorp moet 
hebben, en waarvan de bepaalde tijd al lange is verstreken, want dat hij in 
contrarie geval genoodzaakt zoude zijn, om de Municipaliteit voor het Hof te 
dagvaarden, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden een commissie te 
benoemen naar 's Hage, ten einde over die zaak met ernst te spreken, en ten 
sterksten insteeren op een spoedige en gunstige dispositie op ons adres, en 
hebben zig op verzoek van de vergadering zulks vrijwillig laten welgevallen de 
burgers H. Pasman en T. Lamme. 

Vervolgens is in plaats van den overleden Burger C. van Iperen tot lid van 't 
committé tot 't schoolwezen benoemd den burger Cornelis Verijp. 

Is ontvangen een missive van de Municipaliteit van Strijen, als zijnde de 
hoofdplaats van 't district van Maas en Hollands Diep, inhoudende dat 'er 
aanschrijving uit 's Hage was gekomen dat door dit district 30 paarden 
moesten worden geleverd, voor den lande tot den artilleriedienst en verzogt 
dus een commissie uit ons midden om met den anderen de beste schikkingen 
tot dat einde te maken, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
zodanig een commisie te decerneeren, en zijn tot dat einde benoemt de 
burgers L. Bongers en Koen J. van Strijen, dog intussen 'er kennis van te 
geven aan de Municipaliteit van Cillershoek. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 12e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 12 Junij 
1796, het tweede jaar 

 
der Bataavsche 

Vrijheid 
Vrijheid 
	

Gelijkheid 
	

Broederschap 
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Vervolgens alle manspersonen van 18 tot 53 jaren oud opgeroepen zijnde 
zijn 'er zeven gecompareert, dewelke zig vrijwillig aangaven om ingeval van 
nood het vaderland ten dienste te staan, en deze burgers waren Gerrit van de 
Koppel, Hendrik van Witten, Gerrit Kool, Gijsbert Batenburg, Jan Mom, Izaak 
Jse Overweel en Gerrit van Rixoort, waarop den secretaris wierd gelast per 
missive 'er kennis van te geven aan het Provintiaal bestuur van Holland.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

J. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secr.

Vegadering gehouden den 9e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een missive van den burger Kluit, inhoudende een verzoek om 
tog zo spoedig mogelijk zijn geld te bezorgen, 't welk hij van het dorp moet 
hebben, en waarvan de bepaalde tijd al lange is verstreken, want dat hij in 
contrarie geval genoodzaakt zoude zijn, om de Municipaliteit voor het Hof te 
dagvaarden, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden een commissie te 
benoemen naar 's Hage, ten einde over die zaak met ernst te spreken, en ten 
sterksten insteeren op een spoedige en gunstige dispositie op ons adres, en 
hebben zig op verzoek van de vergadering zulks vrijwillig laten welgevallen de 
burgers H. Pasman en T. Lamme.

Vervolgens is in plaats van den overleden Burger C. van Iperen tot lid van 't 
committé tot 't schoolwezen benoemd den burger Cornelis Verijp.

Is ontvangen een missive van de Municipaliteit van Strijen, als zijnde de 
hoofdplaats van 't district van Maas en Hollands Diep, inhoudende dat 'er 
aanschrijving uit 's Hage was gekomen dat door dit district 30 paarden 
moesten worden geleverd, voor den lande tot den artilleriedienst en verzogt 
dus een commissie uit ons midden om met den anderen de beste schikkingen 
tot dat einde te maken, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
zodanig een commisie te decerneeren, en zijn tot dat einde benoemt de 
burgers L. Bongers en Koen J. van Strijen, dog intussen 'er kennis van te 
geven aan de Municipaliteit van Cillershoek.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 12e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 12 Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De commissie uit den Haag geretourneert zijnde, doet report, daarin 
bestaande dat zij zig vervoegt hadden bij het Provintiaal Bestuur van Holland 
en aldaar over de bewuste zaak hadden gesproken, dat zij van 't eene lid bij 
het andere gestuurt waren en bijna niemant wist waar het stuk van 
'sGravendeel was, dan eindelijk bij eenen Brouwer in 't Legement van 
Amsterdam waren teregtgekomen, die het onder zig had, dog denwelke zeide 
dat het nodig was dat 'er copie van het dorpsoctroij wierd gezonden om te zien 
of 'er die onevenredigheid in was, die men voorgaf, dat het dorp moest worden 
geholpen op een of andere wijs en beloofde 'er werk van te zullen maken, dat 
de President van het Provintiaal Bestuur Van der Spijk, alsmede die van het 
Provintiaal Committé hun hadde beloofd 'er schielijk van werk te zullen 
maken, ja zelvs den laatste genoemde de Lange van Wijngaarden, als 't 
eenigzints zijn kon, die zelv den avond 'er raport op zoude doen uitbrengen, 
dat zij ook nog sterk geinsisteert haaden op betaling van leverantien A.c. aan 
de Fransche en Hollandsche Troupen gedaan, dog te vergeevs, dat zij 
derhalven 't niet verder kunnende brengen, goedgevonden hadden om zig naar 
huis te begeven. 

De vergadering dit raport hebbende aangehoort, bedankte de Commissie 
voor hare vigilantie in dezen betoont. 

De commissie te Strijen geweest zijnde, doet raport, daarin bestaande dat 
de 30 paarden welke door ons district moeten werden gelevert, niet ineens, 
maar in drie termijnen moet geschieden, en dat 'er door het land voor ider 
paard zal worden betaalt f 175:-:-, dat 'er vervolgens was geloot wie de eerste 
elf zoude leveren en met dat geolg dat 'SGravendeel daarvan was bevrijd, maar 
dat in de tweede leverantie de vier voor 's-Gravendeel en Cillershoek moesten 
worden gelevert. 
De vergadering bedankte de commissie voor hare verrigtingen. 

Vervolgens ging men over tot het beschouwen der sloten langs de erven aan 
de Noord Voorstraat en agter het kerkhof en bevonden dat dezelve in lange 
niet in die order waren als vereijst wierd, als van Arij Verijp, de weduwe Jan 
Verkerk, Frans van Gemert, Japhet in 't Veld, die 'er volstrekt niets aan 
gedaan had en Pieter Uitterlinden, waarover gedelibereert zijnde, is wel is 
waar begrepen dat die perzonen de boete verbeurt hadden, maar dewijl 'er 
onder zijn die zulks zeker niet met opzet gedaan hadden, is goedgevonden om 
ze alle nog voor deze keer te excuseeren en te citeren voor de Municipaliteit 
tegen den 20e Junij aanstaande des middags ten 5 uuren, ten einde hun 't als 
dan nog mondeling aan te zeggen, en een zekere dag te bepalen, dewijl ingeval 
ze dan niet in orden waren zij de boete zouden betalen, en ten hunnen kosten 
worden besteed. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van 	de 
Koppel, secr. 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De commissie uit den Haag geretourneert zijnde, doet report, daarin 
bestaande dat zij zig vervoegt hadden bij het Provintiaal Bestuur van Holland 
en aldaar over de bewuste zaak hadden gesproken, dat zij van 't eene lid bij 
het andere gestuurt waren en bijna niemant wist waar het stuk van 
'sGravendeel was, dan eindelijk bij eenen Brouwer in 't Legement van 
Amsterdam waren teregtgekomen, die het onder zig had, dog denwelke zeide 
dat het nodig was dat 'er copie van het dorpsoctroij wierd gezonden om te zien 
of 'er die onevenredigheid in was, die men voorgaf, dat het dorp moest worden 
geholpen op een of andere wijs en beloofde 'er werk van te zullen maken, dat 
de President van het Provintiaal Bestuur Van der Spijk, alsmede die van het 
Provintiaal Committé hun hadde beloofd 'er schielijk van werk te zullen 
maken, ja zelvs den laatste genoemde de Lange van Wijngaarden, als 't 
eenigzints zijn kon, die zelv den avond 'er raport op zoude doen uitbrengen, 
dat zij ook nog sterk geinsisteert haaden op betaling van leverantien A.c. aan 
de Fransche en Hollandsche Troupen gedaan, dog te vergeevs, dat zij 
derhalven 't niet verder kunnende brengen, goedgevonden hadden om zig naar 
huis te begeven.

De vergadering dit raport hebbende aangehoort, bedankte de Commissie 
voor hare vigilantie in dezen betoont.

De commissie te Strijen geweest zijnde, doet raport, daarin bestaande dat 
de 30 paarden welke door ons district moeten werden gelevert, niet ineens, 
maar in drie termijnen moet geschieden, en dat 'er door het land voor ider 
paard zal worden betaalt f 175:-:-, dat 'er vervolgens was geloot wie de eerste 
elf zoude leveren en met dat geolg dat 'SGravendeel daarvan was bevrijd, maar 
dat in de tweede leverantie de vier voor 's-Gravendeel en Cillershoek moesten 
worden gelevert.
De vergadering bedankte de commissie voor hare verrigtingen.

Vervolgens ging men over tot het beschouwen der sloten langs de erven aan 
de Noord Voorstraat en agter het kerkhof en bevonden dat dezelve in lange 
niet in die order waren als vereijst wierd, als van Arij Verijp, de weduwe Jan 
Verkerk, Frans van Gemert, Japhet in 't Veld, die 'er volstrekt niets aan 
gedaan had en Pieter Uitterlinden, waarover gedelibereert zijnde, is wel is 
waar begrepen dat die perzonen de boete verbeurt hadden, maar dewijl 'er 
onder zijn die zulks zeker niet met opzet gedaan hadden, is goedgevonden om 
ze alle nog voor deze keer te excuseeren en te citeren voor de Municipaliteit 
tegen den 20e Junij aanstaande des middags ten 5 uuren, ten einde hun 't als 
dan nog mondeling aan te zeggen, en een zekere dag te bepalen, dewijl ingeval 
ze dan niet in orden waren zij de boete zouden betalen, en ten hunnen kosten 
worden besteed.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T.van de 
Koppel,secr.



Vergadering gehouden den 18e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communiceert aan de vergadering dat de reden van deze 
bijeenkomst daarin bestond, dat hij berigt ontvangen had van de Commissie 
van Onderzoek, dat dezelve zig heden alhier zal laten vinden, ten einde met de 
Municipaliteit een en ander schikkingen te maken op wat dagen het ondezoek 
in de volgende week zal plaats hebben. 

De commisie gearriveert zijnde, bestaande in de burgers van der Coq, 
Koomans, Hazeveld absent en van Driel secretaris, wierd door den secretaris 
de instructie van de commissie voorgelezen, waarop men vervolgens overging 
om het onderzoek zelve te bepalen op aanstaande woensdag en donderdag 
den 22e en 23e Junij, te beginnen des morgens ten 9 uuren, terwijl de 
Commissie verzogt dat zulks aanstaande zondag bij publicatie zal worden 
bekend gemaakt, en dat ider in en opgezetene zal hebben te zorgen op die tijd 
in gereedheid te zijn, terwijl door de bode aan een ider het uur waarop hij of 
zij zal moeten compareeren, nader zal worden aagezegt. 

En is de secretaris der Municipaliteit gelast de noodige publicatien mede 
voor Schenkeldijk en Wagt in gereedheid te brengen, waarna de commissie 
vertrok en de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vegadering gehouden den 20e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Over de geciteerde personen tegen heden gedelibereert zijnde, is unaniem 
geresolveert aan dezelve te gelasten om te zorgen dat zaturdag aanstaande 
over drie weken het gebrekige is hersteld, en bij nalatigheid van dien ze dan 
niet alleen de boete zullen betalen, maar dagren boven de sloten ten hunnen 
kosten zullen werden besteed en in ordre gebragt. 

Is gecompareert den burger Arij Verijp, dewelke de zaak voorgestelt zijnde, 
op zig heeft genomen, om binnen voormelde tijd te zorgen dat alles in ordre is. 

De weduwe Jan Verkerk zeide 'er veel tegen te hebben om den dam 'er uit 
te gooijen, vermits ze hem niet ontbeeren konden, maar 'er een goede buis in 
zoude leggen, en voor 't overige al doen wilde wat maar enigzints tot voordeel 
van 't algemeen konde strekken en dus bij de Middelkreek een buis wilde 
laten leggen, ten einde water in de sloot te laten voor haar rekening, ook de 
onderhouding daarvoor, welk aanbod door de Municipaliteit als goed en billijk 
wierd gekeurd en in advis gehouden. 
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Vergadering gehouden den 18e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De schout communiceert aan de vergadering dat de reden van deze 
bijeenkomst daarin bestond, dat hij berigt ontvangen had van de Commissie 
van Onderzoek, dat dezelve zig heden alhier zal laten vinden, ten einde met de 
Municipaliteit een en ander schikkingen te maken op wat dagen het ondezoek 
in de volgende week zal plaats hebben.

De commisie gearriveert zijnde, bestaande in de burgers van der Coq, 
Koomans, Hazeveld absent en van Driel secretaris, wierd door den secretaris 
de instructie van de commissie voorgelezen, waarop men vervolgens overging 
om het onderzoek zelve te bepalen op aanstaande woensdag en donderdag 
den 22e en 23e Junij, te beginnen des morgens ten 9 uuren, terwijl de 
Commissie verzogt dat zulks aanstaande zondag bij publicatie zal worden 
bekend gemaakt, en dat ider in en opgezetene zal hebben te zorgen op die tijd 
in gereedheid te zijn, terwijl door de bode aan een ider het uur waarop hij of 
zij zal moeten compareeren, nader zal worden aagezegt.

En is de secretaris der Municipaliteit gelast de noodige publicatien mede 
voor Schenkeldijk en Wagt in gereedheid te brengen, waarna de commissie 
vertrok en de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e Junij 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vegadering gehouden den 20e Junij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Over de geciteerde personen tegen heden gedelibereert zijnde, is unaniem 
geresolveert aan dezelve te gelasten om te zorgen dat zaturdag aanstaande 
over drie weken het gebrekige is hersteld, en bij nalatigheid van dien ze dan 
niet alleen de boete zullen betalen, maar daaren boven de sloten ten hunnen
kosten zullen werden besteed en in ordre gebragt.

Is gecompareert den burger Arij Verijp, dewelke de zaak voorgestelt zijnde, 
op zig heeft genomen, om binnen voormelde tijd te zorgen dat alles in ordre is.

De weduwe Jan Verkerk zeide 'er veel tegen te hebben om den dam 'er uit 
te gooijen, vermits ze hem niet ontbeeren konden, maar 'er een goede buis in 
zoude leggen, en voor 't overige al doen wilde wat maar enigzints tot voordeel 
van 't algemeen konde strekken en dus bij de Middelkreek een buis wilde 
laten leggen, ten einde water in de sloot te laten voor haar rekening, ook de 
onderhouding daarvoor, welk aanbod door de Municipaliteit als goed en billijk 
wierd gekeurd en in advis gehouden.



Frans van Gemert zeide dat de sloot al opgemaakt was, dat die gene dewelke 
hem moeste maken in de voorleden week 't niet hadde kunnen bijbrengen, 
maar heden morgen te twee uuren al waren begonnen en derhalve nu in order 
was. 

Japhet in 't Veld nam op zig om den dam agter zijn erf 'er uit te doen voor 
voormelde tijd. 
Pieter Uitterlinden zeide ook te zullen zorgen dat alles op de gestelde tijd in 
order is. 
Is vervolgens uit hoofde den Burger Diepenhorst zijn verschuldigde boete 
omtrent het brandgeweer nog niet heeft voldaan, goedgevonden, hem de bode 
te zenden om ze te halen. 

Voorts ging men over tot het benoemen eener commissie om bij het 
onderzoek der geforceerde geldnegotiatie met de schout en secretaris te 
adsisteeren en bij het gevallen als volgt: 
Woensdag A, de Vlaming, L. Vermaas, C. Verijp en A. Smits 
Donderdag L. Bongers, T. Lammers en K. van Strijen. 

Den 22e Junij 't onderzoek plaats hebbende, is hetzelve zeer wel afgelopen, 
uitgezondert dat den burger Jan Kluit ofwel deszelvs huisvrouw, uit hoofde 
van agterhouding, de zomma van f 98:-:- ten profijte van den Lande boven 
hun gefurneerde hebben moeten betalen. 

Den 23e d. is het zelve mede wel afgelopen, behalve dat de Wed. Willem van 
Gemert uit hoofde als voren de zomma van f 120:-:- heeft moeten betalen ten 
profijte van den lande. 
Den 24e ingekomen zijnde, een marktbrief van den prijzen der granen en 
daarbij gebleken dat de goede baktarw was verkogt van 35 tot 40 schell. en 
rog van 21 tot 23 sch., waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert het 
tarwebrood met gist te stellen op 8 st. 12 penn. en met zuurdeeg op 8 st. 4 
penn. en het roggebrood op 5 st. alles de 4 lb. gerekent en derhalve het 
tarwebrood op de markt van 38 sch. en het rogge op die van 21 schell. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den le Julij 1796, het 2e jaar  
der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout en T. van de 
Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den le Julij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering alsmede 't geen daarop volgt, 

geresumeert, gearresteert en geteekent zijnde, communiceert de schout aan 
de vergadering de reden van deze bijeenkomst, daarin bestaande dat den 
burger Kluit hem had gezegt dat hij zijn geld van 't dorp binnen agt dagen 
noodzakelijk moest hebben en 'er volstrekt nu niet langer naar konde wagten, 
uit hoofde zijn crediet 'er van afhangelijk is. 

Pre-advijseerde vervolgens voor Eerst dat de leden der Municipaliteit ider 
hun portie bij wijze van voorschieting daaraan zouden voldoen of dat 'er geld 
diende te worden geligt ten laste van het dorp en dat dan de leden der 
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Frans van Gemert zeide dat de sloot al opgemaakt was, dat die gene dewelke 
hem moeste maken in de voorleden week 't niet hadde kunnen bijbrengen, 
maar heden morgen te twee uuren al waren begonnen en derhalve nu in order 
was.

Japhet in 't Veld nam op zig om den dam agter zijn erf 'er uit te doen voor 
voormelde tijd.
Pieter Uitterlinden zeide ook te zullen zorgen dat alles op de gestelde tijd in 
order is.
Is vervolgens uit hoofde den Burger Diepenhorst zijn verschuldigde boete 
omtrent het brandgeweer nog niet heeft voldaan, goedgevonden, hem de bode 
te zenden om ze te halen.

Voorts ging men over tot het benoemen eener commissie om bij het 
onderzoek der geforceerde geldnegotiatie met de schout en secretaris te 
adsisteeren en bij het gevallen als volgt:
Woensdag A, de Vlaming, L. Vermaas, C. Verijp en A. Smits
Donderdag L. Bongers, T. Lammers en K. van Strijen.

Den 22e Junij 't onderzoek plaats hebbende, is hetzelve zeer wel afgelopen, 
uitgezondert dat den burger Jan Kluit ofwel deszelvs huisvrouw, uit hoofde 
van agterhouding, de zomma van f 98:-:- ten profijte van den Lande boven 
hun gefurneerde hebben moeten betalen.

Den 23e d. is het zelve mede wel afgelopen, behalve dat de Wed. Willem van 
Gemert uit hoofde als voren de zomma van f 120:-:- heeft moeten betalen ten 
profijte van den lande.
Den 24e ingekomen zijnde, een marktbrief van den prijzen der granen en 
daarbij gebleken dat de goede baktarw was verkogt van 35 tot 40 schell. en 
rog van 21 tot 23 sch., waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert het 
tarwebrood met gist te stellen op 8 st. 12 penn. en met zuurdeeg op 8 st. 4 
penn. en het roggebrood op 5 st. alles de 4 lb. gerekent en derhalve het 
tarwebrood op de markt van 38 sch. en het rogge op die van 21 schell.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 1e Julij 1796, het 2e jaar 
der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout en T. van de 
Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 1e Julij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering alsmede 't geen daarop volgt, 

geresumeert, gearresteert en geteekent zijnde, communiceert de schout aan 
de vergadering de reden van deze bijeenkomst, daarin bestaande dat den 
burger Kluit hem had gezegt dat hij zijn geld van 't dorp binnen agt dagen 
noodzakelijk moest hebben en 'er volstrekt nu niet langer naar konde wagten, 
uit hoofde zijn crediet 'er van afhangelijk is.

Pre-advijseerde vervolgens voor Eerst dat de leden der Municipaliteit ider 
hun portie bij wijze van voorschieting daaraan zouden voldoen of dat 'er geld 
diende te worden geligt ten laste van het dorp en dat dan de leden der 



Municipaliteit daar borg voor bleven en dat zij eenigen grond hadde, dat het 
op die wijze wel zoude te krijgen zijn tegen 10 per C. 's maands, vermits den 
Procureur Verhoeff hem daarop heden, als met hem over die zaak hebbende 
gesproken, iets hadde gezegt. 
Wat het eerste aanbelangt, zulks wierd bijna eenparig afgekeurd. 

Voor het tweede was men algemeen, dog met deze bepaling dat 'er aan den 
burger Verhoef per missive zoude worden te kennen gegeven dat de municipa-
liteit ingeval het een zomma van f 1700;-:- wist te fourneeren, ten laste van 
het dorp 'S Gravendeel en Leer-Ambacht voor 1, 2, 3 of meer maanden, ten 10 
st. per maand gereed, was, om zodanig een obligatie met hunne handtekening 
te bekragtigen, maar om een spciaal Borg voor te blijven, gants ongenegen 
waren, en dus wel op de zelve voet en wijze als de obligatie ten behoeve der 
stad Dordrecht door de leden van het vorig bestuur alle getekent dat zoo ook 
(gelijk die plaats heeft gehad) wanneer het onverhoopt mogt gebeuren dat de 
penningen welke nu staan geligt te worden de 2 Februarij 1797, tijde wanneer 
de Municipaliteti alhier verandert, niet waren afgelost, die nieuwaankomende 
leden alsdan zoude moeten werden aangemerkt als werkelijk geteikent 
hebbende, en dus in dat opzigt de plaats vervangende van de afgaande. 

En is den Secretaris gelast, zodanig een missive op morgen aan de 
procureur Verhoef te zenden, met verzoek om spoedig berigt, 't welk ook door 
hem is verrigt. 

Zijn vervolgens gelezen eenige aanschrijvingen uit 's Hage van deze inhoud 
/fiat insertis/ 

En vermits aan den inhoud derzelve reeds was voldaan, of ons speciaal niet 
raakte, zijn dezelve voor notificatie aangenomen. 

Den schout communiceert dat den Klapwaker Teunis Valk bij hem heeft 
wezen bedanken en dat de bode in zijn plaats had gecollecteert, terwijl de 
overige leden zeiden dat hij bij hun ook was geweest tot dat einde, dog dat 'er 
nog twee sollicitanten waren, namelijk de burgers Arij de Geus en Melis van 
der Wulp. 
Waarover gedelibereert zijnde, is uit hoofde het alle stemgeregtigde burgers 
zijn en geschikt tot het waarnemen van het voorszeide werk, geoordeelt billijk 
te zijn dat zij 'er om looten, wie het zal te beurt vallen. 't Welk ook geschiede 
en met dat gevolg dat den burger Arij de Geus het lot heeft getrokken. 

Den burger Bongers geeft te kennen dat den schoolmeester Jan van 
Harthals verzogt had om hem in de vergadering voor te stellen om ook eenige 
salaris te mogen genieten voor het kleppen bij het doen der 
huwelijksproclamatien, waarop den schout antwoorde dat voorleden jare bij 
de Municipaliteit was besloten hem daarvoor niet te salariëren, vermits hij uit 
hoofde van zijn regelement en het placaat van het trouwen daartoe verpligt 
was, dog dat de Municipaliteit thans evenwel de vrijheid hadde om zulks te 
veranderen, waarover gedelibereert zijnde, is besloten om bij de vorige 
conclusie te blijven. 
Den burger De Vlaming herinnerd de vergadering dat de boete van 
Diepenhorst in de vorige notulen vermeld, nog niet is opgehaald en hij 'er voor 
zoude zijn dat 't derhalve nu geschiede, dog 'er werd vooralsnog geen 
conclusie opgenomen. 
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Municipaliteit daar borg voor bleven en dat zij eenigen grond hadde, dat het 
op die wijze wel zoude te krijgen zijn tegen 10 per C. 's maands, vermits den 
Procureur Verhoeff hem daarop heden, als met hem over die zaak hebbende 
gesproken, iets hadde gezegt.
Wat het eerste aanbelangt, zulks wierd bijna eenparig afgekeurd.

Voor het tweede was men algemeen, dog met deze bepaling dat 'er aan den 
burger Verhoef per missive zoude worden te kennen gegeven dat de municipa-
liteit ingeval het een zomma van f 1700;-:- wist te fourneeren, ten laste van 
het dorp 'S Gravendeel en Leer-Ambacht voor 1, 2, 3 of meer maanden, ten 10 
st. per maand gereed, was, om zodanig een obligatie met hunne handtekening 
te bekragtigen, maar om een spciaal Borg voor te blijven, gants ongenegen 
waren, en dus wel op de zelve voet en wijze als de obligatie ten behoeve der 
stad Dordrecht door de leden van het vorig bestuur alle getekent dat zoo ook 
(gelijk die plaats heeft gehad) wanneer het onverhoopt mogt gebeuren dat de 
penningen welke nu staan geligt te worden de 2 Februarij 1797, tijde wanneer 
de Municipaliteti alhier verandert, niet waren afgelost, die nieuwaankomende 
leden alsdan zoude moeten werden aangemerkt als werkelijk geteikent 
hebbende, en dus in dat opzigt de plaats vervangende van de afgaande.

En is den Secretaris gelast, zodanig een missive op morgen aan de 
procureur Verhoef te zenden, met verzoek om spoedig berigt, 't welk ook door 
hem is verrigt.

Zijn vervolgens gelezen eenige aanschrijvingen uit 's Hage van deze inhoud
/fiat insertis/

En vermits aan den inhoud derzelve reeds was voldaan, of ons speciaal niet 
raakte, zijn dezelve voor notificatie aangenomen.

Den schout communiceert dat den Klapwaker Teunis Valk bij hem heeft 
wezen bedanken en dat de bode in zijn plaats had gecollecteert, terwijl de 
overige leden zeiden dat hij bij hun ook was geweest tot dat einde, dog dat 'er 
nog twee sollicitanten waren, namelijk de burgers Arij de Geus en Melis van 
der Wulp.
Waarover gedelibereert zijnde, is uit hoofde het alle stemgeregtigde burgers 
zijn en geschikt tot het waarnemen van het voorszeide werk, geoordeelt billijk 
te zijn dat zij 'er om looten, wie het zal te beurt vallen. 't Welk ook geschiede 
en met dat gevolg dat den burger Arij de Geus het lot heeft getrokken.

Den burger Bongers geeft te kennen dat den schoolmeester Jan van 
Harthals verzogt had om hem in de vergadering voor te stellen om ook eenige 
salaris te mogen genieten voor het kleppen bij het doen der 
huwelijksproclamatien, waarop den schout antwoorde dat voorleden jare bij 
de Municipaliteit was besloten hem daarvoor niet te salariëren, vermits hij uit 
hoofde van zijn regelement en het placaat van het trouwen daartoe verpligt 
was, dog dat de Municipaliteit thans evenwel de vrijheid hadde om zulks te 
veranderen, waarover gedelibereert zijnde, is besloten om bij de vorige 
conclusie te blijven.
Den burger De Vlaming herinnerd de vergadering dat de boete van 
Diepenhorst in de vorige notulen vermeld, nog niet is opgehaald en hij 'er voor 
zoude zijn dat 't derhalve nu geschiede, dog 'er werd vooralsnog geen 
conclusie opgenomen.



Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e Julij 1796, het 2e jaar  
der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 9e 
Julij 1796, het 2e Jaar der 
Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Ingekomen zijnde een martbrief welke dicteerde dat de goede baktarw was 
verkogt van 33 tot 37 en de rog van 20 tot 22 schell. 

Is daarover gedelibereert en met dat gevolg dat de Burgers van Strijen en de 
Vlaming mitsgaders de secretaris, adviseerden dat het tarwebrood 4 duiten 
behoorde af te slaan, dog de andere leden waren van advis van een oortje, 
derhalve voor het laatste de meerderheid en dus zal nu het tarwebrood met 
gist gebakken verkogt worden voor 8st. 8 penn. en met zuurdeeg 8 st. en het 
roggebrood voor 5 st., alles de 4 lb. dus staat nu het tarwebrood op 36 
schellen het roggebrood op 21 schell. 

Ingekomen zijnde de publicatie omtrent de geforceerde geldnegotiatie 
waarbij ider moet betalen na evenredigheid zijner inkomsten, bij wijze van don 
Gratuit en in dezelve gemaakt werdende van het rondsenden der billetten bij 
alle burgers, is algemeen begrepen dat ider Municipaliteit die billetten zal 
moeten doen drukken en dus geresolveert om 'er 460 te doen drukken. 

De schout geeft kennis dat de eigenlijke reden dezer bijeenkomst daarin 
bestaat dat den burger Verhoef op gisteren aan den secretaris had gezegt dat 
hij volstrekt geen geld konde krijgen, of de leden der Municipaliteit zouden 'er 
ider in hun privé borg voor moeten blijven. 

Over deze zaak rijpelijk gedelibereert en gediscutieert zijnde, is eindelijk 
geresolveerd aan het Provintiaal Committé van Holland een missive te zenden, 
diesaangaande en ten ernstigsten op den uitslag van ons adres insteeren, en 
ingeval 'er al wederom niet aan werd voldaan dat de leden der Municipaliteit 
weldra in de noodzakelijkheid zouden zijn om hunne posten te moeten 
desisteeren, terwijl deze missive door alle de leden der Municipaliteit zal 
worden onderteekent, en door den burger Lamme in persoon naar den Haag 
worden gebragt, gelijk zulks niet alleen door den burger Lamme, maar  
geadsisteert met den burger Bongers is verrigt. 
De missive luid als volgt 

De Municipaliteit van 's-Gravendeel en Leer-
Ambagt 

aan 
Het Provintiaal Committé van Holland in de 
Hage 

Medeburgers! 
Den 9e Meij l.l. ons per adres bij Ul. vervoegd hebbende met kennisgeving van 
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Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 9e Julij 1796, het 2e jaar 
der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 9e 
Julij 1796, het 2e Jaar der 
Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Ingekomen zijnde een martbrief welke dicteerde dat de goede baktarw was 
verkogt van 33 tot 37 en de rog van 20 tot 22 schell.

Is daarover gedelibereert en met dat gevolg dat de Burgers van Strijen en de 
Vlaming mitsgaders de secretaris, adviseerden dat het tarwebrood 4 duiten 
behoorde af te slaan, dog de andere leden waren van advis van een oortje, 
derhalve voor het laatste de meerderheid en dus zal nu het tarwebrood met 
gist gebakken verkogt worden voor 8st. 8 penn. en met zuurdeeg 8 st. en het 
roggebrood voor 5 st., alles de 4 lb. dus staat nu het tarwebrood op 36 
schellen het roggebrood op 21 schell.

Ingekomen zijnde de publicatie omtrent de geforceerde geldnegotiatie 
waarbij ider moet betalen na evenredigheid zijner inkomsten, bij wijze van don 
Gratuit en in dezelve gemaakt werdende van het rondsenden der billetten bij 
alle burgers, is algemeen begrepen dat ider Municipaliteit die billetten zal 
moeten doen drukken en dus geresolveert om 'er 460 te doen drukken.

De schout geeft kennis dat de eigenlijke reden dezer bijeenkomst daarin 
bestaat dat den burger Verhoef op gisteren aan den secretaris had gezegt dat 
hij volstrekt geen geld konde krijgen, of de leden der Municipaliteit zouden 'er 
ider in hun privé borg voor moeten blijven.

Over deze zaak rijpelijk gedelibereert en gediscutieert zijnde, is eindelijk 
geresolveerd aan het Provintiaal Committé van Holland een missive te zenden, 
diesaangaande en ten ernstigsten op den uitslag van ons adres insteeren, en 
ingeval 'er al wederom niet aan werd voldaan dat de leden der Municipaliteit 
weldra in de noodzakelijkheid zouden zijn om hunne posten te moeten 
desisteeren, terwijl deze missive door alle de leden der Municipaliteit zal 
worden onderteekent, en door den burger Lamme in persoon naar den Haag 
worden gebragt, gelijk zulks niet alleen door den burger Lamme, maar 
geadsisteert met den burger Bongers is verrigt.
De missive luid als volgt

De Municipaliteit van 's-Gravendeel en Leer-
Ambagt

aan
Het Provintiaal Committé van Holland in de 
Hage

Medeburgers!
Den 9e Meij l.l. ons per adres bij Ul. vervoegd hebbende met kennisgeving van 



den slegten finantieele staat van ons dorp en ambagt, en tegelijk ernstig verzoek 
om onder anderen bij octroij gequalificeert te worden ten einde eene belasting te 
mogen heffen, geevanredigt naar de staat en bezittingen van onze respectieve 
burgers en ingezetenen, en daardoor in staat gesteld te mogen worden om ons 
dorp en ambagt uit die zware schulden waarmede het belast is, te mogen 
redden, en denzelver bestuurders het werk ten nutte van het algemeen en dat 
van hunne plaats in 't bijzonder met genoegen en vreugde te doen verrigten, 
In de daad, medeburgers, wij waren op dat tijdstip doe het gemelde adres of het 
daarin verzogte, door de groote meerderheid van onze Burgerij en wel door het 
voornaamste en weldenkendste gedeelte derzelve wierd geapprobeerd en 
goedgekeurd, zeer verblijd (dewijl tog andere niet wel in aanmerking kunnen 
komen, vermits die, al waren zij in hare ziel overtuigt dat hunne 
vertegenwoordigers het beste met hen voor hadden en zulks altoos betoonden, 
evenwel de goedheid zouden hebben om zig tegens hun te verzetten en te 
dwarsboomen) vermits zij met ons van oordeel waren dat het een zeer geschikt 
middel was, om 'er door van de schulden, welke ons zoo zeer drukken, ontheven 
te worden, en op een effen baan te komen, en in de daad, medeburgers, 
het is ook zo, wanneer wij octroij erlangen op het door ons verzogte, dan zijn wij 
in staat om ons te kunnen redden, en zonder dat volstrekt nooit. 
Wij hadden ons ook al gevleid met een spoedige en gunstige dispositie, ten einde 
daardoor in staat gesteld te worden om den burger Willem Kluit Lzn. het kwaad 
slot zijner dorpsrekeningen te kunnen voldoen, 't welk met primo Meij 1.1. al had 
moeten betaald zijn, en welken burger nu ook, en met reden, aandringt op een 
spoedige betaling. 
Vervolgens hebben wij bijzonder uit hoofde van het zoeven aangestipte, ons per 
commissie bij Ulieden geadresseert, om ons verzoek te vernieuwen en onze 
zaken in het ware ligt voor te stellen, 
't welk van dat gevolg was, dat wij ons zeer verblijden, doe wij van die 
commissie vemaamen dat wij binnen zeer korten tijd, na alle 
waarschijnelijkheicl, niet alleen, maar zelvs bijna buiten twifffel, met een 
gunstige uitslag zouden vereerd worden, vermits den burger de Lange van 
Wijngaarden als president van Ul. committé zijnde, aan gemelde commissie had 
gezegt: 
'er zal als ik 't enigzints kan schikken, hedenavond nog raport op Ul. adres 
worden uitgebragt en zoo zulks hedenavond niet kan zijn, dan morgenavond en 
denzelven gaf daarbij aan de commissie niet onduidelijk te kennen dat 'er 
waarschijnelijlc favorabel op zoude gedisponeert worden, 
dog tot op dit oogenblik weten wij 'er nog niets van, schoon 't voormelde al 
omtrent drie weken is geleden, daarenboven is door den procureur Verhoeff tot 
twee herhaalde reizen aan den Procureur van Brakel, als ons adres hebbende 
ingeleverd, daarover geschreven en zelvs de tweede reis met verzoek, om met 
omgaande post antwoord te mogen hebben, dog dat ook al niet, gelijk den 
burger Verhoeff 1.1. Vrijdag ons zulks heeft berigt, dus al wederom in onze 
verwagting teleurgesteld tot dusverre. 
Het een en ander - medeburgers - vald ons zeer onaangenaam, ja, lastig. Wij 
geraken daardoor buiten staat om met eenige vergenoeging onze zaken te 
kunnen waarnemen. En wij zullen ten bewijze daarvan nog het volgende 
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den slegten finantieele staat van ons dorp en ambagt, en tegelijk ernstig verzoek 
om onder anderen bij octroij gequalificeert te worden ten einde eene belasting te 
mogen heffen, geevanredigt naar de staat en bezittingen van onze respectieve 
burgers en ingezetenen, en daardoor in staat gesteld te mogen worden om ons 
dorp en ambagt uit die zware schulden waarmede het belast is, te mogen 
redden, en denzelver bestuurders het werk ten nutte van het algemeen en dat 
van hunne plaats in 't bijzonder met genoegen en vreugde te doen verrigten,
In de daad, medeburgers, wij waren op dat tijdstip doe het gemelde adres of het 
daarin verzogte, door de groote meerderheid van onze Burgerij en wel door het 
voornaamste en weldenkendste gedeelte derzelve wierd geapprobeerd en 
goedgekeurd, zeer verblijd (dewijl tog andere niet wel in aanmerking kunnen 
komen, vermits die, al waren zij in hare ziel overtuigt dat hunne 
vertegenwoordigers het beste met hen voor hadden en zulks altoos betoonden, 
evenwel de goedheid zouden hebben om zig tegens hun te verzetten en te 
dwarsboomen) vermits zij met ons van oordeel waren dat het een zeer geschikt 
middel was, om 'er door van de schulden, welke ons zoo zeer drukken, ontheven 
te worden, en op een effen baan te komen, en in de daad, medeburgers, 
het is ook zo, wanneer wij octroij erlangen op het door ons verzogte, dan zijn wij 
in staat om ons te kunnen redden, en zonder dat volstrekt nooit.
Wij hadden ons ook al gevleid met een spoedige en gunstige dispositie, ten einde 
daardoor in staat gesteld te worden om den burger Willem Kluit Lzn. het kwaad 
slot zijner dorpsrekeningen te kunnen voldoen, 't welk met primo Meij l.l. al had 
moeten betaald zijn, en welken burger nu ook, en met reden, aandringt op een 
spoedige betaling.
Vervolgens hebben wij bijzonder uit hoofde van het zoeven aangestipte, ons per 
commissie bij Ulieden geadresseert, om ons verzoek te vernieuwen en onze 
zaken in het ware ligt voor te stellen, 
't welk van dat gevolg was, dat wij ons zeer verblijden, doe wij van die 
commissie vernaamen dat wij binnen zeer korten tijd, na alle 
waarschijnelijkheid, niet alleen, maar zelvs bijna buiten twijffel, met een 
gunstige uitslag zouden vereerd worden, vermits den burger de Lange van 
Wijngaarden als president van Ul. committé zijnde, aan gemelde commissie had 
gezegt: 
'er zal als ik 't enigzints kan schikken, hedenavond nog raport op Ul. adres 
worden uitgebragt en zoo zulks hedenavond niet kan zijn, dan morgenavond en 
denzelven gaf daarbij aan de commissie niet onduidelijk te kennen dat 'er 
waarschijnelijk favorabel op zoude gedisponeert worden, 
dog tot op dit oogenblik weten wij 'er nog niets van, schoon 't voormelde al 
omtrent drie weken is geleden, daarenboven is door den procureur Verhoeff tot 
twee herhaalde reizen aan den Procureur van Brakel, als ons adres hebbende 
ingeleverd, daarover geschreven en zelvs de tweede reis met verzoek, om met 
omgaande post antwoord te mogen hebben, dog dat ook al niet, gelijk den 
burger Verhoeff l.l. Vrijdag ons zulks heeft berigt, dus al wederom in onze 
verwagting teleurgesteld tot dusverre.
Het een en ander - medeburgers - vald ons zeer onaangenaam, ja, lastig. Wij 
geraken daardoor buiten staat om met eenige vergenoeging onze zaken te 
kunnen waarnemen. En wij zullen ten bewijze daarvan nog het volgende 



aanvoeren: 
1° Ons dorp is belast met een schuld van ruim f 4000,-,-, dewelke voor onze tijd 

in het bestuur al heeft plaats gehad, en waarvan gelijk te voren is gezegt met 
primo meij l.l. aan den burger Kluit f 1647:17:- moest zijn betaald geweest en 
die wij niet in staat zijn, ingeval ons verzoek onverhoopt werd van de hand 
gewezen, om immer betaald te krijgen, vermits wij in geval het octroij 't welk 
wij thans hebben, weder in werking wierd gebragt, met dat al, jaarlijks nog 
welf 150:-:- zoude te kort komen. 

2° Onze burgers en ingezetenen hebben van 't land te vorderen een somma van f 
3206:6:12, waarna zij nu ruim 11/2  jaar hebben moeten wagten en 
waaromtrent veel gemor en ongenoegen plaats heeft (gelijk wij Ul. almede het 
provisioneel bestuur ook meer dan eens per missive hebben te kennen 
gegeven en verzogt om betaling, al was het slegts bij provisie maar een 
gedeelte daarvan) gelijk ook daarover onze schout den burger Pasman 
verscheide malen daarom is verzogt. Dog ook al te vergeevs. 

Het opgegevene, medeburgers, veroorzaakt dat het beste en weldenkendste 
gedeelte van de Burgerij zelvs zeer 't onvreden is en zegt, wij willen gaarne 't 
onze bijdragen tot welzijn en behoud van ons vaderland en dus volgens onzen 
pligt daaraan contribueeren, dog wij zagen ook gaarne dat onze zaken 
gemainteneert wierden, dat aan de billijlce verzoeken door onze regenten 
gedaan, ook gehoor wierd gegeven, verzoeken die ten gevolge kunnen hebben, 
aan den eenen kant, dat ons dorp buiten schuld geraakte en aan den anderen 
kant dat wij wierden in staat gesteld om volgens onzen pligt te kunnen bijdragen 
tot welzijn en behoud van ons vaderland, gelijk zulks nu wederom ook moet 
plaats hebben, en daar wij ook volkomen toe bereid zijn. 
Dit alles te zaam genomen, medeburgers, zult gijlieden wel overtuigt zijn, dat wij 
de waarheid spreken, wanneer wij zeggen dat het zeer onaangenaam, ja zelvs 
lastig voor ons is en dat wij buiten staat zijn om 't op die wijze in orden te 
kunnen houden. 
Derhalven zijn wij te rade geworden om deze twee leden uit onze Municipaliteit 
Ulieden te zenden, schoon wel wetende dat het Provintiaal Bestuur gescheiden 
is, 
egter uit hoofde dat de zaak zo zeer presteert, niet kunnen nalaten om 'er 
werkeloos onder te blijven, en daarom zeer enstig verzoeken den uitslag te 
mogen weten en wij vertrouwen, reden genoeg te hebben om 'er zoo zeer op aan 
te dringen, dewijl zelvs de president van het provintiaal bestuur, den burger van 
den Spijk, aan voormelde commissie heeft gezegt dat zij zig bij den president van 
't provintiaal Committé zouden vervoegen en dus geen de minste aanleiding 
kregen om te denken dat 'er geen spoedig raport op zou worden uitgebragt. 
En wanneer onverhoopt aan ons aanhoudend verzoek niet mogt worden 
beantwoord, zouden wij weldra in de noodzakelijkheid worden gebragt om onze 
posten te moeten desisteeren, vermits wij alsdan buiten staat zijn zouden, om 
aan onze verpligtingen als vertegenwoordigers van dit dorp en ambagt (hoe 
gaarne wij dezelve anders met al wat in ons is willen uitoeffenen) naar behoren 
te kunnen antwoorden. 
In afwagting van het verzogte verblijven wij 
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aanvoeren:
1°Ons dorp is belast met een schuld van ruim f 4000,-,-, dewelke voor onze tijd 

in het bestuur al heeft plaats gehad, en waarvan gelijk te voren is gezegt met 
primo meij l.l. aan den burger Kluit f 1647:17:- moest zijn betaald geweest en 
die wij niet in staat zijn, ingeval ons verzoek onverhoopt werd van de hand 
gewezen, om immer betaald te krijgen, vermits wij in geval het octroij 't welk 
wij thans hebben, weder in werking wierd gebragt, met dat al, jaarlijks nog 
wel f 150:-:- zoude te kort komen.

2°Onze burgers en ingezetenen hebben van 't land te vorderen een somma van f 
3206:6:12, waarna zij nu ruim 1½ jaar hebben moeten wagten en 
waaromtrent veel gemor en ongenoegen plaats heeft (gelijk wij Ul. almede het 
provisioneel bestuur ook meer dan eens per missive hebben te kennen 
gegeven en verzogt om betaling, al was het slegts bij provisie maar een 
gedeelte daarvan) gelijk ook daarover onze schout den burger Pasman 
verscheide malen daarom is verzogt. Dog ook al te vergeevs.

Het opgegevene, medeburgers, veroorzaakt dat het beste en weldenkendste 
gedeelte van de Burgerij zelvs zeer 't onvreden is en zegt, wij willen gaarne 't 
onze bijdragen tot welzijn en behoud van ons vaderland en dus volgens onzen 
pligt daaraan contribueeren, dog wij zagen ook gaarne dat onze zaken 
gemainteneert wierden, dat aan de billijke verzoeken door onze regenten 
gedaan, ook gehoor wierd gegeven, verzoeken die ten gevolge kunnen hebben, 
aan den eenen kant, dat ons dorp buiten schuld geraakte en aan den anderen 
kant dat wij wierden in staat gesteld om volgens onzen pligt te kunnen bijdragen 
tot welzijn en behoud van ons vaderland, gelijk zulks nu wederom ook moet 
plaats hebben, en daar wij ook volkomen toe bereid zijn.
Dit alles te zaam genomen, medeburgers, zult gijlieden wel overtuigt zijn, dat wij 
de waarheid spreken, wanneer wij zeggen dat het zeer onaangenaam, ja zelvs 
lastig voor ons is en dat wij buiten staat zijn om 't op die wijze in orden te 
kunnen houden.
Derhalven zijn wij te rade geworden om deze twee leden uit onze Municipaliteit 
Ulieden te zenden, schoon wel wetende dat het Provintiaal Bestuur gescheiden 
is, 
egter uit hoofde dat de zaak zo zeer presteert, niet kunnen nalaten om 'er 
werkeloos onder te blijven, en daarom zeer enstig verzoeken den uitslag te 
mogen weten en wij vertrouwen, reden genoeg te hebben om 'er zoo zeer op aan 
te dringen, dewijl zelvs de president van het provintiaal bestuur, den burger van 
den Spijk, aan voormelde commissie heeft gezegt dat zij zig bij den president van 
't provintiaal Committé zouden vervoegen en dus geen de minste aanleiding 
kregen om te denken dat 'er geen spoedig raport op zou worden uitgebragt. 
En wanneer onverhoopt aan ons aanhoudend verzoek niet mogt worden 
beantwoord, zouden wij weldra in de noodzakelijkheid worden gebragt om onze 
posten te moeten desisteeren, vermits wij alsdan buiten staat zijn zouden, om 
aan onze verpligtingen als vertegenwoordigers van dit dorp en ambagt (hoe 
gaarne wij dezelve anders met al wat in ons is willen uitoeffenen) naar behoren 
te kunnen antwoorden.
In afwagting van het verzogte verblijven wij



Heil en Broederschap, 
De Municipaliteit van 's-Gravendeel en Leer-Ambagt 

Was geteikent &c. 
'SGravendeel, 10 Julij 1796 
het 2e jaar der Bataavsche vrijheid. 

Is gecompareert den burger Arij de Geus en heeft den eed als klapwaker dezen 
dorpe in handen van den president afgelegd. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 13e Julij 1796, het 2e jaar  
der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden den 13e Julij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd zijnde, zijn daarover 
aanmerkingen gevallen om reden bij de zetting van 't brood blijkt dat daarover 
bij de meerderheid beschikt was en dat zulks niet behoord te zijn, en 
derhalven begeerde de meerderheid dat zulks wierd verandert, dog den burger 
de Vlaming prezent zijnde, verkoos het zoo te houden, waarop de meerderheid 
die voor een oortje opslag was geweest, declareerde dat zij daarvoor geweest 
waren om reden de wet te Mijnsherenland gemaakt omtrent deze zaak hun 
niet alleen daartoe vrijheid gaf, maar zelvs dat zij uit dien hoofde verpligt 
waren zoo te handelen, gelijk zij hadden gedaan, waarop vervolgens de 
notulen zijn goedgekeurd en geteekend. 

De burgers Lamme en Bongers uit den Haag geretourneerd zijnde, doen 
raport daarin bestaande dat zij zig bij het Provintiaal Committé hadden 
vervoegt en de missive hadden overgegeven, nadat zij te voren aan de 
Kamerbewaarder hadden te kennen gegeven dat zij de leden van het Committé 
noodzakelijk moesten spreken, schoon dezelve had gezegt het committé 
spreekt niemant, dat zij vervolgens de Lange van Wijngaardem tusschen beide 
spraken en hem zijne belofte aan de commissie heden drie weken gedaan 
herinnerde, dog dat denzelve zig wist te verontschuldigen met te zeggen dat 'er 
zooveel zaken te verrigten waren en wat dies meer is, dat zij vervolgens 
vernamen doe de vergadering scheide, dat de missive nog niet eens was 
gelezen, dat zij daarop bij den president nogmaals sterk instaande op 
afdoening van zaken, dat de president doe tot hun zeide dat het dienzelvden 
avond extraordinare vergadering was, en dat dan ook den brief zoude gelezen 
worden, dat zij dus moeste zorgen om tien uuren daar te zijn, 't welk zij ook 
aannamen. 

's Avonds 10 uuren daar zijnde, was het even over 11 uuren dat zij binnen 
moesten staan, wanneer de president tot hun zeide dat de missive was 
gelezen, dog dat de vergadering volstrekt buiten staat was om 'er iets aan te 
kunnen doen, zoo lange het provintiaal bestuur niet was vergaderd, dat de 
commissie daarop zeide dat de zaak zo presteerde en tot die hoogte was 
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Heil en Broederschap, 
De Municipaliteit van 's-Gravendeel en Leer-Ambagt

Was geteikent &c.
'SGravendeel, 10 Julij 1796
het 2e jaar der Bataavsche vrijheid.

Is gecompareert den burger Arij de Geus en heeft den eed als klapwaker dezen 
dorpe in handen van den president afgelegd.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 13e Julij 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden den 13e Julij 
1796, het tweede jaar der Bataavsche 
Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering geresumeerd zijnde, zijn daarover 
aanmerkingen gevallen om reden bij de zetting van 't brood blijkt dat daarover 
bij de meerderheid beschikt was en dat zulks niet behoord te zijn, en 
derhalven begeerde de meerderheid dat zulks wierd verandert, dog den burger 
de Vlaming prezent zijnde, verkoos het zoo te houden, waarop de meerderheid 
die voor een oortje opslag was geweest, declareerde dat zij daarvoor geweest 
waren om reden de wet te Mijnsherenland gemaakt omtrent deze zaak hun 
niet alleen daartoe vrijheid gaf, maar zelvs dat zij uit dien hoofde verpligt 
waren zoo te handelen, gelijk zij hadden gedaan, waarop vervolgens de 
notulen zijn goedgekeurd en geteekend.

De burgers Lamme en Bongers uit den Haag geretourneerd zijnde, doen 
raport daarin bestaande dat zij zig bij het Provintiaal Committé hadden 
vervoegt en de missive hadden overgegeven, nadat zij te voren aan de 
Kamerbewaarder hadden te kennen gegeven dat zij de leden van het Committé 
noodzakelijk moesten spreken, schoon dezelve had gezegt het committé 
spreekt niemant, dat zij vervolgens de Lange van Wijngaardem tusschen beide 
spraken en hem zijne belofte aan de commissie heden drie weken gedaan 
herinnerde, dog dat denzelve zig wist te verontschuldigen met te zeggen dat 'er 
zooveel zaken te verrigten waren en wat dies meer is, dat zij vervolgens 
vernamen doe de vergadering scheide, dat de missive nog niet eens was 
gelezen, dat zij daarop bij den president nogmaals sterk instaande op 
afdoening van zaken, dat de president doe tot hun zeide dat het dienzelvden 
avond extraordinare vergadering was, en dat dan ook den brief zoude gelezen 
worden, dat zij dus moeste zorgen om tien uuren daar te zijn, 't welk zij ook 
aannamen.

's Avonds 10 uuren daar zijnde, was het even over 11 uuren dat zij binnen 
moesten staan, wanneer de president tot hun zeide dat de missive was 
gelezen, dog dat de vergadering volstrekt buiten staat was om 'er iets aan te 
kunnen doen, zoo lange het provintiaal bestuur niet was vergaderd, dat de 
commissie daarop zeide dat de zaak zo presteerde en tot die hoogte was 



gekomen, dat 'er volstrekt nu een einde van diende gemaakt te worden, en zoo 
zulks onverhoopt wederom geen plaats mogt hebben, dat dan de leden der 
Municipaliteit daardoor als 't ware in de noodzakelijkheid zouden zijn om 
hunne posten in den schoot der burgerij te moeten nederleggen, dat daarop 
de president verzogt dat de Municipaliteit daartoe niet zoude overgaan, maar  
zulks afwagte zoolange het provintiaal bestuur bijeen was, en beloofde zodra 
zulks plaats had, 'er ook werk van te zullen maken, dat zij voorts den 
volgende morgen zig hadden vervoegt bij de president van het provintiaal 
bestuur den burger van den Spijk, met hem over deze zaak hadden 
gesproken, en met dat gevolg dat die ook gezegt hadde volstrekt in de 
onmogelijkheid te zijn om 'er voor het tegenwoordige iets aan te kunnen doen, 
maar dat hij ook had belooft om zodra het provintiaal bestuur weder bijeen is 
'er werk van te zullen maken, dat zij het dus niet verder kunnende brengen, 
zig vervolgens weder naar huis hadden begeven. De vergadering dit raport 
gehoort hebbend, bedankt de leden voor het getrouw uitoeffenden van hunne 
commissie. 

Vervolgens over het zelve gedebiteert zijnde, is unaniem geresolveert een 
commissie te benoemen, ten einde bij den Bailliuw Kluit te begeven en hem 
het voor verhaalde te communiceeren, en daartoe wierden verzogt de burgers 
Lamme en Bongers, als het beste geschikt, vermits die ook de commissie in 
den Haag hadden verrigt, en welke Burgers dit zig ook lieten welgevallen. 

De burgers Teunis van Prooijen en Jacob en Leendert van Prooijen, 
komende doleeren omtrent de contributien en bevonden dat volgens deszelvs 
billetten T. van Prooijen stond op f 13:-:-, Jacob van Prooijen op f 7:16:- en 
Leendert van Prooijen op f 7:16:-, is goedgevonden hun ider een Zeeuwsche 
Rijksdaalder te verminderen en dus Teunis van Prooijen te stellen op f 108:-
Jacob en Leendert van Prooijen ider op f 5:4:-. 
Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Julij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden den 16e Julij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn gearresteert, geresumeert en 
geteekent. 

De schout communiceert dat Jan Klip zig bij hem had vervoegt met verzoek 
om tot Maasdamse kermis met zijn kraam alhier te mogen blijven staan, 
waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om hem zulks te permitteeren, 
mits hij niets aan zijn kraam verkoopt. 

Heden de dag zijnde dat de defecte buursloten moesten worden 
geschouwen, is het zelve verrigt en wel bevonden, vervolgens is nog met vrouw 
Verkerk gesproken over het leggen van een buis bij haar huis, uit de 
Middelkreek in de Buursloot, en denwelke op haar nam om als dezelve 'er ligt 
het water uit en in te laten, en is verder geresolveert om het Dijkcollegie van 
Nieuw Bonaventura ofwel den Dijkgraaf, zulks te verzoeken, per commissie en 
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gekomen, dat 'er volstrekt nu een einde van diende gemaakt te worden, en zoo 
zulks onverhoopt wederom geen plaats mogt hebben, dat dan de leden der 
Municipaliteit daardoor als 't ware in de noodzakelijkheid zouden zijn om 
hunne posten in den schoot der burgerij te moeten nederleggen, dat daarop 
de president verzogt dat de Municipaliteit daartoe niet zoude overgaan, maar 
zulks afwagte zoolange het provintiaal bestuur bijeen was, en beloofde zodra 
zulks plaats had, 'er ook werk van te zullen maken, dat zij voorts den 
volgende morgen zig hadden vervoegt bij de president van het provintiaal 
bestuur den burger van den Spijk, met hem over deze zaak hadden 
gesproken, en met dat gevolg dat die ook gezegt hadde volstrekt in de 
onmogelijkheid te zijn om 'er voor het tegenwoordige iets aan te kunnen doen, 
maar dat hij ook had belooft om zodra het provintiaal bestuur weder bijeen is 
'er werk van te zullen maken, dat zij het dus niet verder kunnende brengen, 
zig vervolgens weder naar huis hadden begeven. De vergadering dit raport 
gehoort hebbend, bedankt de leden voor het getrouw uitoeffenden van hunne 
commissie.

Vervolgens over het zelve gedebiteert zijnde, is unaniem geresolveert een 
commissie te benoemen, ten einde bij den Bailliuw Kluit te begeven en hem 
het voor verhaalde te communiceeren, en daartoe wierden verzogt de burgers 
Lamme en Bongers, als het beste geschikt, vermits die ook de commissie in 
den Haag hadden verrigt, en welke Burgers dit zig ook lieten welgevallen.

De burgers Teunis van Prooijen en Jacob en Leendert van Prooijen, 
komende doleeren omtrent de contributien en bevonden dat volgens deszelvs 
billetten T. van Prooijen stond op f 13:-:-, Jacob van Prooijen op f 7:16:- en 
Leendert van Prooijen op f 7:16:-, is goedgevonden hun ider een Zeeuwsche 
Rijksdaalder te verminderen en dus Teunis van Prooijen te stellen op f 108:-
Jacob en Leendert van Prooijen ider op f 5:4:-. 
Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Julij 1796 het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden den 16e Julij 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn gearresteert, geresumeert en 
geteekent.

De schout communiceert dat Jan Klip zig bij hem had vervoegt met verzoek 
om tot Maasdamse kermis met zijn kraam alhier te mogen blijven staan, 
waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om hem zulks te permitteeren, 
mits hij niets aan zijn kraam verkoopt.

Heden de dag zijnde dat de defecte buursloten moesten worden 
geschouwen, is het zelve verrigt en wel bevonden, vervolgens is nog met vrouw 
Verkerk gesproken over het leggen van een buis bij haar huis, uit de 
Middelkreek in de Buursloot, en denwelke op haar nam om als dezelve 'er ligt 
het water uit en in te laten, en is verder geresolveert om het Dijkcollegie van 
Nieuw Bonaventura ofwel den Dijkgraaf, zulks te verzoeken, per commissie en 



daartoe bij het lot verkozen de burgers H. Pasman en Arij Kse Smits. 
De commissie bij de vorige vergadering benoemt, ten einde zig bij Kluit te 

vervoegen, doet raport, daarin bestaande, dat zij aan hem hadden gecommu-
niceert datgeen 't welk zij in hunne commissie naar 's Hage hadden ontmoet, 
zooals in de vorige notulen is te zien, dat Kluit had gezegt, dat hij wel wenste 
dat het anders was, maar dit niet zoo zijnde, 'er niets verder aan te doen was, 
dan alleen dat hij door den advokaat Van der Meij een brief zoude doen 
schrijven aan de president van het Provintiaal bestuur van Holland, alsmede 
een aan de Municipaliteit alhier, om zooveel mogelijk als het provintiaal 
bestuur bijeen is, de zaak te doen verhaasten. 

Vermits de paarden maandag den le Augustus volgens aanschrijving te 
Dordrecht moeten worden geleverd, is nodig geoordeeld een commissie te 
benoemen om die leverantie bij te wonen, en zijn daartoe bij 't lot verkozen de 
burgers Lodewijk Bongers en Koen Janse van Strijen, dog welke laatste zijn 
commissie heeft overgegeven aan den burger T. Lamme. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den le Augustus 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden den le Augustus 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Bovengenoemde burgers heden de leverantie der paarden te Dordrecht 
bijgewoond hebbende, raporteerden dat de drie welke voor ons waren gekogt 
zijn goedgekeurd, dog dat het vierde, 't welk 'SGravendeel en Cillershoek 
zamen moest leveren, was afgekeurd. 

De schout communiceert dat bij hem is geweest G.J. Hageman, bediende 
ter recherge alhier met de zetting van 't brood, dog dat hij geweigerd had 
dezelve aan te nemen, welk doen van de schout algemeen wierd goedgekeurd. 

Vervolgens stelde hij voor hoe te handelen ingeval andere dorpen in dezen 
Waard dezelve eens mogten aannemen, of eenige van dezelve, of wij 't dan ook 
zouden doen, waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dat al was het dat al 
die plaatsen dewelke met ons de verbintenis op Mijnsherenland hebben aan-
gegaan, dezelve aannamen, wij ons daar niet aan zullen bekreunen, dewijl 'er 
begrepen wierd dat wij geen orders daaromtrent van de stad Dordrecht 
behoefde af te wagten, maar in geval 'er orders uit den Haag kwamen, bij 
decreet genomen, dat zulks geheel iets anders was, en wij dan nog tijts genoeg 
hadden. 
Nog communiceert de schout dat hij per missive van Vermaat had vernomen 
dat het Provintiaal Bestuur heden weder extraordinair was beschreven en 
stelde vervolgens voor om een commissie derwaarts te zenden ten einde 
nogmaals te insteeren op afdoening van onze zaak wegens de gevraagde 
belasting, zoals het Provintiaal bestuur hadde belooft aan eene vorige 
commissie, blijkens de notulen van den 13e Julij 1.1., waarop gedelibereert 
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daartoe bij het lot verkozen de burgers H. Pasman en Arij Kse Smits.
De commissie bij de vorige vergadering benoemt, ten einde zig bij Kluit te 

vervoegen, doet raport, daarin bestaande, dat zij aan hem hadden gecommu-
niceert datgeen 't welk zij in hunne commissie naar 's Hage hadden ontmoet, 
zooals in de vorige notulen is te zien, dat Kluit had gezegt, dat hij wel wenste 
dat het anders was, maar dit niet zoo zijnde, 'er niets verder aan te doen was, 
dan alleen dat hij door den advokaat Van der Meij een brief zoude doen 
schrijven aan de president van het Provintiaal bestuur van Holland, alsmede 
een aan de Municipaliteit alhier, om zooveel mogelijk als het provintiaal 
bestuur bijeen is, de zaak te doen verhaasten.

Vermits de paarden maandag den 1e Augustus volgens aanschrijving te 
Dordrecht moeten worden geleverd, is nodig geoordeeld een commissie te 
benoemen om die leverantie bij te wonen, en zijn daartoe bij 't lot verkozen de 
burgers Lodewijk Bongers en Koen Janse van Strijen, dog welke laatste zijn 
commissie heeft overgegeven aan den burger T. Lamme.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 1e Augustus 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden den 1e Augustus 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Bovengenoemde burgers heden de leverantie der paarden te Dordrecht 
bijgewoond hebbende, raporteerden dat de drie welke voor ons waren gekogt 
zijn goedgekeurd, dog dat het vierde, 't welk 'SGravendeel en Cillershoek 
zamen moest leveren, was afgekeurd.

De schout communiceert dat bij hem is geweest G.J. Hageman, bediende 
ter recherge alhier met de zetting van 't brood, dog dat hij geweigerd had 
dezelve aan te nemen, welk doen van de schout algemeen wierd goedgekeurd.

Vervolgens stelde hij voor hoe te handelen ingeval andere dorpen in dezen 
Waard dezelve eens mogten aannemen, of eenige van dezelve, of wij 't dan ook 
zouden doen, waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dat al was het dat al 
die plaatsen dewelke met ons de verbintenis op Mijnsherenland hebben aan-
gegaan, dezelve aannamen, wij ons daar niet aan zullen bekreunen, dewijl 'er 
begrepen wierd dat wij geen orders daaromtrent van de stad Dordrecht 
behoefde af te wagten, maar in geval 'er orders uit den Haag kwamen, bij 
decreet genomen, dat zulks geheel iets anders was, en wij dan nog tijts genoeg 
hadden.
Nog communiceert de schout dat hij per missive van Vermaat had vernomen 
dat het Provintiaal Bestuur heden weder extraordinair was beschreven en 
stelde vervolgens voor om een commissie derwaarts te zenden ten einde 
nogmaals te insteeren op afdoening van onze zaak wegens de gevraagde 
belasting, zoals het Provintiaal bestuur hadde belooft aan eene vorige 
commissie, blijkens de notulen van den 13e Julij l.l., waarop gedelibereert 



zijnde, is zulks goedgevonden en zijn daartoe benoemt de burgers H. Pasman 
en L. Vermaas. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Augustus 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, secr. 

Vergadering gehouden den 5e Augustus 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communiceert dat bij hem is geweest G.J. Hageman, zooals was 
afgesproken dat hij doen zoude, als hij op alle de andere plaatzen had geweest 
en hem gezegt hadde dat al de andere plaatzen de zettingbrief hadden 
aangenomen, dog dat hij schout nogmaals had geweigerd aan te nemen, 't 
welk volmacht door alle de leden wierd geapprobeerd. 

Vervolgens een martbrief der granen ingekomen zijnde van de prijzen der 
granen, bleek daaruit dat de goede Baktarw was verkogt van 34 tot 38 schell. 
en de rog van 20 tot 22 sch. en dat derhalve de zetting moest blijven op 
dezelvde prijs als ze thans is. 

De commissie uit den Haag geretourneerd zijnde, doet raport, hoofdzakelijk 
daarin bestaande, dat zij zig vervoegt hadden bij het provintiaal committé van 
Holland en daarvan eenige leden hadden gesproken, dewelke van het stuk van 
'SGravendeel niets wisten, dog hun verwezen bij eenen brouwer in het 
logement van Amsterdam, meenende dat het in den zelvs handen gesteld was. 
Bij denzelve gekomen zijnde, zeide niet te weten of het bij hem was, ja dan 
neen, dog dat de commissie 's morgens daarna om negen uuren nog eens bij 
hem zouden komen, terwijl hij intusschen zoude nazien of het ook bij zijn 
papieren was. Dat zij op het voorz. uur bij hem waren en hij 't zelve had 
gevonden en ingezien, 'er een en ander in had ontdekt, 't welk zo hij dagt zo 
gemakkelijk niet zoude te verkrijgen zijn, dog nodig oordeelde, om een copie 
van het oude octroij te moeten hebben ten einde te zien welke ongerijmdheid 
en onevenredigheid daarin voorkwam. 	En dat de burgerij geen regt 
hadde gehad om dat octroij buiten werking te stellen, want dat 'er publicatie 
in de wereld was van 8e Februarij dezes jaars welke dicteerde dat alle 
octroijen moesten blijven op den ouden voet, immers zo lange tot dat 
daaromtrent een vaste cijnosure zal zijn daargesteld en derhalve ingeval de 
Burgerij 'er iets tegen hadde, hunne bezwaren als dan ten minste hadden 
moeten inbrengen bij hun, dat de commissie daarop hadde gereplieerd dat de 
grootste meerderheid der Burgerij van het begin af aan 'er tegen hadde 
geweest, en daarentegen voor ons ingeleverd adres, en dus dit nu zoo zijnde 
wij zoo niet konden blijven zitten, dat hij Brouwer daarop hadde gezegt, zend 
copie van het oude octroij en wij zullen uw op een of ander wijs helpen, gij 
moet zeker geholpen worden. Dat zij vervolgens zig hadden vervoegt bij den 
president van der Spijk, die zig ook nog eenigzints kon herinneren dat hij met 
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zijnde, is zulks goedgevonden en zijn daartoe benoemt de burgers H. Pasman 
en L. Vermaas.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Augustus 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, secr.

Vergadering gehouden den 5e Augustus 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De schout communiceert dat bij hem is geweest G.J. Hageman, zooals was 
afgesproken dat hij doen zoude, als hij op alle de andere plaatzen had geweest 
en hem gezegt hadde dat al de andere plaatzen de zettingbrief hadden 
aangenomen, dog dat hij schout nogmaals had geweigerd aan te nemen, 't 
welk volmacht door alle de leden wierd geapprobeerd.

Vervolgens een martbrief der granen ingekomen zijnde van de prijzen der 
granen, bleek daaruit dat de goede Baktarw was verkogt van 34 tot 38 schell. 
en de rog van 20 tot 22 sch. en dat derhalve de zetting moest blijven op 
dezelvde prijs als ze thans is.

De commissie uit den Haag geretourneerd zijnde, doet raport, hoofdzakelijk 
daarin bestaande, dat zij zig vervoegt hadden bij het provintiaal committé van 
Holland en daarvan eenige leden hadden gesproken, dewelke van het stuk van 
'SGravendeel niets wisten, dog hun verwezen bij eenen brouwer in het 
logement van Amsterdam, meenende dat het in den zelvs handen gesteld was. 
Bij denzelve gekomen zijnde, zeide niet te weten of het bij hem was, ja dan 
neen, dog dat de commissie 's morgens daarna om negen uuren nog eens bij 
hem zouden komen, terwijl hij intusschen zoude nazien of het ook bij zijn 
papieren was. Dat zij op het voorz. uur bij hem waren en hij 't zelve had 
gevonden en ingezien, 'er een en ander in had ontdekt, 't welk zo hij dagt zo 
gemakkelijk niet zoude te verkrijgen zijn, dog nodig oordeelde, om een copie
van het oude octroij te moeten hebben ten einde te zien welke ongerijmdheid 
en onevenredigheid daarin voorkwam. En dat de burgerij geen regt 
hadde gehad om dat octroij buiten werking te stellen, want dat 'er publicatie 
in de wereld was van 8e Februarij dezes jaars welke dicteerde dat alle 
octroijen moesten blijven op den ouden voet, immers zo lange tot dat 
daaromtrent een vaste cijnosure zal zijn daargesteld en derhalve ingeval de 
Burgerij 'er iets tegen hadde, hunne bezwaren als dan ten minste hadden 
moeten inbrengen bij hun, dat de commissie daarop hadde gereplieerd dat de 
grootste meerderheid der Burgerij van het begin af aan 'er tegen hadde 
geweest, en daarentegen voor ons ingeleverd adres, en dus dit nu zoo zijnde 
wij zoo niet konden blijven zitten, dat hij Brouwer daarop hadde gezegt, zend 
copie van het oude octroij en wij zullen uw op een of ander wijs helpen, gij 
moet zeker geholpen worden. Dat zij vervolgens zig hadden vervoegt bij den 
president van der Spijk, die zig ook nog eenigzints kon herinneren dat hij met 



de commissie voor 14 dagen had gesproken, dog veel wist hij 'er dog niet meer 
van, denzelve door de commissie nogmaals sterk aangespoort zijnde, om 
zoodra mogelijk een einde te maken aan de zaak, deed wederom ook goede 
belofte, en derhalve hadden zij 't met hunne moeite niet verder tot dusverre 
konnen brengen. 

Nog raporteert de commissie dat zij zig hadde vervoegt bij het bondgenoot-
schap te Lande, om betaling der geleverde paarden, dat het zelve hun had 
verzonden naar 't comptoir van Holland en daargekomen zijnde, wierd gezegt 
nog geen order te hebben om te betalen, en dus geen geld hadden kunnen 
krijgen. 
Dat zij zig ook hadden vervoegt bij 't committé van finantie om betaling, ware 
't mogelijk van de Requisitien of van onze laatste gezonden rekening van 
verschotten, betrekkelijk geforceerde geldnegotiatie van 6 per Cent dog van 't 
een zoveel als van 't ander hadden bekomen. 
De vergadering dit raport gehoord hebbende, bedankt de commissie voor hare 
vigilantie in dezen betoont. 
Voorts word eenparig geresolveerd een copie van het oude Octroij naar den 
Haag te zenden en den Secretaris gelast zo spoedig mogelijk daarvan werk te 
maken. 

Nog word door den schout in deliberatie gebragt, hoe te handelen met de 
betaling der paarden, dat Pieter Verkerk volgens belofte morgen zijn geld moet 
hebben en dus op een of andere wijs moet gezorgt worden dat het geld 'er is, 
dat hij, schout, buiten staat was om het alleen te kunnen betalen, dog f 200:-
:- zoude kunnen uitmaken en dat hij de schout van Cillershoek heden had 
gesproken, die hem had gezegt de portie van hun te zullen zenden, zodra 
mogelijk en dezelve f 105:-:- bedragende en dan nog f 220:-:- te kort kwam, 
dat die som dus door de overige leden diende voorgeschoten te worden, 't welk 
dan ook is gedaan en wel door de schout f 220:-:-, door A. Smits f 100:-:- en 
door L. Vermaas f 100:-:-, makende dus met de f 105:-:- van Cillershoek uit 
de zomma van f 225:-:-, dog onder deze condities van niet langer dan tot half 
september dezes jaars en lopende tegen de intrest van 10 st. per C. 's maands 
en ingeval 'er dan nog geen betaling mogt komen, 'er andere middelen zouden 
moeten in 't werk gesteld worden. 
Voorts word nog op voorstel van Bongers goedgevonden om aanstaande 
Zondag een publicatie te doen, betrekkelijk de ongetekende billetten van de 
belasting naarmate van iders inkomen, en dat diegene dewelke zulks nog niet 
hebben gedaan, daarvan binnen agt dagen werk moet maken, op poene van 
behandelt te zullen worden als de publicatie van het provintiaal bestuur zegt. 

Daar 'er voor eenigen tijd een commissie uit de Municipaliteit en stemge-
regtigde Burgers was gedecerneert, ten einde een plan of regeringsreglement 
voor deze plaats, alsmede een plan van grondvergadering te concipiëren en 
dezelve dat werk ten uitvoer hebbende gebragt, zoodat ze den 23e Julij 1.1. 
hetzelve aan de stemgeregtigde burgerij ter sanctie hadden overgegeven, en 
doe was goedgevonden om het 14 dagen ter visie te leggen in de loots bij de 
burger Lamme, met een daarbij gestelde bus, ten einde diegene dewelke enige 
aanmerkingen daarop mogten maken, dezelve zouden in geschrifte stellen en 
in dezelve bus steken. - En vermits morgen de gestelde 14 dagen zijn 
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de commissie voor 14 dagen had gesproken, dog veel wist hij 'er dog niet meer 
van, denzelve door de commissie nogmaals sterk aangespoort zijnde, om 
zoodra mogelijk een einde te maken aan de zaak, deed wederom ook goede 
belofte, en derhalve hadden zij 't met hunne moeite niet verder tot dusverre 
konnen brengen.

Nog raporteert de commissie dat zij zig hadde vervoegt bij het bondgenoot-
schap te Lande, om betaling der geleverde paarden, dat het zelve hun had 
verzonden naar 't comptoir van Holland en daargekomen zijnde, wierd gezegt 
nog geen order te hebben om te betalen, en dus geen geld hadden kunnen 
krijgen.
Dat zij zig ook hadden vervoegt bij 't committé van finantie om betaling, ware 
't mogelijk van de Requisitien of van onze laatste gezonden rekening van 
verschotten, betrekkelijk geforceerde geldnegotiatie van 6 per Cent dog van 't 
een zoveel als van 't ander hadden bekomen.
De vergadering dit raport gehoord hebbende, bedankt de commissie voor hare 
vigilantie in dezen betoont.
Voorts word eenparig geresolveerd een copie van het oude Octroij naar den 
Haag te zenden en den Secretaris gelast zo spoedig mogelijk daarvan werk te 
maken. 

Nog word door den schout in deliberatie gebragt, hoe te handelen met de 
betaling der paarden, dat Pieter Verkerk volgens belofte morgen zijn geld moet 
hebben en dus op een of andere wijs moet gezorgt worden dat het geld 'er is, 
dat hij, schout, buiten staat was om het alleen te kunnen betalen, dog f 200:-
:- zoude kunnen uitmaken en dat hij de schout van Cillershoek heden had 
gesproken, die hem had gezegt de portie van hun te zullen zenden, zodra 
mogelijk en dezelve f 105:-:- bedragende en dan nog f 220:-:- te kort kwam, 
dat die som dus door de overige leden diende voorgeschoten te worden, 't welk 
dan ook is gedaan en wel door de schout f 220:-:-, door A. Smits f 100:-:- en 
door L. Vermaas f 100:-:-, makende dus met de f 105:-:- van Cillershoek uit 
de zomma van f 225:-:-, dog onder deze condities van niet langer dan tot half 
september dezes jaars en lopende tegen de intrest van 10 st. per C. 's maands 
en ingeval 'er dan nog geen betaling mogt komen, 'er andere middelen zouden 
moeten in 't werk gesteld worden.
Voorts word nog op voorstel van Bongers goedgevonden om aanstaande 
Zondag een publicatie te doen, betrekkelijk de ongetekende billetten van de 
belasting naarmate van iders inkomen, en dat diegene dewelke zulks nog niet 
hebben gedaan, daarvan binnen agt dagen werk moet maken, op poene van 
behandelt te zullen worden als de publicatie van het provintiaal bestuur zegt.

Daar 'er voor eenigen tijd een commissie uit de Municipaliteit en stemge-
regtigde Burgers was gedecerneert, ten einde een plan of regeringsreglement 
voor deze plaats, alsmede een plan van grondvergadering te concipiëren en 
dezelve dat werk ten uitvoer hebbende gebragt, zoodat ze den 23e Julij l.l. 
hetzelve aan de stemgeregtigde burgerij ter sanctie hadden overgegeven, en 
doe was goedgevonden om het 14 dagen ter visie te leggen in de loots bij de 
burger Lamme, met een daarbij gestelde bus, ten einde diegene dewelke enige 
aanmerkingen daarop mogten maken, dezelve zouden in geschrifte stellen en 
in dezelve bus steken. - En vermits morgen de gestelde 14 dagen zijn 



verstreken vraagt de schout of de vergadering van oordeel zou zijn om de 
stemgeregtigde burgerij tegen morgen avond op te roepen, dat hij van advis 
was van neen omdat 'er bij publicatie 14 dagen bepaald waren en het dus nu 
van zelv sprak alle leden zijn van dezelvde gedagten, en de schout verzoekt se 
tegen morgenavond ten 7 uuren in de loots bij den Burger Lamme. 

Vervolgens is den 18e dito een martbrief ingekomen, waaruit bleek dat de 
goede baktarw was verkogt van 26 tot 32 sch. en de rog van 18 tot 20 sch. 
waarop de schout de advijsen van alle de leden hebbende ingenomen, wierd 
geresolveert het tarwebrood met gist 5 lb te stellen op 7 st. 12 en met 
zuurdeeg op 7 st 4 penn, alsmede het roggebrood op 4 st. 8 p. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e Augustus 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, 
secr. 

Vergadering gehouden den 23e Augustus 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 
gearresteert en geteekent. 

De schout geeft kennis van de reden dezer bijeenkomst, daarin bestaande 
dat eenige bakkers hebben kunnen goedvinden om 't brood volgens de zetters 
van Dordrecht te verkopen en niet volgens de onze en welke zijn Pieter Schot-
sman en Pieter de Vries, 't welk door alle de leden met verontwaardiging wierd 
aangehoord en vervolgens goedgevonden om die twee burgers staande deze 
vergadering alhier te roepen. 
Dezelve, gecompareert zijnde, wierd hun door den schout onder 't oog gebragt 
vernomen te hebben dat zij hadden kunnen goed vinden om het brood te 
verkopen volgens de zetting van Dordt. 

En wel op een tijd dat dezelve nog niet in handen van de Municipaliteit was, 
dat zulks volstrekt strijdig was met de goede orde en tot veragting van de 
Municipaliteit en vervallen waren ider in een boete van f 200:-:- en derhalven 
gaarne wisten wat de reden van dit doen waren, alsmede of zij zig voor 't 
vervolg na de zetting van den Municpialiteit wilden reguleeren, ja dan neen, 
waarop den burger de Vries antwoorde, nadat 't hun tot drie maal toe gevraagt 
was van oordeel te zijn wel gedaan te hebben en dus daarin te zullen 
voortgaan. En den anderen zeiden: niets te zullen antwoorden, maar 'er nog 
eens op te zullen slapen. 	Waarop gedelibereert en gediscutieert zijnde, is 
geresolveert om de zetting van Dordt morgenogtend ten half vier uuren te 
publiceeren, alsmede om de bailliuw kennis te geven van het gedrag dier 
burgers, als gezondigt hebbende tegen de ordonnantie daarvan, zijnde en 
vervallen in een boete van f 200:-:- met verzoek niet alleen maar zelvs met 
sterken instantie dat zij na de wet zullen worden behandelt, en is daartoe een 
commissie benoemt bestaande in de burgers C. Verijp en T. van de Koppel. 

Voorts berigt de schout, dat vermits den 16e penning wederom is gearres-
teert en de publicatie reeds is ingekomen, nu wederom volgens dezelve, de 
billetten die reeds opgehaalt zijn, bij de burgers moeten werden thuisgebragt, 
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verstreken vraagt de schout of de vergadering van oordeel zou zijn om de 
stemgeregtigde burgerij tegen morgen avond op te roepen, dat hij van advis 
was van neen omdat 'er bij publicatie 14 dagen bepaald waren en het dus nu 
van zelv sprak alle leden zijn van dezelvde gedagten, en de schout verzoekt se 
tegen morgenavond ten 7 uuren in de loots bij den Burger Lamme.

Vervolgens is den 18e dito een martbrief ingekomen, waaruit bleek dat de 
goede baktarw was verkogt van 26 tot 32 sch. en de rog van 18 tot 20 sch. 
waarop de schout de advijsen van alle de leden hebbende ingenomen, wierd 
geresolveert het tarwebrood met gist 5 lb te stellen op 7 st. 12 en met 
zuurdeeg op 7 st 4 penn, alsmede het roggebrood op 4 st. 8 p.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e Augustus 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secr.

Vergadering gehouden den 23e Augustus 
1796, het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 
gearresteert en geteekent.

De schout geeft kennis van de reden dezer bijeenkomst, daarin bestaande 
dat eenige bakkers hebben kunnen goedvinden om 't brood volgens de zetters 
van Dordrecht te verkopen en niet volgens de onze en welke zijn Pieter Schot-
sman en Pieter de Vries, 't welk door alle de leden met verontwaardiging wierd 
aangehoord en vervolgens goedgevonden om die twee burgers staande deze 
vergadering alhier te roepen.
Dezelve, gecompareert zijnde, wierd hun door den schout onder 't oog gebragt 
vernomen te hebben dat zij hadden kunnen goed vinden om het brood te 
verkopen volgens de zetting van Dordt. 

En wel op een tijd dat dezelve nog niet in handen van de Municipaliteit was, 
dat zulks volstrekt strijdig was met de goede orde en tot veragting van de 
Municipaliteit en vervallen waren ider in een boete van f 200:-:- en derhalven 
gaarne wisten wat de reden van dit doen waren, alsmede of zij zig voor 't 
vervolg na de zetting van den Municpialiteit wilden reguleeren, ja dan neen, 
waarop den burger de Vries antwoorde, nadat 't hun tot drie maal toe gevraagt 
was van oordeel te zijn wel gedaan te hebben en dus daarin te zullen 
voortgaan. En den anderen zeiden: niets te zullen antwoorden, maar 'er nog 
eens op te zullen slapen. Waarop gedelibereert en gediscutieert zijnde, is 
geresolveert om de zetting van Dordt morgenogtend ten half vier uuren te 
publiceeren, alsmede om de bailliuw kennis te geven van het gedrag dier 
burgers, als gezondigt hebbende tegen de ordonnantie daarvan, zijnde en 
vervallen in een boete van f 200:-:- met verzoek niet alleen maar zelvs met 
sterken instantie dat zij na de wet zullen worden behandelt, en is daartoe een 
commissie benoemt bestaande in de burgers C. Verijp en T. van de Koppel.

Voorts berigt de schout, dat vermits den 16e penning wederom is gearres-
teert en de publicatie reeds is ingekomen, nu wederom volgens dezelve, de 
billetten die reeds opgehaalt zijn, bij de burgers moeten werden thuisgebragt, 



en anderen in deszelvs plaats bezorgt, en stelde vervolgens voor, of 't niet 
nodig zoude zijn, daar morgen een begin mede te maken, 't welk door alle de 
leden wierd geapprobeert. 
Stond binnen een commissie uit den kerkenraad alhier, te kennen gevende de 
deplorabelen staat van de armenkas dezen dorpe, zodat bij het doen der 
laatste rekening gebleken is, dat het kwaad slot bedroeg een somma van f 
1449„13„- en daarenboven nog hetgeen den tegenwoordigen diacon had 
voorgeschoten, zodat het een met het ander wel op f 2000:-:- konde gerekent 
worden. En dat 'er dus op een of andere wijs in diende voorzien te worden, gaf 
derhalven in consideratie of het niet best zoude zijn, het dorp bij buurten op 
te roepen, om ten dien einde van de men (?) op- en ingezetenen te vernemen 
wat ider vrijwilig zoude willen inschrijven en dat dit bij proclamatie aan den 
volke wierd bekend gemaakt, zo van den predikstoel door den predikant als 
buiten de kerk door de secretaris of bode, dat de kerkenraad 'er rijpelijk over 
gedelibereert hadde en geen beter plan erop wist, dan bij provisie het 
voorgestelde, en omdat zij dit niet alleen op zigzelven konden ten uitvoer 
brengen, daarom verzogten om communicatief met de Municipaliteit te 
werken, dat de Municip. zig daarvan hunnes bedunkens niet wel konde 
onttrekken. 

- waarop gedelibereert zijnde, was men vrij algemeen van gevoelen dat zo 
een plan het gewenste oogmerk niet zoude bereiken, vermits men al dikwijls 
bij ondervinding had geleert, hoe dat 't gaat als de burgerij word opgeroepen, 
dat in plaats van dan alle, of ten minsten het grootste gedeelte op te komen, 
'er zeer weinigen zijn die zig daarna gedragen en opkomen, dog op het 
aanhouden van de commissie en het insteeren om heden avond den uitslag te 
mogen weten, wierd de zelver aanbod(?) verzogt zig een oogenblik te 
absenteeren, waarna het voorstel in omvraag gebragt wierd, en de 
meerderheid ervoor was om conform het voorstel te concludeeren dog zoo dat 
de kerkenraad wierd gequalificeert om een proclamatie op te stellen, en 
dezelve alsdan aan de Municip. ter approbatie voor te dragen, 't welk dan ook 
de commissie op zig nam. 

De schout communiceert dat hij den dijkgraaf van Nieuw BonaVentura over 
de zijl bij de wed. Jan Verkerk heeft gesproken, en denzelve hem hadde gezegt 
dat het collegie aanstaande woensdag moest schouwen en als 'er dan imand 
uit de municip. op het veer was om aanwijzing te doen van de plaats, het 
collegie 'er alsdan naar zoude zien, waarover gedelibereert zijnde, is eenparig 
goedgevonden, den burger Bongers zulks te verzoeken, als daartoe best 
bekwaam zijnde, gelijk denzelven zig zulks ook liet welgevallen. 

De schout geeft aan de vergadering in consideratie, als 'er iets verrigt word, 
door de Municip: hetzij arresten of iets anders, dezelve dan niet zouden nodig 
ja betamelijk oordeelen, dat dan de betaling geschiede immediaat, zonder 
verwijl. 

Nog communiceert de schout dat Hendrik van Warendorp heeft gekogt de 
zogenaamde Oude Stee van zijn zwager Arij de Geus met nog eenig land en 
daar dezelve ligt onder de heerlijkheid van de Mijl, dezelve gaarne hier zoude 
getransporteert hebben, omreden hetzelve in den jaren 1719 en 1743 ook al 
hier is getransporteert geworden, en vraagde daarop het advis dezer 
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en anderen in deszelvs plaats bezorgt, en stelde vervolgens voor, of 't niet 
nodig zoude zijn, daar morgen een begin mede te maken, 't welk door alle de 
leden wierd geapprobeert.
Stond binnen een commissie uit den kerkenraad alhier, te kennen gevende de 
deplorabelen staat van de armenkas dezen dorpe, zodat bij het doen der 
laatste rekening gebleken is, dat het kwaad slot bedroeg een somma van f 
1449,,13,,- en daarenboven nog hetgeen den tegenwoordigen diacon had 
voorgeschoten, zodat het een met het ander wel op f 2000:-:- konde gerekent 
worden. En dat 'er dus op een of andere wijs in diende voorzien te worden, gaf 
derhalven in consideratie of het niet best zoude zijn, het dorp bij buurten op 
te roepen, om ten dien einde van de men (?) op- en ingezetenen te vernemen 
wat ider vrijwilig zoude willen inschrijven en dat dit bij proclamatie aan den 
volke wierd bekend gemaakt, zo van den predikstoel door den predikant als 
buiten de kerk door de secretaris of bode, dat de kerkenraad 'er rijpelijk over 
gedelibereert hadde en geen beter plan erop wist, dan bij provisie het 
voorgestelde, en omdat zij dit niet alleen op zigzelven konden ten uitvoer 
brengen, daarom verzogten om communicatief met de Municipaliteit te 
werken, dat de Municip. zig daarvan hunnes bedunkens niet wel konde 
onttrekken. 

- waarop gedelibereert zijnde, was men vrij algemeen van gevoelen dat zo 
een plan het gewenste oogmerk niet zoude bereiken, vermits men al dikwijls 
bij ondervinding had geleert, hoe dat 't gaat als de burgerij word opgeroepen, 
dat in plaats van dan alle, of ten minsten het grootste gedeelte op te komen, 
'er zeer weinigen zijn die zig daarna gedragen en opkomen, dog op het 
aanhouden van de commissie en het insteeren om heden avond den uitslag te 
mogen weten, wierd de zelver aanbod(?) verzogt zig een oogenblik te 
absenteeren, waarna het voorstel in omvraag gebragt wierd, en de 
meerderheid ervoor was om conform het voorstel te concludeeren dog zoo dat 
de kerkenraad wierd gequalificeert om een proclamatie op te stellen, en 
dezelve alsdan aan de Municip. ter approbatie voor te dragen, 't welk dan ook 
de commissie op zig nam.

De schout communiceert dat hij den dijkgraaf van Nieuw BonaVentura over 
de zijl bij de wed. Jan Verkerk heeft gesproken, en denzelve hem hadde gezegt 
dat het collegie aanstaande woensdag moest schouwen en als 'er dan imand 
uit de municip. op het veer was om aanwijzing te doen van de plaats, het 
collegie 'er alsdan naar zoude zien, waarover gedelibereert zijnde, is eenparig 
goedgevonden, den burger Bongers zulks te verzoeken, als daartoe best 
bekwaam zijnde, gelijk denzelven zig zulks ook liet welgevallen.

De schout geeft aan de vergadering in consideratie, als 'er iets verrigt word, 
door de Municip: hetzij arresten of iets anders, dezelve dan niet zouden nodig 
ja betamelijk oordeelen, dat dan de betaling geschiede immediaat, zonder 
verwijl.

Nog communiceert de schout dat Hendrik van Warendorp heeft gekogt de 
zogenaamde Oude Stee van zijn zwager Arij de Geus met nog eenig land en 
daar dezelve ligt onder de heerlijkheid van de Mijl, dezelve gaarne hier zoude 
getransporteert hebben, omreden hetzelve in den jaren 1719 en 1743 ook al 
hier is getransporteert geworden, en vraagde daarop het advis dezer 



vergadering, dat hij zelven van gevoelen was, dat het niet zoude kunnen 
schikken, volgens dezen stelregel, hetgeen gij niet wil dat aan uw geschied, 
doet dat ook aan een ander niet, gelijk ook alle de leden van hetzelve advis 
waren. 

Voorts hebben de leden Koen J. van Strijen en Arij de Vlaming 
goedgevonden te communiceeren dat zij voornemens waren als schepenen te 
bedanken en hunne posten in den schoot der burgerij neder te leggen, 
verzoekende dat 'er aanstaande zondag een publicatie zoude worden gedaan, 
waarbij de stemgeregtigde burgers worden opgeroepen, en waarbij dit hun 
voornemen zou worden bekent gemaakt. De overige leden trachten ze van dit 
hun voornemen terug te brengen, dan op dat oogenblik tevergeefs. Zij zeiden 
dit welberaden en om gewigtige redenen door hun te kennen zullende worden 
gegeven, te doen en derhalven ook daarbij te zullen persisteeren. 
Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 27e Augustus 1796, het 
2e Jaar der Bataavsche Vrijheid 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden den 27e augustus 1796 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De schout geeft kennis van de reden dezer bijeenkomst, daarin bestaande 
dat de burgers Arij de Vlaming en Koen van Strijen de laatste vergadering 
hadden gezegd doe de posten in den schoot der burgerij te zullen nederleggen 
en in welken instantien door de overige leden ook wierden gedaan doe tertijd 
dezelven bij hun geen ingang vonden. 

Dog dat hij tot zijne blijdschap tenminste van één lid had vernomen, in 
zoverre 'er van terug gekomen te zijn, dat deszelvs begeerte was, dat de 
stemgeregtigde burgerij zou worden opgeroepen ten einde door hun het een en 
ander als dan aan dezelve zouden worden voorgedragen. Dat hij, schout 
derhalve, uit dien hoofde had gemeent de leden hedenavond te doen vergade-
ren, ten einde ware het mogelijk hun van derzelver voornemen te doen afzien, 
en zulks nu uit naam der vergadering nogmaals aan bovengenoemde twee 
leden der vergadering verzogt, dan met dat gevolg dat ze bleven insteeren om 
de burgerij op te roepen, nodig oordeelende, het een en ander aan dezelve te 
communiceeren. Waarop is geresolveert aan het verzoek van hun te voldoen 
en de stemgeregtigde burgerij op te roepen tegen aanstaande donderdag den 
eerste september des avonts ten zeven uuren op de gewoone regtkamer. 

Vervolgens gelezen zijnde het ingekomen decreet van het provintiaal 
bestuur van Holland, inhoudende dat het plan van belasting door de 
Municipaliteit alhier geformeert en aan het voornoemd bestuur gepresenteert, 
door hetzelve is geapprobeert, mits dat alvorens alle de ingezetenen op drie 
agtereenvolgende zondagen legaal worden opgeroepen en daarop gehoort, is 
na deliberatie goedgevonden, om alle de ingezetenen op te roepen tegen de 13e 
september eerstkomende des namiddags ten vier uuren in het regthuis alhier 
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vergadering, dat hij zelven van gevoelen was, dat het niet zoude kunnen 
schikken, volgens dezen stelregel, hetgeen gij niet wil dat aan uw geschied, 
doet dat ook aan een ander niet, gelijk ook alle de leden van hetzelve advis 
waren.

Voorts hebben de leden Koen J. van Strijen en Arij de Vlaming 
goedgevonden te communiceeren dat zij voornemens waren als schepenen te 
bedanken en hunne posten in den schoot der burgerij neder te leggen, 
verzoekende dat 'er aanstaande zondag een publicatie zoude worden gedaan, 
waarbij de stemgeregtigde burgers worden opgeroepen, en waarbij dit hun 
voornemen zou worden bekent gemaakt. De overige leden trachten ze van dit 
hun voornemen terug te brengen, dan op dat oogenblik tevergeefs. Zij zeiden 
dit welberaden en om gewigtige redenen door hun te kennen zullende worden 
gegeven, te doen en derhalven ook daarbij te zullen persisteeren.
Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 27e Augustus 1796, het 
2e Jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden den 27e augustus 1796 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De schout geeft kennis van de reden dezer bijeenkomst, daarin bestaande 
dat de burgers Arij de Vlaming en Koen van Strijen de laatste vergadering 
hadden gezegd doe de posten in den schoot der burgerij te zullen nederleggen 
en in welken instantien door de overige leden ook wierden gedaan doe tertijd 
dezelven bij hun geen ingang vonden.

Dog dat hij tot zijne blijdschap tenminste van één lid had vernomen, in 
zoverre 'er van terug gekomen te zijn, dat deszelvs begeerte was, dat de 
stemgeregtigde burgerij zou worden opgeroepen ten einde door hun het een en 
ander als dan aan dezelve zouden worden voorgedragen. Dat hij, schout 
derhalve, uit dien hoofde had gemeent de leden hedenavond te doen vergade-
ren, ten einde ware het mogelijk hun van derzelver voornemen te doen afzien, 
en zulks nu uit naam der vergadering nogmaals aan bovengenoemde twee 
leden der vergadering verzogt, dan met dat gevolg dat ze bleven insteeren om 
de burgerij op te roepen, nodig oordeelende, het een en ander aan dezelve te 
communiceeren. Waarop is geresolveert aan het verzoek van hun te voldoen 
en de stemgeregtigde burgerij op te roepen tegen aanstaande donderdag den 
eerste september des avonts ten zeven uuren op de gewoone regtkamer.

Vervolgens gelezen zijnde het ingekomen decreet van het provintiaal 
bestuur van Holland, inhoudende dat het plan van belasting door de 
Municipaliteit alhier geformeert en aan het voornoemd bestuur gepresenteert, 
door hetzelve is geapprobeert, mits dat alvorens alle de ingezetenen op drie 
agtereenvolgende zondagen legaal worden opgeroepen en daarop gehoort, is 
na deliberatie goedgevonden, om alle de ingezetenen op te roepen tegen de 13e 
september eerstkomende des namiddags ten vier uuren in het regthuis alhier 



en de eerste publicatie daarvan te doen op morgen den 28e augustus 1796. 
Is gecompareert een commissie uit de stemgeregtigde burgers, dewelke het 

geconcipieerd regeeringsreglement en plan van grondvergadering, door de 
commissie uit de Municipaliteit en burgerij ontworpen, en door de burgerij 
goedgekeurd, aan de Municipaliteit ten approbatie en toekenning aanbood. 
Met dat gevolg dat eenige leden verkozen hetzelve nog eens te lezen, vermits zij 
geen gelegenheid hadden gehad, de tijd dat hetzelve ter visie had gelegen, na 
te zien en te examineeren. 

De commissie dewelke was gecomitteert bij de vorigen vergadering om zig 
bij den bailliuw Kluit te vervoegen, doet raport als volgt. 
De burgers C. Verijp en T. van de Koppel, den 25e Augustus laatstleden zig 
ten huize van den Bailliuw Kluit vervoegt hebbende, vonden denzelven niet 
thuis. Vervolgens den 26e, dog doe den laatstgenoemden alleen, vermits den 
eersten van huis was. 
Denzelve bij den bailliuw komende, gaf de reden van zijnen commissie te 
kennen, als daarin bestaande, dat den burger Cornelis Verijp met hem door 
de Municip. gecommitteert waren om hem, bailliuw, kennis te geven van een 
zaak welke 1.1. maandag alhier was voorgevallen, dat hij nu bij Verijp was 
geweest, maar denzelve niet thuis vindende, zig alleen tot gemeld einde bij 
hem, bailliuw, vervoegde. Verzoekende dat hetgeen zou worden gezegt door 
hem worden aangemerkt als of beide de leden der commissie alhier prezent 
waren. Hetwelk door de bailliuw wierd aangenomen. Dat hij voorts terzake 
komende het voorgevallene zeide hierin te bestaan, dat twee bakkers dezen 
dorpe met name de wed. Jan Mom en Pieter Schotsman 1.1. Maandag hadden 
ondernomen, om het brood volgens de zetting van Dordt te verkopen op een 
tijdstip dat die zetting nog niet was ingekomen bij de Municip. alhier, ja zelvs 
wel vier uuren te voren en derhalve daarmede direct gezondigt hadden tegen 
de wet, en vervallen in een boete van f 202 guldens en dat dus de 
Municipaliteit niet alleen verzogt, maar zelvs ten sterksten insteerde, dat hij, 
bailliuw, die bakkers zoude actioneeren en na de wet straffen. Dat den 
Bailliuw daarop hadde geantwoord geen vrijheid te hebben om die bakkers, 
daarover te actioneren en het ook niet doen zoude, want dat de Municip. hun 
daartoe aanleiding hadde gegeven, vermits dezelve de vorige zetting van Dordt 
niet had gepubliceert en dus de bakkers daardoor aanleiding hadden 
gekregen om dit te doen. De commissie repliceerde daarop van oordeel te zijn, 
dat dit gezegde niets ter hunner verschoning bijbragt, dat het onmogelijk was, 
dat de Municip. de zetting van Dordt konde doen publiceeren eer ze dezelve 
had en de bakkers niet konden weten, of ze zulks zouden doen, ja dan neen, 
en uit dien hoofde tegen de wet hadden gezondigt, welke voorwensels 'er dan 
ook mogten gemaakt worden. En ingeval de Municip. had gedaan hetgeen zij 
niet vermogt te doen, dat die dan ook naar de wet moesten gestraft worden, 
zonder enige verschoning, waarop de bailliuw had gezegt: ik ga vandaag na 
Den Haag en zal de fiscaal het een en ander communiceeren zo het zig heeft 
toegedragen en zoals denzelve mij zegt zal ik doen. 
De vergadering, dit raport hebbende gehoort, bedankt de commissie voor 
hunne verrigtingen. 

Den burger Bongers verzogt en gecommitteert zijnde om met de leden van 
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en de eerste publicatie daarvan te doen op morgen den 28e augustus 1796.
Is gecompareert een commissie uit de stemgeregtigde burgers, dewelke het 

geconcipieerd regeeringsreglement en plan van grondvergadering, door de 
commissie uit de Municipaliteit en burgerij ontworpen, en door de burgerij 
goedgekeurd, aan de Municipaliteit ten approbatie en toekenning aanbood. 
Met dat gevolg dat eenige leden verkozen hetzelve nog eens te lezen, vermits zij 
geen gelegenheid hadden gehad, de tijd dat hetzelve ter visie had gelegen, na 
te zien en te examineeren. 

De commissie dewelke was gecomitteert bij de vorigen vergadering om zig 
bij den bailliuw Kluit te vervoegen, doet raport als volgt.
De burgers C. Verijp en T. van de Koppel, den 25e Augustus laatstleden zig 
ten huize van den Bailliuw Kluit vervoegt hebbende, vonden denzelven niet 
thuis. Vervolgens den 26e, dog doe den laatstgenoemden alleen, vermits den 
eersten van huis was.
Denzelve bij den bailliuw komende, gaf de reden van zijnen commissie te 
kennen, als daarin bestaande, dat den burger Cornelis Verijp met hem door 
de Municip. gecommitteert waren om hem, bailliuw, kennis te geven van een 
zaak welke l.l. maandag alhier was voorgevallen, dat hij nu bij Verijp was 
geweest, maar denzelve niet thuis vindende, zig alleen tot gemeld einde bij 
hem, bailliuw, vervoegde. Verzoekende dat hetgeen zou worden gezegt door 
hem worden aangemerkt als of beide de leden der commissie alhier prezent 
waren. Hetwelk door de bailliuw wierd aangenomen. Dat hij voorts terzake 
komende het voorgevallene zeide hierin te bestaan, dat twee bakkers dezen 
dorpe met name de wed. Jan Mom en Pieter Schotsman l.l. Maandag hadden 
ondernomen, om het brood volgens de zetting van Dordt te verkopen op een 
tijdstip dat die zetting nog niet was ingekomen bij de Municip. alhier, ja zelvs 
wel vier uuren te voren en derhalve daarmede direct gezondigt hadden tegen 
de wet, en vervallen in een boete van f 202 guldens en dat dus de 
Municipaliteit niet alleen verzogt, maar zelvs ten sterksten insteerde, dat hij, 
bailliuw, die bakkers zoude actioneeren en na de wet straffen. Dat den 
Bailliuw daarop hadde geantwoord geen vrijheid te hebben om die bakkers, 
daarover te actioneren en het ook niet doen zoude, want dat de Municip. hun 
daartoe aanleiding hadde gegeven, vermits dezelve de vorige zetting van Dordt 
niet had gepubliceert en dus de bakkers daardoor aanleiding hadden 
gekregen om dit te doen. De commissie repliceerde daarop van oordeel te zijn, 
dat dit gezegde niets ter hunner verschoning bijbragt, dat het onmogelijk was, 
dat de Municip. de zetting van Dordt konde doen publiceeren eer ze dezelve 
had en de bakkers niet konden weten, of ze zulks zouden doen, ja dan neen, 
en uit dien hoofde tegen de wet hadden gezondigt, welke voorwensels 'er dan 
ook mogten gemaakt worden. En ingeval de Municip. had gedaan hetgeen zij 
niet vermogt te doen, dat die dan ook naar de wet moesten gestraft worden, 
zonder enige verschoning, waarop de bailliuw had gezegt: ik ga vandaag na 
Den Haag en zal de fiscaal het een en ander communiceeren zo het zig heeft 
toegedragen en zoals denzelve mij zegt zal ik doen.
De vergadering, dit raport hebbende gehoort, bedankt de commissie voor 
hunne verrigtingen.

Den burger Bongers verzogt en gecommitteert zijnde om met de leden van 



het polderbestuur van Nieuw Bonaventura te spreken over het leggende buis 
bij de weduwe Jan Verkerk uit de Middelkreek in de buursloot, doet raport, 
daarin bestaande dat hij het collegie aanwijzing van de plaats tot het leggen 
der buis had gedaan en zoo verre gebragt dat hij dagt dat het wel zoude 
schikken en aan het oogmerk der Municip. worden voldaan. De vergadering 
bedankt den burger insgelijks voor zijne vrijwillig op zig genomen en getrouwe 
verrigtingen. 

Is verder in deliberatie gebragt, in geval de zetting van het brood weder van 
Dordt komt hoe dan te handelen, en geresolveert, om alsdan aan de leden van 
de provisionelen Raad der stad Dordrecht aan te schrijven: 
1° Dat het de Municip. van 'SGravendeel en Leer-Ambagt zeer verwondert, dat 

zijlieden zig bemoeijen met iets dat hun volstrekt niet raakt. 
2° Dat terwijl in de zettinge van het brood gesproken word van brood wegende 

4 lb en 2 lb, 'er derhalven hunnes bedunkens 't die wigt ook moet hebben, 
maar dat zij in het voorleden jaare op den 10e junij hadden geeijkt en veel 
brood aanmerkelijk te ligt hadden bevonden, dat zij zulks hadden 
aangegeven aan den toenmaligen Bailliuw C. Maasdam, dog waarvan niets 
is gekomen en derhalve daaruit blijkt dat de betaling van den wigt van het 
brood nietsbeduidende klanken zijn. 

3° Dat zij zig declareert niet genegen te zijn om de zetting van hun meer te 
zullen publiceeren wanneer zij dus goedvinden om er zig nog langer meede 
te bemoeijen, maar dan imand kunnen zenden die zulks doet. 

En is den secretaris gelast om een concept missive in gereedheid te brengen 
tegen aanstaande donderdag avond. 

De proclamatie, geconcipieerd door den kerkenraad aangaande de 
oproeping der in en opgezetenen tot onderstand voor den armen, door den 
secretaris als lid van den kerkenraad voorgelezen zijnde, is denzelve eenparig 
goedgekeurt, en denzelve gequalificeert om de zittingen bij te wonen. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den le september 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, 
secr. 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt op donderdag den le september 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering geresumeert, gearresteert en getee-
kent zijnde, is het regeeringsreglement en plan van grondvergadering door alle 
de leden der Municip. geapprobeert en geteekent, hetzelve is van den 
volgenden inhoud: 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
Medeburgers! 

Uwe Commissie tot het opmaken van een reglement voor het bestuur van deze 
plaats en tevens voor de inrigting van eene geregelde volksvergadering door u 
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het polderbestuur van Nieuw Bonaventura te spreken over het leggende buis 
bij de weduwe Jan Verkerk uit de Middelkreek in de buursloot, doet raport, 
daarin bestaande dat hij het collegie aanwijzing van de plaats tot het leggen 
der buis had gedaan en zoo verre gebragt dat hij dagt dat het wel zoude 
schikken en aan het oogmerk der Municip. worden voldaan. De vergadering 
bedankt den burger insgelijks voor zijne vrijwillig op zig genomen en getrouwe 
verrigtingen.

Is verder in deliberatie gebragt, in geval de zetting van het brood weder van 
Dordt komt hoe dan te handelen, en geresolveert, om alsdan aan de leden van 
de provisionelen Raad der stad Dordrecht aan te schrijven:
1°Dat het de Municip. van 'SGravendeel en Leer-Ambagt zeer verwondert, dat 

zijlieden zig bemoeijen met iets dat hun volstrekt niet raakt.
2°Dat terwijl in de zettinge van het brood gesproken word van brood wegende 

4 lb en 2 lb, 'er derhalven hunnes bedunkens 't die wigt ook moet hebben, 
maar dat zij in het voorleden jaare op den 10e junij hadden geeijkt en veel 
brood aanmerkelijk te ligt hadden bevonden, dat zij zulks hadden 
aangegeven aan den toenmaligen Bailliuw C. Maasdam, dog waarvan niets 
is gekomen en derhalve daaruit blijkt dat de betaling van den wigt van het 
brood nietsbeduidende klanken zijn.

3°Dat zij zig declareert niet genegen te zijn om de zetting van hun meer te 
zullen publiceeren wanneer zij dus goedvinden om er zig nog langer meede 
te bemoeijen, maar dan imand kunnen zenden die zulks doet.

En is den secretaris gelast om een concept missive in gereedheid te brengen 
tegen aanstaande donderdag avond.

De proclamatie, geconcipieerd door den kerkenraad aangaande de 
oproeping der in en opgezetenen tot onderstand voor den armen, door den 
secretaris als lid van den kerkenraad voorgelezen zijnde, is denzelve eenparig 
goedgekeurt, en denzelve gequalificeert om de zittingen bij te wonen.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 1e september 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, 
secr.

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt op donderdag den 1e september 1796, het tweede 
jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering geresumeert, gearresteert en getee-
kent zijnde, is het regeeringsreglement en plan van grondvergadering door alle 
de leden der Municip. geapprobeert en geteekent, hetzelve is van den 
volgenden inhoud:

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
Medeburgers!

Uwe Commissie tot het opmaken van een reglement voor het bestuur van deze 
plaats en tevens voor de inrigting van eene geregelde volksvergadering door u 



aangestelt, heeft zig gecombineert met eene commissie uit de Municipaliteit. 
En vervolgens getragt zig van deze moeijelijken pligt te kwijten. Zij steld u den 
uitslag van hunne gezamentlijke werkzaamheden bij dezen voor - en laat het 
aan u over, om over de waarde daarvan te beslisschen. Zie hier de 
grondbeginzelen welke zij zig als heilig heeft voorgesteld. 

1. Vooreerst dat volgens den regten van den burger het volk het regt heeft en 
verpligt is zijne eigen plaatselijke regering aan te stellen om zig daardoor te 
laten vertegenwoordigen. 

2. Dat Elk burger het stemregt heeft, mits hij een zekeren ouderdom heeft, en 
verklaarende geene begrippen te koesteren of voor te staan, welken tegen de 
ware vrijheid, gelijkheid en broederschap aanlopen. 

3. Dat die magt egter nooit door een gedeelte van het dorp kan worden 
uitgeoeffent, maar alleen door het geheele volk bij elkander en vergadert. 

4. Dat dan kan gezegt worden, het geheele volk te zijn, wanneer het wettig 
opgeroepen zijnde, verzameld is. 

5. Dat het volk, door eene regeering te verkiezen om hetzelve te vertegen-
woordigen, afstand doet om zelve te regeeren. 

6. (eindelijk ten zesden) dat het egter de magt als volk behoud om in de vorm 
van regeering verandering te maken, alsmede om de perzonen welke 
deszelvs vertrouwen ziet, onwaardig te zijn, van hunne posten vervallen te 
verklaren. 

Overeenkomstig die beginzelen hebben wij geoordeeld dat wij eerst u het 
volgende reglement moesten onder het oog brengen voor het plaatselijk 
bestuur. 

Art. 1 
Het plaatselijk bestuur van dit dorp en jurisdictie van dien, zal bestaan uit 
zeven schepenen, welke allen voor een jaar zullen fungeeren en geadsisteert 
zullen zijn door een schout, door 't volk te verkiezen en welke laatste zal 
blijven fungeeren tot kennelijk wederzeggen. 

Art. 2 
De verandering der scheepenen zal geschieden op den tweeden februarij, of dit 
niet kunnende zijn dan een of twee dagen vroeger of later, en zal het 
plaatzelijk bestuur tot de verkiezing van nieuwe leden tot de regeering, alle de 
stemregtigde burgers, bij publicatie op dag, uur en plaatse daartoe oproepen, 
niet minder dan 2 maal 24 uuren van te voren. En wel op een geschikt uur. 
Ook zullen zijn zorge dragen dat op dien tijd alles in ordre geschied. 
De gemelde burgerij, dus bijeen zijnde, zullen alle leden van het plaatselijk 
bestuur hunne posten in den schoot der burgerij nederleggen, en tot den 
kring van burger wederkeeren, waarna de burgerij zal overgaan tot het 
verkiezen van een nieuw plaatzelijk bestuur, zooals in art. 7 word bepaald, 
zullende egter het afgaande bestuur in hunne posten blijven fungeeren, tot 
zolange het nieuwe bestuur zal geinstalleerd en beëdigt zijn, alsmede 
geadsisteert door vier gecommitteerdens uit de burgerij, over alles wat tot de 
verkiezing betrekking heeft, het opzigt hebben, en de regeling derzelve op zig 
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aangestelt, heeft zig gecombineert met eene commissie uit de Municipaliteit. 
En vervolgens getragt zig van deze moeijelijken pligt te kwijten. Zij steld u den 
uitslag van hunne gezamentlijke werkzaamheden bij dezen voor - en laat het 
aan u over, om over de waarde daarvan te beslisschen. Zie hier de 
grondbeginzelen welke zij zig als heilig heeft voorgesteld.

1. Vooreerst dat volgens den regten van den burger het volk het regt heeft en 
verpligt is zijne eigen plaatselijke regering aan te stellen om zig daardoor te 
laten vertegenwoordigen.

2. Dat Elk burger het stemregt heeft, mits hij een zekeren ouderdom heeft, en 
verklaarende geene begrippen te koesteren of voor te staan, welken tegen de 
ware vrijheid, gelijkheid en broederschap aanlopen. 

3. Dat die magt egter nooit door een gedeelte van het dorp kan worden 
uitgeoeffent, maar alleen door het geheele volk bij elkander en vergadert.

4. Dat dan kan gezegt worden, het geheele volk te zijn, wanneer het wettig 
opgeroepen zijnde, verzameld is.

5. Dat het volk, door eene regeering te verkiezen om hetzelve te vertegen-
woordigen, afstand doet om zelve te regeeren.

6. (eindelijk ten zesden) dat het egter de magt als volk behoud om in de vorm 
van regeering verandering te maken, alsmede om de perzonen welke 
deszelvs vertrouwen ziet, onwaardig te zijn, van hunne posten vervallen te 
verklaren.

Overeenkomstig die beginzelen hebben wij geoordeeld dat wij eerst u het 
volgende reglement moesten onder het oog brengen voor het plaatselijk 
bestuur.

Art. 1
Het plaatselijk bestuur van dit dorp en jurisdictie van dien, zal bestaan uit 
zeven schepenen, welke allen voor een jaar zullen fungeeren en geadsisteert 
zullen zijn door een schout, door 't volk te verkiezen en welke laatste zal 
blijven fungeeren tot kennelijk wederzeggen.

Art. 2
De verandering der scheepenen zal geschieden op den tweeden februarij, of dit 
niet kunnende zijn dan een of twee dagen vroeger of later, en zal het 
plaatzelijk bestuur tot de verkiezing van nieuwe leden tot de regeering, alle de 
stemregtigde burgers, bij publicatie op dag, uur en plaatse daartoe oproepen, 
niet minder dan 2 maal 24 uuren van te voren. En wel op een geschikt uur.
Ook zullen zijn zorge dragen dat op dien tijd alles in ordre geschied.
De gemelde burgerij, dus bijeen zijnde, zullen alle leden van het plaatselijk 
bestuur hunne posten in den schoot der burgerij nederleggen, en tot den 
kring van burger wederkeeren, waarna de burgerij zal overgaan tot het 
verkiezen van een nieuw plaatzelijk bestuur, zooals in art. 7 word bepaald, 
zullende egter het afgaande bestuur in hunne posten blijven fungeeren, tot 
zolange het nieuwe bestuur zal geinstalleerd en beëdigt zijn, alsmede 
geadsisteert door vier gecommitteerdens uit de burgerij, over alles wat tot de 
verkiezing betrekking heeft, het opzigt hebben, en de regeling derzelve op zig 



moeten nemen, en ook voor het nieuwe bestuur weder verkiesbaar zijn. Ook 
zal hetzelve verpligt zijn, binnen den tijd van 14 dagen na de verkiezing, 
rekening, bewijs en reliqua te doen, van zodanigen ontvang en uitgaaf als 
hetzelve in den tijt hunner bediening eenigzints heeft gehad en gedaan. 

Art. 3 
Alle stemgeregtigde burgers zijn verkiesbaar, mits den ouderdom van vijf en 
twintig jaren bereikt, en drie jaren op of onder het dorp gewoond te hebben, 
en kunnende lezen en schrijven, dog zal geen vader en zoon, broeders of 
zwager, stiefvaders en stiefzoons, schoonvaders en schoonzoons, tegelijk 
mogen regeeren. 
Ook zullen geen leden van de kerkenraad leden van het plaatselijk bestuur 
mogen zijn. 

Art. 4 
Wanneer de leden zijn verkozen en iemand der stemgeregtigde burgers 
hadden enige aanmerking op den perzoon of perzonen, op welke de stemmen 
gevallen zijn, zal hij de reden daarvan vrijelijk mogen opgeven, ter 
beoordeeling van alle de stemgeregtigde prezent zijnde burgers, welke alsdan 
naar waarheid over die zaak zullen beslisschen. 

Art. 5 
Zij zullen alle in handen van het plaatselijk bestuur en in tegenwoordigheid 
van vier gecommitteerdens uit de burgerij, alsmede der stemgeregtigde 
burgers, die zulks verkiezen, de navolgende verklaring moeten doen. 

"Dat zweer ik, dat ik gehouw en getrouw zal zijn aan het volk, als den eenigen 
wettigen souverein, aan deszelvs verkozene reprezentanten en aan de wet, 
dat ik mij in de waarneming van het ampt of de bediening van scheepen, 
ingevolge hiervan zal gedragen als een goed en getrouw burger, en voorts dat 
ik alles zal doen en verrichten, wat een braaf en eerlijk schepen schuldig is en 
behoort te doen. Zo waarlijk helpe mij God almagtig." 

Art. 6 
Niemant tot schout of schepenen verkozen zijnde, zal mogen bedanken of 
weigeren den aan hem opgedragenen post te aanvaarden, tenzij de reden 
daarvan gewigtig genoeg wierden geoordeeld, en drie vierde van de tegenwoor-
dig zijnde stemgeregtigde burgers hen zulks accordeeren. 

Art. 7 
Alle absente leden zullen haar stem in billet met hun naam en toenaam 
moeten onderteekenen en hetzelf aan den secretaris doen overgeven. Ook 
zullen de prezente hun billet aan denzelven overgeven. 

Hoofdstuk 2  
over de magten en pligten der schepenen 

Art. 1 
De schepenen zullen zig gedragen overeenkomstig de keuren van dit dorp. 

Art. 2 
Zij worden belast met al wat de finantie en de huishoudelijke zaken van deze 
plaats en jurisdictie betreft. 

Art. 3 
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moeten nemen, en ook voor het nieuwe bestuur weder verkiesbaar zijn. Ook 
zal hetzelve verpligt zijn, binnen den tijd van 14 dagen na de verkiezing, 
rekening, bewijs en reliqua te doen, van zodanigen ontvang en uitgaaf als 
hetzelve in den tijt hunner bediening eenigzints heeft gehad en gedaan.

Art. 3
Alle stemgeregtigde burgers zijn verkiesbaar, mits den ouderdom van vijf en 
twintig jaren bereikt, en drie jaren op of onder het dorp gewoond te hebben, 
en kunnende lezen en schrijven, dog zal geen vader en zoon, broeders of 
zwager, stiefvaders en stiefzoons, schoonvaders en schoonzoons, tegelijk 
mogen regeeren.
Ook zullen geen leden van de kerkenraad leden van het plaatselijk bestuur 
mogen zijn. 

Art. 4
Wanneer de leden zijn verkozen en iemand der stemgeregtigde burgers 
hadden enige aanmerking op den perzoon of perzonen, op welke de stemmen 
gevallen zijn, zal hij de reden daarvan vrijelijk mogen opgeven, ter 
beoordeeling van alle de stemgeregtigde prezent zijnde burgers, welke alsdan 
naar waarheid over die zaak zullen beslisschen.

Art. 5
Zij zullen alle in handen van het plaatselijk bestuur en in tegenwoordigheid 
van vier gecommitteerdens uit de burgerij, alsmede der stemgeregtigde 
burgers, die zulks verkiezen, de navolgende verklaring moeten doen.

"Dat zweer ik, dat ik gehouw en getrouw zal zijn aan het volk, als den eenigen 
wettigen souverein, aan deszelvs verkozene reprezentanten en aan de wet, 
dat ik mij in de waarneming van het ampt of de bediening van scheepen, 
ingevolge hiervan zal gedragen als een goed en getrouw burger, en voorts dat 
ik alles zal doen en verrichten, wat een braaf en eerlijk schepen schuldig is en 
behoort te doen. Zo waarlijk helpe mij God almagtig."

Art. 6
Niemant tot schout of schepenen verkozen zijnde, zal mogen bedanken of 
weigeren den aan hem opgedragenen post te aanvaarden, tenzij de reden 
daarvan gewigtig genoeg wierden geoordeeld, en drie vierde van de tegenwoor-
dig zijnde stemgeregtigde burgers hen zulks accordeeren.

Art. 7
Alle absente leden zullen haar stem in billet met hun naam en toenaam 
moeten onderteekenen en hetzelf aan den secretaris doen overgeven. Ook 
zullen de prezente hun billet aan denzelven overgeven.

Hoofdstuk 2
over de magten en pligten der schepenen

Art. 1
De schepenen zullen zig gedragen overeenkomstig de keuren van dit dorp.

Art. 2
Zij worden belast met al wat de finantie en de huishoudelijke zaken van deze 
plaats en jurisdictie betreft.

Art. 3



Zij zullen geen verandering in de keuren van dit dorp mogen maken, ook geen 
nieuwe keuren maken, dan met goedkeuring der burgerij. 

Art. 4 
Zij zullen over alle dorpseigendommen het toezigt hebben. 

Art. 5 
Zij kunnen aan brave burgers actens verleenen tot het doen en verrigten van 
't geen zij verzoeken, en de actens van onwaardigen intrekken, mits ook het 
meeste voordeel van het dorp, en de verdienstelijkheid en behoeftigheid der 
vezoekens wel degelijk in het oog houdende. 

Art. 6 
Zo ook met de begeving der ondergeschikte ampten dat men vooral lette, om 
zodra eenig zoodanig ampt of bediening openvalt, hetzelve bij publicatie en 
affixie niet minder dan vier dagen te voren aan de burgers word bekent ge-
maakt, opdat ider stemgeregtigd burger daarom zoude kunnen solliciteeren, 
en 'er dan vervolgens op den tevoren bepaalden tijd, zonder aanzien van 
perzonen, den braafsten, bekwaamsten en behoeftigsten stemgeregtigden 
burger 'er mede te begunstigen. De sollicitanten even bekwaam zijnde, zal het 
lot beslissen. 

Art. 7 
Bij afwezigheid van den schout zal dien post in allen delen door den president 
of deszelfs opvolger worden waargenomen. En die ook afwezig zijnde, dan van 
dengene die zijn post en plaats in de volgende maand moet vervangen en 
schoon hij als president op dien tijt in de vergadering fungeert, zal hij evenwel 
zijn stem als lid van het plaatselijk bestuur uitbrengen. 

Art. 8 
Wanneer de schout of secretaris zijnen post niet wel uitoeffent, zullen zij, na 
hem deswegens vooraf gesproken te hebben, evenwel nog nalatig blijft, 'er 
kennis van geven aan de burgerij, en schoon den secretaris door het 
plaatselijk bestuur word aangesteld, en die aanstelling bij hetzelve blijft 
berusten, en hij zig niet wel gedragende aan de burgerij reden van over hem te 
klagen gegeven heeft, zal elk burger het regt hebben, om over hem zodanige 
klagt of klagten in te brengen, als zij vermeenen te moeten doen, en zulks 
alles buiten hunne kosten, en 't plaatzelijk bestuur gehouden zijn, na bevind 
van zaken, hierover regt te doen. 

Art. 9 
Zij zullen nooit nieuwen imposten op den burger of burgers mogen leggen, nog 
octroijen daartoe verzoeken dan met voorkennis en bewilliging der burgerij. 

Art. 10 
Wanneer eenig schepen gestaan heeft over een testament, hipotheek, eenige 
getuig of verbandbrieven, of wat maar geheimhouding vereischt, en hetzelve 
aan imand, wie het ook wezen mag, openbaard, zal verbeuren twintig guldens 
voor de eerste reis, veertig guldens voor de tweede reis en daarenboven voor 
infaam worden verklaart. 

Art. 11 
Zo zij reeds buiten de regering zijnde, zulks deden, zullen zij dezelve boeten 
ten voordeele van het dorp drie vierden en voor de armen een vierde verbeuren 
en ook voor infaam verklaard worden. 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

Zij zullen geen verandering in de keuren van dit dorp mogen maken, ook geen 
nieuwe keuren maken, dan met goedkeuring der burgerij.

Art. 4
Zij zullen over alle dorpseigendommen het toezigt hebben.

Art. 5
Zij kunnen aan brave burgers actens verleenen tot het doen en verrigten van 
't geen zij verzoeken, en de actens van onwaardigen intrekken, mits ook het 
meeste voordeel van het dorp, en de verdienstelijkheid en behoeftigheid der 
vezoekens wel degelijk in het oog houdende.

Art. 6
Zo ook met de begeving der ondergeschikte ampten dat men vooral lette, om 
zodra eenig zoodanig ampt of bediening openvalt, hetzelve bij publicatie en 
affixie niet minder dan vier dagen te voren aan de burgers word bekent ge-
maakt, opdat ider stemgeregtigd burger daarom zoude kunnen solliciteeren, 
en 'er dan vervolgens op den tevoren bepaalden tijd, zonder aanzien van 
perzonen, den braafsten, bekwaamsten en behoeftigsten stemgeregtigden 
burger 'er mede te begunstigen. De sollicitanten even bekwaam zijnde, zal het 
lot beslissen.

Art. 7
Bij afwezigheid van den schout zal dien post in allen delen door den president 
of deszelfs opvolger worden waargenomen. En die ook afwezig zijnde, dan van 
dengene die zijn post en plaats in de volgende maand moet vervangen en 
schoon hij als president op dien tijt in de vergadering fungeert, zal hij evenwel 
zijn stem als lid van het plaatselijk bestuur uitbrengen.

Art. 8
Wanneer de schout of secretaris zijnen post niet wel uitoeffent, zullen zij, na 
hem deswegens vooraf gesproken te hebben, evenwel nog nalatig blijft, 'er 
kennis van geven aan de burgerij, en schoon den secretaris door het 
plaatselijk bestuur word aangesteld, en die aanstelling bij hetzelve blijft 
berusten, en hij zig niet wel gedragende aan de burgerij reden van over hem te 
klagen gegeven heeft, zal elk burger het regt hebben, om over hem zodanige 
klagt of klagten in te brengen, als zij vermeenen te moeten doen, en zulks 
alles buiten hunne kosten, en 't plaatzelijk bestuur gehouden zijn, na bevind 
van zaken, hierover regt te doen.

Art. 9
Zij zullen nooit nieuwen imposten op den burger of burgers mogen leggen, nog 
octroijen daartoe verzoeken dan met voorkennis en bewilliging der burgerij. 

Art. 10
Wanneer eenig schepen gestaan heeft over een testament, hipotheek, eenige 
getuig of verbandbrieven, of wat maar geheimhouding vereischt, en hetzelve 
aan imand, wie het ook wezen mag, openbaard, zal verbeuren twintig guldens 
voor de eerste reis, veertig guldens voor de tweede reis en daarenboven voor 
infaam worden verklaart.

Art. 11
Zo zij reeds buiten de regering zijnde, zulks deden, zullen zij dezelve boeten 
ten voordeele van het dorp drie vierden en voor de armen een vierde verbeuren 
en ook voor infaam verklaard worden.



Art. 12 
Zij zullen hun, die reeds enig ampt of bediening hebben of nog zullen 
ontvangen, eene naaukeurige instructie geven, en elk hunner benevens den 
schout stipt letten, dat die wel worden naargekomen, als mede dat alle 
degenen welke actens, ordonnantien of iets diergelijks van dit dorp hebben, 
exact aan de voorwaarden daarin vervat beantwoorden, zoowel als op de 
overtreding van alle de dorpskeuren, ordonnantien, &c. 
- zodra een of meer leden zulks komen te ontdekken, zullen zij hiervan 
terstond aan den schout moeten kennisgeven, en zal den schout tegen dezelve 
moeten ageeren of bij absentie van dien zijn gevolgen, zullende alle de leden 
gehouden zijn, bij zodanige gevallen, met raad en daad hem de behulpzame 
hand te bieden. 

Hoofdstuk 3  
over den schout 

Art. 1 
Den schout word de uitvoerende magt van dezen dorpe opgedragen, in welke 
betrekking hij geheel onderscheiden en afhanglijk van de wetgevende 
vergadering zijn moet. 

Art. 2 
Hij zal alle gewoone en voorkomende zaken besturen, en het plaatselijk 
bestuur niet vergadert zijnde, haar vertegenwoordigen. Ten dien einde zal hij 
aannemen alle brieven, adressen, requesten, of andere documenten, welke 
aan het plaatselijk bestuur zullen geadresseert worden. 

Art. 3 
Hij zal verpligt zijn alle brieven &c. dadelijk te openen en in te zien: zijn 
dezelve zijns oordeels van dien aard dat het plaatselijk bestuur daarover 
terstond of bizonder moet vergaderen, zo zal hij gehouden zijn de vergadering 
zodra mogelijk te beleggen, en in twijfelagtige zaken gehouden zijn, met zijn 
opvolger daarover te spreken en raadplegen, dog ingevalle de zaken daarin 
vervat, geen haast hebben, zal hij vermogen, die onder zig te houden, zolang 
dat het plaatselijk bestuur ter behandeling van andere zaken vergaderd is. 

Art. 4 
Wanneer dusdanige brieven &c. ten huize van den schout komen, en hij 
afwezig zijnde, en dien dag niet thuis verwagt wordende, zullen dezelve 
terstont bij zijnen opvolger gebragt worden, en zal denzelve daarmede 
handelen als hoofdstuk 3 art. 0 3 van de schout bepaald is. 

Art. 5 
Zo 'er brieven of iets anders komen, dat den volken moet bekend gemaakt 
worden, zal zulks ook op de allerspoedigste wijze moeten verrigt worden. 

Art. 6 
Hij zal de leden van het plaatselijk bestuur doen dagvaarden, drie of vier 
dagen van tevoren, maar zal verpligt zijn te zorgen, dat zulks nimmer later 
geschiede dan ten minsten 24 uuren voor het uur dat hij de bijeenkomst 
bepaald heeft, ten ware 'er zaken voorkwamen, die zoolang geen uitstel 
gedoogden, zullende hij in zeer dringende omstandigheden terstond op den 
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Art. 12
Zij zullen hun, die reeds enig ampt of bediening hebben of nog zullen 
ontvangen, eene naaukeurige instructie geven, en elk hunner benevens den 
schout stipt letten, dat die wel worden naargekomen, als mede dat alle 
degenen welke actens, ordonnantien of iets diergelijks van dit dorp hebben, 
exact aan de voorwaarden daarin vervat beantwoorden, zoowel als op de 
overtreding van alle de dorpskeuren, ordonnantien, &c. 
- zodra een of meer leden zulks komen te ontdekken, zullen zij hiervan 
terstond aan den schout moeten kennisgeven, en zal den schout tegen dezelve 
moeten ageeren of bij absentie van dien zijn gevolgen, zullende alle de leden 
gehouden zijn, bij zodanige gevallen, met raad en daad hem de behulpzame 
hand te bieden.

Hoofdstuk 3
over den schout

Art. 1
Den schout word de uitvoerende magt van dezen dorpe opgedragen, in welke 
betrekking hij geheel onderscheiden en afhanglijk van de wetgevende 
vergadering zijn moet.

Art. 2
Hij zal alle gewoone en voorkomende zaken besturen, en het plaatselijk 
bestuur niet vergadert zijnde, haar vertegenwoordigen. Ten dien einde zal hij 
aannemen alle brieven, adressen, requesten, of andere documenten, welke 
aan het plaatselijk bestuur zullen geadresseert worden.

Art. 3
Hij zal verpligt zijn alle brieven &c. dadelijk te openen en in te zien: zijn 
dezelve zijns oordeels van dien aard dat het plaatselijk bestuur daarover 
terstond of bizonder moet vergaderen, zo zal hij gehouden zijn de vergadering 
zodra mogelijk te beleggen, en in twijfelagtige zaken gehouden zijn, met zijn 
opvolger daarover te spreken en raadplegen, dog ingevalle de zaken daarin 
vervat, geen haast hebben, zal hij vermogen, die onder zig te houden, zolang 
dat het plaatselijk bestuur ter behandeling van andere zaken vergaderd is.

Art. 4
Wanneer dusdanige brieven &c. ten huize van den schout komen, en hij 
afwezig zijnde, en dien dag niet thuis verwagt wordende, zullen dezelve 
terstont bij zijnen opvolger gebragt worden, en zal denzelve daarmede 
handelen als hoofdstuk 3 art. 0 3 van de schout bepaald is.

Art. 5
Zo 'er brieven of iets anders komen, dat den volken moet bekend gemaakt 
worden, zal zulks ook op de allerspoedigste wijze moeten verrigt worden.

Art. 6
Hij zal de leden van het plaatselijk bestuur doen dagvaarden, drie of vier 
dagen van tevoren, maar zal verpligt zijn te zorgen, dat zulks nimmer later 
geschiede dan ten minsten 24 uuren voor het uur dat hij de bijeenkomst 
bepaald heeft, ten ware 'er zaken voorkwamen, die zoolang geen uitstel 
gedoogden, zullende hij in zeer dringende omstandigheden terstond op den 



eed doen dagvaarden. 
Art. 7 

Wanneer 'er zaken te verhandelen zijn, waarover eenige resolutie moet werden 
genomen, zal hij altoos alle de leden der regeering doen dagvaarden, dog bij 
verkopingen, transporten en dergelijke omstandigheden zal hij kunnen 
volstaan met te doen dagvaarden alleen die leden wier maand het is, om over 
zodanigen zaken te staan. 

Art. 8 
Door een van de leden van het plaatselijk bestuur, secretaris of burger 
gecommitteerdens verzogt wordende, om vergadering te beleggen, zal hij zulks 
niet mogen weigeren, maar zo spoedig mogelijk daaraan voldoen. 

Art. 9 
Wanneer imand hem vraagt om enige der leden van het plaatselijk bestuur of 
den bode te gebruiken, hetzij tot het passeeren van attestatien, het doen van 
arresten, citatien &c, zal hij nooit zulks mogen weigeren, tenzij hij alle de 
leden en den bode op zulken tijt ter verrigting van andere zaken zelvs nodig 
heeft. 

Art. 10 
Hij zal verpligt zijn op behoorlijke tijt en wijzen, een igelijk ingezeten van deze 
plaats te spraak te staan, en voor zooveel in zijn vermogen is letten dat een 
ider bij zijn goed regt gemainteneerd word. 

Art. 11 
Des zal hij ook verpligt zijn ider vier weken regtdag te houden, uitgezondert in 
tijden van vakantie, om alle geschillen die tussen in en opgezetenen en 
onderling, of met eene van elders ontstaan zijn, in der minne te vereffenen, en 
uit den weg te ruimen, dog in gevallen het om de veertien dagen nodig mogt 
zijn, zal ten minste 24 uuren te voren zulks bij hem moeten gezegt worden, en 
wanneer eenig geschilstuk voor den regtbank onafgedaan hangen blijft, 
hetzelve van 14 tot 14 dagen moeten vervolgen. 

Art. 12 
Hij zal vooral naukeurig letten of zij, welke enige bediening van dit dorp 
hebben, en hetgeen verder hoofdstuk 2 art. 12 vermeld is, wel naaukeurig 
volgens hunne ontvangene instructie of ordonnantie te werk gaan, en aan de 
aangenomen voorwaarden voldoen, zullende hij, bij verzuim hierin, verpligt 
zijn den overtreder, zonder aanzien van perzonen, daarover naar bevind van 
zaken te corrigeren of bestraffen. 

Art. 13 
Ook zal hij stipt agt geven of de dorpswetten, keuren, goede order &c. wel 
nagekomen worden en al zints plaats hebben, hij zal in naam van het volk 
van Holland Civil regt eischen tegen de overtreders derzelve, en boeten of 
straffen daarop bepaald zonder oogluiking invorderen en doen erlangen, dog 
wanneer enig bekeurde zig op het plaatselijk bestuur mogt beroepen, zal hij 
dit moeten toestaan, en hun gelegenheid verschaffen, de leden daarover te 
spreken, schoon den schout evenwel de bepaalde boeten onder consignatie 
terstond zal moeten ontvangen, welke hij, ongelijk hebbende, zal wedergeven. 

Art. 14 
Het vendumeesterschap zal provisioneel zolang de recognitie blijft standhou- 
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eed doen dagvaarden.
Art. 7

Wanneer 'er zaken te verhandelen zijn, waarover eenige resolutie moet werden 
genomen, zal hij altoos alle de leden der regeering doen dagvaarden, dog bij 
verkopingen, transporten en dergelijke omstandigheden zal hij kunnen 
volstaan met te doen dagvaarden alleen die leden wier maand het is, om over 
zodanigen zaken te staan.

Art. 8
Door een van de leden van het plaatselijk bestuur, secretaris of burger 
gecommitteerdens verzogt wordende, om vergadering te beleggen, zal hij zulks 
niet mogen weigeren, maar zo spoedig mogelijk daaraan voldoen.

Art. 9
Wanneer imand hem vraagt om enige der leden van het plaatselijk bestuur of 
den bode te gebruiken, hetzij tot het passeeren van attestatien, het doen van 
arresten, citatien &c, zal hij nooit zulks mogen weigeren, tenzij hij alle de 
leden en den bode op zulken tijt ter verrigting van andere zaken zelvs nodig 
heeft.

Art. 10
Hij zal verpligt zijn op behoorlijke tijt en wijzen, een igelijk ingezeten van deze 
plaats te spraak te staan, en voor zooveel in zijn vermogen is letten dat een 
ider bij zijn goed regt gemainteneerd word.

Art. 11
Des zal hij ook verpligt zijn ider vier weken regtdag te houden, uitgezondert in 
tijden van vakantie, om alle geschillen die tussen in en opgezetenen en 
onderling, of met eene van elders ontstaan zijn, in der minne te vereffenen, en 
uit den weg te ruimen, dog in gevallen het om de veertien dagen nodig mogt 
zijn, zal ten minste 24 uuren te voren zulks bij hem moeten gezegt worden, en 
wanneer eenig geschilstuk voor den regtbank onafgedaan hangen blijft, 
hetzelve van 14 tot 14 dagen moeten vervolgen.

Art. 12
Hij zal vooral naukeurig letten of zij, welke enige bediening van dit dorp 
hebben, en hetgeen verder hoofdstuk 2 art. 12 vermeld is, wel naaukeurig 
volgens hunne ontvangene instructie of ordonnantie te werk gaan, en aan de 
aangenomen voorwaarden voldoen, zullende hij, bij verzuim hierin, verpligt 
zijn den overtreder, zonder aanzien van perzonen, daarover naar bevind van 
zaken te corrigeren of bestraffen. 

Art. 13
Ook zal hij stipt agt geven of de dorpswetten, keuren, goede order &c. wel 
nagekomen worden en al zints plaats hebben, hij zal in naam van het volk 
van Holland Civil regt eischen tegen de overtreders derzelve, en boeten of 
straffen daarop bepaald zonder oogluiking invorderen en doen erlangen, dog 
wanneer enig bekeurde zig op het plaatselijk bestuur mogt beroepen, zal hij 
dit moeten toestaan, en hun gelegenheid verschaffen, de leden daarover te 
spreken, schoon den schout evenwel de bepaalde boeten onder consignatie 
terstond zal moeten ontvangen, welke hij, ongelijk hebbende, zal wedergeven.

Art. 14
Het vendumeesterschap zal provisioneel zolang de recognitie blijft standhou-



den, aan het schoutsampt op dien voet blijven, zoals het zelve tegenwoordig 
plaats heeft. Voorts alle voordelen ten behoeve van den schout, blijven 
provisioneel op den ouden voet voortduren. 

Hoofdstuk 4  
Over den schout en leden van het plaatselijk bestuur tezamen. 

Art. 1 
Den schout zal voorzitter in de vergadering zijn. 

Art. 2 
Hij zal op dien tijt dat het plaatselijk bestuur bescheiden is, de vergadering 
openen, de notulen doen resumeeren en onderteekenen en een aanvang der 
deliberatien maken. 

Art. 3 
Hij zal dan, de aan hem ter hand gestelde documenten ter tafel brengen, en 
daar hij door het vorig inzien der stukken, in staat is om 'er spoediger over te 
oordelen dan de andere leden, zal hij verpligt zijn, zijne gedagten daarover 
mede te delen aan de vergadering, zullende hij wel een adviseerende maar 
volstrekt geen concludeerende stem hebben: tenzij de stemmen steken in een 
zaak waarin hij niet personeel geInteresseert is, wannneer hij zal 
concludeeren, of als hij verkiest loten. En wanneer bij boete of aanklagte van 
imand de stemmen steken, moet de conclusie ten voordele van den beklaagde 
worden opgemaakt. 

Art. 4 
Nadat zulk een ter tafel gebragt stuk, onder de leden rijpelijk overwogen en 
besproken is geworden, en men onderling in gedagten over hetzelve verschil-
lende is, zal den schout verpligt zijn rondvragen daarover te doen en de 
stemmen op te nemen. 

Art. 5 
De schout zal, zowel als de verdere leden van het plaatselijk gestuur, alle 
genomene resolutien, met hunne gewoone handteekening onderschrijven, 
zoals mede alle zodanige documenten of instrumenten als in den tijt, voor hun 
zullen gepasseert worden, dog zodanige resolutien genomen wordende als zij 
beschouwen nadeelig te zijn voor deze plaats of derzelver ingezetenen, kunnen 
zij aan zig reserveren, de magt, om zodanige aantekeningen daartegen te 
doen, als zij zullen te rade worden. 

Art. 6 
Wanneer 'er iets in de vergadering voorvald, dat behoord geheim te blijven, zal 
niemand tot geheimhouding aangemaand zijnde, zulks mogen openbaren, op 
de boete van 50 stuivers voor elk lid, en voor den schout 5 guldens. 

Art. 7 
Er zullen geen zaken van aangelegenheid kunnen besloten worden, of het 
gehele plaatselijk bestuur, zal daartoe ten volle geciteert zijn, en geen 
besluiten kunnen genomen worden, dan vijf leden van dezelve daarbij prezent 
zijnde. 

Art. 8 
De leden van het plaatselijk bestuur zullen alle en altoos, wanneer zij door 
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den, aan het schoutsampt op dien voet blijven, zoals het zelve tegenwoordig 
plaats heeft. Voorts alle voordelen ten behoeve van den schout, blijven 
provisioneel op den ouden voet voortduren.

Hoofdstuk 4
Over den schout en leden van het plaatselijk bestuur tezamen.

Art. 1
Den schout zal voorzitter in de vergadering zijn.

Art. 2
Hij zal op dien tijt dat het plaatselijk bestuur bescheiden is, de vergadering 
openen, de notulen doen resumeeren en onderteekenen en een aanvang der 
deliberatien maken.

Art. 3
Hij zal dan, de aan hem ter hand gestelde documenten ter tafel brengen, en 
daar hij door het vorig inzien der stukken, in staat is om 'er spoediger over te 
oordelen dan de andere leden, zal hij verpligt zijn, zijne gedagten daarover 
mede te delen aan de vergadering, zullende hij wel een adviseerende maar 
volstrekt geen concludeerende stem hebben: tenzij de stemmen steken in een 
zaak waarin hij niet personeel geïnteresseert is, wannneer hij zal 
concludeeren, of als hij verkiest loten. En wanneer bij boete of aanklagte van 
imand de stemmen steken, moet de conclusie ten voordele van den beklaagde 
worden opgemaakt.

Art. 4
Nadat zulk een ter tafel gebragt stuk, onder de leden rijpelijk overwogen en 
besproken is geworden, en men onderling in gedagten over hetzelve verschil-
lende is, zal den schout verpligt zijn rondvragen daarover te doen en de 
stemmen op te nemen.

Art. 5
De schout zal, zowel als de verdere leden van het plaatselijk gestuur, alle 
genomene resolutien, met hunne gewoone handteekening onderschrijven, 
zoals mede alle zodanige documenten of instrumenten als in den tijt, voor hun 
zullen gepasseert worden, dog zodanige resolutien genomen wordende als zij 
beschouwen nadeelig te zijn voor deze plaats of derzelver ingezetenen, kunnen 
zij aan zig reserveren, de magt, om zodanige aantekeningen daartegen te 
doen, als zij zullen te rade worden.

Art. 6
Wanneer 'er iets in de vergadering voorvald, dat behoord geheim te blijven, zal 
niemand tot geheimhouding aangemaand zijnde, zulks mogen openbaren, op 
de boete van 50 stuivers voor elk lid, en voor den schout 5 guldens.

Art. 7
Er zullen geen zaken van aangelegenheid kunnen besloten worden, of het 
gehele plaatselijk bestuur, zal daartoe ten volle geciteert zijn, en geen 
besluiten kunnen genomen worden, dan vijf leden van dezelve daarbij prezent 
zijnde.

Art. 8
De leden van het plaatselijk bestuur zullen alle en altoos, wanneer zij door 



den schout of bij afwezigheid door of vanwegen zijnen opvolger die alsdan 
zijnen post moet waarnemen, behoorlijk zijn gedagvaard, verpligt zijn te 
compareeren, hetzij op de regtkamer of elders, waar men hen zal nodig 
hebben, zullende elk hunner, die 'er dan niet is als de kerkklok dat uur, 
hetwelk tot de bijeenkomst bepaalt is, zal geslagen hebben, telkens verbeuren 
10 stuivers. 
Een half uur later komende 15 stuivers en in het geheel wegblijvende 20 
stuivers, en den schout zal in alle gevallen een dubbelde boete verbeuren en 
wanneer zij op den eed gedagvaart zijn (hetwelk te kennen geeft dat zij 'er 
volstrekt moeten zijn) zal alsdan elk die weg is gebleven verbeuren een 
dubbelde boete, tenzij imand bij ziekte, of ten tijde der citatie van het dorp 
zijnde, en voor den tijd der vergadering niet op het dorp komende, van deze 
boete bevrijd zijn. 

Art. 9 
De leden van het plaatselijk bestuur, de ter tafel gebragte stukken rijpelijk 
overwogen hebbende, zullen deswegens in gemoede uitspraak doen, zoo als zij 
naar hun beste weten zullen oordelen te behoren, terwijl men zig daar nimmer 
door zugt naar gunst, of wegens haat of vrees of blote napraat zal laten 
vervoeren 

Art. 10 
Elk zal op zijn beurt moeten stemmen. Niemand zal mogen spreken zonder 
alvorens het woord gevraagd te hebben, en zulks door den voorzitter aan hem 
is toegestaan, en daaraan niet voldoende, verbeuren een boete van zes 
stuivers. 

Art. 11 
Een ider zal verpligt zijn in de vergadering zijne gedagten over eenig te 
behandelen stuk, vrijelijk uit te spreken, dog met bescheidenheid, zonder 
immer imand zijner medeleden die met hem in gedagten mogt verschillen, op 
eenen meesteragtigen toon te behandelen, of tragten hem van zijnen denkwij-
ze af te brengen, anders dan met overtuigende reden, en in alle vriendelijk-
heid. Den schout zal mede toezien, of de goede order in de vergadering plaats 
hebbe en dit reglement in alles opgevolgd word. 

Art. 12 
Den schout en elk der leden van het plaatselijk bestuur, zullen verpligt zijn te 
adsisteeren bij alle beschouwingen, hetzij van schoorstenen, brandgeweer, als 
anderzints, waarover ooit schouw zal behoren gedreven te worden. En word 
verder bij dezen, het brandreglement van dato 20e october 1795 alhier 
gehouden voor geinsereert. 

Art. 13 
Elk der leden van het plaatselijk bestuur zowel als den schout, wanneer hij 
door de meerderheid der leden daartoe verzogt word, zal verpligt zijn tot het 
waarnemen van alle zodanige buitengewoone commissien, als in tijd en wijle 
door hun waargenomen zullen moeten worden, en zal ook nooit imand zig 
daarvan mogen onttrekken. De vergadering steeds de mogelijkste evenredig-
heit daarin houdende, tenzij de meerderheid zijne redenen daartegen van 
gewigt genoeg oordeelde. Den secretaris is daartoe ook verkiesbaar, welke zig 
zomin als de andere leden, daarvan zal mogen onttrekken. 
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den schout of bij afwezigheid door of vanwegen zijnen opvolger die alsdan 
zijnen post moet waarnemen, behoorlijk zijn gedagvaard, verpligt zijn te 
compareeren, hetzij op de regtkamer of elders, waar men hen zal nodig 
hebben, zullende elk hunner, die 'er dan niet is als de kerkklok dat uur, 
hetwelk tot de bijeenkomst bepaalt is, zal geslagen hebben, telkens verbeuren 
10 stuivers.
Een half uur later komende 15 stuivers en in het geheel wegblijvende 20 
stuivers, en den schout zal in alle gevallen een dubbelde boete verbeuren en 
wanneer zij op den eed gedagvaart zijn (hetwelk te kennen geeft dat zij 'er 
volstrekt moeten zijn) zal alsdan elk die weg is gebleven verbeuren een 
dubbelde boete, tenzij imand bij ziekte, of ten tijde der citatie van het dorp 
zijnde, en voor den tijd der vergadering niet op het dorp komende, van deze 
boete bevrijd zijn.

Art. 9
De leden van het plaatselijk bestuur, de ter tafel gebragte stukken rijpelijk 
overwogen hebbende, zullen deswegens in gemoede uitspraak doen, zoo als zij 
naar hun beste weten zullen oordelen te behoren, terwijl men zig daar nimmer 
door zugt naar gunst, of wegens haat of vrees of blote napraat zal laten 
vervoeren

Art. 10
Elk zal op zijn beurt moeten stemmen. Niemand zal mogen spreken zonder 
alvorens het woord gevraagd te hebben, en zulks door den voorzitter aan hem 
is toegestaan, en daaraan niet voldoende, verbeuren een boete van zes 
stuivers.

Art. 11
Een ider zal verpligt zijn in de vergadering zijne gedagten over eenig te 
behandelen stuk, vrijelijk uit te spreken, dog met bescheidenheid, zonder 
immer imand zijner medeleden die met hem in gedagten mogt verschillen, op 
eenen meesteragtigen toon te behandelen, of tragten hem van zijnen denkwij-
ze af te brengen, anders dan met overtuigende reden, en in alle vriendelijk-
heid. Den schout zal mede toezien, of de goede order in de vergadering plaats 
hebbe en dit reglement in alles opgevolgd word.

Art. 12
Den schout en elk der leden van het plaatselijk bestuur, zullen verpligt zijn te 
adsisteeren bij alle beschouwingen, hetzij van schoorstenen, brandgeweer, als 
anderzints, waarover ooit schouw zal behoren gedreven te worden. En word 
verder bij dezen, het brandreglement van dato 20e october 1795 alhier 
gehouden voor geinsereert.

Art. 13
Elk der leden van het plaatselijk bestuur zowel als den schout, wanneer hij 
door de meerderheid der leden daartoe verzogt word, zal verpligt zijn tot het 
waarnemen van alle zodanige buitengewoone commissien, als in tijd en wijle 
door hun waargenomen zullen moeten worden, en zal ook nooit imand zig 
daarvan mogen onttrekken. De vergadering steeds de mogelijkste evenredig-
heit daarin houdende, tenzij de meerderheid zijne redenen daartegen van 
gewigt genoeg oordeelde. Den secretaris is daartoe ook verkiesbaar, welke zig 
zomin als de andere leden, daarvan zal mogen onttrekken.



Art. 14 
Het plaatselijk bestuur zal / volgens het out gebruik / het opzigt hebben over 
de weeskamer. 

Art. 15 
Alle transporten, hijpotheken en verdere scabinale actens, zullen worden 
gepasseerd door den schout, ten minsten twee leden van het plaatselijk 
bestuur, geadsisteerd door den secretaris, zoals van ouds gebruikelijk is 
geweest, in geval van het maken van testamenten, zal het in de keuze der 
testateuren staan, wien zij van de leden daartoe begeren te hebben. 

Art. 16 
Niemand der leden van het plaatselijk bestuur, zal buiten het dorp of 
jurisdictie van dien mogen gaan, ingeval hij vooraf weet, dat hij des nagts niet 
thuis komt, zal dan verpligt zijn, hiervan kennis te geven aan den schout of 
aan zijnen opvolger. 

Art. 17 
Het plaatselijk bestuur heeft het regt, om de burgerij, wanneer zij zulks nodig 
oordeelen op te roepen. Het plaatselijk bestuur zal zoo dikwils zij zulks nodig 
oordeelen de burgerij oproepen. Dog zij zal dat niet anders mogen doen, dan 
ten minsten 24 uuren van te voren, en dat wel bij klokkegeklep en affixien, en 
zal bij zulk eene gelegenheid aan de burgerij niets anders worden bekent 
gemaakt, met uitdrukkelijke en duidelijke melding van het oogmerk waartoe 
zij de burgerij oproepen. 

Hoofdstuk S  
Over den secretaris 

Art. 1 
Den secretaris zal naukeurig notitie houden van al de verrigtingen van het 
plaatselijk bestuur. Alle berigten &c. ontwerpen en in orde brengen en voorts 
alles stellen, schrijven en verrigten wat nodig is en hem door het plaatselijk 
bestuur bevolen word. 

Art. 2 
Hij zal alle boeken, papieren, chartres, en documenten tot het dorp 
behoorende, wel en veijlig bewaren, en van alles een exacte inventaris maken, 
die hij aan zijne opvolger zal overlaten. 

Art. 3 
Hij zal mede, wanneer hij door den schout, of deszelvs opvolger, word 
gedagvaard, op de bestemde plaats en uur moeten verschijnen, of verbeure de 
dubbelde boete zoals in hoofdstuk 4 art. 8 van het plaatselijk bestuur vermeld 
is. 

Art. 4 
Hij zal bij ider vergadering de notulen van de vorige vergadering wel 
geëxtendeert ter tafel brengen, tenzij wettige redenen hem daartoe buiten 
staat stelden, waarover het plaatselijk bestuur alsdan zal oordeelen. 

Art. 5 
Wanneer hij in eenige commissie benoemd word, zal hij die ook getrouw 
moeten uitoeffenen. 
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Art. 14 
Het plaatselijk bestuur zal / volgens het out gebruik / het opzigt hebben over 
de weeskamer.

Art. 15
Alle transporten, hijpotheken en verdere scabinale actens, zullen worden 
gepasseerd door den schout, ten minsten twee leden van het plaatselijk 
bestuur, geadsisteerd door den secretaris, zoals van ouds gebruikelijk is 
geweest, in geval van het maken van testamenten, zal het in de keuze der 
testateuren staan, wien zij van de leden daartoe begeren te hebben.

Art. 16
Niemand der leden van het plaatselijk bestuur, zal buiten het dorp of 
jurisdictie van dien mogen gaan, ingeval hij vooraf weet, dat hij des nagts niet 
thuis komt, zal dan verpligt zijn, hiervan kennis te geven aan den schout of 
aan zijnen opvolger.

Art. 17
Het plaatselijk bestuur heeft het regt, om de burgerij, wanneer zij zulks nodig 
oordeelen op te roepen. Het plaatselijk bestuur zal zoo dikwils zij zulks nodig 
oordeelen de burgerij oproepen. Dog zij zal dat niet anders mogen doen, dan 
ten minsten 24 uuren van te voren, en dat wel bij klokkegeklep en affixien, en 
zal bij zulk eene gelegenheid aan de burgerij niets anders worden bekent 
gemaakt, met uitdrukkelijke en duidelijke melding van het oogmerk waartoe 
zij de burgerij oproepen.

Hoofdstuk 5
Over den secretaris

Art. 1
Den secretaris zal naukeurig notitie houden van al de verrigtingen van het 
plaatselijk bestuur. Alle berigten &c. ontwerpen en in orde brengen en voorts 
alles stellen, schrijven en verrigten wat nodig is en hem door het plaatselijk 
bestuur bevolen word.

Art. 2
Hij zal alle boeken, papieren, chartres, en documenten tot het dorp 
behoorende, wel en veijlig bewaren, en van alles een exacte inventaris maken, 
die hij aan zijne opvolger zal overlaten.

Art. 3
Hij zal mede, wanneer hij door den schout, of deszelvs opvolger, word 
gedagvaard, op de bestemde plaats en uur moeten verschijnen, of verbeure de 
dubbelde boete zoals in hoofdstuk 4 art. 8 van het plaatselijk bestuur vermeld 
is.

Art. 4
Hij zal bij ider vergadering de notulen van de vorige vergadering wel 
geëxtendeert ter tafel brengen, tenzij wettige redenen hem daartoe buiten 
staat stelden, waarover het plaatselijk bestuur alsdan zal oordeelen.

Art. 5
Wanneer hij in eenige commissie benoemd word, zal hij die ook getrouw 
moeten uitoeffenen.



Art. 6 
Hij zal met de notulen, zowel als met alle geheimhouding vereischende actens, 
de naukeurigste secretesse doen plaats hebben of verbeuren voor de eerste 
maal een boete van 30 guldens en voor de tweede maal een boete van 60 
guldens en voor de derde maal als eenen onwaardigen van zijnen post 
gedimitteerd worden, met zoodanige actie als den bailliuw zal vermenen 
tegens hem te hebben. 

Art. 7 
Hij zal nooit dit dorp verlaten, dan na vooraf gezorgt te hebben, dat al datgene 
hetwelk tot zijnen post betrekking heeft door een bekwaam, vertrouwt en 
beëdigt perzoon, voor wien hij aanspraaklijk is, kan verrigt worden, op 
approbatie van het plaatselijk bestuur alhier. 

Art. 8 
In de vergadering van het plaatselijk bestuur, zal den schout of imand door de 
meerderheid benoemt, bij zijne meerderheid benoemt, zijnen post waarnemen. 

Art. 9 
Hij zal in de vergadering wel een adviseerende, maar volstrekt geen conclu-
deerende stem hebben. 

Art. 10 
Hij zal op imands verzoek / na daartoe van het plaatselijk bestuur vrijheid 
bekomen te hebben / wat op het dorp betrekking heeft, geven copie van 
zodanige resolutien, extracten &c. als begeerd zal worden, mits geen geheimen 
zijnde, tegen een behoorlijk salaris. 

Art. 11 
Ook zal hij de burgerij bekent maken, alle publicatien, proclamatien, die door 
de geconstitueerde magten aan dezen dorpe zullen gezonden worden, dog in 
dien zaken die betrekking tot het dorp hebben zal door den bode worden 
gedaan. 

Ziedaar, medeburgers, het concept reglement voor 
het plaatselijk bestuur. 

Nu volgt ten tweede hetgeen de gecombineerde commissie u heeft voor te 
dragen aangaande de inrigting eener burgervergadering. 

Cn-nnept reglement van de hlirgervergprieri-ng 

Art. 1 
Er zal een burgervergadering zijn en voor leden van dien zullen gehouden 
worden alle burgers welke het stemregt hebben geteekent, en zal ook niemant 
dan stemgeregtigde burgers tot die vergadering worden toegelaten. 

Art. 2 
Bij ider vergadering zal, na een kwartier van het uur dat daartoe bepaald is, 
door den secretaris de naamlijst der stemgeregtigde burgers worden afgelezen, 
en die alsdan in vier agtereenvolgende ordinaire vergaderingen niet prezent is, 
om die bij te wonen, zal bij de eerste verkiezing van het plaatzelijk bestuur 
niet verkiesbaar zijn, en ook geen stem voor die reis in de verkiezing mogen 
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Art. 6
Hij zal met de notulen, zowel als met alle geheimhouding vereischende actens, 
de naukeurigste secretesse doen plaats hebben of verbeuren voor de eerste 
maal een boete van 30 guldens en voor de tweede maal een boete van 60 
guldens en voor de derde maal als eenen onwaardigen van zijnen post 
gedimitteerd worden, met zoodanige actie als den bailliuw zal vermenen 
tegens hem te hebben.

Art. 7
Hij zal nooit dit dorp verlaten, dan na vooraf gezorgt te hebben, dat al datgene 
hetwelk tot zijnen post betrekking heeft door een bekwaam, vertrouwt en 
beëdigt perzoon, voor wien hij aanspraaklijk is, kan verrigt worden, op 
approbatie van het plaatselijk bestuur alhier.

Art. 8
In de vergadering van het plaatselijk bestuur, zal den schout of imand door de 
meerderheid benoemt, bij zijne meerderheid benoemt, zijnen post waarnemen.

Art. 9
Hij zal in de vergadering wel een adviseerende, maar volstrekt geen conclu-
deerende stem hebben.

Art. 10
Hij zal op imands verzoek / na daartoe van het plaatselijk bestuur vrijheid 
bekomen te hebben / wat op het dorp betrekking heeft, geven copie van 
zodanige resolutien, extracten &c. als begeerd zal worden, mits geen geheimen 
zijnde, tegen een behoorlijk salaris.

Art. 11
Ook zal hij de burgerij bekent maken, alle publicatien, proclamatien, die door 
de geconstitueerde magten aan dezen dorpe zullen gezonden worden, dog in 
dien zaken die betrekking tot het dorp hebben zal door den bode worden 
gedaan.

Ziedaar, medeburgers, het concept reglement voor 
het plaatselijk bestuur.

Nu volgt ten tweede hetgeen de gecombineerde commissie u heeft voor te 
dragen aangaande de inrigting eener burgervergadering.

Concept reglement van de burgervergadering

Art. 1
Er zal een burgervergadering zijn en voor leden van dien zullen gehouden 
worden alle burgers welke het stemregt hebben geteekent, en zal ook niemant 
dan stemgeregtigde burgers tot die vergadering worden toegelaten.

Art. 2
Bij ider vergadering zal, na een kwartier van het uur dat daartoe bepaald is, 
door den secretaris de naamlijst der stemgeregtigde burgers worden afgelezen, 
en die alsdan in vier agtereenvolgende ordinaire vergaderingen niet prezent is, 
om die bij te wonen, zal bij de eerste verkiezing van het plaatzelijk bestuur 
niet verkiesbaar zijn, en ook geen stem voor die reis in de verkiezing mogen 



hebben. 
Art. 3 

Alle vier weken zal ordinaire vergadering gehouden worden in de 's lands loots 
bij den burger Teunis Lamme, ten kosten van het dorp, en zullen ook alle 
boetens van deze vergadering ten voordeele van het dorp komen. 

Art. 4 
Er zal een commissie van directie zijn, waartoe egter de leden van het 
plaatselijk bestuur niet verkiesbaar zijn zullen, en dewelke zal bestaan uit vier 
directeuren, geadsisteert door een president, vice president, secretaris en 
adjunct-secretaris, welke al door de prezent zijnde stemgeregtigde burgers 
zullen verkozen worden. Men zal eerst een president, vice president, secretaris 
en adjunct secretaris verkiezen en dan vier leden tot het directiewezen. 

Art. 5 
Den president, vice president, secretaris en adjunct secretaris, zullen al voor 
een jaar fungeeren. En zullen twee leden van het directiewezen voor de eerste 
maal bij loting met het half jaar afgaan, en in plaats van de twee afgaande, 
wederom twee anderen bij meerderheid van stemmen verkozen worden, en zal 
den president het volgende jaar tot dien post niet verkiesbaar zijn, dog wel 
den secretaris, daartoe eens. 

Art. 6 
Niemand zal zig van den post waartoe hij verkozen is, mogen onttrekken, 
tenzij om reden welken drie vierden van de leden der vergadering gewigtig 
genoeg zullen oordeelen om hem van den post waartoe hij is verkozen te 
ontslaan. Tot bovengenoemde posten zullen verkiesbaar zijn alle absente en 
presente burgers, die het stemregt hebben geteekent, mits kunnende lezen en 
schrijven. 

Art. 7 
De leden van de directie alsmede den secretaris, president, adjunct secretaris 
en vice president, zullen bij alle ordinaire en extra ordinaire vergaderingen 
(mits behoorlijk gedagvaard zijnde) moeten adsisteeren of verbeuren: den 
secretaris 12 stuivers, den president 8 stuivers, den adjunct-secretaris 6 stui-
vers, den vice president en de verdere leden elk 4 stuivers. 

Art. 8 
Men zal in deze vergadering over de belangens van deze republiek in het 
algemeen, en over die van deze plaats in het bijzonder, kunnen delibereeren, 
en een naaukeurig toezigt hebben, op de verrigtingen der leden van dit 
plaatselijk bestuur, of ook alle de dorpskeuren, wetten en ordonnantien, 
welke 'er in ordre worden gemainteneert, en verder alles wat tot welzijn van 
deze plaats behoord. 

Art. 9 
Men zal indien de aangestelde magten onverhoopt buiten de respectieve regle-
menten mogten gaan, medewer-ken, om alsdan dezulke tot de order terug te 
brengen, tenzij het kennelijk was, dat een of ander der leden zig zo gedroeg of 
gedragen had, dat hij daardoor het vertrouwen der burgerij zig had onwaardig 
gemaakt. 

Art. 10 
Men zal zig zorgvuldig te onthouden hebben, van alle revolutionaire of 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

hebben.
Art. 3

Alle vier weken zal ordinaire vergadering gehouden worden in de 's lands loots 
bij den burger Teunis Lamme, ten kosten van het dorp, en zullen ook alle 
boetens van deze vergadering ten voordeele van het dorp komen.

Art. 4
Er zal een commissie van directie zijn, waartoe egter de leden van het 
plaatselijk bestuur niet verkiesbaar zijn zullen, en dewelke zal bestaan uit vier 
directeuren, geadsisteert door een president, vice president, secretaris en 
adjunct-secretaris, welke al door de prezent zijnde stemgeregtigde burgers 
zullen verkozen worden. Men zal eerst een president, vice president, secretaris 
en adjunct secretaris verkiezen en dan vier leden tot het directiewezen.

Art. 5
Den president, vice president, secretaris en adjunct secretaris, zullen al voor 
een jaar fungeeren. En zullen twee leden van het directiewezen voor de eerste 
maal bij loting met het half jaar afgaan, en in plaats van de twee afgaande, 
wederom twee anderen bij meerderheid van stemmen verkozen worden, en zal 
den president het volgende jaar tot dien post niet verkiesbaar zijn, dog wel 
den secretaris, daartoe eens.

Art. 6
Niemand zal zig van den post waartoe hij verkozen is, mogen onttrekken, 
tenzij om reden welken drie vierden van de leden der vergadering gewigtig 
genoeg zullen oordeelen om hem van den post waartoe hij is verkozen te 
ontslaan. Tot bovengenoemde posten zullen verkiesbaar zijn alle absente en 
presente burgers, die het stemregt hebben geteekent, mits kunnende lezen en 
schrijven.

Art. 7
De leden van de directie alsmede den secretaris, president, adjunct secretaris 
en vice president, zullen bij alle ordinaire en extra ordinaire vergaderingen 
(mits behoorlijk gedagvaard zijnde) moeten adsisteeren of verbeuren: den 
secretaris 12 stuivers, den president 8 stuivers, den adjunct-secretaris 6 stui-
vers, den vice president en de verdere leden elk 4 stuivers.

Art. 8
Men zal in deze vergadering over de belangens van deze republiek in het 
algemeen, en over die van deze plaats in het bijzonder, kunnen delibereeren, 
en een naaukeurig toezigt hebben, op de verrigtingen der leden van dit 
plaatselijk bestuur, of ook alle de dorpskeuren, wetten en ordonnantien, 
welke 'er in ordre worden gemainteneert, en verder alles wat tot welzijn van 
deze plaats behoord.

Art. 9
Men zal indien de aangestelde magten onverhoopt buiten de respectieve regle-
menten mogten gaan, medewer-ken, om alsdan dezulke tot de order terug te 
brengen, tenzij het kennelijk was, dat een of ander der leden zig zo gedroeg of 
gedragen had, dat hij daardoor het vertrouwen der burgerij zig had onwaardig 
gemaakt.

Art. 10
Men zal zig zorgvuldig te onthouden hebben, van alle revolutionaire of 



onwettige handelingen, dog men zal elkanderen mogen voorligten, in zaken 
welke hunner strekken om de vrijheid, gelijkheid en broederschap te 
vermeerderen en te bevestigen. 

Art. 11 
Men zal inzonderheid ook mogen handelen over alle zodanige zaken, als ter 
bevordering van rust en goede order en ter verbetering van alle misbruiken en 
ter bezuiniging van noodzakelijke uitgaven, tot vermindering van dorpslasten 
en tot herstelling der finantie van deze plaatse enigzints kunnen strekken. 

Art. 12 
Men zal egter in deze vergadering geen zaken concludeeren, maar alle 
zodanige zaken ter kennisse van het plaatselijk bestuur brengen, welke over 
dezelve zullen delibereeren, en volgens hun eed en pligt daarmede handelen 
en denzelve niet langer daarin de eerstkomende ordinaire burgervergadering 
schriftelijk raport daarvan inleveren, mits dat zulks niet minder dan 14 dagen 
van te voren ter hunner kennis is gebragt. 

Art. 13 
Indien een of meer burgers iets hadden voor te stellen hetwelk spoed 
vorderde, zal hij zig bij den voorzitter der vergadering vervoegen, en zijn 
voorstel schriftelijk overgeven, en zal den president of voorzitter hetzelve stuk 
in de vergaderplaats, den tijd van 2 maal 24 uren ter visie moeten leggen, en 
een advertissement aan de buitendeur aanplakken, waaruit ten vollen blijkt, 
datter een stuk ter visie legt, alsmede een gesloten bus op de tafel plaatsen, 
waarin elk stemgeregtigd burger, nadat hij dat voorstel ingezien en overwogen 
heeft, een briefje met zijn naam en toenaam onderteekent, waarin hij duidelijk 
te kennen geeft, of hij voor dan of hij tegen dat voorstel is, in de voorschreven 
bus moeten steeken, en zal den president of voorzitter, naar verloop van 24 
uuren, vergezeld van den secretaris, de bus openen en indien twaalv briefjes 
daarin gevonden worden met ja zal hij binnen den tijd van 24 uuren zig 
vervoegen bij den schout met verzoek om de burgerij op te roepen hetwelk dan 
door het plaatselijk bestuur zal geschieden. 

Art. 14 
Egter zal de burgervergadering in alle gevallen geenen anderen, als den 
geregelden weg mogen inslaan, en zal de burgerij ook door hunne plaatselijke 
bestuurders alle hunne zaken doen ten uitvoer brengen. 

Art. 15 
De directeuren zullen ten hunner verantwoording moeten zorge dragen, dat de 
rust en goede order in deze vergadering steeds plaats hebben, en zullen alle 
de leden van deze vergadering zo moeten handelen, als het vrienden van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap past te doen. 

Ziedaar burgers, zoo wij vertrouwen aan onzen last voldaan te hebben, wij 
geven het concept reglement voor een plaatselijk bestuur, en dat voor eene 
burgervergadering, door ons geconcipieerd, aan Ul. ter approbatie over. 
Verdraagt het ul. goedkeuring weg, zo zien wij ons voor onzen arbeid rijkelijk 
beloond, dog wij zijn in dat vertrouwen dat gijlieden het gebrekkige dat daarin 
mogt zijn vervat, ten onzen beste zult nemen, en het zelve na uwe beste 
kennis en wetenschap zult veranderen en verbeteren, zoals gijlieden zult 
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onwettige handelingen, dog men zal elkanderen mogen voorligten, in zaken 
welke hunner strekken om de vrijheid, gelijkheid en broederschap te 
vermeerderen en te bevestigen.

Art. 11
Men zal inzonderheid ook mogen handelen over alle zodanige zaken, als ter 
bevordering van rust en goede order en ter verbetering van alle misbruiken en 
ter bezuiniging van noodzakelijke uitgaven, tot vermindering van dorpslasten 
en tot herstelling der finantie van deze plaatse enigzints kunnen strekken.

Art. 12
Men zal egter in deze vergadering geen zaken concludeeren, maar alle 
zodanige zaken ter kennisse van het plaatselijk bestuur brengen, welke over 
dezelve zullen delibereeren, en volgens hun eed en pligt daarmede handelen 
en denzelve niet langer daarin de eerstkomende ordinaire burgervergadering 
schriftelijk raport daarvan inleveren, mits dat zulks niet minder dan 14 dagen 
van te voren ter hunner kennis is gebragt.

Art. 13
Indien een of meer burgers iets hadden voor te stellen hetwelk spoed 
vorderde, zal hij zig bij den voorzitter der vergadering vervoegen, en zijn 
voorstel schriftelijk overgeven, en zal den president of voorzitter hetzelve stuk 
in de vergaderplaats, den tijd van 2 maal 24 uren ter visie moeten leggen, en 
een advertissement aan de buitendeur aanplakken, waaruit ten vollen blijkt, 
datter een stuk ter visie legt, alsmede een gesloten bus op de tafel plaatsen, 
waarin elk stemgeregtigd burger, nadat hij dat voorstel ingezien en overwogen 
heeft, een briefje met zijn naam en toenaam onderteekent, waarin hij duidelijk 
te kennen geeft, of hij voor dan of hij tegen dat voorstel is, in de voorschreven 
bus moeten steeken, en zal den president of voorzitter, naar verloop van 24 
uuren, vergezeld van den secretaris, de bus openen en indien twaalv briefjes 
daarin gevonden worden met ja zal hij binnen den tijd van 24 uuren zig 
vervoegen bij den schout met verzoek om de burgerij op te roepen hetwelk dan 
door het plaatselijk bestuur zal geschieden.

Art. 14
Egter zal de burgervergadering in alle gevallen geenen anderen, als den 
geregelden weg mogen inslaan, en zal de burgerij ook door hunne plaatselijke 
bestuurders alle hunne zaken doen ten uitvoer brengen.

Art. 15
De directeuren zullen ten hunner verantwoording moeten zorge dragen, dat de 
rust en goede order in deze vergadering steeds plaats hebben, en zullen alle 
de leden van deze vergadering zo moeten handelen, als het vrienden van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap past te doen.

Ziedaar burgers, zoo wij vertrouwen aan onzen last voldaan te hebben, wij 
geven het concept reglement voor een plaatselijk bestuur, en dat voor eene 
burgervergadering, door ons geconcipieerd, aan Ul. ter approbatie over. 
Verdraagt het ul. goedkeuring weg, zo zien wij ons voor onzen arbeid rijkelijk 
beloond, dog wij zijn in dat vertrouwen dat gijlieden het gebrekkige dat daarin 
mogt zijn vervat, ten onzen beste zult nemen, en het zelve na uwe beste 
kennis en wetenschap zult veranderen en verbeteren, zoals gijlieden zult 



menen te behoren, en ons zeer zult verpligten alle uwe aanmerkingen op 
hetzelve in geschrift over te geven. 

Wij noemen ons na toewensching van heil en aanbod van broederschap 
uwe medeburgers 

de 	gecombineerde 
commissie. 

Voormeld regeringsreglement en plan van grondvergadering 
door de leden der Municipaliteit van 'sGravendeel en Leer-
Ambagt, eenparig geapprobeert en geteekent, den len 
september 1796, het tweede jaar der Bataavsche vrijheid 
(was geteekent) H. Pasman schout, Cornelis Verijp, Koen 
van Strijen, Ari de Vlaming, Teunis Lamme, Leendert 
Vermaas, Lodewijk Bongers, Arij K. Smits. 
(Onders stont) in kennisse van mij, secretaris was getee-
kent) T. van de Koppel. 

4 

Voorts proponeert de schout om met het ingekomen extract uit de decreten 
van het provintiaal bestuur van Holland, betreffende het door ons geprezen-
teerde adres wegens de dorpsbelasting, op morgen bij den procureur Verhoeff 
te gaan en met denzelve 'er eens over te spreken, alsmede ingeval 'er 
dagvaarding voor het hof plaats heeft, wegens het geld 't welk Kluit compe-
teert, hem Verhoeff, te verzoeken, alsdan de Municipaliteit te vergezellen, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform de propositie geconcludeert, alsmede 
om Verhoeff te verzoeken aanstaande maandag den 12e september, tijde 
wanneer de burgerij is opgeroepen, alhier te komen, ten einde de Municipali-
teit te adsisteeren. 
En is den schout verzogt, deze commissie op zig te nemen, en ook door 
denzelven aangenomen. 
Vervolgens zijn gecompareert de opgeroepene stemgeregtigde burgers, en door 
twee leden der Municip. met name Koen J. van Strijen en Arij de Vlaming, een 
memorie overgegeven aan den secretaris en door denzelver voorgelezen 
werdende, bleek den inhoud te zijn als volgt: 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
Medeburgers 

Op den 28e augustus 1.1. een publicatie afgekondigt zijnde, uit naam en 
vanwegens de Municipaliteit dezer plaats, waarin alle de stemgeregtigde 
burgers van 'SGravendeel, Leer-Ambagt en jurisdictie van dien, tegen 
hedenavond ten 7 uuren waren opgeroepen, en daarin tevens is opgegeven, 
dat de reden van die oproeping daarin bestond, dat twee hunner medeleden 
zulks hadden vezogt, uit hoofde dezelve het een en ander aan stemgeregtigde 
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menen te behoren, en ons zeer zult verpligten alle uwe aanmerkingen op 
hetzelve in geschrift over te geven.

Wij noemen ons na toewensching van heil en aanbod van broederschap 
uwe medeburgers 

de gecombineerde 
commissie.

Voormeld regeringsreglement en plan van grondvergadering 
door de leden der Municipaliteit van 'sGravendeel en Leer-
Ambagt, eenparig geapprobeert en geteekent, den 1en 
september 1796, het tweede jaar der Bataavsche vrijheid 
(was geteekent) H. Pasman schout, Cornelis Verijp, Koen 
van Strijen, Ari de Vlaming, Teunis Lamme, Leendert 
Vermaas, Lodewijk Bongers, Arij K. Smits.
(Onders stont) in kennisse van mij, secretaris was getee-
kent) T. van de Koppel.

4

Voorts proponeert de schout om met het ingekomen extract uit de decreten 
van het provintiaal bestuur van Holland, betreffende het door ons geprezen-
teerde adres wegens de dorpsbelasting, op morgen bij den procureur Verhoeff 
te gaan en met denzelve 'er eens over te spreken, alsmede ingeval 'er 
dagvaarding voor het hof plaats heeft, wegens het geld 't welk Kluit compe-
teert, hem Verhoeff, te verzoeken, alsdan de Municipaliteit te vergezellen, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform de propositie geconcludeert, alsmede 
om Verhoeff te verzoeken aanstaande maandag den 12e september, tijde 
wanneer de burgerij is opgeroepen, alhier te komen, ten einde de Municipali-
teit te adsisteeren.
En is den schout verzogt, deze commissie op zig te nemen, en ook door 
denzelven aangenomen.
Vervolgens zijn gecompareert de opgeroepene stemgeregtigde burgers, en door 
twee leden der Municip. met name Koen J. van Strijen en Arij de Vlaming, een 
memorie overgegeven aan den secretaris en door denzelver voorgelezen 
werdende, bleek den inhoud te zijn als volgt:

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
Medeburgers

Op den 28e augustus l.l. een publicatie afgekondigt zijnde, uit naam en 
vanwegens de Municipaliteit dezer plaats, waarin alle de stemgeregtigde 
burgers van 'SGravendeel, Leer-Ambagt en jurisdictie van dien, tegen 
hedenavond ten 7 uuren waren opgeroepen, en daarin tevens is opgegeven, 
dat de reden van die oproeping daarin bestond, dat twee hunner medeleden
zulks hadden vezogt, uit hoofde dezelve het een en ander aan stemgeregtigde 
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burgers te berigten hadden. 
Genoemde stemgeregtigde burgers, of tenminste een gedeelte daarvan, thans 
prezent zijnde, zullen bovengemelde twee leden der Municipaliteit, zijnde de 
burgers Koen Jansz. van Strijen en Arij de Vlaming, de eer hebben van het 
volgende ter ulieder beoordeeling voor te dragen. 
Het eerste dat in aanmerking komt is om ul. de handelwijs van ons medelid 
den burger Arij Corse Smits onder den aandagt te brengen. 
1. Het is ul. bekend dat bij decreet van het provintiaal Comité van Holland in 

dato 22ste april dezes jaars, aan de Municipaliteiten van deze alsmede van 
verscheide andere plaatzen in den Hoekschen Waard provisioneel voor drie 
maanden, de vrijheid is gelaten, om de zetting van het brood, zelve ider in 
den hare te reguleeren. 
Dit was zeer na genoegen van alle de leden der Municipaliteit, geen 
uitgezondert, en dus ook van den burger Smits. En geen wonder, vermits 
dezelve daardoor provisioneel haare begeerte vervuld zagen. 

2. Maar medeburgers! Hoe waren wij verwondert, doe wij weldra ontwaarden, 
dat den burger Smits, in plaats van zig stipt te gedragen, na datgeen 
hetwelk door hem mede was goedgekeurt en ter conclusie gebragt, namelijk 
de eerste zetting der Municipaliteit, direct daartegen kwam te handelen, 
doordien hij doe de overige bakkers, Rokus Smits, Pieter de Vries voor 
deszelfs schoonmoeder de wed. Jan Mom, Pieter Schotsman en Mij Rokus 
Smits voor de Municipaliteit verschenen, om eenige klagten (dien zij 
vermeenden te hebben tegen de zetting) in te brengen, op dat zelfde 
oogenblik uit de vergadering op stond en zig bij de genoemde bakkers 
vervoegde, zeggende met duidelijke woorden dit zijn zaak te zijn en 
handelende daarmede volstrekt tegen datgene, hetwelk tevoren door hem 
was goedgekeurt en geconcludeert. 

3. Vervolgens, Medeburgers! De drie maanden verlopen zijnde, komt de 
bediende ten recherge G.J. Hageman, met de zettingbrief van het brood, uit 
uit naam van den provisionelen raad der Stad Dordrecht bij den burger 
schout Pasman, dewelke hem op dien tijd weigerde aan te nemen, en 
daarvan aan de Municip. de eerstvolgende vergadering kennis gaf, en 
hetwelk door de vergadering unaniem wierd geappobeert, derhalve ook door 
den burger Smits. 

4. Verder is den bovengenoemde recherge G.P. Hageman voor de tweede maal 
bij den schout Pasman gekomen met de zettingbrief van het brood, uit 
naam en last als voren. 

5. Den burger Pasman hierop vergadering belegt en de zaak te kennen 
gegeven hebbende, is over dezelve gedelibereert en voorts door den voorzit-
ter in omvraag gebragt, hetwelk van dat gevolg was, dat den burger Smits, 
als de eerste stem moetende uitbrengen, (vermits hij president was), 'er zeer 
sterk op insteerde om vol te houden zolange 'er geen contradecreet uit Den 
Haag was ingekomen, hetwelk door alle de andere leden op dezelve wijs 
wierd gevolgt en dus unaniem geconcludeerd. 

6. Voorts, medeburgers, hebben zig 1.1. zondag den 21 augustus eenige 
bakkers, waaronder Pieter de Vries en ons medelid Mij Corsz Smits 
vervoegt te Maasdam, en aldaar met den anderen besloten, om voortaan de 
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burgers te berigten hadden.
Genoemde stemgeregtigde burgers, of tenminste een gedeelte daarvan, thans 
prezent zijnde, zullen bovengemelde twee leden der Municipaliteit, zijnde de 
burgers Koen Jansz. van Strijen en Arij de Vlaming, de eer hebben van het 
volgende ter ulieder beoordeeling voor te dragen.
Het eerste dat in aanmerking komt is om ul. de handelwijs van ons medelid 
den burger Arij Corse Smits onder den aandagt te brengen.
1. Het is ul. bekend dat bij decreet van het provintiaal Comité van Holland in 

dato 22ste april dezes jaars, aan de Municipaliteiten van deze alsmede van 
verscheide andere plaatzen in den Hoekschen Waard provisioneel voor drie 
maanden, de vrijheid is gelaten, om de zetting van het brood, zelve ider in 
den hare te reguleeren.
Dit was zeer na genoegen van alle de leden der Municipaliteit, geen 
uitgezondert, en dus ook van den burger Smits. En geen wonder, vermits 
dezelve daardoor provisioneel haare begeerte vervuld zagen.

2. Maar medeburgers! Hoe waren wij verwondert, doe wij weldra ontwaarden, 
dat den burger Smits, in plaats van zig stipt te gedragen, na datgeen 
hetwelk door hem mede was goedgekeurt en ter conclusie gebragt, namelijk 
de eerste zetting der Municipaliteit, direct daartegen kwam te handelen, 
doordien hij doe de overige bakkers, Rokus Smits, Pieter de Vries voor 
deszelfs schoonmoeder de wed. Jan Mom, Pieter Schotsman en Arij Rokus 
Smits voor de Municipaliteit verschenen, om eenige klagten (dien zij 
vermeenden te hebben tegen de zetting) in te brengen, op dat zelfde 
oogenblik uit de vergadering op stond en zig bij de genoemde bakkers 
vervoegde, zeggende met duidelijke woorden dit zijn zaak te zijn en 
handelende daarmede volstrekt tegen datgene, hetwelk tevoren door hem 
was goedgekeurt en geconcludeert.

3. Vervolgens, Medeburgers! De drie maanden verlopen zijnde, komt de 
bediende ten recherge G.J. Hageman, met de zettingbrief van het brood, uit 
uit naam van den provisionelen raad der Stad Dordrecht bij den burger 
schout Pasman, dewelke hem op dien tijd weigerde aan te nemen, en 
daarvan aan de Municip. de eerstvolgende vergadering kennis gaf, en 
hetwelk door de vergadering unaniem wierd geappobeert, derhalve ook door 
den burger Smits.

4. Verder is den bovengenoemde recherge G.P. Hageman voor de tweede maal 
bij den schout Pasman gekomen met de zettingbrief van het brood, uit 
naam en last als voren.

5. Den burger Pasman hierop vergadering belegt en de zaak te kennen 
gegeven hebbende, is over dezelve gedelibereert en voorts door den voorzit-
ter in omvraag gebragt, hetwelk van dat gevolg was, dat den burger Smits, 
als de eerste stem moetende uitbrengen, (vermits hij president was), 'er zeer 
sterk op insteerde om vol te houden zolange 'er geen contradecreet uit Den 
Haag was ingekomen, hetwelk door alle de andere leden op dezelve wijs 
wierd gevolgt en dus unaniem geconcludeerd.

6. Voorts, medeburgers, hebben zig l.l. zondag den 21 augustus eenige 
bakkers, waaronder Pieter de Vries en ons medelid Arij Corsz Smits 
vervoegt te Maasdam, en aldaar met den anderen besloten, om voortaan de 



zetting der Municipaliteit niet meer te zullen respecteeren, maar hun brood 
te zullen verkopen, overeenkomstig de zetting van Dordt, wederom door ons 
medelid Arij Smits, regelregt aangehandeld tegen zijn eigen conclusie. 

7. Verder, medeburgers, is des avonds, voormeld 21e augustus, alsmede des 
morgens van 22e, den burger Pieter de Vries bij den burger Smits gegaan, 
hem berigtende dat de zetting van Dordt was gekomen en vraagde hoe nu 
te handelen, waarop Smits zeide, ik zoude het uw niet raden, om volgens de 
zetting van Dordt u brood te verkopen, om reden ik ben president, en de 
schout is van huis. 
Derhalven was hij al weer de man niet, die zijn woord gestand deed van 
daags te voren. 

8. Maar medeburgers, wat gebeurt 'er denzelven maandag 22 augustus. Dit 
dat den burger Smits zijn brood laat verkopen volgens de zetting van Dordt, 
dewelke met goedkeuring der gehele Municipaliteit en vooral van den 
burger Smits den 24e augustus eerst is gepubliceert. 

9. De burger Smits was het dog alleen niet, die de zetting dezer municipaliteit 
niet wilde respecteeren, en volgens dien zijn brood verkocht, maar ook 
Pieter de Vries en Pieter Schotsman en dat wel op een tijt doe de zetting van 
Dordt nog niet was ter hand gesteld aan de Municipaliteit, over welke 
handelwijs rijpelijk gedelibereert zijnde, wierd geconcludeert - zoals tevoren 
reeds is gezegt - om de zetting van Dordt daags daaraan te doen 
publiceeren, maar ook algemeen geoordeelt dit nodig te zijn, 'er kennis van 
te geven aan den Bailliuw Kluit, vermits die bakkers daardoor gezondigt 
hadden tegen de wet, en volgens derzelven gevallen waren ider in een boete 
van f 200:-:- hetwelk ook per commissie is verrigt en van dat gevolg is 
geweest, dat den bailliuw vermeende geen vrijheid te hebben om die 
bakkers te actioneren, en het ook niet doen zoude, vermits hij van oordeel 
was, dat de Municipaliteit hun daartoe aanleiding had gegeven, dog dat hij 
dien zelven dag naar Den Haag moest en de zaak aan de fiscaal zoude te 
kennen geven, zoals zij zig had toegedragen, en vervolgens overeenkomstig 
het advis van de fiscaal zoude handelen. Verder hebben wij niets van die 
zaak vernomen. 

10 	Dan Medeburgers ! Hoe staat het met den burger Smits, die in hetzelfde 
geval is, en voorzeker onverantwoordelijker, uit hoofde hij een lid dier 
vergadering is, dewelke volgens eed en plicht meent gehandeld te hebben 
en volstrekt daartegen gedaan heeft. Dan genoeg gezegt van dien burger. 

Wij zullen in de tweede plaats overgaan om nog eene aanmerking te maken 
wegens den burger Pieter de Vries, en wel daarin bestaande dat 't ons ten 
uitersten verwondert, dat een man, die weleer, en zo wij vertrouwen nog, een 
beste vaderlander is, en derhalven een liefhebber van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, dat die tot zulk een stap heeft kunnen komen, van aan den dag 
te leggen, de bevelen van den Provisionele Raad der stad Dordrecht, liever te 
eerbiedigen, dan die van zijn plaatselijk bestuur, dat hij zelve mede heeft 
verkoren, daar hij het onbetwiste regt op heeft met zijne medeburgers, om in 
geval hetzelve niet handelt overeenkomstig eed en pligt, te suspendeeren, en 
andere in deszelfs plaats aan te stellen. - en daardoor getoont heeft, liever een 
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zetting der Municipaliteit niet meer te zullen respecteeren, maar hun brood 
te zullen verkopen, overeenkomstig de zetting van Dordt, wederom door ons 
medelid Arij Smits, regelregt aangehandeld tegen zijn eigen conclusie.

7. Verder, medeburgers, is des avonds, voormeld 21e augustus, alsmede des 
morgens van 22e, den burger Pieter de Vries bij den burger Smits gegaan, 
hem berigtende dat de zetting van Dordt was gekomen en vraagde hoe nu 
te handelen, waarop Smits zeide, ik zoude het uw niet raden, om volgens de 
zetting van Dordt u brood te verkopen, om reden ik ben president, en de 
schout is van huis.
Derhalven was hij al weer de man niet, die zijn woord gestand deed van 
daags te voren.

8. Maar medeburgers, wat gebeurt 'er denzelven maandag 22 augustus. Dit 
dat den burger Smits zijn brood laat verkopen volgens de zetting van Dordt, 
dewelke met goedkeuring der gehele Municipaliteit en vooral van den 
burger Smits den 24e augustus eerst is gepubliceert.

9. De burger Smits was het dog alleen niet, die de zetting dezer municipaliteit 
niet wilde respecteeren, en volgens dien zijn brood verkocht, maar ook 
Pieter de Vries en Pieter Schotsman en dat wel op een tijt doe de zetting van 
Dordt nog niet was ter hand gesteld aan de Municipaliteit, over welke 
handelwijs rijpelijk gedelibereert zijnde, wierd geconcludeert - zoals tevoren 
reeds is gezegt - om de zetting van Dordt daags daaraan te doen 
publiceeren, maar ook algemeen geoordeelt dit nodig te zijn, 'er kennis van 
te geven aan den Bailliuw Kluit, vermits die bakkers daardoor gezondigt 
hadden tegen de wet, en volgens derzelven gevallen waren ider in een boete 
van f 200:-:- hetwelk ook per commissie is verrigt en van dat gevolg is 
geweest, dat den bailliuw vermeende geen vrijheid te hebben om die 
bakkers te actioneren, en het ook niet doen zoude, vermits hij van oordeel 
was, dat de Municipaliteit hun daartoe aanleiding had gegeven, dog dat hij 
dien zelven dag naar Den Haag moest en de zaak aan de fiscaal zoude te 
kennen geven, zoals zij zig had toegedragen, en vervolgens overeenkomstig 
het advis van de fiscaal zoude handelen. Verder hebben wij niets van die 
zaak vernomen.

10 Dan Medeburgers ! Hoe staat het met den burger Smits, die in hetzelfde 
geval is, en voorzeker onverantwoordelijker, uit hoofde hij een lid dier 
vergadering is, dewelke volgens eed en plicht meent gehandeld te hebben 
en volstrekt daartegen gedaan heeft. Dan genoeg gezegt van dien burger.

Wij zullen in de tweede plaats overgaan om nog eene aanmerking te maken 
wegens den burger Pieter de Vries, en wel daarin bestaande dat 't ons ten 
uitersten verwondert, dat een man, die weleer, en zo wij vertrouwen nog, een 
beste vaderlander is, en derhalven een liefhebber van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, dat die tot zulk een stap heeft kunnen komen, van aan den dag 
te leggen, de bevelen van den Provisionele Raad der stad Dordrecht, liever te 
eerbiedigen, dan die van zijn plaatselijk bestuur, dat hij zelve mede heeft 
verkoren, daar hij het onbetwiste regt op heeft met zijne medeburgers, om in 
geval hetzelve niet handelt overeenkomstig eed en pligt, te suspendeeren, en 
andere in deszelfs plaats aan te stellen. -  en daardoor getoont heeft, liever een 



slaaf te zijn dan een vrij man. 
Te meer daar den burger De Vries een lid is der gewapende burgermacht 

alhier, ja dat meer is een lid der krijgsraad, die met zijnen medeleden door de 
Municipaliteit als zodanig word erkent en gemainteneert, ja, die zig nog maar 
weinig tijt geleden, heeft gedeclareert niets tegen het bestuur der 
Municipalteit, ook in de zetting van het brood, te hebben. Die man gaat nu 
eensklaps en rechtstreeks handelen, tegen datgene 't welk de municpaliteit 
niet anders dan met de beste en welmeenendste oogmerken, omtrent gansche 
burgerij, en dus ook omtrent de bakkers, heeft verrigt, en verkiest te 
gehoorzamen aan den Provisionele Raad van Dordrecht. 

Zie daar medeburgers, wat wij gemeent hebben verpligt te zijn, ter uwer 
kennis te moeten brengen. Wij verzoeken dat gijlieden onpartijdig over het 
gedrag van den burger Arij Smits, denwelke met ons en den overige leden van 
dit plaatselijk bestuur, door ulieden zijn verkoren om de belangens van deze 
burgerij te behartigen, gelieft te oordelen, terwijl wij declareren niet 
voornemens te zijn met een man, die zoals getoont is, handelt, langer te willen 
dienen, maar ingeval denzelve door ulieder langer word gecontinueert, alsdan 
genoodzaakt zijn, onze posten in den schoot der burgerij te moeten 
nederleggen, terwijl wij blijven ulieder heilwenschende en broederschap 
aanbiedende, medeburgers, 

(get.) K.J. van Strijen, Ari de Vlaming. 

De burgerij, dit gehoort hebbende, stelde voor om deze zaak commissoriaal te 
maken, 't welk in omvraag gebragt zijnde, algemeen is geconcludeert, en 
verder geresolveert, dat die commisie zal bestaan uit agt perzonen, als vier uit 
de Municipaliteit en vier uit de burgerij en daartoe besloten billetten verkoren 
uit de municipaliteit de burgers H. Pasman, C. Verijp, L. Bongers en T. van de 
Koppel en uit de burgerij de burgers P. Verijp, J. Overweel, H. Schoenmakers 
en J.H. Bijvank, welke commissie op zig nam zonder verhindering aanstaande 
zaturdag den 10e september des avonds ten 7 uuren raport uit te brengen, 
dog dat evenwel een of twee dagen tevoren de stemgeregtigde burgerij per 
publicatie nader zal worden opgeroepen. 
Voorts heeft gemelde commissie besloten om hunne bijeenkomsten tot 
voormeld werk te zullen houden, in den lands loods, bij den burger T. Lamme 
ten einde de kamerhuur voor het dorp daardoor te besparen en dat ze het 
eerst zal vergaderen zaturdag den 3 september eerstkomende 's avonts 7 
uuren op de boete van 6 stuivers voor de te laat komende. 

Is nog gedelibereert over de schippers, vermits dezelve het thans wederom 
zo slegt maken met het afvaren en aankomen, toonende daarmede zig 
volstrekt niet te storen aan het reglement daarvan gemaakt, en is 
geconcludeert, hun voor het vervolg daarna wat stipter te behandelen, en de 
boetens doen betalen, vermits 'er niet door kan zoals zij het nu maken. 

En dan daarenboven nog brutaliteiten gebruiken, wanneer het hun in het 
vriendelijke word onder 't oog gebragt met te zeggen, wij kunnen ons daar niet 
na gedragen, dit en dat scheelt 'er aan, het is nu een andere tijt als voor dezen 
en diergelijke uitdrukkingen, die haar volstrekt niet en passen. 
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Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geconsumeert, gearresteert en geteekent den 10e september 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Zaturdag den 10e september 1796. Het tweede 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De schout raporteert dat hij de aan hem opgedragene commissie heeft ten 
uitvoer gebragt bij de procureur Verhoeff, en denzelven had aangenomen, in 
geval van dagvaarding voor het hof, en maandag den 12e september de 
Municipaliteit te adsisteeren, en dat hij aan hem hadde verzogt om voorszeide 
12e september een uur vroeger te komen, als de burgerij is opgeroepen en 
derhalven ten drie uren en hetwelk door hem mede was aangenomen, hetwelk 
door de vergadering wierd goedgekeurt en de schout bedankt. 

Is gecompareert een commissie uit de kerkenraad, te kennen gevende dat 
'er overeenkomstig het verzoek aan de Municipaliteit gedaan, een inschrijving 
had plaats gehad, dog welke van dat gevolg was geweest, dat het in lange niet 
hadde bereikt aan het oogmerk, en daarenboven 'er verscheidene zijn geweest, 
die op zodanige conditie hebben ingeschreven, dat de overige ingezetenen 'er 
ook haar aandeel bij redelijke taxatie daaraan moeten voldoen, of dat zij 
anders haar ingeschrevene weder intrekken. 

Dat zij, derhalve, gelast waren om met de Municip. te spreken, hoe verder 
in deze zaak te handelen, dat de kerkenraad geen beter plan nu verder wist 
uit te denken, dan een redelijke taxatie over alle de in en opgezetenen, en wel 
omdat verscheiden zig hadden uitgelaten dat ze wel getaxeert wilden, maar 'er 
tegen waren om vrijwillig in te schrijven. 

Waarover gedelibereert zijnde, is zulks in omvraag gebragt, en door de 
meerderheid geaccepteert, en geresolveerd om de kerkenraad in zulks te 
consenteeren, verder door de commissie voorgestelt zijnde, de wijze hoe de 
kerkenraad daarover met den anderen had gedelibereert, en wel vooreerst, dat 
'er een lijst zoude worden geformeert, zo na mogelijk evenredig na de 
gegoetheid der in en opgezetenen, en dezelve in gereedheid zijnde, te plaatsen 
in de consistorie. 

Vervolgens een publicatie doen aflezen voor de kerk, alsmede door den 
predikant van den predikstoel, waarmede bekent zal worden gemaakt, dat 
zodanige lijst op die dag zal ter visie leggen in de consitorie en aldaar twee 
maal 24 uren blijven, dat een igelijk dezelve konde bezien en diegene die 
gegronde aanmerkingen op de taxatie mogt vermeenen te hebben, zoude 
komen, op zekere nader te bepalen dag en uur, wederom in de consistorie, ten 
einde hunne bezwaren op te geven, aan zodanige commissie, welke uit de 
Municip. en Kerkenraad, gedecerneerd dan aldaar prezent zoude zijn, en met 
dezelve, hunne bezwaren (ware het mogelijk) te vereffenen en uit den weg 
ruimen. Dog dat diegene dewelke niet komen doleeren, zullen werden 
gehouden genoegen te nemen met de taxatie. Dat voorts de geregtsbode met 
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de kerkenbode (koster) zullen worden gelast en gequalificeert om bij alle de 
ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, alsmede van Wieldrecht 
(waarover met de Municip. van Wieldrecht zal worden gesproken) rond te 
gaan, en aan ieder aanzeggen, dat hij op zoo een som getaxeert is. en verzogt 
word om binnen drie maanden na dato aan den diacon in een, twee of drie 
termijnen, dezelven ter hand te stellen, dat diegene dewelke weigeragtig zijn 
om te betalen, zouden worden geciteert voor een gecombineerde commissie uit 
de municipaliteit en kerkenraad. 

Notitie van de nevenstaande regelen zijn op verzoek van den kerkenraad om 
redenen geroijeerd. 

Waarover gedelibereert zijnde, is over het gemelde voorstel of advis van den 
kerkenraad omvraag gedaan en met dat gevolg, dat het laatste poinct 
unaniem wierd afgekeurd, namelijk, dat de zodanige, dewelke van de naastbe-
staande zijn dergene die onwillig zijn bevonden, ook niet zouden worden 
bedeeld, als begrijpende, dat zulks een hardigheid zoude zijn, dog voor 't 
overige is geresolveerd, om zig met het voorstel voor zooverre tenminsten als 
het eenigzints bestaanbaar is, te conformeeren. 
Vervolgens doet de commissie, uit de Municipaliteit en burgerij benoemt, 
raport als volgt: 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
Medeburgers! 

Leden der Municipaliteit en burgerij! 
De commissie 1.1. donderdag den eersten september door ulieder benoemd tot 
het opbrengen en uitbrengen van een raport, wegens de beschuldiginge door 
twee leden van het plaatselijk bestuur alhier, met name Koen Janse van 
Strijen en Arij de Vlaming, ingebragt tegens de burgers Arij Corse Smits en 
Pieter de Vries, zal de eer hebben het volgende hieromtrent onder uwen 
aandagt te brengen. 

Bij den eersten aanvang van den arbeid uwer commissie, medeburgers, 
ontdekte dezelve weldra, dat het werk, door ulieder aan hun opgedragen, niet 
zoo gemakkelijk was, als 't zig in den eersten opslag wel voordeed. 

De beschuldigingen daarin voorkomende, door dezelve gelezen en herlezen 
zijnde, wierd weldra bemerkt, dat ze van dien aard waren, dat ze, zo niet alle, 
tenminsten een groot gedeelte derzelven moesten worden aangezien enkel als 
beschuldigingen en niet verder, omdat ze die bewijzen manqueerden, die 'er 
volstrekt nodig waren, zoude uwe commissie in staat zijn dienaagaande een 
behoorlijk raport te kunnen uitbrengen. 

Om die reden is 't dezelve derhalven volstrekt noodzakelijk voorgekomen, 
om de burgers Van Strijen, de Vlaming en Smits over dezelve te horen, gelijk 
ze dan ook aan die burgers heeft verzogt, om zig bij haar te vervoegen, ten 
einde hun oogmerk daardoor te kunnen bereiken en aan derzelver last 
voldoen. 

Genoemde burgers voor uwe commissie gecompareert zijnde, heeft dezelve, 
na hun over het een en ander ondervraagt te hebben, wel kunnen opmaken, 
dat de beschuldigingen, zoals dezelve worden aangevoerd, op de navolgende 
wijzen behoren beschouwd te worden. 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

de kerkenbode (koster) zullen worden gelast en gequalificeert om bij alle de 
ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, alsmede van Wieldrecht 
(waarover met de Municip. van Wieldrecht zal worden gesproken) rond te 
gaan, en aan ieder aanzeggen, dat hij op zoo een som getaxeert is. en verzogt 
word om binnen drie maanden na dato aan den diacon in een, twee of drie 
termijnen, dezelven ter hand te stellen, dat diegene dewelke weigeragtig zijn 
om te betalen, zouden worden geciteert voor een gecombineerde commissie uit 
de municipaliteit en kerkenraad.

Notitie van de nevenstaande regelen zijn op verzoek van den kerkenraad om 
redenen geroijeerd.

Waarover gedelibereert zijnde, is over het gemelde voorstel of advis van den 
kerkenraad omvraag gedaan en met dat gevolg, dat het laatste poinct 
unaniem wierd afgekeurd, namelijk, dat de zodanige, dewelke van de naastbe-
staande zijn dergene die onwillig zijn bevonden, ook niet zouden worden 
bedeeld, als begrijpende, dat zulks een hardigheid zoude zijn, dog voor 't 
overige is geresolveerd, om zig met het voorstel voor zooverre tenminsten als 
het eenigzints bestaanbaar is, te conformeeren.
Vervolgens doet de commissie, uit de Municipaliteit en burgerij benoemt, 
raport als volgt:

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
Medeburgers!

Leden der Municipaliteit en burgerij!
De commissie l.l. donderdag den eersten september door ulieder benoemd tot 
het opbrengen en uitbrengen van een raport, wegens de beschuldiginge door 
twee leden van het plaatselijk bestuur alhier, met name Koen Janse van 
Strijen en Arij de Vlaming, ingebragt tegens de burgers Arij Corse Smits en 
Pieter de Vries, zal de eer hebben het volgende hieromtrent onder uwen 
aandagt te brengen.

Bij den eersten aanvang van den arbeid uwer commissie, medeburgers, 
ontdekte dezelve weldra, dat het werk, door ulieder aan hun opgedragen, niet 
zoo gemakkelijk was, als 't zig in den eersten opslag wel voordeed.

De beschuldigingen daarin voorkomende, door dezelve gelezen en herlezen 
zijnde, wierd weldra bemerkt, dat ze van dien aard waren, dat ze, zo niet alle, 
tenminsten een groot gedeelte derzelven moesten worden aangezien enkel als 
beschuldigingen en niet verder, omdat ze die bewijzen manqueerden, die 'er 
volstrekt nodig waren, zoude uwe commissie in staat zijn dienaangaande een 
behoorlijk raport te kunnen uitbrengen.

Om die reden is 't dezelve derhalven volstrekt noodzakelijk voorgekomen, 
om de burgers Van Strijen, de Vlaming en Smits over dezelve te horen, gelijk 
ze dan ook aan die burgers heeft verzogt, om zig bij haar te vervoegen, ten 
einde hun oogmerk daardoor te kunnen bereiken en aan derzelver last 
voldoen.

Genoemde burgers voor uwe commissie gecompareert zijnde, heeft dezelve, 
na hun over het een en ander ondervraagt te hebben, wel kunnen opmaken, 
dat de beschuldigingen, zoals dezelve worden aangevoerd, op de navolgende 
wijzen behoren beschouwd te worden.



De eerste beschuldiging, welke door de burgers Van Strijen en de Vlaming 
tegen den burger Smits word aangevoerd, bestaat hierin 
Dat hij Smits, de eerste zetting van 't brood door de Muncipaliteit, mede 
geconcludeerd hebbende, daar regtstreeks tegen kwam te handelen vermits 
doe de andere bakkers van dezen dorpe, zig voor den municipaliteit 
vervoegden, om eenige klagten tegens die zetting in te brengen, die zij 
vermeenden te hebben, uit de vergadering opstond, en zig bij zijn confraters 
voegde, zeggende dit zijn zaak te zijn. 

Uwe commissie, medeburgers, heeft deze beschuldiging niet anders kunnen 
beschouwen, als overeenkomstig de waarheid, gemerkt in de notulen der 
municipaliteit van dien datum, doe de eerste zetting is gearresteert, geen 
bewijzen hoegenaamt te vinden zijn, dat den burger Smits, zig daartegen heeft 
geopposeert. 

Uwe commissie, medeburgers, kan niet ontveijnsen, overtuigt te zijn, dat 
den burger Smits hierin zig zeer misgrepen heeft, alzo het dezelve voorkomt 
volstrekt tegenstrijdig te zijn, met de principes van een eerlijk vertegen-
woordiger des volks, gants niet overeen te brengen, dat imand op hetzelvde 
oogenblik lid der municipaliteit kan zijn en tegelijkertijt, tegen zigzelven 
klagten kan inbrengen als particulier burger over iets, 't welk hij als lid der 
Muncipialiteit even te voren mede had helpen arresteeren. 

Het 2de poinct van beschuldiging komt hoofdzaaklijk hierop neder, dat na 
verloop van de drie maanden, welke aan de Municipaliteit de vrijheid was 
gelaten om de zetting zelve te reguleeren, den bediende ter recherge G.J. 
Hageman, met de zettingbrief van het brood, uit naam van den raad van 
Dordrecht bij schout Pasman is gekomen, dat die geweigerd had dezelve aan 
te nemen, en daarvan kennis had gegeven aan de leden der Municip., en door 
alle geen uitgezondert, was goedgekeurd en geapprobeerd, dat vervolgens den 
bovengenoemde G.J. Hageman voor den tweeden maal bij den schout met de 
zettingbrief was gekomen, doe door den schout nodig geoordeeld wierd, om 
vergadering te beleggen, en de advijsen daarover te horen, 't welk van dat 
gevolg was, dat den burger Smits, doe president zijnde, het eerste stemde om 
de zetting van Dordt niet aan te nemen, zolange 'er geen contradecreet uit Den 
Haag was ingekomen, waarmede zig alle de andere leden conformeerden. 
Dat den Burger Smits kort daarna, met nog eenige andere bakkers uit dit 
eiland, zig vervoegt heeft te Maasdam, en aldaar besloten om de zetting van de 
Municipaliteit alhier niet meer te zullen respecteeren, maar zig na die van 
Dordt te gedragen, en derhalven daarmede regelregt aan heeft gehandeld 
tegen datgene 't welk hij tevoren had goedgekeurd en geconcludeerd. 

Uwe commissie, medeburgers, kan niet af zijn, dit volgende hierop aan te 
merken, dat namelijk de burger Arij Smits voor dezelve heeft gezegt te 
vorderen dat hetgeen te Maasdam zoude zijn voorgevallen, word bewezen, en 
dat vervolgens de bewijzen, dewelke de burgers Van Strijen en de Vlaming 
daarvoor hebben ingebragt, zijn gebleken van dien aard te zijn dat zij op zeer 
losse schroeven staan, en niet geschikt om te staven, dat 'er waarlijk datgene 
't welk zij zeggen te Maasdam is voorgevallen, vermits 'er voor zoover uwe 
commissie met eenige mogelijkheid is kennelijk geworden, niet anders zou 
gebeurt zijn dan het volgende, dat 'er eenen Van Driel, bakker te Heinenoord, 
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volstrekt tegenstrijdig te zijn, met de principes van een eerlijk vertegen-
woordiger des volks, gants niet overeen te brengen, dat imand op hetzelvde 
oogenblik lid der municipaliteit kan zijn en tegelijkertijt, tegen zigzelven 
klagten kan inbrengen als particulier burger over iets, 't welk hij als lid der 
Muncipialiteit even te voren mede had helpen arresteeren.

Het 2de poinct van beschuldiging komt hoofdzaaklijk hierop neder, dat na 
verloop van de drie maanden, welke aan de Municipaliteit de vrijheid was 
gelaten om de zetting zelve te reguleeren, den bediende ter recherge G.J. 
Hageman, met de zettingbrief van het brood, uit naam van den raad van 
Dordrecht bij schout Pasman is gekomen, dat die geweigerd had dezelve aan 
te nemen, en daarvan kennis had gegeven aan de leden der Municip., en door 
alle geen uitgezondert, was goedgekeurd en geapprobeerd, dat vervolgens den 
bovengenoemde G.J. Hageman voor den tweeden maal bij den schout met de 
zettingbrief was gekomen, doe door den schout nodig geoordeeld wierd, om 
vergadering te beleggen, en de advijsen daarover te horen, 't welk van dat 
gevolg was, dat den burger Smits, doe president zijnde, het eerste stemde om 
de zetting van Dordt niet aan te nemen, zolange 'er geen contradecreet uit Den 
Haag was ingekomen, waarmede zig alle de andere leden conformeerden.
Dat den Burger Smits kort daarna, met nog eenige andere bakkers uit dit 
eiland, zig vervoegt heeft te Maasdam, en aldaar besloten om de zetting van de 
Municipaliteit alhier niet meer te zullen respecteeren, maar zig na die van 
Dordt te gedragen, en derhalven daarmede regelregt aan heeft gehandeld 
tegen datgene 't welk hij tevoren had goedgekeurd en geconcludeerd.

Uwe commissie, medeburgers, kan niet af zijn, dit volgende hierop aan te 
merken, dat namelijk de burger Arij Smits voor dezelve heeft gezegt te 
vorderen dat hetgeen te Maasdam zoude zijn voorgevallen, word bewezen, en 
dat vervolgens de bewijzen, dewelke de burgers Van Strijen en de Vlaming 
daarvoor hebben ingebragt, zijn gebleken van dien aard te zijn dat zij op zeer 
losse schroeven staan, en niet geschikt om te staven, dat 'er waarlijk datgene 
't welk zij zeggen te Maasdam is voorgevallen, vermits 'er voor zoover uwe 
commissie met eenige mogelijkheid is kennelijk geworden, niet anders zou 
gebeurt zijn dan het volgende, dat 'er eenen Van Driel, bakker te Heinenoord, 



aldaar ook prezent, zou hebben gezegt, dat het hem verwonderde dat daar op 
alle plaatzen in dezen Waard, behalven 'S Gravendeel de zetting van Dordt 
was gepubliceert en derhalven gerespecteert, zulks door genoemde plaats ook 
niet was gevolgt, dat hij daarom de bakkers van 'S Gravendeel raden zou, zig 
daarna ook voor 't vervolg te gedragen, erbij voegende, ingeval 'er onheilen uit 
mogten geboren worden, dat dan die kosten evengelijk de andere gelijkelijk 
met malkanderen moesten worden gedragen, waarop burger Smits zou 
hebben gezegt, Dat zal dan maar best zijn. 

Ziedaar, medeburgers, al 't bewijs dat uwe commissie betrekkelijk dit 
poinct van beschuldiging is ter hand gekomen. 

Dezelve heeft het van haren pligt geagt hierop het volgende aan te merken, 
dat, indien datgene 't welk daar zoëven gezegt is, waarlijk door den burger 
Smits op Maasdam was gezegt geworden, men denzelve dan niet zeer van 
woordenfout kan vrijspreken, gemerkt denzelve daardoor als 't ware zijdelings 
zou getoont hebben, 'er althans niet tegen te zijn, al wierd de zetting der 
Municipaliteit hierterplaatze niet meer gerespecteert, dan daar de bewijzen 
niet dugtig genoeg zijn, zelvs om aan te tonen, dat zulks door hem zou gezegt 
zijn, veel min om te bewijzen dat, dat gezegde, door daadzaken zou gevolgt zijn 
geworden (zooals in 't vervolg eenigzints blijken zal) kan de commissie dat 
poinct van beschuldiging niet anders aanzien als zeer overdreven, en als uit 
zodanigen hartstocht door de beschuldigers aangevoert, terwijl wij hier tevens 
aan den anderen kant, de burgers Van Strijen en de Vlaming gans niet van 
onvoorzigtigheid (en indien wij het mogen zeggen) van partijdigheid kunnen 
vrijspreken, als eene beschuldiging aanvoerende zonder vooralsnog van 
genoegzame bewijzen voorzien te zijn, om dezelve te kunnen staven. 

Het derde poinct van beschuldiging bestaat hierin, dat den burger Pieter de 
Vries bij Smits zoude zijn gekomen des avonds van den 21e en des morgens 
van den 22e augustus 1.1. en hem gezegt dat de ztting van Dordt was 
gekomen, vragende hoe nu te handelen, en dat Smits daarop gezegd zou 
hebben: ik zoude het uw niet raden, dat gij naar de zetting van Dordt uw 
brood verkocht: daarmede aan den dag leggende, zijn woord niet gestand te 
doen van daags tevoren. 

Indien 't voorgaande poinct door de burgers van Strijen en de Vlaming gaaf 
was bewezen, zou uit dit poinct duidelijk blijken dat den burger Smits een 
man is, die men op zijn woord niet kan vertrouwen, dan daar de beschuldi-
gers in gebreken zijn gebleven om het voorgaande poinct behoorlijk te 
bewijzen, is het de commissie voorgekomen, dat dit poinct hier ter plaatze in 
geen aanmerking behoorde genomen te worden. 

Het vierde poinct van beschuldiging, 't welk tegen den burger Smits word 
aangevoerd, bestaat hierin, dat derzelve op voorsz. maandag 22e augustus 
zijn brood zou hebben doen verkopen, volgens de zetting van Dordt, welke 
door de Municip., vooral met goedkeuring van den burgers Smits, eerst op 
den 24e augustus is gepubliceert geworden. 

Uwe commissie, medeburgers, heeft van haren kant alles aangewend, wat 
enigzints mogelijk scheen, om zig daarop naar behoren te informeeren, dan, 
den uitslag van alle dezer arbeid was, dat dezelve bevond, dat de beschul-
diging was gegrond, op zeker gezegde door den burger Smits gedaan in het 
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aldaar ook prezent, zou hebben gezegt, dat het hem verwonderde dat daar op 
alle plaatzen in dezen Waard, behalven 'S Gravendeel de zetting van Dordt 
was gepubliceert en derhalven gerespecteert, zulks door genoemde plaats ook 
niet was gevolgt, dat hij daarom de bakkers van 'S Gravendeel raden zou, zig 
daarna ook voor 't vervolg te gedragen, erbij voegende, ingeval 'er onheilen uit 
mogten geboren worden, dat dan die kosten evengelijk de andere gelijkelijk 
met malkanderen moesten worden gedragen, waarop burger Smits zou 
hebben gezegt, Dat zal dan maar best zijn.

Ziedaar, medeburgers, al 't bewijs dat uwe commissie betrekkelijk dit 
poinct van beschuldiging is ter hand gekomen.

Dezelve heeft het van haren pligt geagt hierop het volgende aan te merken, 
dat, indien datgene 't welk daar zoëven gezegt is, waarlijk door den burger 
Smits op Maasdam was gezegt geworden, men denzelve dan niet zeer van 
woordenfout kan vrijspreken, gemerkt denzelve daardoor als 't ware zijdelings 
zou getoont hebben, 'er althans niet tegen te zijn, al wierd de zetting der 
Municipaliteit hierterplaatze niet meer gerespecteert, dan daar de bewijzen 
niet dugtig genoeg zijn, zelvs om aan te tonen, dat zulks door hem zou gezegt 
zijn, veel min om te bewijzen dat, dat gezegde, door daadzaken zou gevolgt zijn 
geworden (zooals in 't vervolg eenigzints blijken zal) kan de commissie dat 
poinct van beschuldiging niet anders aanzien als zeer overdreven, en als uit 
zodanigen hartstocht door de beschuldigers aangevoert, terwijl wij hier tevens 
aan den anderen kant, de burgers Van Strijen en de Vlaming gans niet van 
onvoorzigtigheid (en indien wij het mogen zeggen) van partijdigheid kunnen 
vrijspreken, als eene beschuldiging aanvoerende zonder vooralsnog van 
genoegzame bewijzen voorzien te zijn, om dezelve te kunnen staven.

Het derde poinct van beschuldiging bestaat hierin, dat den burger Pieter de 
Vries bij Smits zoude zijn gekomen des avonds van den 21e en des morgens 
van den 22e augustus l.l. en hem gezegt dat de ztting van Dordt was 
gekomen, vragende hoe nu te handelen, en dat Smits daarop gezegd zou 
hebben: ik zoude het uw niet raden, dat gij naar de zetting van Dordt uw 
brood verkocht: daarmede aan den dag leggende, zijn woord niet gestand te 
doen van daags tevoren.

Indien 't voorgaande poinct door de burgers van Strijen en de Vlaming gaaf 
was bewezen, zou uit dit poinct duidelijk blijken dat den burger Smits een 
man is, die men op zijn woord niet kan vertrouwen, dan daar de beschuldi-
gers in gebreken zijn gebleven om het voorgaande poinct behoorlijk te 
bewijzen, is het de commissie voorgekomen, dat dit poinct hier ter plaatze in 
geen aanmerking behoorde genomen te worden.

Het vierde poinct van beschuldiging, 't welk tegen den burger Smits word 
aangevoerd, bestaat hierin, dat derzelve op voorsz. maandag 22e augustus 
zijn brood zou hebben doen verkopen, volgens de zetting van Dordt, welke 
door de Municip., vooral met goedkeuring van den burgers Smits, eerst op 
den 24e augustus is gepubliceert geworden.

Uwe commissie, medeburgers, heeft van haren kant alles aangewend, wat 
enigzints mogelijk scheen, om zig daarop naar behoren te informeeren, dan, 
den uitslag van alle dezer arbeid was, dat dezelve bevond, dat de beschul-
diging was gegrond, op zeker gezegde door den burger Smits gedaan in het 



collegie der Municip. hier bestaande dat hij, Burger Smits, op gemelde 22 
augustus had verzonden een kar met brood naar de Schenkeldijk aan zijnen 
slijter Reinier van den Berg (met last waarschijnelijk om hetzelve volgens de 
zetting van de municip. te verkopen) dan dat gemelde kar met brood zeer 
spoedig terugkwam, als bevindende gemelde van den Berg zig niet in staat, 
hetzelve volgens die zetting te verkopen, dat hij Smits hierop gemelde kar met 
brood weder wegzond na gemelde R. van den Berg, zeggende dat hij hetzelve 
dan maar moest verkopen zo hij best kon. 

Hoezeer medeburgers, uwe commissie hier voor zigzelven overtuigt is, dat 
den burger Smits in dat geval niet gehandelt heeft, zo hij had behoren te 
handelen, vermits in dat gezegde, hij  Reinier van den Rerg moet het brood  
maar verkopen zo hij helt kan, ingewikkeld of bijna duidelijk legt opgesloten, 
hij moet het dan maar iets minder verkopen, of wel volgens zodanige zetting 
als hij zal nodig oordelen, anderzints tog behoefde het brood door hem, Smits 
niet weder weggezonden te worden, nogtans kan uwe commissie in dat 
gezegde, geen bewijs vinden, dat gemelde Smits op dien dag dadelijk het 
brood, volgens de zetting van Dordt heeft verkogt of laten verkopen, te meer 
daar genoemde Smits, volgens zijn meening, een bewijs produceert, van meer 
gemelde Reinier van den Berg, dat door denzelven geen brood met afslag is 
verkogt geworden, voor en aleer de zetting van Dordt door de Municipaliteit 
hier ter plaatze was gepubliceert geworden. 

Voorts, medeburgers, de beschuldiging tegen den burger Pieter de Vries 
aangevoerd, van dien aard zijnde, dat ze hem als particulier burger betreft, is 
het uwe commissie voorgekomen, dezelve uit dien hoofde alhier met 
stilzwijgen te kunnen en moeten voorbijgaan. 

Ziedaar, medeburgers, leden der municipaliteit en burgerij, wat uwe 
commissie, in deze gewigtige zaak heeft nodig geoordeeld, ul. voor te dragen. 
Zij vertrouwd, voor haar zelven, dat gijl. in dit raport niet anders dan een 
volstrekte onpartijdigheid zult ontwaar worden, zoo wel als ze voor zigzelven 
getragt heeft, hierin geheel onpartijdig te verkeeren. 

Niets tog is 'er medeburgers, voor uwe commissie sterker drijfveer geweest 
in dezen, als zooveel in hun was, de eendragt aan te kweken. - is 't niet genoeg 
medeburgers ! dat ons lieve vaderland reeds veertien jaren door binnen-
landsche verdeeltheid is gefoltert, moet die tweedragt zelvs nog in onzen 
boezem huisvesten. Zou onze tegenpartij, die niets begeert dan onenigheid, zig 
niet verheugen, wanneer zij zag, dat wij, die dat zo zeer gelievde woord 
hrnedersohap aan het hoofd van onze schrivten plaatzen, die niet behoren te 
begeeren, als dat zelve woord in waarheid vervuld te zien, in onzen kring als 't 
ware met haat op elkanderen waren ingenomen? 
Ja medeburgers, het is genoeg! en uwe commissie verwagt ook van uwen 
menschen lievde dat gijl. evenals zij in dezen zaak zult tragten te verkeeren. 
En gijlieden twistende partijen, welaan volgt (indien zulks met goedvinden der 
hier prezente burgers is, wier vredemin in geen twijffel getrokken word) de 
raad van hun die met dezen gewigtigen, maar tevens vredezoekenden last is 
vereerd geworden, laat al het gepasseerde, uwe vergetelheid worden 
opgeofferd, zijn 'er schulden aan de eene, zij zijn waarlijk ook aan de andere 
zijde, welaan dan, medeburgers! in plaats van elkanderen langer met een 
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collegie der Municip. hier bestaande dat hij, Burger Smits, op gemelde 22 
augustus had verzonden een kar met brood naar de Schenkeldijk aan zijnen 
slijter Reinier van den Berg (met last waarschijnelijk om hetzelve volgens de 
zetting van de municip. te verkopen) dan dat gemelde kar met brood zeer 
spoedig terugkwam, als bevindende gemelde van den Berg zig niet in staat, 
hetzelve volgens die zetting te verkopen, dat hij Smits hierop gemelde kar met 
brood weder wegzond na gemelde R. van den Berg, zeggende dat hij hetzelve 
dan maar moest verkopen zo hij best kon.

Hoezeer medeburgers, uwe commissie hier voor zigzelven overtuigt is, dat 
den burger Smits in dat geval niet gehandelt heeft, zo hij had behoren te 
handelen, vermits in dat gezegde, hij Reinier van den Berg moet het brood 
maar verkopen zo hij best kan, ingewikkeld of bijna duidelijk legt opgesloten, 
hij moet het dan maar iets minder verkopen, of wel volgens zodanige zetting 
als hij zal nodig oordelen, anderzints tog behoefde het brood door hem, Smits 
niet weder weggezonden te worden, nogtans kan uwe commissie in dat 
gezegde, geen bewijs vinden, dat gemelde Smits op dien dag dadelijk het 
brood, volgens de zetting van Dordt heeft verkogt of laten verkopen, te meer 
daar genoemde Smits, volgens zijn meening, een bewijs produceert, van meer 
gemelde Reinier van den Berg, dat door denzelven geen brood met afslag is 
verkogt geworden, voor en aleer de zetting van Dordt door de Municipaliteit 
hier ter plaatze was gepubliceert geworden. 

Voorts, medeburgers, de beschuldiging tegen den burger Pieter de Vries 
aangevoerd, van dien aard zijnde, dat ze hem als particulier burger betreft, is 
het uwe commissie voorgekomen, dezelve uit dien hoofde alhier met 
stilzwijgen te kunnen en moeten voorbijgaan.

Ziedaar, medeburgers, leden der municipaliteit en burgerij, wat uwe 
commissie, in deze gewigtige zaak heeft nodig geoordeeld, ul. voor te dragen. 
Zij vertrouwd, voor haar zelven, dat gijl. in dit raport niet anders dan een 
volstrekte onpartijdigheid zult ontwaar worden, zoo wel als ze voor zigzelven 
getragt heeft, hierin geheel onpartijdig te verkeeren.

Niets tog is 'er medeburgers, voor uwe commissie sterker drijfveer geweest 
in dezen, als zooveel in hun was, de eendragt aan te kweken. - is 't niet genoeg 
medeburgers ! dat ons lieve vaderland reeds veertien jaren door binnen-
landsche verdeeltheid is gefoltert, moet die tweedragt zelvs nog in onzen 
boezem huisvesten. Zou onze tegenpartij, die niets begeert dan onenigheid, zig 
niet verheugen, wanneer zij zag, dat wij, die dat zo zeer gelievde woord 
broederschap aan het hoofd van onze schrivten plaatzen, die niet behoren te 
begeeren, als dat zelve woord in waarheid vervuld te zien, in onzen kring als 't 
ware met haat op elkanderen waren ingenomen?
Ja medeburgers, het is genoeg! en uwe commissie verwagt ook van uwen 
menschen lievde dat gijl. evenals zij in dezen zaak zult tragten te verkeeren. 
En gijlieden twistende partijen, welaan volgt (indien zulks met goedvinden der 
hier prezente burgers is, wier vredemin in geen twijffel getrokken word) de 
raad van hun die met dezen gewigtigen, maar tevens vredezoekenden last is 
vereerd geworden, laat al het gepasseerde, uwe vergetelheid worden 
opgeofferd, zijn 'er schulden aan de eene, zij zijn waarlijk ook aan de andere 
zijde, welaan dan, medeburgers! in plaats van elkanderen langer met een 



hatelijk oog aan te zien, reikt elkanderen de hand van broederschap toe en 
laat dat gelievde woord, voortaan het doel van uwe handelingen zijn. 

Uwe commissie, medeburgers! leden der Municipaliteit en burgerij, vert-
rouwt hiermede aan haren last voldaan te hebben, wanneer hare arbeit 
enigzints uwe goedkeuring wegdraagt, en den vrede word erdoor vermeerderd, 
zal ze zig voor hunne moeite rijkelijk beloond agten. 
Welk raport gehoord zijnde, is door de president der commissie gevraagt, of de 
leden der municip. en burgerij zig met hetzelve conformeerde, dan eenige 
weinigen die 'er zig niet mede konden conformeeren, verkozen om met 
elkander zig alvorens nog te absenteeren, ten einde over het raport te spreken. 
Voorts wederom bovenkomende wierd door de president eerst in omvraag 
gebragt, of door de meerderheid de zaak zoude worden beslist, ja dan neen, 
waarvoor men eenparig was, vervolgens in omvraag gebragt of men zig met het 
raport conformeerde, bleek dat voor eene groote meerderheid van 17 tegen 4 
stemmen het raport wierd goedgekeurd en geapprobeerd, en zijn vervolgens 
door de twistende partijen de hand van broederschap toegereikt. 

De commissie word vervolgens voor haar werk bedankt, en de prezident 
bantwoord hetzelve door de Municip. en burgerij te bedanken voor het 
vertrouwen in hun gesteld, zoowel bij de benoeming, als nu met de bijna 
eenparige goedkeuring van het raport. 

Voorts word door de Municip. gedelibereert over hetgeen 1.1. dingsdag den 6 
septbr alhier zoude zijn voorgevallen, dat 'er namelijk een weddingschap 
zoude plaats hebben, daarin bestaande, dat de Pruisschen 14 dagen naar den 
voorsz. datum alhier zouden zijn, 't welk ten huize van Teunis Aardoom zou 
zijn voorgevallen, en wierd goedgevonden om denzelven voor de vergadering te 
citeeren, ten einde hem te ondervragen, hoe die zaak zig had toegedragen. 

Gemelde T. Aardoom, gecompareerd zijnde, zeide dat Andries Verkerk bij 
hem was gekomen, voornoemde dingsdag tegen den avond, en hem had ge-
vraagt; is 'er niets nieuws in de stad, dat hij Aardoom daarop hadde gezet, 
neen, niets als dat de Franschen weer in haar oude positien waren gekomen, 
dat gemelde A. Verkerk doe hadde gezegt: je zult binnen 14 dagen wel iets 
anders horen, over 14 dagen zijn de Pruisschen hier. Dat hij, T. Aardoom, 
daarop hadde gezegt, zulks volstrekt niet te geloven, en dat het doe zover was 
gekomen, dat hij met hem A. Verkerk had gewet, zodat hij Aardoom stelde 14 
guldens dat het gezegt van Verkerk niet waar zoude zijn tegen 14 stuivers dat 
het al waar zoude zijn. Dat A. Verkerk vervolgens nog was gegaan bij Frans 
van Warendorp en aldaar had gezegt, je mag wel maken dat je werk voor het 
land schielijk af is, of anders krijg je geen geld, we zullen binnenkort een 
groote verandering zien. 
En wierd bij meerderheid van stemmen goedgevonden, om deze zaak per 
missive ter kennis te brengen van den Bailliuw Kluit. 

Vervolgens is in bijzijn der Municip. door de stemgeregtigde burgers, een 
president, vice president, secretaris en adjunct secretaris, als mede vier 
directeuren verkoren, tot het directiewezen der volkvergadering op dezen 
dorpe, als tot president P.R. Verijp, tot vice president Johs. Geervliet, tot 
secretaris Hendrik Schoemaker, tot adjunct secretaris Izaak Overweek en tot 
directeuren Jan Hk. Bijvank, Pleun de Vlaming, Jan van Harthals en Hendrik 
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hatelijk oog aan te zien, reikt elkanderen de hand van broederschap toe en 
laat dat gelievde woord, voortaan het doel van uwe handelingen zijn.

Uwe commissie, medeburgers! leden der Municipaliteit en burgerij, vert-
rouwt hiermede aan haren last voldaan te hebben, wanneer hare arbeit 
enigzints uwe goedkeuring wegdraagt, en den vrede word erdoor vermeerderd, 
zal ze zig voor hunne moeite rijkelijk beloond agten.
Welk raport gehoord zijnde, is door de president der commissie gevraagt, of de 
leden der municip. en burgerij zig met hetzelve conformeerde, dan eenige 
weinigen die 'er zig niet mede konden conformeeren, verkozen om met 
elkander zig alvorens nog te absenteeren, ten einde over het raport te spreken. 
Voorts wederom bovenkomende wierd door de president eerst in omvraag 
gebragt, of door de meerderheid de zaak zoude worden beslist, ja dan neen, 
waarvoor men eenparig was, vervolgens in omvraag gebragt of men zig met het 
raport conformeerde, bleek dat voor eene groote meerderheid van 17 tegen 4 
stemmen het raport wierd goedgekeurd en geapprobeerd, en zijn vervolgens 
door de twistende partijen de hand van broederschap toegereikt.

De commissie word vervolgens voor haar werk bedankt, en de prezident 
bantwoord hetzelve door de Municip. en burgerij te bedanken voor het 
vertrouwen in hun gesteld, zoowel bij de benoeming, als nu met de bijna 
eenparige goedkeuring van het raport.

Voorts word door de Municip. gedelibereert over hetgeen l.l. dingsdag den 6 
septbr alhier zoude zijn voorgevallen, dat 'er namelijk een weddingschap 
zoude plaats hebben, daarin bestaande, dat de Pruisschen 14 dagen naar den 
voorsz. datum alhier zouden zijn, 't welk ten huize van Teunis Aardoom zou 
zijn voorgevallen, en wierd goedgevonden om denzelven voor de vergadering te 
citeeren, ten einde hem te ondervragen, hoe die zaak zig had toegedragen.

Gemelde T. Aardoom, gecompareerd zijnde, zeide dat Andries Verkerk bij 
hem was gekomen, voornoemde dingsdag tegen den avond, en hem had ge-
vraagt; is 'er niets nieuws in de stad, dat hij Aardoom daarop hadde gezet, 
neen, niets als dat de Franschen weer in haar oude positien waren gekomen, 
dat gemelde A. Verkerk doe hadde gezegt: je zult binnen 14 dagen wel iets 
anders horen, over 14 dagen zijn de Pruisschen hier. Dat hij, T. Aardoom, 
daarop hadde gezegt, zulks volstrekt niet te geloven, en dat het doe zover was 
gekomen, dat hij met hem A. Verkerk had gewet, zodat hij Aardoom stelde 14 
guldens dat het gezegt van Verkerk niet waar zoude zijn tegen 14 stuivers dat 
het al waar zoude zijn. Dat A. Verkerk vervolgens nog was gegaan bij Frans 
van Warendorp en aldaar had gezegt, je mag wel maken dat je werk voor het 
land schielijk af is, of anders krijg je geen geld, we zullen binnenkort een 
groote verandering zien.
En wierd bij meerderheid van stemmen goedgevonden, om deze zaak per 
missive ter kennis te brengen van den Bailliuw Kluit.

Vervolgens is in bijzijn der Municip. door de stemgeregtigde burgers, een 
president, vice president, secretaris en adjunct secretaris, als mede vier 
directeuren verkoren, tot het directiewezen der volkvergadering op dezen 
dorpe, als tot president P.R. Verijp, tot vice president Johs. Geervliet, tot 
secretaris Hendrik Schoemaker, tot adjunct secretaris Izaak Overweek en tot 
directeuren Jan Hk. Bijvank, Pleun de Vlaming, Jan van Harthals en Hendrik 



Overweel, en derhalven hetzelve plan alsmede het regeeringsreglement finaal 
in werking gebragt. 

Nog is na deliberatie goedgevonden, om de concept missive voor de Raad 
van Dordt aanstaande maandag ter tafel te brengen en het advis van den 
procureur Verhoeff daarover ook mede te horen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12en september 1796, het 
2de jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Maandag den 12e september 1796 het 2e jaar 
der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Den procureur Verhoeff, prezent zijnde, verzoekt conzent om een acte te 
passeeren, bij den bailliuw Kluit, inhoudende een overdragt van de f 
1647:17:- in plaats van aan Kluit te betalen aan de Hr. van Vredenburg, &c. 
hetwelk hem werd toegestaan. 

Vervolgens stelde hij voor om een declaratoir onder voornoemde acte te 
stellen, inhoudende dat de Municip. aanneemt om de voorsz. f 1647:17:- in 
plaats van aan Kluit te betalen aan den Hr. van Vredenburg of deszelvs 
gemagtigden te zullen voldoen, 't welk door den schout in omvraag gebragt 
zijnde, algemeen wierd geaccepteerd. 

Verder geeft den procureur Verhoeff kennis, dat hij door Biesheuvel was 
gesproken over zekere pretenzie, welke hij van de Municipaliteit alhier te 
vorderen heeft, spruitende uit leverantie van beesten, voorleden jaare, op 
requisitie, voor de Fransche Troupen gekogt uit naam der municip. met 
verzoek om betaling, waarop door de schout wierd gezegt, dat de Municip. 
overtuigt is, dat het hard voor die man is, maar het zulks niet minder is voor 
hun, dat 'er op onderscheide wijze, zoo personeel door hem zelvs verscheide 
malen als per missive om betaling is verzogt, zo bij 't provisioneel als 
provintiaal bestuur, en met dat al tot nog toe niets hebben bekomen, en de 
municip. zig declareert buiten staat te zijn, om 't te kunnen voldoen, en men 
doen kan met haar dat men goed vind, zij zullen zulks afwagten. 

Voorts compareert Biesheuvel, verkoper, en Sal. L. Cohen, koper van 
voorsz. beesten, aan wien gezegt wierd, nadat zij hunne klagten hadden 
ingebragt, hetzelfde 't geen zij aan den procureur gezegt was, dog verder over 
die zaak gesproken zijnde, is men afgesproken, dat als het plan van belasting 
voor 't dorp word goedgekeurd en in werking gebragt, alsdan zodra 'er geld zal 
zijn ingekomen, daarvan hij, Biesheuvel, zal worden betaald. 

Vervolgens alle de ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, inge-
volgde decreet van het Provintiaal Bestuur van Holland van 12 augustus 
1796, den 28 Augustus, 4 en 11 september, 1.1., en mitsdien op drie agter-
eenvolgende zondagen tegen heden legaal opgeroepen zijnde, ten einde op het 
geformeerde en door het volk van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt goedgekeurde 
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Overweel, en derhalven hetzelve plan alsmede het regeeringsreglement finaal 
in werking gebragt.

Nog is na deliberatie goedgevonden, om de concept missive voor de Raad 
van Dordt aanstaande maandag ter tafel te brengen en het advis van den 
procureur Verhoeff daarover ook mede te horen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12en september 1796, het 
2de jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Maandag den 12e september 1796 het 2e jaar 
der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Den procureur Verhoeff, prezent zijnde, verzoekt conzent om een acte te 
passeeren, bij den bailliuw Kluit, inhoudende een overdragt van de f 
1647:17:- in plaats van aan Kluit te betalen aan de Hr. van Vredenburg, &c. 
hetwelk hem werd toegestaan.

Vervolgens stelde hij voor om een declaratoir onder voornoemde acte te 
stellen, inhoudende dat de Municip. aanneemt om de voorsz. f 1647:17:- in 
plaats van aan Kluit te betalen aan den Hr. van Vredenburg of deszelvs 
gemagtigden te zullen voldoen, 't welk door den schout in omvraag gebragt 
zijnde, algemeen wierd geaccepteerd.

Verder geeft den procureur Verhoeff kennis, dat hij door Biesheuvel was 
gesproken over zekere pretenzie, welke hij van de Municipaliteit alhier te 
vorderen heeft, spruitende uit leverantie van beesten, voorleden jaare, op 
requisitie, voor de Fransche Troupen gekogt uit naam der municip. met 
verzoek om betaling, waarop door de schout wierd gezegt, dat de Municip. 
overtuigt is, dat het hard voor die man is, maar het zulks niet minder is voor 
hun, dat 'er op onderscheide wijze, zoo personeel door hem zelvs verscheide 
malen als per missive om betaling is verzogt, zo bij 't provisioneel als 
provintiaal bestuur, en met dat al tot nog toe niets hebben bekomen, en de 
municip. zig declareert buiten staat te zijn, om 't te kunnen voldoen, en men 
doen kan met haar dat men goed vind, zij zullen zulks afwagten.

Voorts compareert Biesheuvel, verkoper, en Sal. L. Cohen, koper van 
voorsz. beesten, aan wien gezegt wierd, nadat zij hunne klagten hadden 
ingebragt, hetzelfde 't geen zij aan den procureur gezegt was, dog verder over 
die zaak gesproken zijnde, is men afgesproken, dat als het plan van belasting 
voor 't dorp word goedgekeurd en in werking gebragt, alsdan zodra 'er geld zal 
zijn ingekomen, daarvan hij, Biesheuvel, zal worden betaald.

Vervolgens alle de ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, inge-
volgde decreet van het Provintiaal Bestuur van Holland van 12 augustus 
1796, den 28 Augustus, 4 en 11 september, l.l., en mitsdien op drie agter-
eenvolgende zondagen tegen heden legaal opgeroepen zijnde, ten einde op het 
geformeerde en door het volk van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt goedgekeurde 



plan van belasting, breder bij requeste aan het provintiaal bestuur 
geprezenteert, gedetailleert te worden gehoord, is het voorsz. request aan de 
prezent zijnde burgers door den secretaris zeer distinct voorgelezen, en nadat 
het bovengem. decreet mede was voorgelezen, is aan de prezent zijnde burgers 
afgevraagt, of imand van hen tegen het voorsz. plan eenige bezwaren hadde in 
te brengen, waarop door 87 burgers is gedeclareert, dat zijlieden het voorsz. 
plan alzints aggreëerden, te weten door 

/fiat insertis/ 
En vermits niemand van den tegenwoordig zijnde burgers eenige de aldermin-
ste bezwaren hebben ingebragt, is den secretaris gelast daarvan door de 
volgende missive aan 't Provintiaal Bestuur kennis te geven. 

De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt 

aan 
het Provintiaal Committé van Holland 

Medeburgers! 
Wij hebben ingevolge 't decreet van 't Provintiaal bestuur van Holland, van 

den 12e Augustus 1796, alle de ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, op den 28 Augustus, 4 en 11 september 1.1. en mitsdien op drie 
agtereenvolgende zondagen tegen heden, legaal opgeroepen, ten einde op het 
geformeerde en door het volk van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt goedgekeurde 
plan van belastig, breder bij request door ons aan het provintiaal bestuur 
geprezenteert, gedetailleert te worden gehoord, gelijk uit de hiernevens gaande 
publicatien door onze bode geteekent, kan worden gezien, met dat gevolg, dat 
87 gecompareert zijnde burgers hebben gedeclareert hetzelve plan alzints te 
aggreëeren, en dat 'er volstrekt door niemand eenig het minste bezwaar tegen 
het voorsz. plan is ingebragt, gelijk uit het mede bijgaande extract, authentiek 
uit onze notulen van heden consteert. 
Wij nemen de vrijheid ul. overeenkomstig het voorm. decreet daarvan kennis 
te geven, met verzoek dat ul. den commies ter secretarie van 't Provintiaal 
Bestuur nu gelieve te gelasten, om het verleende octroij tot approbatie van het 
voormelde plan aan ons ten spoedigsten uit te geven. 
Inmiddels &c. 

Vervolgens is voor de vergadering verschenen, de zoon van de gewezen 
klapperman Dirk van Waardenburg, dewelke zig beklaagde, dat 'er door de 
Municip. geen werk wierd gemaakt, om het geld dat zijn vader nog compe-
teert, te bezorgen, waarop aan hem is gevraagt, of zijn vader 'er al werk van 
hadde gemaakt, om 't op te halen, zo neen, dat de Municip. dan ook volstrekt 
'er niets aan konde doen, dat de afspraak was, dat zijn vader bij al die lieden 
welke in gebreken zijn gebleven om te betalen, en die waarlijk datgene 
schuldig zijn hetgeen zijn vader zegt, zoude gaan, en wanneer 'er dan 
weigeragtig bevonden wierden, dat dan de Municip. hem de behulpzame hand 
zoude bieden, en dat ze hetzelvde nog bleev zeggen. 

Nog is door den secretaris voorgelezen de volgende concept-missive voor 
den raad van Dordrecht om 't advis van den procureur Verhoeff daarover te 
horen. 
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plan van belasting, breder bij requeste aan het provintiaal bestuur 
geprezenteert, gedetailleert te worden gehoord, is het voorsz. request aan de 
prezent zijnde burgers door den secretaris zeer distinct voorgelezen, en nadat 
het bovengem. decreet mede was voorgelezen, is aan de prezent zijnde burgers 
afgevraagt, of imand van hen tegen het voorsz. plan eenige bezwaren hadde in 
te brengen, waarop door 87 burgers is gedeclareert, dat zijlieden het voorsz. 
plan alzints aggreëerden, te weten door

/fiat insertis/
En vermits niemand van den tegenwoordig zijnde burgers eenige de aldermin-
ste bezwaren hebben ingebragt, is den secretaris gelast daarvan door de 
volgende missive aan 't Provintiaal Bestuur kennis te geven.

De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt

aan
het Provintiaal Committé van Holland

Medeburgers!
Wij hebben ingevolge 't decreet van 't Provintiaal bestuur van Holland, van 

den 12e Augustus 1796, alle de ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, op den 28 Augustus, 4 en 11 september l.l. en mitsdien op drie 
agtereenvolgende zondagen tegen heden, legaal opgeroepen, ten einde op het 
geformeerde en door het volk van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt goedgekeurde 
plan van belastig, breder bij request door ons aan het provintiaal bestuur 
geprezenteert, gedetailleert te worden gehoord, gelijk uit de hiernevens gaande 
publicatien door onze bode geteekent, kan worden gezien, met dat gevolg, dat 
87 gecompareert zijnde burgers hebben gedeclareert hetzelve plan alzints te 
aggreëeren, en dat 'er volstrekt door niemand eenig het minste bezwaar tegen 
het voorsz. plan is ingebragt, gelijk uit het mede bijgaande extract, authentiek 
uit onze notulen van heden consteert.
Wij nemen de vrijheid ul. overeenkomstig het voorm. decreet daarvan kennis 
te geven, met verzoek dat ul. den commies ter secretarie van 't Provintiaal 
Bestuur nu gelieve te gelasten, om het verleende octroij tot approbatie van het 
voormelde plan aan ons ten spoedigsten uit te geven.
Inmiddels &c.

Vervolgens is voor de vergadering verschenen, de zoon van de gewezen 
klapperman Dirk van Waardenburg, dewelke zig beklaagde, dat 'er door de 
Municip. geen werk wierd gemaakt, om het geld dat zijn vader nog compe-
teert, te bezorgen, waarop aan hem is gevraagt, of zijn vader 'er al werk van 
hadde gemaakt, om 't op te halen, zo neen, dat de Municip. dan ook volstrekt 
'er niets aan konde doen, dat de afspraak was, dat zijn vader bij al die lieden 
welke in gebreken zijn gebleven om te betalen, en die waarlijk datgene 
schuldig zijn hetgeen zijn vader zegt, zoude gaan, en wanneer 'er dan 
weigeragtig bevonden wierden, dat dan de Municip. hem de behulpzame hand 
zoude bieden, en dat ze hetzelvde nog bleev zeggen.

Nog is door den secretaris voorgelezen de volgende concept-missive voor 
den raad van Dordrecht om 't advis van den procureur Verhoeff daarover te 
horen.



De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer- 
Ambagt 
aan 
den Provisionelen Raad der stad Dordrecht. 

Medeburgers! 
Door ons, benevens verscheide anderen dorpen in den Hoeksche Waard 

aan ulieden per missive kennis gegeven zijnde, dat wij ul. bedankten voor het 
vervolgen der zendingen van de zetting van het brood, alsmede daarvan berigt 
hebbende doen toekomende aan het Provintiaal Bestuur van Holland, hebben 
wij slegts voor drie maanden door het provintiaal Committé van Holland 
volgens decreet van 22 April 1796 de vrijheid verkregen, om zelve de zetting 
van het brood op onze plaats te reguleeren. En wij hebben zulks zo getrouw 
ons immer moogelijk was, uitgeoeffent. 
Dan, tot onze verwondering, heeft het voormelde bestuur goedgevonden, 
wederom bij decreet (zoals ons van terzijde is berigt, want legale kennis 
hebben wij 'er tot nog toe in geenen deele van gehad) ons die vrijheid te 
ontnemen, en aan ul. te demandeeren. 
Dan, medeburgers, hoe is het tog? 
Zijn de woorden vrijheid en gelijkheid, die men aan het hoofd gestelt ziet van 
alle adressen, publicatien, enz, maar ijdele klanken, of zijn het woorden van 
waarheid, die men op de tegenwoordige tijd kan en behoort toe te passen. Is 
het laatste waarheid, dan zijn wij ten uitterste verwonderd, dat gijl. uw met 
zaken bemoeid, die bedunkens ons, ons raken, want tot wie tog hoort de 
zetting van 't brood te 'S Gravendeel, immers buiten twijffel tot het laatste, of 
is het een zaak van zoo een verbazend gewigt, dat wij minkundigen ten platten 
lande, dezelve niet naar behoren kunnen uitoeffenen? 

Dit kunnen wij ook niet vinden. Kund gijl. ons aantonen, dat wij het die 
drie maanden niet in order gedirigeert hebben? Wij, dan wij zullen ons laten 
overtuigen, wij willen altoos gaarne met bescheidenheid onderrigt zijn, 
mogelijk zult gijl. zeggen, het hangt van ons niet af, het provintiaal bestuur 
heeft het wederom aan ons gedemandeerd, en derhalven kunnen wij 'er niet 
van tusschen, maar medeburgers, zoud gij dan niet met reden kunnen 
zeggen, dat gijl. u met de zaken van een ander niet gaarne bemoeide, dat het 
uw ook niet aangenaam zoude zijn, niet alleen, wanneer 't een ander met de 
uwe deed, maar dat gij uw daartegen ten sterktsten zoud verzetten, en 
derhalven ook uit dien hoofde, uw met de zaken van een ander wilde melee-
ren, maar misschien doet gijl. het met genoegen, dit weten wij niet, en laten 
het derhalven aan zijn plaats. 

Verder, 'er word in de zetting gesproken van brood (bijvoorbeeld) wegende 2 
lb zou verkogt worden voor zooveel, aan brood wegende 4 lb voor zooveel 
enzovoorts, dan medeburgers, dit schijnt ook wezenlijk niets te beduiden, 
want als 'er geeijkt word en het brood word aanmerkelijk te ligt bevonden, met 
dat al niets uitdoet, wij hebben 'er in het voorleden jaar, en wel op den 10e 
junij een proef van gehad, daarin bestaande, dat 'er op dien dag bij al de 
bakkers op dezen dorpe, door den municip. geadsisteert door den eijkmeester 
en geregtsbode wierd geeijkt, en met dat gevolg, dat bij eenige bakkers het 
brood aanmerkelijk wierd te ligt bevonden, als bijvoorbeelt een brood van 4 lb 
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De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt
aan
den Provisionelen Raad der stad Dordrecht.

Medeburgers!
Door ons, benevens verscheide anderen dorpen in den Hoeksche Waard 

aan ulieden per missive kennis gegeven zijnde, dat wij ul. bedankten voor het 
vervolgen der zendingen van de zetting van het brood, alsmede daarvan berigt 
hebbende doen toekomende aan het Provintiaal Bestuur van Holland, hebben 
wij slegts voor drie maanden door het provintiaal Committé van Holland 
volgens decreet van 22 April 1796 de vrijheid verkregen, om zelve de zetting 
van het brood op onze plaats te reguleeren. En wij hebben zulks zo getrouw 
ons immer moogelijk was, uitgeoeffent.
Dan, tot onze verwondering, heeft het voormelde bestuur goedgevonden, 
wederom bij decreet (zoals ons van terzijde is berigt, want legale kennis 
hebben wij 'er tot nog toe in geenen deele van gehad) ons die vrijheid te 
ontnemen, en aan ul. te demandeeren.
Dan, medeburgers, hoe is het tog?
Zijn de woorden vrijheid en gelijkheid, die men aan het hoofd gestelt ziet van 
alle adressen, publicatien, enz, maar ijdele klanken, of zijn het woorden van 
waarheid, die men op de tegenwoordige tijd kan en behoort toe te passen. Is 
het laatste waarheid, dan zijn wij ten uitterste verwonderd, dat gijl. uw met 
zaken bemoeid, die bedunkens ons, ons raken, want tot wie tog hoort de 
zetting van 't brood te 'S Gravendeel, immers buiten twijffel tot het laatste, of 
is het een zaak van zoo een verbazend gewigt, dat wij minkundigen ten platten 
lande, dezelve niet naar behoren kunnen uitoeffenen?

Dit kunnen wij ook niet vinden. Kund gijl. ons aantonen, dat wij het die 
drie maanden niet in order gedirigeert hebben? Wij, dan wij zullen ons laten 
overtuigen, wij willen altoos gaarne met bescheidenheid onderrigt zijn, 
mogelijk zult gijl. zeggen, het hangt van ons niet af, het provintiaal bestuur 
heeft het wederom aan ons gedemandeerd, en derhalven kunnen wij 'er niet 
van tusschen, maar medeburgers, zoud gij dan niet met reden kunnen 
zeggen, dat gijl. u met de zaken van een ander niet gaarne bemoeide, dat het 
uw ook niet aangenaam zoude zijn, niet alleen, wanneer 't een ander met de 
uwe deed, maar dat gij uw daartegen ten sterktsten zoud verzetten, en 
derhalven ook uit dien hoofde, uw met de zaken van een ander wilde melee-
ren, maar misschien doet gijl. het met genoegen, dit weten wij niet, en laten 
het derhalven aan zijn plaats.

Verder, 'er word in de zetting gesproken van brood (bijvoorbeeld) wegende 2 
lb zou verkogt worden voor zooveel, aan brood wegende 4 lb voor zooveel 
enzovoorts, dan medeburgers, dit schijnt ook wezenlijk niets te beduiden, 
want als 'er geeijkt word en het brood word aanmerkelijk te ligt bevonden, met 
dat al niets uitdoet, wij hebben 'er in het voorleden jaar, en wel op den 10e 
junij een proef van gehad, daarin bestaande, dat 'er op dien dag bij al de 
bakkers op dezen dorpe, door den municip. geadsisteert door den eijkmeester 
en geregtsbode wierd geeijkt, en met dat gevolg, dat bij eenige bakkers het 
brood aanmerkelijk wierd te ligt bevonden, als bijvoorbeelt een brood van 4 lb 



dat denzelven dag was gebakken, 5 à 6 loden te ligt, dit is door de Municip. 
doetertijt aan de bailliuw van den Lande van Strijen aangegeven, maar  
eindelijk is 'er niets van gekomen, dus vragen wij, wat behoeft 'er dan bepaling 
van gewigt in de publicatie gemaakt te worden, dan kunne dog de bakkers 
zulks doen na hun goedvinden. Derhalven zouden wij gaarne weten wat 'er 
van de zaak zij, of de bakkers verpligt zijn het brood op de wigt bij de zetting 
bepaald te bakken, zoo ja, welke poenaliteit zij dan in contrarie geval 
onderhevig zijn. 

Nu hebben wij wederom van ul. de zetting van 't brood ontvangen, dog wij 
declareeren dezelve niet te zullen publiceren, van oordeel zijnde, niet verpligt 
te zijn, onze geregtsbode voor de uitvoering uwer bevelen te laten gebruiken. 
Wilt gijl. dat het bij ons gepubliceert word, welaan, zend imand, die het doet, 
misschien zullen wij dat wel permitteeren. 
Kund gijl. ons overtuigen dat wij het verpligt zijn te doen, gij kunt verzekert 
zijn, dat wij ons niet zullen onttrekken, maar getrouw zullen ten uitvoer 
brengen, dog zolang dit geen plaats heeft, zullen wij ons woord houden. 
Wij noemen ons &c. 

Verhoeff adviseert dat den inhoud van gemeld concept wel gesteld is, en 
overeenkomstig de waarheid, dog dat hij 't de Municipaliteit niet raden zou om 
denzelve aan de Raad van Dordrecht te zenden, vermits denzelve hem welligt 
niet zal beantwoorden, en zo zij dat al doet, aan de municip. zal zeggen, dat zij 
zig verpligt rekent de bevelen van het Provintiaal Bestuur van Holland meer te 
gehoorzamen als die van de Municipaliteit van 'S Gravendeel; dat genoemde 
Municip. wel kan berekenen dat het voor hun niet anders is als moeite en 
voor de stad kosten, dog desniettemin zij zig zulks getroosten, niet twijffelende 
of 'er zal bij de aanstaande constitutie wel een nadere cijnosure 
diesaangaande worden daargesteld. 

Eindelijk is in omvraag gebragt, hoe te handelen met de verteering van 
heden, of dezelve uit onze privebeurzen zal worden betaald, dan voor rekening 
van het dorp gesteld worden. 
En is algemeen begrepen, uit hoofde men regtstreeks deze vergadering had 
gehouden, ten faveure van het dorp, om die reden ook de verteering voor 
rekening van het dorp te laten, en is den castelein Vervoorn zulks gezegt, en 
verzogt in zijn rekening duidelijke mentie te maken, bij welke gelegenheid dit 
heeft plaats gehad. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 17e September 1796, het 
2e jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, sec. 

b.112 	 Vergadering de Municipaliteit, gehouden op 
zaturdag den 17e september 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
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dat denzelven dag was gebakken, 5 à 6 loden te ligt, dit is door de Municip. 
doetertijt aan de bailliuw van den Lande van Strijen aangegeven, maar 
eindelijk is 'er niets van gekomen, dus vragen wij, wat behoeft 'er dan bepaling 
van gewigt in de publicatie gemaakt te worden, dan kunne dog de bakkers 
zulks doen na hun goedvinden. Derhalven zouden wij gaarne weten wat 'er 
van de zaak zij, of de bakkers verpligt zijn het brood op de wigt bij de zetting 
bepaald te bakken, zoo ja, welke poenaliteit zij dan in contrarie geval 
onderhevig zijn.

Nu hebben wij wederom van ul. de zetting van 't brood ontvangen, dog wij 
declareeren dezelve niet te zullen publiceren, van oordeel zijnde, niet verpligt 
te zijn, onze geregtsbode voor de uitvoering uwer bevelen te laten gebruiken. 
Wilt gijl. dat het bij ons gepubliceert word, welaan, zend imand, die het doet, 
misschien zullen wij dat wel permitteeren. 
Kund gijl. ons overtuigen dat wij het verpligt zijn te doen, gij kunt verzekert 
zijn, dat wij ons niet zullen onttrekken, maar getrouw zullen ten uitvoer 
brengen, dog zolang dit geen plaats heeft, zullen wij ons woord houden.
Wij noemen ons &c.

Verhoeff adviseert dat den inhoud van gemeld concept wel gesteld is, en 
overeenkomstig de waarheid, dog dat hij 't de Municipaliteit niet raden zou om 
denzelve aan de Raad van Dordrecht te zenden, vermits denzelve hem welligt 
niet zal beantwoorden, en zo zij dat al doet, aan de municip. zal zeggen, dat zij 
zig verpligt rekent de bevelen van het Provintiaal Bestuur van Holland meer te 
gehoorzamen als die van de Municipaliteit van 'S Gravendeel; dat genoemde 
Municip. wel kan berekenen dat het voor hun niet anders is als moeite en 
voor de stad kosten, dog desniettemin zij zig zulks getroosten, niet twijffelende 
of 'er zal bij de aanstaande constitutie wel een nadere cijnosure 
diesaangaande worden daargesteld.

Eindelijk is in omvraag gebragt, hoe te handelen met de verteering van 
heden, of dezelve uit onze privebeurzen zal worden betaald, dan voor rekening 
van het dorp gesteld worden.
En is algemeen begrepen, uit hoofde men regtstreeks deze vergadering had 
gehouden, ten faveure van het dorp, om die reden ook de verteering voor 
rekening van het dorp te laten, en is den castelein Vervoorn zulks gezegt, en 
verzogt in zijn rekening duidelijke mentie te maken, bij welke gelegenheid dit 
heeft plaats gehad.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 17e September 1796, het 
2e jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, sec. 

b.112 Vergadering de Municipaliteit, gehouden op 
zaturdag den 17e september 1796, het 2e jaar 
der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 



geteekent. 
De schout communiceert te hebben ontvangen een missive van de schout 

van Puttershoek, inhoudende een kennisgeving dat 'er eene vergadering van 
gecommitteerden uit de Municipaliteiten van eenige dorpen in dezer Waard 
staat gehouden te worden te Maasdam in het regthuis, op maandag den 19e 
september aanstaande, des namiddags ten twee uren, ten einde met den 
anderen te delibereeren over de uitgeschreven geforceerde geldnegotiatie van 6 
perC. en, ware 't mogelijk, zien te bewerken dat dezelve geen voortgang heeft, 
maar wel de eerste, namelijk de belasting bij wijze van don gratuit, van iders 
inkomsten, en verzogt ook gecommitteerdens uit deze Municipaliteit, alsdan te 
zenden. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden, om twee gecommitteerdens 
derwaarts te zenden, en zijn daartoe bij het lot verkooren de burgers Cornelis 
Verijp en Lodewijk Bongers, dog den burger Verijp gaf zijne commissie over 
aan den burger Teunis Lamme, wordende den secretaris gelast, een 
credentiaal voor denzelve in gereedheid te brengen. 

En is na deliberatie goedgevonden om door bovengemelde 
gecommitteerdens, de volgende voorstellen te laten doen. 
1° Om bij het provintiaal bestuur van Holland het daarheen te dirigeeren, of 

tenminste sterk insteeren, dat de publicatie van 10 Augs. betrekkelijk de 6 
perC word ingetrokken en die van 30 Junij aangaande de inkomsten 
aangaande de don gratuit effect sorteerd. 

2° Dat de commissien van onderzoek, zullen worden benoemt, ider uit zijn 
municip. en niet uit de stad van 't district, vermits het laatste strekt tot 
declina van de municipaliteiten en tot nadeel van 's Lands finantien. 

3° Om cordaat te declareeren, dat wij niet voornemens zijn iets meer te 
betalen voor en aleer de leverantien van requisitien &c. daar wij nu al reeds 
meer dan 11/2  jaar na hebben moeten wagten, en daar wij zo dikwils, dog 
tevergeefs om gevraagt hebben, voldaan zijn. 

Voorts word nog door de schout berigt dat door hem was ontvangen een 
missive van den burger Pieter Verijp, bij gelegenheid dat hem door de bode uit 
naam der Municipaliteit was gezegt f 4:1:- in beslag te houden van Aart de 
Zeeuw zijn arbeider, wegens quotisatiegeld hetgeen hij nog van ouds schuldig 
is, inhoudende dat de municip. iets van hem vorderde, hetgeen hij niet 
vermogt te doen, en daarom ook niet zoude doen, &c. 
Welke missive voor notificatie werd aangenomen. 

Vervolgens word nog door den schout gecommuniceert, dat hij voor 3 à 4 
dagen, den schipper Hendrik Bouman ten huize en in prezentie van den 
secretaris had onderhouden, over het slegt observeeren van het reglement 
hem betreffende, en dat hij, schout, door de Municip. was gelast om 'er naar 
te zien, en te zorgen dat zij, schippers, voor het vervolg beter aan hunnen pligt 
voldeden, of anders de boete bij het reglement bepaald, moesten betalen, en 
daarom hem dit nu nog ten overvloede zeide, ten einde zig daarna te kunne 
gedragen, waarop door hem, H. Bouman, in, sin en substantie wierd gezegt, 
het is tog wat te zeggen, dat wij zo naar gezien worden, en wel maar door 
eenige, want Leendert Vermaas heeft mij te Dordt, voor of in de brouwerij van 
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geteekent.
De schout communiceert te hebben ontvangen een missive van de schout 

van Puttershoek, inhoudende een kennisgeving dat 'er eene vergadering van 
gecommitteerden uit de Municipaliteiten van eenige dorpen in dezer Waard 
staat gehouden te worden te Maasdam in het regthuis, op maandag den 19e 
september aanstaande, des namiddags ten twee uren, ten einde met den 
anderen te delibereeren over de uitgeschreven geforceerde geldnegotiatie van 6 
perC. en, ware 't mogelijk, zien te bewerken dat dezelve geen voortgang heeft, 
maar wel de eerste, namelijk de belasting bij wijze van don gratuit, van iders 
inkomsten, en verzogt ook gecommitteerdens uit deze Municipaliteit, alsdan te 
zenden.

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden, om twee gecommitteerdens 
derwaarts te zenden, en zijn daartoe bij het lot verkooren de burgers Cornelis 
Verijp en Lodewijk Bongers, dog den burger Verijp gaf zijne commissie over 
aan den burger Teunis Lamme, wordende den secretaris gelast, een 
credentiaal voor denzelve in gereedheid te brengen.

En is na deliberatie goedgevonden om door bovengemelde 
gecommitteerdens, de volgende voorstellen te laten doen.
1°Om bij het provintiaal bestuur van Holland het daarheen te dirigeeren, of 

tenminste sterk insteeren, dat de publicatie van 10 Augs. betrekkelijk de 6 
perC word ingetrokken en die van 30 Junij aangaande de inkomsten 
aangaande de don gratuit effect sorteerd.

2°Dat de commissien van onderzoek, zullen worden benoemt, ider uit zijn 
municip. en niet uit de stad van 't district, vermits het laatste strekt tot 
declina van de municipaliteiten en tot nadeel van 's Lands finantien.

3°Om cordaat te declareeren, dat wij niet voornemens zijn iets meer te 
betalen voor en aleer de leverantien van requisitien &c. daar wij nu al reeds 
meer dan 1½ jaar na hebben moeten wagten, en daar wij zo dikwils, dog 
tevergeefs om gevraagt hebben, voldaan zijn. 

Voorts word nog door de schout berigt dat door hem was ontvangen een 
missive van den burger Pieter Verijp, bij gelegenheid dat hem door de bode uit 
naam der Municipaliteit was gezegt f 4:1:- in beslag te houden van Aart de 
Zeeuw zijn arbeider, wegens quotisatiegeld hetgeen hij nog van ouds schuldig 
is, inhoudende dat de municip. iets van hem vorderde, hetgeen hij niet 
vermogt te doen, en daarom ook niet zoude doen, &c.
Welke missive voor notificatie werd aangenomen.

Vervolgens word nog door den schout gecommuniceert, dat hij voor 3 à 4 
dagen, den schipper Hendrik Bouman ten huize en in prezentie van den 
secretaris had onderhouden, over het slegt observeeren van het reglement 
hem betreffende, en dat hij, schout, door de Municip. was gelast om 'er naar 
te zien, en te zorgen dat zij, schippers, voor het vervolg beter aan hunnen pligt 
voldeden, of anders de boete bij het reglement bepaald, moesten betalen, en 
daarom hem dit nu nog ten overvloede zeide, ten einde zig daarna te kunne 
gedragen, waarop door hem, H. Bouman, in, sin en substantie wierd gezegt, 
het is tog wat te zeggen, dat wij zo naar gezien worden, en wel maar door 
eenige, want Leendert Vermaas heeft mij te Dordt, voor of in de brouwerij van 



het Anker gezegt, dat 'er in de vergadering niet van gesproken is, dan alleen 
door twee leden, die 'er wat veel over leijden te rammelen, en die waren Koen 
van Strijen en Arij de Vlaming, waarop hij, schout, had gerepliceerd, als dit 
waar is, dat Vermaas dat heeft gezegt, dan ben ik niet in staat, om de 
decreten, bij de Municip. genomen, te kunnen mainteneeren, en dan oordeel 
ik ook, dat Vermaas in de boete vervallen is, bij de wet bepaald van niets uit 
de vergadering te mogen zeggen, en hij zou dan ook gelogen hebben, vermits 
het decreet collegialiter genomen is. 

De leden der Municipaliteit dit berigt gehoort hebbende, stonden verbaast, 
en den burger Vermaas vorderde, dat Hendrik Bouman op het oogenblik 
zoude geciteert worden voor de vergadering. Denzelven gecompareert zijnde, 
wierd door Vermaas aan hem gevraagt, wat dat hij aan hem hadde gezegt, 
waarop door Bouman wierd geantwoord, ik heb je te Dord gesproken en doe 
heb ik tegen Uw gezegt, ik dagt dat wij goede vrienden waren, en ik weet ook 
nog niet beter, maar het is tog ongelukkig, dat gijl. ons zo naar reikt en daar 't 
haast niet moogelijk is dat wij altijd op ons tijd kunnen afvaren en aankomen. 
Maar vraagde Vermaas daarop aan Bouman: heb ik ook aan uw gezegt dat 'er 
maar twee leden der Municip. waren die daarover rammelden, namelijk Van 
Strijen en de Vlaming, waarop hij antwoorde, neen. Doe zeide de Vlaming 
daarop, maar Bouman, wie heeft het u dan gezegt, je hebt in presentie van de 
schout en secretaris gezegt, dat Vermaas zeide, dat ik en van Strijen de luij 
waren die daarover rammelden, en derhalven zal je hier de man noemen, 
hetzij Vermaas of een ander. 
Bouman zei daarop, ja ik weet dat niet meer wie het mij heeft gezegt, ik kan 
dat zo lang niet onthouden. Neen, zeide de Vlaming daarop, daar is het niet 
mee genoeg, je zult de man noemen, of anders hou ik u voor denzelven en je 
kund verzekerd zijn dat wij 't 'er niet bij zullen laten zitten. 
Vervolgens nog eenigen woordenwisselingen geschied zijnde, zeide Hendrik 
Bouman, dat hij 't verzonnen had, en derhalven excus vraagde, en dat hij voor 
't vervolg voorzigtiger zou zijn, 't welk van dat gevolg was, dat door 
tusschenkomst van de andere leden, de burgers de Vlaming en Van Strijen, 
alsmede Vermaas daarmede genoegen namen, dog hem, H. Bouman 
waarschuwden van zig, voor zulke of zoortgelijke dingen in 't vervolg te 
wagten, want als het weer voorviel, hij 'er dan zoo gemakkelijk niet zoude 
afkomen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21e september 1796, het 
2e jaar de Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, sec. 

Vergadering gehouden door de Municipaliteit van 'G 
Gravendeel en Leer-Ambagt op Woensdag den 21e 
September 1796, het 2e jaar der Bataavsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 
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het Anker gezegt, dat 'er in de vergadering niet van gesproken is, dan alleen 
door twee leden, die 'er wat veel over leijden te rammelen, en die waren Koen 
van Strijen en Arij de Vlaming, waarop hij, schout, had gerepliceerd, als dit 
waar is, dat Vermaas dat heeft gezegt, dan ben ik niet in staat, om de 
decreten, bij de Municip. genomen, te kunnen mainteneeren, en dan oordeel 
ik ook, dat Vermaas in de boete vervallen is, bij de wet bepaald van niets uit 
de vergadering te mogen zeggen, en hij zou dan ook gelogen hebben, vermits 
het decreet collegialiter genomen is.

De leden der Municipaliteit dit berigt gehoort hebbende, stonden verbaast, 
en den burger Vermaas vorderde, dat Hendrik Bouman op het oogenblik 
zoude geciteert worden voor de vergadering. Denzelven gecompareert zijnde, 
wierd door Vermaas aan hem gevraagt, wat dat hij aan hem hadde gezegt, 
waarop door Bouman wierd geantwoord, ik heb je te Dord gesproken en doe 
heb ik tegen Uw gezegt, ik dagt dat wij goede vrienden waren, en ik weet ook 
nog niet beter, maar het is tog ongelukkig, dat gijl. ons zo naar reikt en daar 't 
haast niet moogelijk is dat wij altijd op ons tijd kunnen afvaren en aankomen. 
Maar vraagde Vermaas daarop aan Bouman: heb ik ook aan uw gezegt dat 'er 
maar twee leden der Municip. waren die daarover rammelden, namelijk Van 
Strijen en de Vlaming, waarop hij antwoorde, neen. Doe zeide de Vlaming 
daarop, maar Bouman, wie heeft het u dan gezegt, je hebt in presentie van de 
schout en secretaris gezegt, dat Vermaas zeide, dat ik en van Strijen de luij 
waren die daarover rammelden, en derhalven zal je hier de man noemen, 
hetzij Vermaas of een ander.
Bouman zei daarop, ja ik weet dat niet meer wie het mij heeft gezegt, ik kan 
dat zo lang niet onthouden. Neen, zeide de Vlaming daarop, daar is het niet 
mee genoeg, je zult de man noemen, of anders hou ik u voor denzelven en je 
kund verzekerd zijn dat wij 't 'er niet bij zullen laten zitten.
Vervolgens nog eenigen woordenwisselingen geschied zijnde, zeide Hendrik 
Bouman, dat hij 't verzonnen had, en derhalven excus vraagde, en dat hij voor 
't vervolg voorzigtiger zou zijn, 't welk van dat gevolg was, dat door 
tusschenkomst van de andere leden, de burgers de Vlaming en Van Strijen, 
alsmede Vermaas daarmede genoegen namen, dog hem, H. Bouman 
waarschuwden van zig, voor zulke of zoortgelijke dingen in 't vervolg te 
wagten, want als het weer voorviel, hij 'er dan zoo gemakkelijk niet zoude 
afkomen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21e september 1796, het 
2e jaar de Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, sec.

Vergadering gehouden door de Municipaliteit van 'G 
Gravendeel en Leer-Ambagt op Woensdag den 21e 
September 1796, het 2e jaar der Bataavsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.



Zijn gecompareerd de geciteerde burgers Arij den Dekker en Jacob van den 
Willigen, en wel eerst Arij den Dekker, dewelke door de schout wierd gezegt, 
dat de reden van zijne roeping alhier daarin bestond, dat hij tot drie herhaalde 
reizen bij publicatie had laten bekend maken, dat 'er zitdag van het 
agterstallige quotisatiegeld zoude worden gehouden en dat hij, Arij den 
Dekker, niet eens daarna had omgezien, waarop Arij den Dekker zeide, ik 
beken het schuldig te zijn, maar ik moet nog geld van 't dorp hebben, en als 
dat betaald word, zal ik ook betalen, en dat is van drie verteeringen, te mijnen 
huize bij het probeeren der brandspuit. Waarop de schout zeide, is dat zoo, 
dan moet je voorzeker ook je geld hebben, maar dat wist ik niet, en dan had 't 
je pligt geweest, om bij mij te komen, maar dit hebt gij niet gedaan en dus u 
pligt verzuimt, je moet nu maar eens bij mij komen en dan zullen wij 
afrekenen. 

Jacob van den Willigen, binnengestaan zijnde, is hem door den schout 
gezegt als voren. Dewelke daarop zeide volstrekt niet te hebben geweten dat 
hij schuldig was, want dat Bosveld zijn huisje had vrijgesteld, en nu bleek dat 
Kluit het op 5 stuivers had aangeslagen, en hem nooit gemaand had, dat het 
nu ten eersten voor hem zoveel was om te betalen en verzogt om 'er twee maal 
over te doen, 't welk hem zonder eenige tegenstand wierd toegestaan. 

Voorts word de commissie, dewelke bij de vorige bijeenkomst was benoemd 
naar Maasdam, verzogt om raport te doen van hare verrigtingen. Dezelve dat 
doet als volgt, en zegt -'er is volmaakt niets voorgevallen- 

Vervolgens stond binnen een commissie uit den kerkenraad, ten einde de 
taxatielijst door de kerkenraad geformeert, ter visie te geven. Dezelve gelezen 
zijnde, wierden eenige aanmerkingen daarop gemaakt, van zommige die na 
een ander wat verhoogt diende te worden en eenige weinige die te hoog 
stonden, dewelke door den secretaris wierden opgeteekent, en waarvan de 
commissie aan hunne committenten zoude raport maken, en 'er nader over 
spreken. Voor het overige wierd dezelve lijst eenparig goedgekeurd en door de 
secretaris geauthentiseert en door een commissie uit de Municip. verzogt, 
tegen aanstaande zaturdag den 24e september des namiddags ten 2 uuren in 
de consistorie, ten einde de bezwaren van de zig alsdan adresseerende 
burgers te horen en 'er over te oordeelen. 

Vervolgens is gecompareert den burger Pieter de Vries, dewelke nadere 
elicudatie verzogt omtrent de beschuldiging hem laatst te laste gelegd door 
twee leden der Municipaliteit van Strijen en de Vlaming, zeggende dat hij daar 
geen duidelijk begrip van had, waarop door de schout wierd gezegt, het de 
zaak van de Municip. niet te zijn, gelijk ook uit het raport van de commissie 
was gebleken, dat die 'er ook zo over dagt, waarop de Vries zeide, dat hij het 
dan aan diegene vraagde, welke hem hadden beschuldigt, en door dezelve 
wierd gezegt dat datgene hetwelk zij van hem hadden gezegt, geen nadere 
elicudatie nodig hadden, dat de zaak daarin voorkomende, wereldkundig was, 
en hetgeen ze verder gezegt hadden, namelijk verwondert te zijn dat zoo een 
man als hij zulks hadde gedaan, nog bleven zeggen, en ingeval hij 'er verder 
iets van wilde hebben, dan maar doen konde hetgeen hem goeddagt. Waarop 
vervolgens nog eenige woordenwisselingen voorvielen, alsmede een aanmaning 
tot vredelievende gevoelens, en doe den burger De Vries vertrok. 
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Zijn gecompareerd de geciteerde burgers Arij den Dekker en Jacob van den 
Willigen, en wel eerst Arij den Dekker, dewelke door de schout wierd gezegt, 
dat de reden van zijne roeping alhier daarin bestond, dat hij tot drie herhaalde 
reizen bij publicatie had laten bekend maken, dat 'er zitdag van het 
agterstallige quotisatiegeld zoude worden gehouden en dat hij, Arij den 
Dekker, niet eens daarna had omgezien, waarop Arij den Dekker zeide, ik 
beken het schuldig te zijn, maar ik moet nog geld van 't dorp hebben, en als 
dat betaald word, zal ik ook betalen, en dat is van drie verteeringen, te mijnen 
huize bij het probeeren der brandspuit. Waarop de schout zeide, is dat zoo, 
dan moet je voorzeker ook je geld hebben, maar dat wist ik niet, en dan had 't 
je pligt geweest, om bij mij te komen, maar dit hebt gij niet gedaan en dus u 
pligt verzuimt, je moet nu maar eens bij mij komen en dan zullen wij 
afrekenen.

Jacob van den Willigen, binnengestaan zijnde, is hem door den schout 
gezegt als voren. Dewelke daarop zeide volstrekt niet te hebben geweten dat 
hij schuldig was, want dat Bosveld zijn huisje had vrijgesteld, en nu bleek dat 
Kluit het op 5 stuivers had aangeslagen, en hem nooit gemaand had, dat het 
nu ten eersten voor hem zoveel was om te betalen en verzogt om 'er twee maal 
over te doen, 't welk hem zonder eenige tegenstand wierd toegestaan.

Voorts word de commissie, dewelke bij de vorige bijeenkomst was benoemd 
naar Maasdam, verzogt om raport te doen van hare verrigtingen. Dezelve dat 
doet als volgt, en zegt -'er is volmaakt niets voorgevallen-

Vervolgens stond binnen een commissie uit den kerkenraad, ten einde de 
taxatielijst door de kerkenraad geformeert, ter visie te geven. Dezelve gelezen 
zijnde, wierden eenige aanmerkingen daarop gemaakt, van zommige die na 
een ander wat verhoogt diende te worden en eenige weinige die te hoog 
stonden, dewelke door den secretaris wierden opgeteekent, en waarvan de 
commissie aan hunne committenten zoude raport maken, en 'er nader over 
spreken. Voor het overige wierd dezelve lijst eenparig goedgekeurd en door de 
secretaris geauthentiseert en door een commissie uit de Municip. verzogt, 
tegen aanstaande zaturdag den 24e september des namiddags ten 2 uuren in 
de consistorie, ten einde de bezwaren van de zig alsdan adresseerende 
burgers te horen en 'er over te oordeelen.

Vervolgens is gecompareert den burger Pieter de Vries, dewelke nadere 
elicudatie verzogt omtrent de beschuldiging hem laatst te laste gelegd door 
twee leden der Municipaliteit van Strijen en de Vlaming, zeggende dat hij daar 
geen duidelijk begrip van had, waarop door de schout wierd gezegt, het de 
zaak van de Municip. niet te zijn, gelijk ook uit het raport van de commissie 
was gebleken, dat die 'er ook zo over dagt, waarop de Vries zeide, dat hij het 
dan aan diegene vraagde, welke hem hadden beschuldigt, en door dezelve 
wierd gezegt dat datgene hetwelk zij van hem hadden gezegt, geen nadere 
elicudatie nodig hadden, dat de zaak daarin voorkomende, wereldkundig was, 
en hetgeen ze verder gezegt hadden, namelijk verwondert te zijn dat zoo een 
man als hij zulks hadde gedaan, nog bleven zeggen, en ingeval hij 'er verder 
iets van wilde hebben, dan maar doen konde hetgeen hem goeddagt. Waarop 
vervolgens nog eenige woordenwisselingen voorvielen, alsmede een aanmaning 
tot vredelievende gevoelens, en doe den burger De Vries vertrok.



Eindelijk ging men over tot het vrkiezen van een commissie tegen bovenge-
noemde dag en uur in de consistorie, en zijn daar bij het lot verkoren de 
burgers Koen J. van Strijen en Arij K. Smits, dog den eerstgenoemde gaf deze 
zijne commissie over aan schout Pasman. 

N.B. den 2e october zijn in den huwelijken staat bevestigt, Arij Willems de 
Zeeuw, met Pieternella Snijders, J.M. en J.D. beide van 'S Gravendeel, als-
mede Cornelis Jansz. Molendijk J.M. van Wieldrecht met Lijsje Walraven J.D. 
van 'S Gr'deel. 
Vervolgens scheide de vergadring. 
Aldus geresumeert, gearresteert, en geteekent, den 13e October 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel. sec. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 
'S Gravendeel en Leerambagt op Donderdag den 3e October 
1796 het 2e jaar der Bataavsche vrijheid 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 

De commissie bij de vorige vergadering benoemt doet raport als volgt, dat 
'er tijde van het bijeenzijn van de commissie eenige perzonen waren gecompa-
reerd om te doleeren, dat de meeste van dien aard waren, dat de commissie 
uit de kerkenraad omtrent dezelve volmagt had, om ze te remedieeren, maar  
van eenige niet, dat vervolgens zulks aan den predikant was berigt, dewelke 
goed vond dienzelfde avond nog kerkenraad te beleggen, ten einde de 
commissie raport zoude kunnen uitbrengen, en verder gedelibereert worden, 
over die doleerende burgers, welke de commissie niet had kunnen decideeren, 
dat zulks geschied was en met dat gevolg, dat na rijpe deliberatie was 
goedgevonden om zommige van die perzonen nog iets te verminderen en 
andere wederom niets, en ze vervolgens te citeeren tegen morgen voor den 
kerkenraad, ten einde ze daarvan kennis te geven, met declaratie dat 'er nu 
geene verandering meer in konde gemaakt worden, en ingeval zij daaraan niet 
gelievde te voldoen, dat dan de kerkenraad van hun niets konde ontvangen. 

De schout zegt vervolgens, de voornaamste reden van deze bijeenkomst te 
bestaan daarin dat het octroij van het Provintiaal Bestuur wegens de 
dorpsbelasting was ingekomen, en dat den burger Verhoeff had verzogt, om 
binnen 14 dagen het geld van Kluit te mogen hebben, waarop gedelibereert 
zijnde, is begrepen dat die tijt wat te kort is en bijna ondoenelijk om het hem 
in die tijt te kunnen bezorgen, en verder goedgevonden, om een commissie te 
benoemen, ten einde zig bij Verhoeff te vervoegen, met verzoek, was het 
mogelijk om nog zes weken, en dus tot den eersten december, uitstel, en zijn 
tot die commissie benoemt, de burgers C. Verijp en T. van de Koppel. 

Is gecompareert de schoolmeester, dewelke kennis gaf van een lek in 't 
schoolhuis, alsmede van eenige defecte banken in het school, en verzogt 
daarin voorziening, alsmede om permissie om in de week van Alderheiligen 
voor een dag of drie van huis te mogen gaan. Waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden om na het eerste onderzoek te doen en het te herstellen en het 
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Eindelijk ging men over tot het vrkiezen van een commissie tegen bovenge-
noemde dag en uur in de consistorie, en zijn daar bij het lot verkoren de 
burgers Koen J. van Strijen en Arij K. Smits, dog den eerstgenoemde gaf deze 
zijne commissie over aan schout Pasman.

N.B. den 2e october zijn in den huwelijken staat bevestigt, Arij Willems de 
Zeeuw, met Pieternella Snijders, J.M. en J.D. beide van 'S Gravendeel, als-
mede Cornelis Jansz. Molendijk J.M. van Wieldrecht met Lijsje Walraven J.D. 
van 'S Gr'deel.
Vervolgens scheide de vergadring.
Aldus geresumeert, gearresteert, en geteekent, den 13e October 1796 het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout  T. van de 
Koppel. sec.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 
'S Gravendeel en Leerambagt op Donderdag den 3e October 
1796 het 2e jaar der Bataavsche vrijheid

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.

De commissie bij de vorige vergadering benoemt doet raport als volgt, dat 
'er tijde van het bijeenzijn van de commissie eenige perzonen waren gecompa-
reerd om te doleeren, dat de meeste van dien aard waren, dat de commissie 
uit de kerkenraad omtrent dezelve volmagt had, om ze te remedieeren, maar 
van eenige niet, dat vervolgens zulks aan den predikant was berigt, dewelke 
goed vond dienzelfde avond nog kerkenraad te beleggen, ten einde de 
commissie raport zoude kunnen uitbrengen, en verder gedelibereert worden, 
over die doleerende burgers, welke de commissie niet had kunnen decideeren, 
dat zulks geschied was en met dat gevolg, dat na rijpe deliberatie was 
goedgevonden om zommige van die perzonen nog iets te verminderen en 
andere wederom niets, en ze vervolgens te citeeren tegen morgen voor den 
kerkenraad, ten einde ze daarvan kennis te geven, met declaratie dat 'er nu 
geene verandering meer in konde gemaakt worden, en ingeval zij daaraan niet 
gelievde te voldoen, dat dan de kerkenraad van hun niets konde ontvangen.

De schout zegt vervolgens, de voornaamste reden van deze bijeenkomst te 
bestaan daarin dat het octroij van het Provintiaal Bestuur wegens de 
dorpsbelasting was ingekomen, en dat den burger Verhoeff had verzogt, om 
binnen 14 dagen het geld van Kluit te mogen hebben, waarop gedelibereert  
zijnde, is begrepen dat die tijt wat te kort is en bijna ondoenelijk om het hem 
in die tijt te kunnen bezorgen, en verder goedgevonden, om een commissie te 
benoemen, ten einde zig bij Verhoeff te vervoegen, met verzoek, was het 
mogelijk om nog zes weken, en dus tot den eersten december, uitstel, en zijn 
tot die commissie benoemt, de burgers C. Verijp en T. van de Koppel.

Is gecompareert de schoolmeester, dewelke kennis gaf van een lek in 't
schoolhuis, alsmede van eenige defecte banken in het school, en verzogt 
daarin voorziening, alsmede om permissie om in de week van Alderheiligen 
voor een dag of drie van huis te mogen gaan. Waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden om na het eerste onderzoek te doen en het te herstellen en het 



tweede hem te permitteeren voor zooveel deze vergadering aangaat. 
De schout steld voor dat daar de beestemarkt eerstdaags ophanden is, om 

de zilveren doos voor de premie in de maak te doen, welk voorstel algemeen is 
goedgekeurd. 

De schout communiceert, dat bij hem van deze en gene burgers klagten 
waren ingekomen, omtrent het slegt gedrag van veele jongens en andere die 
bij avond en ontijden ongeregeltheden aan de huizen en heiningen der 
ingezetenen plegen. Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden een 
publicatie daaromtrent te doen, en een poenaliteit van drie guldens daarop te 
stellen, de helft voor den aanbrenger en den wederhelvt voor den aanbrenger 
dezer dorpe. En in de zelve publicatie nogmaals een sterke aansporing doen 
om de voormalige publicatien aangaande het tabakroken zonder dopje of 
sluifje na te komen, vermits dezelve voor 't vervolg ten aldersterksten zullen 
worden gemainteneerd, alsmede dat de boetens daarvan wegens edelmoedige 
afstand van den schout zullen komen ten profijte van het dorp. 

Verder is na deliberatie goedgevonden om nogmaals een missive te zenden 
aan het Provintiaal Committé van Holland, ten einde te verzoeken om betaling 
voor geleverde beesten, als anders, terwijl in geval van geen betaling 
verkrijgende, de ingezetenen, die leverantien als anders gedaanhebben, niet in 
staat zijn om aan de geldheffing te kunnen voldoen. 
En is den secretaris gelast de bovengenoemde publicatie als mede deze 
missive te concipieeren. 

Is gecompareert een commissie uit den krijgsraad alhier, dewelke kennis 
gaf, dat den burger Koen Roos, lid van de gewapende burgermagt alhier, tot 
twee herhaalde reizen was geciteerd voor den krijgsraad, en door den zelven 
zijne nalatigheid in het niet observeeren van zijne verpligting te kennen 
gegeven zijnde, door dien hij niet mede onder de wapenen komt, tijde der 
excersitie, en ook weigerd zijne boetens te betalen. Dat denzelve zig de eerste 
reize had verontschuldigt met te zeggen, het gaat niet goed, en zo lang als het 
zoo gaat, zal ik mijn zin doen en komen als ik wil, en de tweede reis had hij 
gezegt, onder veel meer andere hatelijke uitdrukkingen, ik zal me geweer thuis 
brengen en ik betaal ook geen boete. 

Alsmede dat de burgers H. van de Veest, Jan M. Barendrecht en Jan H. de 
Vlaming, door de krijgsraad waren gesteld op contributie, en niets van dezelve 
tot nog toe hadden betaald, maar volstrekt weigerden om zulks te doen, en 
ook om onder de wapenen te komen, dat de krijgsraad derhalven had 
goedgevonden om een commissie te decerneeren, ten einde de municip. te 
verzoeken, om de vier genoemde perzonen voor hun te dagvaarden, tegen 
aanstaande woensdag, zijnde burendingdag, om opgem. verschillen, ware het 
mogelijk uit den weg te ruimen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert 
om aan het verzoek van de krijgsraad te voldoen. 

Voorts is men overgegaan tot het formeeren van een plan van taxatie over 
alle in en opgezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, en daar zoverre 
mede gevordert zijnde, dat het dorp afgewerkt was, vond men goed, om het 
overige te staken, tot zaturdag den 15e dezer 's namiddags ten vier uuren, en 
dus de vergadering tot gemelde dag en uur te adjourneeren. 

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 15e october 1796, het 2e 
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tweede hem te permitteeren voor zooveel deze vergadering aangaat.
De schout steld voor dat daar de beestemarkt eerstdaags ophanden is, om 

de zilveren doos voor de premie in de maak te doen, welk voorstel algemeen is 
goedgekeurd.

De schout communiceert, dat bij hem van deze en gene burgers klagten 
waren ingekomen, omtrent het slegt gedrag van veele jongens en andere die 
bij avond en ontijden ongeregeltheden aan de huizen en heiningen der 
ingezetenen plegen. Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden een 
publicatie daaromtrent te doen, en een poenaliteit van drie guldens daarop te 
stellen, de helft voor den aanbrenger en den wederhelvt voor den aanbrenger 
dezer dorpe. En in de zelve publicatie nogmaals een sterke aansporing doen 
om de voormalige publicatien aangaande het tabakroken zonder dopje of 
sluifje na te komen, vermits dezelve voor 't vervolg ten aldersterksten zullen 
worden gemainteneerd, alsmede dat de boetens daarvan wegens edelmoedige 
afstand van den schout zullen komen ten profijte van het dorp.

Verder is na deliberatie goedgevonden om nogmaals een missive te zenden 
aan het Provintiaal Committé van Holland, ten einde te verzoeken om betaling 
voor geleverde beesten, als anders, terwijl in geval van geen betaling 
verkrijgende, de ingezetenen, die leverantien als anders gedaanhebben, niet in 
staat zijn om aan de geldheffing te kunnen voldoen.
En is den secretaris gelast de bovengenoemde publicatie als mede deze 
missive te concipieeren.

Is gecompareert een commissie uit den krijgsraad alhier, dewelke kennis 
gaf, dat den burger Koen Roos, lid van de gewapende burgermagt alhier, tot 
twee herhaalde reizen was geciteerd voor den krijgsraad, en door den zelven 
zijne nalatigheid in het niet observeeren van zijne verpligting te kennen 
gegeven zijnde, door dien hij niet mede onder de wapenen komt, tijde der 
excersitie, en ook weigerd zijne boetens te betalen. Dat denzelve zig de eerste 
reize had verontschuldigt met te zeggen, het gaat niet goed, en zo lang als het 
zoo gaat, zal ik mijn zin doen en komen als ik wil, en de tweede reis had hij 
gezegt, onder veel meer andere hatelijke uitdrukkingen, ik zal me geweer thuis 
brengen en ik betaal ook geen boete. 

Alsmede dat de burgers H. van de Veest, Jan M. Barendrecht en Jan H. de 
Vlaming, door de krijgsraad waren gesteld op contributie, en niets van dezelve 
tot nog toe hadden betaald, maar volstrekt weigerden om zulks te doen, en 
ook om onder de wapenen te komen, dat de krijgsraad derhalven had 
goedgevonden om een commissie te decerneeren, ten einde de municip. te 
verzoeken, om de vier genoemde perzonen voor hun te dagvaarden, tegen 
aanstaande woensdag, zijnde burendingdag, om opgem. verschillen, ware het 
mogelijk uit den weg te ruimen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert 
om aan het verzoek van de krijgsraad te voldoen.

Voorts is men overgegaan tot het formeeren van een plan van taxatie over 
alle in en opgezetenen van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, en daar zoverre 
mede gevordert zijnde, dat het dorp afgewerkt was, vond men goed, om het 
overige te staken, tot zaturdag den 15e dezer 's namiddags ten vier uuren, en 
dus de vergadering tot gemelde dag en uur te adjourneeren.

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 15e october 1796, het 2e 



jaar der Bataavsche Vrijheid. 
H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 's-
Gravendeel en Leer-Ambagt op Zaturdag den 15e October 
1796, het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communeert dat hij zig bij de zilversmit Schoenmakers heeft 
vervoegd, met oogmerk om de doos voor de beestenmarkt in de maak te doen, 
en dat denzelve per geluk een oude doos had van 21 glds, die zeer geschikt 
was volgens zijn oordeel, en dat hij met Schoenmakers was overeengekomen 
om dezelve voor 20 gld te leveren en hem als een nieuwe te maken, 't welk 
unaniem wierd goedgekeurd. 

Voorts dat hij het request aan Repelaar had bezorgt en denzelven had 
gezegt dat de Municip. nu  voort kon gaan. 

De commissie bij Verhoeff geweest zijnde, doet raport, daarin bestaande, 
dat zij hem het verzoek hadden gedaan om in plaats van veertien dagen, zes 
weken en dus tot den le december uitstel te mogen hebben om de f 1647:13:-
van Kluit aan hem te bezorgen, vermits de meeste burgers, dewelke van 
belang aan die belasting moesten contribueeren, thans nog niet bij kas zijn, 
en dat hij, Verhoeff had gezegt, hoe eerder dat hij het geld had voor zijn Mrs, 
hoe liever, dog dat hij volkomen genoegen nam in het voorstel van de 
commissie, dus wanneer hij den eersten december het geld hadde, vergenoegt 
was, maar dat de Municip. hem dienst zoude doen wanneer 'er 3 à 400 glds of 
meer door hun was ontvangen, het alsdan maar aan hem zoude gelieve te 
bezorgen, dat hij dan quitantie op rekening zoude geven. 

De commissie word door de schout uit naam der Municip. voor hare ver-
richtingen bedankt. 

Voorts ging men over tot het voltooijen der taxatielijst, en hetzelve tot het 
einde gebragt zijnde, is door den schout in omvraag gebragt of iemand van de 
leden iets op dezelve had aan te merken, 't welk eenparig met neen wierd 
beantwoord, en dus dezelve geapprobeerd. 

Vervolgens is in deliberatie gebragt, hoe nu verder te handelen, omtrent de 
invordering der gelden en geresolveert dezelve te ontvangen in twee termijnen, 
als den eerste op maandag den 31e october, en de tweede op vrijdag den 18e 
noverber 1796, en dat op die twee dagen ten huize van den schout zitdag zal 
worden gehouden, dog dat diegene die verkiezen ineens te betalen, zulks 
kunnen doen ten allen dagen ten huize voorsz., alsmede om gedrukte billetten 
bij alle ingezetenen rond te zenden, daartoe den secretaris een concept voorlas 
van dezen inhoud. 

De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt volgens octroij van 't 
Provintiaal Bestuur van Holland, van dato 12 augustus 1796, geauthoriseerd 
zijnde, om naar hunne beste kennis en wetenschap en op den eed in den 
aanvang hunner bedieninge gedaan, over de respective burgers en ingezetenen 
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jaar der Bataavsche Vrijheid.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 's-
Gravendeel en Leer-Ambagt op Zaturdag den 15e October 
1796, het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De schout communeert dat hij zig bij de zilversmit Schoenmakers heeft 
vervoegd, met oogmerk om de doos voor de beestenmarkt in de maak te doen, 
en dat denzelve per geluk een oude doos had van 21 glds, die zeer geschikt 
was volgens zijn oordeel, en dat hij met Schoenmakers was overeengekomen 
om dezelve voor 20 gld te leveren en hem als een nieuwe te maken, 't welk 
unaniem wierd goedgekeurd.

Voorts dat hij het request aan Repelaar had bezorgt en denzelven had 
gezegt dat de Municip. nu voort kon gaan.

De commissie bij Verhoeff geweest zijnde, doet raport, daarin bestaande, 
dat zij hem het verzoek hadden gedaan om in plaats van veertien dagen, zes 
weken en dus tot den 1e december uitstel te mogen hebben om de f 1647:13:-
van Kluit aan hem te bezorgen, vermits de meeste burgers, dewelke van 
belang aan die belasting moesten contribueeren, thans nog niet bij kas zijn, 
en dat hij, Verhoeff had gezegt, hoe eerder dat hij het geld had voor zijn Mrs, 
hoe liever, dog dat hij volkomen genoegen nam in het voorstel van de 
commissie, dus wanneer hij den eersten december het geld hadde, vergenoegt 
was, maar dat de Municip. hem dienst zoude doen wanneer 'er 3 à 400 glds of 
meer door hun was ontvangen, het alsdan maar aan hem zoude gelieve te 
bezorgen, dat hij dan quitantie op rekening zoude geven.

De commissie word door de schout uit naam der Municip. voor hare ver-
richtingen bedankt.

Voorts ging men over tot het voltooijen der taxatielijst, en hetzelve tot het 
einde gebragt zijnde, is door den schout in omvraag gebragt of iemand van de 
leden iets op dezelve had aan te merken, 't welk eenparig met neen wierd 
beantwoord, en dus dezelve geapprobeerd.

Vervolgens is in deliberatie gebragt, hoe nu verder te handelen, omtrent de 
invordering der gelden en geresolveert dezelve te ontvangen in twee termijnen, 
als den eerste op maandag den 31e october, en de tweede op vrijdag den 18e 
noverber 1796, en dat op die twee dagen ten huize van den schout zitdag zal 
worden gehouden, dog dat diegene die verkiezen ineens te betalen, zulks 
kunnen doen ten allen dagen ten huize voorsz., alsmede om gedrukte billetten 
bij alle ingezetenen rond te zenden, daartoe den secretaris een concept voorlas 
van dezen inhoud.

De Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt volgens octroij van 't 
Provintiaal Bestuur van Holland, van dato 12 augustus 1796, geauthoriseerd 
zijnde, om naar hunne beste kennis en wetenschap en op den eed in den 
aanvang hunner bedieninge gedaan, over de respective burgers en ingezetenen 



te formeeren een omslag, etc, word bij dezen getaxeert op 
de somma van f ten einde dezelve te bezorgen in handen van den schout 

dezer dorpe H. Pasman, op zodanige voet en wijze, als den 16 october 1.1. is 
gepubliceert en geaffigeert, terwijl de nalatigen bij parate executie (desnoods) tot 
betaling zullen worden genoodzaakt. 
's-Gravendeel, den october 1796, het 2e jaar der Bataavsche vrijheid. 

Ter ordonnatie van de Mun. voor hun 
Als secretaris 

Welk concept algemeen wierd goedgekeurd en den secretaris gelast, de nodige 
exemplaren ervan te doen drukken. 
Nog is geresolveert om morgen het bekomen octroij door den secretaris te 
doen publiceeren, alsmede daarbij te voegen, wanneer en waar 'er zitdag tot 
den ontvang zal worden gehouden. 

Vervolgens stond binnen een commissie uit het directiewezen der grondver-
gadering alhier, met verzoek om van de nodigen schrijfbehoeftens alsmede 
van vuur en ligt voorzien te worden, en om de stemgeregtigde burgers bij 
publicatie op te roepen, tegen eerstkomende dinsdag den 18e dezer des 
avonds ten halv zeven uuren, ten einde de grondvergadering finaal in werking 
te brengen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om dezelve door den 
secretaris (dewelke daartoe wierd gelast) van schrijfbehoeftens, alsmede van 
ligt, te doen voorzien, zullende de municip. voor het vuur ook zorgen, alsmede 
om de stemregtigde burgers tegen voormelde tijd op te roepen, van welk een 
en ander de commissie wierd kennis gegeven en den secretaris gelast de 
nodige publicatie in gereedheid te brengen. 

Nog is na deliberatie eenparig goedgevonden om bij publicatie bekend te 
maken, dat aanstaande zaturdag 's namiddags ten drie uuren, de straten op 
dezen dorpe zullen werden beschouwen, en dat dus een ider zal hebben te 
zorgen, dat dezelve alsdan zijn gezuiverd van alle modder en vuiligheid, op de 
boete van 30 stuivers, alsmede dat zulks zal continueeren, ider zaturdag op 
het voorsz. uur, wordende den secretaris mede gelast om daarvoor een 
publicatie te vervaardigen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 19e october 1796 het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Muncipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op woensdag den 19e october 1796, het 
2e jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De president-scheepen communiceert, dat den burger Leendert Vermaas bij 
hem was geweest en gezegt dat hij heden de vergadering niet wel kon 
bijwoonen, uit hoofde van het buiijig weer, dog dat hij, president, hem gezegt 
had, dat het zeer nodig was dat hij kwam, en hem derhalven geen permissie 
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te formeeren een omslag, etc, word bij dezen getaxeert op 
de somma van f    ten einde dezelve te bezorgen in handen van den schout 

dezer dorpe H. Pasman, op zodanige voet en wijze, als den 16 october l.l. is 
gepubliceert en geaffigeert, terwijl de nalatigen bij parate executie (desnoods) tot 
betaling zullen worden genoodzaakt.
's-Gravendeel, den   october 1796, het 2e jaar der Bataavsche vrijheid.

Ter ordonnatie van de Mun. voor hun
Als secretaris

Welk concept algemeen wierd goedgekeurd en den secretaris gelast, de nodige 
exemplaren ervan te doen drukken.
Nog is geresolveert om morgen het bekomen octroij door den secretaris te 
doen publiceeren, alsmede daarbij te voegen, wanneer en waar 'er zitdag tot 
den ontvang zal worden gehouden.

Vervolgens stond binnen een commissie uit het directiewezen der grondver-
gadering alhier, met verzoek om van de nodigen schrijfbehoeftens alsmede 
van vuur en ligt voorzien te worden, en om de stemgeregtigde burgers bij 
publicatie op te roepen, tegen eerstkomende dinsdag den 18e dezer des 
avonds ten halv zeven uuren, ten einde de grondvergadering finaal in werking 
te brengen.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om dezelve door den 
secretaris (dewelke daartoe wierd gelast) van schrijfbehoeftens, alsmede van 
ligt, te doen voorzien, zullende de municip. voor het vuur ook zorgen, alsmede 
om de stemregtigde burgers tegen voormelde tijd op te roepen, van welk een 
en ander de commissie wierd kennis gegeven en den secretaris gelast de 
nodige publicatie in gereedheid te brengen.

Nog is na deliberatie eenparig goedgevonden om bij publicatie bekend te 
maken, dat aanstaande zaturdag 's namiddags ten drie uuren, de straten op 
dezen dorpe zullen werden beschouwen, en dat dus een ider zal hebben te 
zorgen, dat dezelve alsdan zijn gezuiverd van alle modder en vuiligheid, op de 
boete van 30 stuivers, alsmede dat zulks zal continueeren, ider zaturdag op 
het voorsz. uur, wordende den secretaris mede gelast om daarvoor een 
publicatie te vervaardigen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 19e october 1796 het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Muncipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op woensdag den 19e october 1796, het 
2e jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De president-scheepen communiceert, dat den burger Leendert Vermaas bij 
hem was geweest en gezegt dat hij heden de vergadering niet wel kon 
bijwoonen, uit hoofde van het buiijig weer, dog dat hij, president, hem gezegt 
had, dat het zeer nodig was dat hij kwam, en hem derhalven geen permissie 



konde geven om weg te blijven, waarop wierd geresolveert om de bode naar 
hem toe te zenden met aanzegging dat hij noodzakelijk diende te komen. Dog 
de bode kwam met de boodschap terug, dat hij niet konde komen, waarop 
gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld, dat hij de boete verschuldigt is, 
uit hoofde zijne reden van verschoning niet voldoende bevonden waren. 

Vervolgens wierd gedelibereert over de beestenmarkt, vermits eerstkomende 
woensdag het de eerste dag is, en of het nog bij publicatie op deze en geene 
plaats zoude worden bekent gemaakt, dan men oordeelde dat zulks niet nodig 
was. 

Nog is gedelibereert over het hout van de bootsen, 't welk nog bij Bongers is, 
berustende, en geresolveert om hetzelven ten voordeelen van het dorp te 
verkopen. 

Vervolgens stond binnen een commissie uit de kerkenraad, te kennen 
gevende den uitslag welke de taxatie tot dusverre gehad heeft, bestaande 
daarin dat 'er van de 410 à 420 welke getaxeert zijn, 242 waren dewelke 
gedeeltelijk reeds hadden betaald of belooft hadden te zullen betalen, 
waaonder 94 die geheel afbetaald hadden. Dat 'er derhalven veel meer als de 
helvt zijn die zich bereidvaardig getoont hebben, dat van diegenen dewelke 
niet betaald hebben, 'er verscheiden zijn, dewelke gezegt hebben, bij den 
diacon of bij de koster te zullen komen, andere wederom die gezegt hebben, de 
armverzorgers moesten met de bos komen, al was het drie maal, ja, zes maal 
in het jaar, anderen wederom dat zij zig aan de les van Jesus hielden, anderen 
wederom, als zij allen betaalden, zouden zij 't ook doen, anderen die zeiden: 
de kerkenraad weet waar wij woonen, als ze ons spreken wilde. 
Wij hebben met ul. (namelijk met de bodens) geen boodschap enzoovoorts. 
Dat egter de zaak zooverre was gevorderd dat 'er ruim f 1300:-:- reeds betaald 
of belooft was, dat de commissie zig derhalven bij de municipaliteit vervoegde, 
ten einde het vorenstaande aan dezelve te raporteeren en te vernemen welke 
middelen de Municip. oordeelde dat nu verder omtrent de onwillige zoude 
moeten in 't werk gesteld. 
Waarop de Municip. verzogt dat de commissie een oogenblik zoude buiten-
staan. 

De advijsen der leden over deze zaak gehoord zijnde, is na deliberatie en 
rondvraag goedgevonden en geconcludeert om aan de commissie te communi-
ceren, dat de Municip. 'er niet beter op wist dan de onwilligen eerst nog door 
zagte middelen, ware het mogelijk, tot betaling over te halen, zoo door het 
nogmaals rondzenden der bodens, als het bekendmaken der zitdagen, dog als 
zulks niet genoegzaam van effect mogt zijn, 'er dan niet beter op is, als een 
adres prezenteeren aan het Provintiaal Bestuur van Holland uit naam van 
beide de collegien in qualiteit als armverzorgeren van de gecombineerde 
armen, en hetzelve laten teekenen door alle diegenen, dewelke betaald 
hebben, en daarin den waren toedragt der zaken aan den dag leggen, dat men 
niet twijffelde of daar zoude wel een gunstige dispositie op volgen. 

Zulks aan de commissie gezegt zijnde, betuigden dat deze maatregelen 
volmaakt wat de hoofdzaak betrof, overeen kwamen, met die, welke hunne 
committenten oordeelden, in het werk te moeten stellen, dog dat zij ook eerst 
alle zagte middelen, welke mogelijk zijn, wilde beproeven, dat zij ook met 
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konde geven om weg te blijven, waarop wierd geresolveert om de bode naar 
hem toe te zenden met aanzegging dat hij noodzakelijk diende te komen. Dog 
de bode kwam met de boodschap terug, dat hij niet konde komen, waarop 
gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld, dat hij de boete verschuldigt is, 
uit hoofde zijne reden van verschoning niet voldoende bevonden waren.

Vervolgens wierd gedelibereert over de beestenmarkt, vermits eerstkomende 
woensdag het de eerste dag is, en of het nog bij publicatie op deze en geene 
plaats zoude worden bekent gemaakt, dan men oordeelde dat zulks niet nodig 
was.

Nog is gedelibereert over het hout van de lootsen, 't welk nog bij Bongers is, 
berustende, en geresolveert om hetzelven ten voordeelen van het dorp te 
verkopen.

Vervolgens stond binnen een commissie uit de kerkenraad, te kennen 
gevende den uitslag welke de taxatie tot dusverre gehad heeft, bestaande 
daarin dat 'er van de 410 à 420 welke getaxeert zijn, 242 waren dewelke 
gedeeltelijk reeds hadden betaald of belooft hadden te zullen betalen, 
waaonder 94 die geheel afbetaald hadden. Dat 'er derhalven veel meer als de 
helvt zijn die zich bereidvaardig getoont hebben, dat van diegenen dewelke 
niet betaald hebben, 'er verscheiden zijn, dewelke gezegt hebben, bij den 
diacon of bij de koster te zullen komen, andere wederom die gezegt hebben, de 
armverzorgers moesten met de bos komen, al was het drie maal, ja, zes maal 
in het jaar, anderen wederom dat zij zig aan de les van Jesus hielden, anderen 
wederom, als zij allen betaalden, zouden zij 't ook doen, anderen die zeiden: 
de kerkenraad weet waar wij woonen, als ze ons spreken wilde.
Wij hebben met ul. (namelijk met de bodens) geen boodschap enzoovoorts.
Dat egter de zaak zooverre was gevorderd dat 'er ruim f 1300:-:- reeds betaald 
of belooft was, dat de commissie zig derhalven bij de municipaliteit vervoegde, 
ten einde het vorenstaande aan dezelve te raporteeren en te vernemen welke 
middelen de Municip. oordeelde dat nu verder omtrent de onwillige zoude 
moeten in 't werk gesteld.
Waarop de Municip. verzogt dat de commissie een oogenblik zoude buiten-
staan.

De advijsen der leden over deze zaak gehoord zijnde, is na deliberatie en 
rondvraag goedgevonden en geconcludeert om aan de commissie te communi-
ceren, dat de Municip. 'er niet beter op wist dan de onwilligen eerst nog door 
zagte middelen, ware het mogelijk, tot betaling over te halen, zoo door het 
nogmaals rondzenden der bodens, als het bekendmaken der zitdagen, dog als 
zulks niet genoegzaam van effect mogt zijn, 'er dan niet beter op is, als een 
adres prezenteeren aan het Provintiaal Bestuur van Holland uit naam van 
beide de collegien in qualiteit als armverzorgeren van de gecombineerde 
armen, en hetzelve laten teekenen door alle diegenen, dewelke betaald 
hebben, en daarin den waren toedragt der zaken aan den dag leggen, dat men 
niet twijffelde of daar zoude wel een gunstige dispositie op volgen.

Zulks aan de commissie gezegt zijnde, betuigden dat deze maatregelen 
volmaakt wat de hoofdzaak betrof, overeen kwamen, met die, welke hunne 
committenten oordeelden, in het werk te moeten stellen, dog dat zij ook eerst 
alle zagte middelen, welke mogelijk zijn, wilde beproeven, dat zij ook met 



genoegen vernamen, dat de Municip. 'er een gemeene zaak van wilde maken, 
dat zulks ook allernoodzakelijkst was, waarop de Municip. aan de commissie 
nogmaals te kennen gaf, dat zij ook begrepen, dat beide de collegien 'er 
gemeene zaak van behoren te maken, en ook unaniem bereid waren zulks te 
doen, zal het van een gewenscht gevolg bevonden worden, waarop de 
commissie vriend-broederlijk afscheid nam en vertrok. 

De schout proponeert, als het eens een mooije dag is, alsdan de brandspuit 
te lugten, geconcludeerd, bij die gelegenheid zegt Bongers dat het nodig 
zoude zijn om over dezelve in het huisje kleetjes te leggen voor stof en 
vuijligheid. Algemeen begrepen zijnde dat dat voorstel juist was, wierd aan 
hem verzogt om de bezorging daarvan voor zijne rekening te nemen, en ook 
door hem aangenomen. 

Nog geeft de schout in consideratie of het nodig zoude zijn, de eerste zitdag 
van de dorpsbelasting, nog nader te publiceeren, alsmede in geval 'er eens 
mogte komen die na haar gedagten te hoog stonden, hoe dan daarmede te 
handelen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is algemeen begrepen dat het eerste niet 
nodig is, namelijk om een nadere publicatie te doen, van de eerste zitdag der 
dorpsbelasting en wat het tweede aanbelangt, dat daaromtrent niet anders 
kan gehandeld worden als omtrent de lijst van taxatien en dus geen vermin-
dering kan in aanmerking komen. 

Schoon de taxatielijst bij de vorige vergadering was goedgekeurd, oordeelde 
den burger president Koen van Strijen egter, uit hoofde van het gewigt der 
zaak, dat dezelve nog wel eens diende naargezien en gecorrigeert te worden, 
dat deze en gene (zijns bedunkens) nog wel eenige verandering diende te 
ondergaan, hetwelk na deliberatie goedgevonden zijnde, ging men daartoe 
over en zulks afgelopen zijnde, is dezelve na rondvraag geapprobeerd, gesloten 
en door alle de leden geteekent. 

Nog is na deliberatie goedgevonden, om de dorpsasche bij zeven of meer 
jaren bij inschrijving op woensdag den 16e november dezes jaars des 
voormiddags ten elf uuren, alhier in het regthuis te verpagten, en tot dat 
einde een advertentie te plaatzen in de Haarlemsche en Leidsche couranten, 
met bijvoeging, dat de conditien van verpagting 14 dagen te voren zullen te 
zien zijn in het regthuis voornoemd en is den secretaris gelast zodanig een 
advertentie ten eersten te bezorgen. 

Eindelijk ging men over tot het reguleeren der beurten van het schouwen 
der straten, en dezelve aldus verdeeld, den 22e october Koen J. van Strijen en 
C. Verijp, 
den 29e L. Vermaas en A. Smits, 
den 5e November A. de Vlaming en L. Bongers, 
den 12e T. Lamme en de secretaris, 
den 19e de schout met de bode, enzovoorts. 

Nota, den 23e october zijn in den huwelijken staat bevestigt Jan St Niko-
laas J.M. van Strijen met Dirksje Pieters Barendregt J.D. van 'S Gravendeel. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 30e october 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid. 
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genoegen vernamen, dat de Municip. 'er een gemeene zaak van wilde maken, 
dat zulks ook allernoodzakelijkst was, waarop de Municip. aan de commissie 
nogmaals te kennen gaf, dat zij ook begrepen, dat beide de collegien 'er 
gemeene zaak van behoren te maken, en ook unaniem bereid waren zulks te 
doen, zal het van een gewenscht gevolg bevonden worden, waarop de 
commissie vriend-broederlijk afscheid nam en vertrok.

De schout proponeert, als het eens een mooije dag is, alsdan de brandspuit 
te lugten, geconcludeerd, bij die gelegenheid zegt Bongers dat het nodig  
zoude zijn om over dezelve in het huisje kleetjes te leggen voor stof en 
vuijligheid. Algemeen begrepen zijnde dat dat voorstel juist was, wierd aan 
hem verzogt om de bezorging daarvan voor zijne rekening te nemen, en ook 
door hem aangenomen.

Nog geeft de schout in consideratie of het nodig zoude zijn, de eerste zitdag 
van de dorpsbelasting, nog nader te publiceeren, alsmede in geval 'er eens 
mogte komen die na haar gedagten te hoog stonden, hoe dan daarmede te 
handelen.

Waarover gedelibereert zijnde, is algemeen begrepen dat het eerste niet 
nodig is, namelijk om een nadere publicatie te doen, van de eerste zitdag der 
dorpsbelasting en wat het tweede aanbelangt, dat daaromtrent niet anders 
kan gehandeld worden als omtrent de lijst van taxatien en dus geen vermin-
dering kan in aanmerking komen.

Schoon de taxatielijst bij de vorige vergadering was goedgekeurd, oordeelde 
den burger president Koen van Strijen egter, uit hoofde van het gewigt der 
zaak, dat dezelve nog wel eens diende naargezien en gecorrigeert te worden, 
dat deze en gene (zijns bedunkens) nog wel eenige verandering diende te 
ondergaan, hetwelk na deliberatie goedgevonden zijnde, ging men daartoe 
over en zulks afgelopen zijnde, is dezelve na rondvraag geapprobeerd, gesloten 
en door alle de leden geteekent.

Nog is na deliberatie goedgevonden, om de dorpsasche bij zeven of meer 
jaren bij inschrijving op woensdag den 16e november dezes jaars des 
voormiddags ten elf uuren, alhier in het regthuis te verpagten, en tot dat 
einde een advertentie te plaatzen in de Haarlemsche en Leidsche couranten, 
met bijvoeging, dat de conditien van verpagting 14 dagen te voren zullen te 
zien zijn in het regthuis voornoemd en is den secretaris gelast zodanig een 
advertentie ten eersten te bezorgen. 

Eindelijk ging men over tot het reguleeren der beurten van het schouwen 
der straten, en dezelve aldus verdeeld, den 22e october Koen J. van Strijen en 
C. Verijp, 
den 29e  L. Vermaas en A. Smits, 
den 5e November A. de Vlaming en L. Bongers, 
den 12e T. Lamme en de secretaris,
den 19e de schout met de bode, enzovoorts.

Nota, den 23e october zijn in den huwelijken staat bevestigt Jan St Niko-
laas J.M. van Strijen met Dirksje Pieters Barendregt J.D. van 'S Gravendeel.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 30e october 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid.



H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op zondag den 30e october 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Zijn in de huwelijken staat bevestigd Johannes Bakkers, J.M. van Strijen 
met Anna Bijl, J.D. van 'S Gravendeel. 

De schout geeft reden van deze vergadering, daarin bestaande, dat 'er een 
missive was ingekomen van de comisen en de twee jongste chalouproeijers 
aan het Wagthuis van den volgende inhoud. 

Kille, den 28 October 1796, 
aan den Nunicpaliteit van 'S Gravendeel en 
Leer-Ambagt 

Heil en Broederschap! 
Geagte medeburgers! 

Wij hebben ontvangen een billet van taxatie vanweegens de Municipaliteit van 'S 
Gravendeel en Leer-Ambagt als geauthoriseert zijnde vanwegens het Provintiaal 
Bestuur van Holland, in dato 12 augustus 1796, over de respectieve burgers en 
ingezetenen te formeeren een omslag enz. 
Dat gijlieden door bovengemeld bestuur geauthoriseert zijt om zodanig een 
omslag over de respective burgers en ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt te doen, daaraan hebben vrij geene redenen te twijffelen, dan of de 
ondergetekenden kunnen en moeten aangemerkt worden, als te zijn burgers en 
inwooners van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, daaraan twijffelen zij niet, alleen, 
we verkeeren in een volmaakt contrarie sustenu. 
Immers, burgers! Hoe zouden zij als zodaanigen kunnen geconsidereerd 
worden, gesteld op eene post, ten dienste van den landen onder het ressort van 
het committé tot de zaken van de Marine, gelegen aan de boorden en op de 
stromen van de Kille, welke post hun is aangewezen door het Committé 
voornoemt, om aldaar hun verblijf te houden, zolange en lange niet als gemelde 
committé zulks zal goed vinden, en ten dienste van den Lande zal oordeelen te 
behoren. 
De ondergeteekenden kunnen al verder nog uit hunne commissien nog uit hunne 
instructien ontwaren, dat zij zig in eenigerlei wijze met het dorp van 
'S Gravendeel en Leer-Ambagt ofte met welke dorpen het ook zoude zijn, 
behoeven in te laten. 
En burgers, indien het eene waarheid was, dat de ondergetekenden zig de 
zaken van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt evenals de burgers en ingezetenen 
moesten aantrekken, en zig met des dorps omstandigheden moesten bemoeijen, 
in welk eene onaangename positie zouden zij dan gesteld zijn. Een burger en 
inwoner, niet tevreden met het dorpsbestuur of andere dorpsomstandigheden, 
heeft oogenblik de faculteit om wanneer hij zulks goed vind, op te breeken en zig 
te begeven naar zodanige plaats, al waar hij meend, volgens zijn begrip, een 
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H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op zondag den 30e october 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Zijn in de huwelijken staat bevestigd Johannes Bakkers, J.M. van Strijen 
met Anna Bijl, J.D. van 'S Gravendeel.

De schout geeft reden van deze vergadering, daarin bestaande, dat 'er een 
missive was ingekomen van de comisen en de twee jongste chalouproeijers 
aan het Wagthuis van den volgende inhoud.

Kille, den 28 October 1796, 
aan den Nunicpaliteit van 'S Gravendeel en 
Leer-Ambagt

Heil en Broederschap!
Geagte medeburgers!

Wij hebben ontvangen een billet van taxatie vanweegens de Municipaliteit van 'S 
Gravendeel en Leer-Ambagt als geauthoriseert zijnde vanwegens het Provintiaal 
Bestuur van Holland, in dato 12 augustus 1796, over de respectieve burgers en 
ingezetenen te formeeren een omslag enz.
Dat gijlieden door bovengemeld bestuur geauthoriseert zijt om zodanig een 
omslag over de respective burgers en ingezetenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt te doen, daaraan hebben wij geene redenen te twijffelen, dan of de 
ondergetekenden kunnen en moeten aangemerkt worden, als te zijn burgers en 
inwooners van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, daaraan twijffelen zij niet, alleen, 
we verkeeren in een volmaakt contrarie sustenu.
Immers, burgers! Hoe zouden zij als zodaanigen kunnen geconsidereerd 
worden, gesteld op eene post, ten dienste van den landen onder het ressort van 
het committé tot de zaken van de Marine, gelegen aan de boorden en op de 
stromen van de Kille, welke post hun is aangewezen door het Committé 
voornoemt, om aldaar hun verblijf te houden, zolange en lange niet als gemelde 
committé zulks zal goed vinden, en ten dienste van den Lande zal oordeelen te 
behoren.
De ondergeteekenden kunnen al verder nog uit hunne commissien nog uit hunne 
instructien ontwaren, dat zij zig in eenigerlei wijze met het dorp van 
'S Gravendeel en Leer-Ambagt ofte met welke dorpen het ook zoude zijn, 
behoeven in te laten.
En burgers, indien het eene waarheid was, dat de ondergetekenden zig de 
zaken van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt evenals de burgers en ingezetenen 
moesten aantrekken, en zig met des dorps omstandigheden moesten bemoeijen, 
in welk eene onaangename positie zouden zij dan gesteld zijn. Een burger en 
inwoner, niet tevreden met het dorpsbestuur of andere dorpsomstandigheden, 
heeft oogenblik de faculteit om wanneer hij zulks goed vind, op te breeken en zig 
te begeven naar zodanige plaats, al waar hij meend, volgens zijn begrip, een 



bestuur en omstandigheden te vinden, die beter met zijne denkbeelden 
overeenkomen. Dan geheel anders is het met de positie der ondergeteekenden 
gelegen, het dorpsbestuur of dorpsomstandigheden (hetzij met eerbied en slegts 
bij voorbeelt gezegt) mogten hun zoo ongunstig toeschijnen als mogelijk was, zij 
zouden het vermogen niet hebben, zig daaraan te kunne onttrekken, gebonden 
aan hunne post zouden zij zig moeten getroosten, al wat men goedvond haar op 
te leggen. 
Vandaar dat de ondergeteekenden zig ongehouden agten zig met eenige zaken 
concerneerende, het dorp van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt in te laten, veel min 
aanspraaklijk te zijn voor eenige schulden welke door het bestuur van 
meergemelde dorp zijn gemaakt ofte gecontracteerd, en mitsdien dat de 
authorisatie bovengemeld, ten hunnen aanzien niet is van de minste applicatie, 
kunnende zig celzoo geene taxatie door of vanwegens de municip. meergemeld 
ten opzigte van hunne personen laten welgevallen. 
Dit zij ten opzigte van de gezamenslijlce ondergeteekenden aangemerkt. 
Dan burgers! den tweede ondergeteekende kan niet af zijn nog onder het oog 
van ulieden te brengen, dat het niet duidelijk blijkt, uit het billet, hetwelk men 
aan 's Lands Wagthuis alhier geonden heeft, wie men met voorsz. billet bedoeld, 
in welk billet men de naam Jan Pasteur heeft ingevuld, terwijl hij Jacques 
Pasteur geheten is. Indien egter dit slegts een abuis is en men den tweeden 
ondergetekende bedoeld, alsdan neemt hij de vrijheid de Municipaliteit te 
vragen, of het met de billijkheid zoude bestaanbaar veezen, dat men hem eens 
anders schulden wilde doen betalen? 
Schulden, die zakenlijk niet zullen gemaakt zijn, 't zeden de maand april L L dit 
weinige heeft hij gemeend in het bijzonder betreffende hier nog te moeten 
bijvoegen en conformeert zig wijders met de generale remarques en sustenue, 
bovengementioneerd, waarna de ondergeteekende ulieden de beste zegeningen 
toewenschende, met aanbod van broederschap, zig met de meeste agting 
teekenen. 

Ulieder medeburgers! 
De officieren van de convoijen en licenten, en de 
chalouproeijers geposteerd in de Kille 

(Was geteekent) 	P.H. Giphart 
J. Pasteur 
D. Egging 
H.M. Mastenbroek. 

waarover rijpelijk gedelibereert zijnde, is voorzigtigheidshalven geresolveerd, 
aan hen denzelven zal beantwoorden, ermede benevens met het octroij en 
eenige aanmerkingen door de Municip. op gemelde missive gemaakt, ten 
advijse te gaan bij den procureur Verhoeff, en zoo denzelven van huis mogt 
zijn, alsdan bij den advokaat Vrolikhert, en zulks ter commissie. Welke 
commissie vrijwillig op zig namen, de burgers T. Lamme en L. Vermaas. 

Vervolgens is nog in deliberatie gebragt, het stellen der conditie van ver-
pagting der assche en geresolveerd om daarover nader te delibereeren 
aanstaande dingsdagavond, dog dat intusschen den burger Bongers de 
goetheid zoude hebben om te informeeren na de kosten van het ashuis en een 
bestekje van hetzelve in gereedheid brengen. 
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bestuur en omstandigheden te vinden, die beter met zijne denkbeelden 
overeenkomen. Dan geheel anders is het met de positie der ondergeteekenden 
gelegen, het dorpsbestuur of dorpsomstandigheden (hetzij met eerbied en slegts 
bij voorbeelt gezegt) mogten hun zoo ongunstig toeschijnen als mogelijk was, zij 
zouden het vermogen niet hebben, zig daaraan te kunne onttrekken, gebonden 
aan hunne post zouden zij zig moeten getroosten, al wat men goedvond haar op 
te leggen.
Vandaar dat de ondergeteekenden zig ongehouden agten zig met eenige zaken 
concerneerende, het dorp van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt in te laten, veel min 
aanspraaklijk te zijn voor eenige schulden welke door het bestuur van 
meergemelde dorp zijn gemaakt ofte gecontracteerd, en mitsdien dat de 
authorisatie bovengemeld, ten hunnen aanzien niet is van de minste applicatie, 
kunnende zig alzoo geene taxatie door of vanwegens de municip. meergemeld 
ten opzigte van hunne personen laten welgevallen.
Dit zij ten opzigte van de gezamenslijke ondergeteekenden aangemerkt. 
Dan burgers! den tweede ondergeteekende kan niet af zijn nog onder het oog 
van ulieden te brengen, dat het niet duidelijk blijkt, uit het billet, hetwelk men 
aan 's Lands Wagthuis alhier geonden heeft, wie men met voorsz. billet bedoeld, 
in welk billet men de naam Jan Pasteur heeft ingevuld, terwijl hij Jacques 
Pasteur geheten is. Indien egter dit slegts een abuis is en men den tweeden 
ondergetekende bedoeld, alsdan neemt hij de vrijheid de Municipaliteit te 
vragen, of het met de billijkheid zoude bestaanbaar weezen, dat men hem eens 
anders schulden wilde doen betalen?
Schulden, die zakenlijk niet zullen gemaakt zijn, 't zedert de maand april l.l. dit 
weinige heeft hij gemeend in het bijzonder betreffende hier nog te moeten 
bijvoegen en conformeert zig wijders met de generale remarques en sustenue, 
bovengementioneerd, waarna de ondergeteekende ulieden de beste zegeningen 
toewenschende, met aanbod van broederschap, zig met de meeste agting 
teekenen.

Ulieder medeburgers!
De officieren van de convoijen en licenten, en de 
chalouproeijers geposteerd in de Kille

(Was geteekent) P.H. Giphart
J. Pasteur
D. Egging
H.M. Mastenbroek.

waarover rijpelijk gedelibereert zijnde, is voorzigtigheidshalven geresolveerd, 
aan hen denzelven zal beantwoorden, ermede benevens met het octroij en 
eenige aanmerkingen door de Municip. op gemelde missive gemaakt, ten 
advijse te gaan bij den procureur Verhoeff, en zoo denzelven van huis mogt 
zijn, alsdan bij den advokaat Vrolikhert, en zulks ter commissie. Welke 
commissie vrijwillig op zig namen, de burgers T. Lamme en L. Vermaas.

Vervolgens is nog in deliberatie gebragt, het stellen der conditie van ver-
pagting der assche en geresolveerd om daarover nader te delibereeren 
aanstaande dingsdagavond, dog dat intusschen den burger Bongers de 
goetheid zoude hebben om te informeeren na de kosten van het ashuis en een 
bestekje van hetzelve in gereedheid brengen.



Waarop de vergadering is gescheiden tot genoemde dingsdagavond ten vijf 
uuren. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent 
den le November 1796, het tweede jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt gehouden op dinsdag den eersten november 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 

De schout geeft kennis dat bij hem was ingekomen een missive van den 
collecteur J.J. Rouffaer, welken missive door hem aan den secretaris wierd 
overgeven en vervolgens door denzelven gelezen werdende, was van inhoud als 
volgt. 

Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel 
'S Gravendeel, den 31e Oktober 1796 

Medeburgers! 
Het worde mij zo ik hoop en vriendelijk verzoeke ten goede gehouden, dat ik de 
vrijheid gebruike thans ulieder werksaamheden een oogenblik te storen met zo 
ik vertrouw, mijne billijke aanmerking voor te dragen, op 't aan mij toegezonden 
taxatie billet in de dorpschuld, van dato 20 october 1796, bij hetwelk ik 
getaxeert ben geworden op tuintig guldens 
Ik heb op den gewone plaats ten affbcie gelezen ulieder publicatie van den 16e 
october 1.1. en is mij daarbij voorgekomen, dat ik uit ulieder woorden "om naar 
hunne beste kennis en wetenschap en op den eed in den aanvang hunner 
bediening gedaan alle ingezetenen in hunne plaats en jurisdictie zo na mogelijk 
evenredig na deszelfs gegnetheid te taxeeren", moet stellen, dat den ophef, 
belasting of omslag, niet worden gedragen uit eenigen anderen hoofde dan 
alleen naar ieders gegnetheid, dat ik meen te zijn, roerende en onroerende 
goederen, imand in onbezwaarden eigendom toebehorende, en op welke grond 
mijne taxatie dan ook is of behoorde te geschieden. 
Ik heb niet ten oogmerk ulieder doen te bedillen, nog iets te doen dat tot 
vertraging van dit plan reets lang en dikwerft vertraagd zouden kunnen 
strekken, maar mijn doelwit is eniglijk ulieden mijne reets bij u bekende 
gegnetheid te doen blijken, opdat ik daardoor naar den zin, van de hier voor 
aangehaalde woorden van ulieder publicatie op een na zo na mogelijke 
evenredigheid met mijne medeburgeren aangeslagen zoude kunnen worden. 
Ik heb tot bewijs van mijne omstandigheden, mij alleen te beroepen op vier leden 
van ulieder vergadering, die geadsisteert hebben bij de commissie van 
onderzoek van de geldheffing van 6 pr.c. in het vorig jaar, ten behoeve van den 
lande geheven, die zo ik mij wel herinner zijn geweest de burgers H. Pasman, 
A.K. Smits, Arij Jse de Vlaming en den secretaris T. van de Koppel. 
Naardat ik aan dezelve commissie (dat geweest is den 22e junij 1.1.) mijne 
quitantien had vertoont van hetgene ik van mijne inkomsten als gaarder 
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Waarop de vergadering is gescheiden tot genoemde dingsdagavond ten vijf 
uuren.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent
den 1e November 1796, het tweede jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt gehouden op dinsdag den eersten november 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.

De schout geeft kennis dat bij hem was ingekomen een missive van den 
collecteur J.J. Rouffaer, welken missive door hem aan den secretaris wierd 
overgeven en vervolgens door denzelven gelezen werdende, was van inhoud als 
volgt.

Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel
'S Gravendeel, den 31e Oktober 1796

Medeburgers!
Het worde mij zo ik hoop en vriendelijk verzoeke ten goede gehouden, dat ik de 
vrijheid gebruike thans ulieder werksaamheden een oogenblik te storen met zo 
ik vertrouw, mijne billijke aanmerking voor te dragen, op 't aan mij toegezonden 
taxatie billet in de dorpschuld, van dato 20 october 1796, bij hetwelk ik 
getaxeert ben geworden op twintig guldens.
Ik heb op den gewone plaats ten affixie gelezen ulieder publicatie van den 16e 
october l.l. en is mij daarbij voorgekomen, dat ik uit ulieder woorden "om naar 
hunne beste kennis en wetenschap en op den eed in den aanvang hunner 
bediening gedaan alle ingezetenen in hunne plaats en jurisdictie zo na mogelijk 
evenredig na deszelfs gegoetheid te taxeeren", moet stellen, dat den ophef, 
belasting of omslag, niet worden gedragen uit eenigen anderen hoofde dan 
alleen naar ieders gegoetheid, dat ik meen te zijn, roerende en onroerende 
goederen, imand in onbezwaarden eigendom toebehorende, en op welke grond 
mijne taxatie dan ook is of behoorde te geschieden. 
Ik heb niet ten oogmerk ulieder doen te bedillen, nog iets te doen dat tot 
vertraging van dit plan reets lang en dikwerft vertraagd zouden kunnen 
strekken, maar mijn doelwit is eniglijk ulieden mijne reets bij u bekende 
gegoetheid te doen blijken, opdat ik daardoor naar den zin, van de hier voor 
aangehaalde woorden van ulieder publicatie op een na zo na mogelijke 
evenredigheid met mijne medeburgeren aangeslagen zoude kunnen worden.
Ik heb tot bewijs van mijne omstandigheden, mij alleen te beroepen op vier leden 
van ulieder vergadering, die geadsisteert hebben bij de commissie van 
onderzoek van de geldheffing van 6 pr.c. in het vorig jaar, ten behoeve van den 
lande geheven, die zo ik mij wel herinner zijn geweest de burgers H. Pasman, 
A.K. Smits, Arij Jse de Vlaming en den secretaris T. van de Koppel.
Naardat ik aan dezelve commissie (dat geweest is den 22e junij l.l.) mijne 
quitantien had vertoont van hetgene ik van mijne inkomsten als gaarder 



verschuldigd was, wierd mij gevraagt naar mijne overige bezittingen en 
huisraad, dog op aanbod van bereid te zijn, onder eede te willen verklaren dat 
dit geen 400 guldens bedroeg, ben ik zonder bedenking gehouden van aan 
mijnen pligt te hebben voldaan. 
Dit alleen wensch ik, dat voldingende zijn zal om ulieden te overtuigen dat 
gijlieden mijne gegnetheid met een te gunstig oog beschouwt hebt, en daar ik 
kan verzekeren mijne gegnetheid dit jaar niet verbetert is, ik dan ook niet 
evenredig naar de gegnetheid mijner medeburgeren getaxeert ben geworden, 
vooronderstelt dat ik iets minder dan vierhondert guldens besat, naar aanleiding 
van de voormelde bekende omstandigheden van een ieder, bij het onderzoek 
van gezegde commissie, zoude ik meer dan vijf van. het hnndert van mijne 
gegnetheid geven, terwijl ik ten minsten een vermngende zoude kunnen 
bijbrengen, die naar aanleiding van zijne bekende gegnetheid bij bovengemelt 
onderzoek nog geen  een van het duizend geven zal. 
En nog maar een aan te stippen;  per een wiens omstandigheden gansch niet 
minder van de mijne schijnen te zijn en die op een derde minder dan ik gestelt 
is. 
.1k wensch hiermee tegens ulieden niets misdaan, maar integendeel, daardoor in 
staat gestelt te hebben, van aan ulieder oogmerk in gemoeden te kunnen 
voldoen en wagte dan ook dat mijne tax, op zodanigen wijze zal worden 
vermindert als gijlieden in goet regt naar mijne gegnetheid zullen oordeelen te 
behoren, dat ik daarvan nader billet zal bekomen en intusschen voor deligent 
mag worden gehouden. Naar toewensching van heil en aanbieding van 
broederschap, blijve ik 

uwer d. w. medeburger J.J. Rouffaer. 
waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid goedgevonden aan den 
burger Rouffaer aan zijn voorstel en verzoek niet te voldoen, uit hoofde 'er 
geconcludeert is, om de taxatielijst niet te veranderen, en intusschen de 
missive voor notificatie aan te nemen. 

De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet raport, daarin 
bestaande, dat zij zig hadden vervoegt bij den procureur Verhoeff, en denzelve 
niet thuisvindende, vervolgens zijn gegaan bij den advokaat Vrolikhert, dat 
denzelven het octroij gelezen hebbende, mitsgaders de missive en bijlagen had 
geadviseert, dat al de excusen om vrij te zijn van betaling aan de 
dorpsbelasting niet met al uitdeden, maar dat zij zoo wel als alle de andere 
burgers en ingezetenen verpligt waren daaraan te contribueren, waarop de 
commissie had voorgesteld om gemelde missive te beantwoorden, hetwelk de 
advokaat niet nodig oordeelde, dog op het gezegde van hun dat 'er de 
Municip. voor was om hem te beantwoorden, gaf denzelve een conceptmissive 
aan hun over van dezen inhoud: 

Medeburgers! 
Wij hebben wel ontvangen ulieder missive van den 28 october 1.1. waarbij gij u 
tragt te excuseeren van het betalen der daarbij bedoelde contributien ingevolge 
het laatst van het provintiaal geobtineerd octroij, door ons bepaald, wij zullen 
niet treden in eene wederlegging der pretense-redenen voor dat excus door 
ulieden geallegueerd en u alleen ten overvloede bij deeze melden dat die 
redenen ons in geenen deele voldoende zijn voorgekomen, en wij derhalven 
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verschuldigd was, wierd mij gevraagt naar mijne overige bezittingen en 
huisraad, dog op aanbod van bereid te zijn, onder eede te willen verklaren dat 
dit geen 400 guldens bedroeg, ben ik zonder bedenking gehouden van aan 
mijnen pligt te hebben voldaan.
Dit alleen wensch ik, dat voldingende zijn zal om ulieden te overtuigen dat 
gijlieden mijne gegoetheid met een te gunstig oog beschouwt hebt, en daar ik 
kan verzekeren mijne gegoetheid dit jaar niet verbetert is, ik dan ook niet 
evenredig naar de gegoetheid mijner medeburgeren getaxeert ben geworden, 
vooronderstelt dat ik iets minder dan vierhondert guldens besat, naar aanleiding 
van de voormelde bekende omstandigheden van een ieder, bij het onderzoek 
van gezegde commissie, zoude ik meer dan vijf van het hondert van mijne 
gegoetheid geven, terwijl ik ten minsten een vermogende zoude kunnen 
bijbrengen, die naar aanleiding van zijne bekende gegoetheid bij bovengemelt 
onderzoek nog geen  een van het duizend geven zal.
En nog maar een aan te stippen;  per een wiens omstandigheden gansch niet 
minder van de mijne schijnen te zijn en die op een derde minder dan ik gestelt 
is.
Ik wensch hiermee tegens ulieden niets misdaan, maar integendeel, daardoor in 
staat gestelt te hebben, van aan ulieder oogmerk in gemoeden te kunnen 
voldoen en wagte dan ook dat mijne tax, op zodanigen wijze zal worden 
vermindert als gijlieden in goet regt naar mijne gegoetheid zullen oordeelen te 
behoren, dat ik daarvan nader billet zal bekomen en intusschen voor deligent 
mag worden gehouden. Naar toewensching van heil en aanbieding van 
broederschap, blijve ik 

uwer d.w. medeburger J.J. Rouffaer.
waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid goedgevonden aan den 
burger Rouffaer aan zijn voorstel en verzoek niet te voldoen, uit hoofde 'er 
geconcludeert is, om de taxatielijst niet te veranderen, en intusschen de 
missive voor notificatie aan te nemen.

De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet raport, daarin 
bestaande, dat zij zig hadden vervoegt bij den procureur Verhoeff, en denzelve 
niet thuisvindende, vervolgens zijn gegaan bij den advokaat Vrolikhert, dat 
denzelven het octroij gelezen hebbende, mitsgaders de missive en bijlagen had 
geadviseert, dat al de excusen om vrij te zijn van betaling aan de 
dorpsbelasting niet met al uitdeden, maar dat zij zoo wel als alle de andere 
burgers en ingezetenen verpligt waren daaraan te contribueren, waarop de 
commissie had voorgesteld om gemelde missive te beantwoorden, hetwelk de 
advokaat niet nodig oordeelde, dog op het gezegde  van hun dat 'er de 
Municip. voor was om hem te beantwoorden, gaf denzelve een conceptmissive 
aan hun over van dezen inhoud:

Medeburgers!
Wij hebben wel ontvangen ulieder missive van den 28 october l.l. waarbij gij u 
tragt te excuseeren van het betalen der daarbij bedoelde contributien ingevolge 
het laatst van het provintiaal geobtineerd octroij, door ons bepaald, wij zullen 
niet treden in eene wederlegging der pretense-redenen voor dat excus door 
ulieden geallegueerd en u alleen ten overvloede bij deeze melden dat die 
redenen ons in geenen deele voldoende zijn voorgekomen, en wij derhalven 



verwagten dat gij door eene prompte voldoening van bovengem. contributie ons 
buiten de onaangename noodzakelijkheid houden zult, om, bij verdere 
weigering, zodanige ernstiger maatregelen te moeten bij de hand nemen, als in 
gevolge voorsz. octroij zullen bevonden worden te behooren, waarmede Heil en broederschap 

De municipaliteit etc. 
Welk concept unaniem wierd geapprobeerd en geresolveerd hetzelve door den 
secretaris in het net te doen schrijven en tekenen en door den boden te doen 
bezorgen. 

Den burger Bongers raporteert dat hij tot nog toe geen bestek van het 
ashuis had gemaakt, dog egter in staat was om 'er iets van te kunnen zeggen, 
hetwelk hoofdzakelijk daarop nederkwam dat hij met den metzelaar Frans 
Ketting had gesproken, en met elkanderen de kosten, zoo van timmerwerk als 
metzelwerk hadden opgemaakt, en dat dezelve zouden bedragen omtrent f 630 

40 guldens. 
De vergadering, deze raporten gehoort hebbende, bedankt de voorzitter uit 

naam der vergadering beide commissien voor hare genomen moeite en verrig-
tingen. 

Vervolgens ging men over ter deliberatie, hoe en op welk eene wijze men de 
verpagting zoude doen ten meeste voordeelen van het dorp, zodat het ashuis 
door den pagter overeenkomstig een te maken bestek zoude worden gezet, dan 
of de municip. hetzelve ten kosten van het dorp zoude doen bouwen, en 
algemeen begrepen, dat daaromtrent vooralsnog geen conclusie op konde 
worden genomen, maar men met de bepaling daarvan zoude wagten, tot den 
dag der verpagting, ten einde met de inschrijvers daar personeel over te 
spreken, alsmede om vooralsnog onbepaald te laten wanneer het eerste jaar  
een aanvang neemt, vermits 'er met de gegadingdens (?) over dat poinct ook 
wel diende te worden gesproken. 

Voorts zijn door den secretaris eenige Artijkelen tot een conditie ontworpen, 
en door de vergadering goedgekeurd, en den secretaris gelast, dezelve in 't net 
te schrijven, en te plaatsen, bij den burger P. Vervoorn in het Regthuis. 

Den burger Pieter Vervoorn stond binnen, en verzogt om een acte als 
slagter, uithalder en vettewarien, 't welk hem wierd toegestaan, en den 
secretaris gelast, zodanig een acte aan hem te bezorgen. 

Den burger L. Vermaas, proponeert om een oproeper aan te stellen. Daar-
over gedelibereert zijnde, is conform dat voorstel geconcludeert, dog daarmede 
te supercederen tot tijt en wijlen den as is verpagt. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12e November 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op Zaturdag den 12e November 1796, 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 
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verwagten dat gij door eene prompte voldoening van bovengem. contributie ons 
buiten de onaangename noodzakelijkheid houden zult, om, bij verdere 
weigering, zodanige ernstiger maatregelen te moeten bij de hand nemen, als in 
gevolge voorsz. octroij zullen bevonden worden te behooren, waarmede Heil en broederschap

De municipaliteit etc.
Welk concept unaniem wierd geapprobeerd en geresolveerd hetzelve door den 
secretaris in het net te doen schrijven en tekenen en door den boden te doen 
bezorgen.

Den burger Bongers raporteert dat hij tot nog toe geen bestek van het 
ashuis had gemaakt, dog egter in staat was om 'er iets van te kunnen zeggen, 
hetwelk hoofdzakelijk daarop nederkwam dat hij met den metzelaar Frans 
Ketting had gesproken, en met elkanderen de kosten, zoo van timmerwerk als 
metzelwerk hadden opgemaakt, en dat dezelve zouden bedragen omtrent f 630 
à 40 guldens.

De vergadering, deze raporten gehoort hebbende, bedankt de voorzitter uit 
naam der vergadering beide commissien voor hare genomen moeite en verrig-
tingen.

Vervolgens ging men over ter deliberatie, hoe en op welk eene wijze men de 
verpagting zoude doen ten meeste voordeelen van het dorp, zodat het ashuis 
door den pagter overeenkomstig een te maken bestek zoude worden gezet, dan 
of de municip. hetzelve ten kosten van het dorp zoude doen bouwen, en 
algemeen begrepen, dat daaromtrent vooralsnog geen conclusie op konde 
worden genomen, maar men met de bepaling daarvan zoude wagten, tot den 
dag der verpagting, ten einde met de inschrijvers daar personeel over te 
spreken, alsmede om vooralsnog onbepaald te laten wanneer het eerste jaar 
een aanvang neemt, vermits 'er met de gegadingdens (?) over dat poinct ook 
wel diende te worden gesproken. 

Voorts zijn door den secretaris eenige Artijkelen tot een conditie ontworpen, 
en door de vergadering goedgekeurd, en den secretaris gelast, dezelve in 't net 
te schrijven, en te plaatsen, bij den burger P. Vervoorn in het Regthuis.

Den burger Pieter Vervoorn stond binnen, en verzogt om een acte als 
slagter, uithalder en vettewarien, 't welk hem wierd toegestaan, en den 
secretaris gelast, zodanig een acte aan hem te bezorgen.

Den burger L. Vermaas, proponeert om een oproeper aan te stellen. Daar-
over gedelibereert zijnde, is conform dat voorstel geconcludeert, dog daarmede 
te supercederen tot tijt en wijlen den as is verpagt.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12e November 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt, gehouden op Zaturdag den 12e November 1796, 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.



Eerstelijk stond binnen de huisvrouw van Meeuwis Uitterlinden, dewelke zig 
beklaagde over de kinderen van Andries de Geus, om reden zij weigerde het 
halv jaar huishuur te betalen, dat zij hun al twee à drie maal daarover had 
gesproken en quittantie geprezenteerd, dog tevergeevs, en dus verzogt, om 
daarin gemainteneert te worden, waarop den voorzitter aan haar zeide, dat hij 
onvergenoegt op haar was, om reden zij den raad die hij haar meer dan eens 
hadde gegeven, niet had opgevolgd, en gestadig bij de Municipaliteit kwam 
lopen om geholpen te worden, dat desniettemin het slegt van hun was dat zij 
niet wilden betalen. Vervolgens wierd aan haar gezegt om buiten te staan en 
haar quitantie over te geven. 

De Municipaliteit over deze zaak delibererende en de quitantie inziende, 
vonden dezelve niet in die orden als behoorde, oordeelden best te zijn, door 
den secretaris een andere te doen schrijven en die door M. Uitterlinden te 
laten teekenen, en vervolgens de bode om het geld te zenden. De vrouw, 
wederom binnenstaande, wierd haar zulks gezegt, waarmede zij ook genoegen 
nam. 

De bode met de quitantie naar hun toezende, was den oudsten zoon niet 
thuis, en de bode wierd verzogt om over twee uren nog eens weder te komen, 
doe weder bij hun komende, was het even het zelvde, en derhalven begreep de 
Municip. dat zij niet genegen waren om te betalen, waarvan kennis wierd 
gegeven aan M. Uitterlinden, en geraden om 'er het advis van een rechtsge-
leerde over in te nemen, ten einde zeker te weten, hoe zig in dit geval te 
gedragen, 't welk door hem wierd aangenomen. 

Heden de dag zijnde bepaald tot 't schouwen van 't brandgeweer op dezen 
dorpe, is men daartoe overgegaan, en bij deze en gene, eenige defecten 
bevonden zijnde, is daarvan door de secretaris een lijst geformeert, en de bode 
met dezelve weggezonden bij de respective burgers, ten einde hun aan te 
zeggen, om tegen de herschouw te zorgen, dat het gebrekige hersteld is, welke 
herschouw wierd bepaalt tegen heden over agt dagen den 19e November des 
namiddags ten drie uuren. 

De schippers, Hendrik Bouman en Teunis Aardoom, geciteert zijnde, zijn 
gecompareert, en door de schout als voorzitter aan hun gezegt, hoe zeer zij 
van tijt tot tijt door het plaatselijk bestuur onder het oog gebragt zijn, om aan 
hunne instructie volgens het reglement voor het gevolg beter te voldoen, 't 
egter bleek dat zij zig daaraan niet stoorden, maar in plaats van het beter te 
maken, schier ider dag verergerden, en derhalven den Municip. had 
goedgevonden om het hun nogmaals en voor de laatste maal met ernst aan te 
zeggen, en in geval zij niet beter aan hunnen pligt voldeden, als zij tot 
dusverre gedaan hadden, alsdan staat konden maken, dat zij overeenkomstig 
hun reglement zullen worden behandeld, waarop zij zig zochten te excuseeren 
met vele nietige uitvlugten, dog waarop hun wierd gezegt, dat al die 
voorwendsels niet met al uitdeden, maar zij ervan verzekerd konden zijn, dat 
't geen gezegt was, ook ten uitvoer zal werden gebragt, en derhalven zij zig 
voor schade konden wachten. 

Vervolgens stonden binnen de klapwakers deser dorpe, dewelke geciteert 
waren, en door den voorzitter wierd gezegt, dat ze de perzonen dewelke hun 
klapwakersgeld niet hadden betaald zoals behoord, eens zouden opgeven, 't 
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Eerstelijk stond binnen de huisvrouw van Meeuwis Uitterlinden, dewelke zig 
beklaagde over de kinderen van Andries de Geus, om reden zij weigerde het 
halv jaar huishuur te betalen, dat zij hun al twee à drie maal daarover had 
gesproken en quittantie geprezenteerd, dog tevergeevs, en dus verzogt, om 
daarin gemainteneert te worden, waarop den voorzitter aan haar zeide, dat hij 
onvergenoegt op haar was, om reden zij den raad die hij haar meer dan eens 
hadde gegeven, niet had opgevolgd, en gestadig bij de Municipaliteit kwam 
lopen om geholpen te worden, dat desniettemin het slegt van hun was dat zij 
niet wilden betalen. Vervolgens wierd aan haar gezegt om buiten te staan en 
haar quitantie over te geven.

De Municipaliteit over deze zaak delibererende en de quitantie inziende, 
vonden dezelve niet in die orden als behoorde, oordeelden best te zijn, door 
den secretaris een andere te doen schrijven en die door M. Uitterlinden te 
laten teekenen, en vervolgens de bode om het geld te zenden. De vrouw, 
wederom binnenstaande, wierd haar zulks gezegt, waarmede zij ook genoegen 
nam.

De bode met de quitantie naar hun toezende, was den oudsten zoon niet 
thuis, en de bode wierd verzogt om over twee uren nog eens weder te komen, 
doe weder bij hun komende, was het even het zelvde, en derhalven begreep de 
Municip. dat zij niet genegen waren om te betalen, waarvan kennis wierd 
gegeven aan M. Uitterlinden, en geraden om 'er het advis van een rechtsge-
leerde over in te nemen, ten einde zeker te weten, hoe zig in dit geval te 
gedragen, 't welk door hem wierd aangenomen.

Heden de dag zijnde bepaald tot 't schouwen van 't brandgeweer op dezen 
dorpe, is men daartoe overgegaan, en bij deze en gene, eenige defecten 
bevonden zijnde, is daarvan door de secretaris een lijst geformeert, en de bode 
met dezelve weggezonden bij de respective burgers, ten einde hun aan te 
zeggen, om tegen de herschouw te zorgen, dat het gebrekige hersteld is, welke 
herschouw wierd bepaalt tegen heden over agt dagen den 19e November des 
namiddags ten drie uuren.

De schippers, Hendrik Bouman en Teunis Aardoom, geciteert zijnde, zijn 
gecompareert, en door de schout als voorzitter aan hun gezegt, hoe zeer zij 
van tijt tot tijt door het plaatselijk bestuur onder het oog gebragt zijn, om aan 
hunne instructie volgens het reglement voor het gevolg beter te voldoen, 't 
egter bleek dat zij zig daaraan niet stoorden, maar in plaats van het beter te 
maken, schier ider dag verergerden, en derhalven den Municip. had 
goedgevonden om het hun nogmaals en voor de laatste maal met ernst aan te 
zeggen, en in geval zij niet beter aan hunnen pligt voldeden, als zij tot 
dusverre gedaan hadden, alsdan staat konden maken, dat zij overeenkomstig 
hun reglement zullen worden behandeld, waarop zij zig zochten te excuseeren 
met vele nietige uitvlugten, dog waarop hun wierd gezegt, dat al die 
voorwendsels niet met al uitdeden, maar zij ervan verzekerd konden zijn, dat 
't geen gezegt was, ook ten uitvoer zal werden gebragt, en derhalven zij zig 
voor schade konden wachten.

Vervolgens stonden binnen de klapwakers deser dorpe, dewelke geciteert 
waren, en door den voorzitter wierd gezegt, dat ze de perzonen dewelke hun 
klapwakersgeld niet hadden betaald zoals behoord, eens zouden opgeven, 't 



welk door hun werd gedaan, en door den secretaris dezelve opgeteekent 
zijnde, heeft den schout op zig genomen om die perzonen daarover te 
onderhouden. Voorts werd ook aan hun nog gezegt, ingeval zij genegenheid 
hadden om den as op te halen, alsdan een briefje behelzende de laagste prijs 
waarvoor zij 't zouden kunnen doen, bij den schout, uitterlijk voor 
eerstkomende woensdag moesten inleveren, 't welk in zodanig geval door hun 
wierd aangenomen. 

Voorts stonden binnen enige voerlieden, welke verzogt waren om voor de 
municip. te komen, ten einde met hun te spreken over het ophalen van den 
as, gelijk ook hun wierd voorgelezen een concept-conditie en bestek, en 
vervolgens gezegt, dat er nog geen vaste bepaling van konde gemaakt worden, 
maar zijl. verzogt wierden, ingeval zij genegenheid hadden om de as op te 
halen, alsdan uitterlijk voor eerstkomende woensdag een briefje ider zouden 
bij el schout bezorgen, en aldaar in opgeven de laagste prijs, waarvoor zij het 
zouden kunnen doen, 't mede door hun wierd aangenomen. 

Nog stond binnen een commissie uit de grondvergadering van dezen dorpe, 
dewelke aan de vergadering communiceerde, dat zij 't hun tot een eer 
rekenden, niet alleen verpligt en bevoegt te zijn om op de handelingen en 
gedragingen der municipaliteit te mogen letten, en in geval dezelve zig in een 
of ander opzigt het dorpsbestuur betreffende mogt komen te misgaan, alsdan 
hunne fouten haar bescheiden onder de aandagt te brengen, en ze tot 
verbetering daarvan aanmanen, maar ook wel degelijk om de municipaliteit 
bij hare beneficien en voorregten te mainteneeren, dat zij uit hoofde van het 
laatste door hare committenten thans waren afgezonden, en de vergadering te 
kennen gaven, dat zij uit naam der stemgeregtigde burgers verzogten, dat de 
Municip. het regt om de verpondingen te ontvangen, 't welk zoo lange door een 
ander is gedaan, en haar evenwel wettig toekomt (bewijs hiervan dat dezelve 
ervoor aanspreekelijk is) ook zelve voor het vervolg zou ontvangen, dewijl het 
niet alleen ongehoord is, dat imand die geen burger en inwoonder van deze 
plaats is, zulks verrigt, die voordeelen geniet, en als 't ware daarmede word 
vetgemest, maar dat nog meer is, vermits het van zeer nadeelige gevolgen voor 
de municip. zoude kunnen uitlopen, dewijl hij die tot dusverre een eerlijk man 
is, niet doorgaat dat die het ook blijven zal, en derhalven zijlieden het gaarne 
zouden zien, dat er van dit poinct werk wierde gemaakt, en ingeval de 
municipaliteit verkoos om dit voorstel in geschrifte te hebben, zulks tot 
derzelver dienst was. 

Waarop door den voorzitter der Municipaliteit, uit derzelver naam de 
commissie hartelijk word bedankt voor derzelver attentie, met verzoek van aan 
hunner committenten te berigten, dat 't hun zeer aangenaam is, en dat er 
waarschijnelijk zal worden verzogt, om het voorstel in geschrifte te mogen 
hebben, waarna de commissie vriendelijk afscheid nam en vertrok. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 16e November 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer- 
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welk door hun werd gedaan, en door den secretaris dezelve opgeteekent 
zijnde, heeft den schout op zig genomen om die perzonen daarover te 
onderhouden. Voorts werd ook aan hun nog gezegt, ingeval zij genegenheid 
hadden om den as op te halen, alsdan een briefje behelzende de laagste prijs 
waarvoor zij 't zouden kunnen doen, bij den schout, uitterlijk voor 
eerstkomende woensdag moesten inleveren, 't welk in zodanig geval door hun 
wierd aangenomen.

Voorts stonden binnen enige voerlieden, welke verzogt waren om voor de 
municip. te komen, ten einde met hun te spreken over het ophalen van den 
as, gelijk ook hun wierd voorgelezen een concept-conditie en bestek, en 
vervolgens gezegt, dat er nog geen vaste bepaling van konde gemaakt worden, 
maar zijl. verzogt wierden, ingeval zij genegenheid hadden om de as op te 
halen, alsdan uitterlijk voor eerstkomende woensdag een briefje ider zouden 
bij de schout bezorgen, en aldaar in opgeven de laagste prijs, waarvoor zij het 
zouden kunnen doen, 't mede door hun wierd aangenomen.

Nog stond binnen een commissie uit de grondvergadering van dezen dorpe, 
dewelke aan de vergadering communiceerde, dat zij 't hun tot een eer 
rekenden, niet alleen verpligt en bevoegt te zijn om op de handelingen en 
gedragingen der municipaliteit te mogen letten, en in geval dezelve zig in een 
of ander opzigt het dorpsbestuur betreffende mogt komen te misgaan, alsdan 
hunne fouten haar bescheiden onder de aandagt te brengen, en ze tot 
verbetering daarvan aanmanen, maar ook wel degelijk om de municipaliteit 
bij hare beneficien en voorregten te mainteneeren, dat zij uit hoofde van het 
laatste door hare committenten thans waren afgezonden, en de vergadering te 
kennen gaven, dat zij uit naam der stemgeregtigde burgers verzogten, dat de 
Municip. het regt om de verpondingen te ontvangen, 't welk zoo lange door een 
ander is gedaan, en haar evenwel wettig toekomt (bewijs hiervan dat dezelve 
ervoor aanspreekelijk is) ook zelve voor het vervolg zou ontvangen, dewijl het 
niet alleen ongehoord is, dat imand die geen burger en inwoonder van deze 
plaats is, zulks verrigt, die voordeelen geniet, en als 't ware daarmede word 
vetgemest, maar dat nog meer is, vermits het van zeer nadeelige gevolgen voor 
de municip. zoude kunnen uitlopen, dewijl hij die tot dusverre een eerlijk man 
is, niet doorgaat dat die het ook blijven zal, en derhalven zijlieden het gaarne 
zouden zien, dat er van dit poinct werk wierde gemaakt, en ingeval de 
municipaliteit verkoos om dit voorstel in geschrifte te hebben, zulks tot 
derzelver dienst was.

Waarop door den voorzitter der Municipaliteit, uit derzelver naam de 
commissie hartelijk word bedankt voor derzelver attentie, met verzoek van aan 
hunner committenten te berigten, dat 't hun zeer aangenaam is, en dat er 
waarschijnelijk zal worden verzogt, om het voorstel in geschrifte te mogen 
hebben, waarna de commissie vriendelijk afscheid nam en vertrok.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 16e November 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-



Ambacht, gehouden op Woensdag den 16e November 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Stond binnen den burger Pieter Vervoorn, dewelke zeide vernomen te 
hebben, dat de zijl in de kade van Leerambagt gelijk voorheen zal worden 
gemaakt, en vraagde of dat waar was, waarop de Municip. antwoorde van ja, 
dat er dat door was en binnen drie dagen de zijl zoude gemaakt zijn, waarop 
Vervoorn zeide, dat zijne moeder daartegen wel degelijk zoude protesteeren, 
want dat haar land daardoor, gelijk voorheen veel nadeel zoude ondervinden 
en met het inlaten van water dikwils onderlopen, waarop aan Vervoorn wierd 
gezegt, dat er zal gezorgt worden, dat zijn moeder of niemand eenig nadeel 
daardoor zal lijden, maar dat de Municipaliteit 't gants in order vond, dat al 
die burgers dewelke in Renoishoek wonen, bijna altoos zonder water zitten, en 
voor haar vee het water op de kreek of haven moeten halen, en dat niet alleen, 
maar in geval van brand, zoms voor het gantsche dorp er allerellendigst zoude 
kunnen uitzien, en derhalven uit dien hoofde, als municipaliteitsleden zig wel 
degelijk verpligt rekenden om de regten en priveligien van hunne burgers te 
mainteneeren, maar aan den anderen kant wel zorg zullen dragen, dat 
niemand er enig nadeel door lijd, dog Pieter Vervoorn scheen het in het eerst 
niet te begrijpem, dan de zaak werd hem zo duidelijk onder den aandagt 
gebragt als immer mogelijk was, zodat Vervoorn eindelijk zeide, als het dan tot 
nadeel van niemand zal verstrekken, heb ik er niets tegen en moeder zal er 
alsdan ook niets tegen hebben. 

Heden de dag zijnde bepaald tot het verpagten van den as, hebben de 
volgende personen ingeschreven om denzelven bij de respective burgers op te 
halen en in het ashuis te bezorgen, als: 
Pieter de Vries, 	f 148:-:- in 't jaar.  
Laurens de Kievit f 230:-:- in 't jaar 
Reijer Kranendonk f 3:10:- per week 
Leendert den Boer f 3:15:- per week 
Een onbekende f 260:-:- per jaar 
Teunis Valk 	f 4:-:- per week 
Reinier van den Berg f 186:-:- per jaar 
Bastiaan de Geus f 155:19:- per jaar 
Zodat daaruit blijkt dat Pieter de Vries de laagsten inschrijver is, dog de 
Municipaliteit vond goed om de finalen afdoening nog vier weken in deliberatie 
te houden. 

Is nog gecompareert den burger Christiaan Gudden van Dordt, dewelke te 
kennen gaf dat hij zin hadde om den as te pagten, waarop de conditie hem is 
voorgelezen, en vervolgens met hem gesproken zijnde, zeide dat hij ze op 
zodanig een wijs wilde pagten, als de municip. het beste oordeelde, waarop 
aan hem wierd gezegt dat den burer Lamme, lid der municipaliteit mede er zin 
in hadde, vraagde Gudden of den burger Lamme met hem wilde zamen doen, 
waarop zij beiden buiten gingen om elkander daarover te spreken. 

Vervolgens weder binnengekomen zijnde, is met hun nog in het brede 
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Ambacht, gehouden op Woensdag den 16e November 1796, 
het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Stond binnen den burger Pieter Vervoorn, dewelke zeide vernomen te 
hebben, dat de zijl in de kade van Leerambagt gelijk voorheen zal worden 
gemaakt, en vraagde of dat waar was, waarop de Municip. antwoorde van ja, 
dat er dat door was en binnen drie dagen de zijl zoude gemaakt zijn, waarop 
Vervoorn zeide, dat zijne moeder daartegen wel degelijk zoude protesteeren, 
want dat haar land daardoor, gelijk voorheen veel nadeel zoude ondervinden 
en met het inlaten van water dikwils onderlopen, waarop aan Vervoorn wierd 
gezegt, dat er zal gezorgt worden, dat zijn moeder of niemand eenig nadeel 
daardoor zal lijden, maar dat de Municipaliteit 't gants in order vond, dat al 
die burgers dewelke in Renoishoek wonen, bijna altoos zonder water zitten, en 
voor haar vee het water op de kreek of haven moeten halen, en dat niet alleen,
maar in geval van brand, zoms voor het gantsche dorp er allerellendigst zoude 
kunnen uitzien, en derhalven uit dien hoofde, als municipaliteitsleden zig wel 
degelijk verpligt rekenden om de regten en priveligien van hunne burgers te 
mainteneeren, maar aan den anderen kant wel zorg zullen dragen, dat 
niemand er enig nadeel door lijd, dog Pieter Vervoorn scheen het in het eerst 
niet te begrijpem, dan de zaak werd hem zo duidelijk onder den aandagt 
gebragt als immer mogelijk was, zodat Vervoorn eindelijk zeide, als het dan tot 
nadeel van niemand zal verstrekken, heb ik er niets tegen en moeder zal er 
alsdan ook niets tegen hebben.

Heden de dag zijnde bepaald tot het verpagten van den as, hebben de 
volgende personen ingeschreven om denzelven bij de respective burgers op te 
halen en in het ashuis te bezorgen, als: 
Pieter de Vries, f 148:-:- in 't jaar.
Laurens de Kievit f 230:-:- in 't jaar
Reijer Kranendonk f 3:10:- per week
Leendert den Boer f 3:15:- per week
Een onbekende f 260:-:- per jaar
Teunis Valk f 4:-:- per week
Reinier van den Berg f 186:-:- per jaar
Bastiaan de Geus  f 155:19:- per jaar
Zodat daaruit blijkt dat Pieter de Vries de laagsten inschrijver is, dog de 
Municipaliteit vond goed om de finalen afdoening nog vier weken in deliberatie 
te houden.

Is nog gecompareert den burger Christiaan Gudden van Dordt, dewelke te 
kennen gaf dat hij zin hadde om den as te pagten, waarop de conditie hem is 
voorgelezen, en vervolgens met hem gesproken zijnde, zeide dat hij ze op 
zodanig een wijs wilde pagten, als de municip. het beste oordeelde, waarop 
aan hem wierd gezegt dat den burer Lamme, lid der municipaliteit mede er zin 
in hadde, vraagde Gudden of den burger Lamme met hem wilde zamen doen, 
waarop zij beiden buiten gingen om elkander daarover te spreken.

Vervolgens weder binnengekomen zijnde, is met hun nog in het brede 



gespoken, dog van dat gevolg dat men 't in langen niet eens konden worden, 
want de president vraagde f 175:-:- vrijgeld per jaar voor 14 jaren lang, en zij 
boden f 50:-:- en dan nog met deze conditie dat als de 14 jaren verlopen zijn, 
dat zij dan voor het ashuis f 400:-:- terug zouden moeten trekken. 

Derhalven de zaak omtrent het verpagten van den as niet eens kunnende 
worden, heeft de Municip. geoordeeld dat 't tot het meeste voordeel van het 
dorp zou uitlopen, wanneer zij het ashuis laten zetten en den as laten ophalen 
vor rekening vna het dorp en dan dezelve of hier verkopen of ze naar Braband 
zenden. 

Voorts verzogt Meeuwis Uitterlinden om de Municipaliteit te spreken, 
hetwelk hem wierd toegestaan. Binnengestaan zijnde, verzogt hij de vergade-
ring om de kinderen van Andries de Geus uit zijn huis te zetten. De Municip, 
repliceerde hierop, indien hij zulks gelaste, dan de bode ogenblikkelijk erna 
toe zoude worden gezonden, om hun zulks aan te zeggen, dit met ja beant-
woord zijnde, wierd door den secretaris een memorie opgesteld, welke door de 
bode aan gemelde kinderen moest worden voorgelezen, en waarin wierd 
bepaald 3 maal 24 uuren na dato. De bode terug gekomen zijnde, zeide dat hij 
tot antwoord had bekomen, Meeuwis moet maar doen dat hij kan, wij zullen 
het afwagten. Dog vervolgens is het bijzonder door tusschenkomst van een lid 
der municip. zoverre gebragt dat zij tot aanstaande Meij 1797 in zijn huis 
zullen blijven woonen. 

Vervolgens is na deliberatie goedgevonden om een commissie te decernee-
ren, ten einde zig aanstaande vrijdag bij den burger Verhoeff te begeven en te 
verneemen hoe en op wat wijs er met diegene, dewelke den 18e Novbr. hun 
dorpsgeld niet betalen, moet werden gehandeld, en zijn daartoe benoemt de 
burgers Teunis Lamme en Arij K. Smits, dog de laatste gaf dezelve over aan 
den burger Koen van Strijen. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e November 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt, gehouden op Zaturdag den 19e 
November 1796, het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid, 
Absent den burger Koen van Strijen 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De commissie door welke de herschouw is verrigt, raporteert dat zij al het 
gebrekige nu in ordre heeft bevonden. 
De commissie, op gisteren bij Verhoeff geweest zijnde, doet raport, daarin 
bestaande, dat denzelven had geadviseert om aanstaande zondag nog een 
ernstige publicatie te doen, voor de nalatigen ten allen overvloede, om ze 
daardoor de maat tot overlopens toe vol temeten, en in gemelde publicatie te 
bepalen een zitdag in de volgende week, en dat vervolgens als die zitdag zal 
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gespoken, dog van dat gevolg dat men 't in langen niet eens konden worden, 
want de president vraagde f 175:-:- vrijgeld per jaar voor 14 jaren lang, en zij 
boden f 50:-:- en dan nog met deze conditie dat als de 14 jaren verlopen zijn, 
dat zij dan voor het ashuis f 400:-:- terug zouden moeten trekken.

Derhalven de zaak omtrent het verpagten van den as niet eens kunnende 
worden, heeft de Municip. geoordeeld dat 't tot het meeste voordeel van het 
dorp zou uitlopen, wanneer zij het ashuis laten zetten en den as laten ophalen 
vor rekening vna het dorp en dan dezelve of hier verkopen of ze naar Braband 
zenden.

Voorts verzogt Meeuwis Uitterlinden om de Municipaliteit te spreken, 
hetwelk hem wierd toegestaan. Binnengestaan zijnde, verzogt hij de vergade-
ring om de kinderen van Andries de Geus uit zijn huis te zetten. De Municip, 
repliceerde hierop, indien hij zulks gelaste, dan de bode ogenblikkelijk erna 
toe zoude worden gezonden, om hun zulks aan te zeggen, dit met ja beant-
woord zijnde, wierd door den secretaris een memorie opgesteld, welke door de 
bode aan gemelde kinderen moest worden voorgelezen, en waarin wierd 
bepaald 3 maal 24 uuren na dato. De bode terug gekomen zijnde, zeide dat hij
tot antwoord had bekomen, Meeuwis moet maar doen dat hij kan, wij zullen 
het afwagten. Dog vervolgens is het bijzonder door tusschenkomst van een lid 
der municip. zoverre gebragt dat zij tot aanstaande Meij 1797 in zijn huis 
zullen blijven woonen.

Vervolgens is na deliberatie goedgevonden om een commissie te decernee-
ren, ten einde zig aanstaande vrijdag bij den burger Verhoeff te begeven en te 
verneemen hoe en op wat wijs er met diegene, dewelke den 18e Novbr. hun 
dorpsgeld niet betalen, moet werden gehandeld, en zijn daartoe benoemt de 
burgers Teunis Lamme en Arij K. Smits, dog de laatste gaf dezelve over aan 
den burger Koen van Strijen.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e November 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 
Leer-Ambagt, gehouden op Zaturdag den 19e 
November 1796, het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid, 
Absent den burger Koen van Strijen

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De commissie door welke de herschouw is verrigt, raporteert dat zij al het 
gebrekige nu in ordre heeft bevonden.
De commissie, op gisteren bij Verhoeff geweest zijnde, doet raport, daarin 
bestaande, dat denzelven had geadviseert om aanstaande zondag nog een 
ernstige publicatie te doen, voor de nalatigen ten allen overvloede, om ze 
daardoor de maat tot overlopens toe vol te meten, en in gemelde publicatie te 
bepalen een zitdag in de volgende week, en dat vervolgens als die zitdag zal 



zijn afgelopen, de secretaris met een lijst van de nalatige als mede met de 
publicatie en het octroij bij hem zoude komen en hij dan middelen zoude aan 
de hand geven hoe verder te handelen, dog is geresolveert om er de gehele 
volgende week nog voor te bepalen. 

Waarop de commissie voor hare verrigtingen door de schout uit naam der 
vergadering wierd bedankt. 

Is gelezen een brief van den burger J.J. Rouffaer van den volgenden 
inhoud. 

Aan de Nunicipaliteit van 'SGravendeel 	 'SGravendeel, 18 Novbr 1796. 
Medeburgers! 

Op den 31e der vorige maand, den dag op welke het eerste termijn van de 
uitgeschreven belasting voor den dorpschuld moest worden betaalt, schreef ik 
aan ulieden enen brief (pas welken brief ik mij alsnog referere) bij denwelken ik 
mijn billijke aanmerking voordroeg op het aan mij toegezonden Taxatie Billet en 
aan ulieden verzogt een vermindert Taxatie Billet te mogen ontvangen, en dat ik 
intusschen voor deligent mogt gehouden worden. 

Heden den 18e November zijnde, op welke den tweden en laatsten termijn 
moet worden betaald, bevinde ik mij nog zonder eenig berigt, hoedanig omtrent 
mijn verzoek is gedisponeert geworden. 

Ik zoude bij aldien ik niet bereid was van zoover mij mogelijk, is aan mijnen 
burgerpligt te voldoen, immers van te dragen in die dorpsschuld die zeden het 
begin van den jare 1792, dat ik op 't dorp ben gekomen, is gemaakt, mij stil 
kunnen houden, als verzogt hebbende voor deligent gehouden te worden, maar 
niets ten oogmerk gehad hebbende bij het aan ulieden toezenden van mijnen 
vorigen brief, dan als ik daarbij melde van evenredig naar mijne gegoetheid 
nevens mijne medeburgeren getaxeert te worden, wil ik van ulieder stilzwijgen 
niet profiteren, om, daardoor of niet aan mijn pligt te voldoen, of dezelve te 
vertragen. 

Het is daarom dat ik gemeent heb, ul. dezen te moeten toezenden, om ul. 
destemeer, aan de eene overtuigende, hoezeer ik aan mijne pligt wil voldoen, er 
dan ook aan den anderen kant zo ik hoop en vertrouw door ul. ene gunstige en 
rechtmatige dispositie op mijn billijk verzoek zal worden genomen, - . 
Andermaal verzoekende van intusschen ook voor dit termijn voor deligent 
gehouden te worden, blijve ik in afwagting van berigt met aanbieding van 
broederschap en toebede van heil. 

ulieder medeburger 
J.J. Rouffaer 

Waarover gedelibereert zijnde is unaniem geresolveert om bij de vorige 
genomen resolutie te blijven en dus den burger Rouffaer niet te verminderen, 
uit hoofde de lijst geen verandering kan ondergaan, dog egter goedgevonden, 
voormelde missive te beantwoorden en den burger Rouffaer van gemelde 
resolutie kennis te geven, wordende de secretaris daartoe gelast. 

De schout communiceert dat den burger Barend Prigge op gisteren bij hem 
hadde geweest, om te betalen, dog dat hij over zijn taxatie zeer onvergenoegt 
was, vermits hij zeide niet meer te zijn dan een kleermakersknegt, en hij 
gesteld was op f 4:-:- daar anderen, die met hem gelijk waren, meer dan de 
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zijn afgelopen, de secretaris met een lijst van de nalatige als mede met de 
publicatie en het octroij bij hem zoude komen en hij dan middelen zoude aan 
de hand geven hoe verder te handelen, dog is geresolveert om er de gehele 
volgende week nog voor te bepalen.

Waarop de commissie voor hare verrigtingen door de schout uit naam der 
vergadering wierd bedankt.

Is gelezen een brief van den burger J.J. Rouffaer van den volgenden 
inhoud.

Aan de Nunicipaliteit van 'SGravendeel 'SGravendeel, 18 Novbr 1796.
Medeburgers!

Op den 31e der vorige maand, den dag op welke het eerste termijn van de 
uitgeschreven belasting voor den dorpschuld moest worden betaalt, schreef ik 
aan ulieden enen brief (pas welken brief ik mij alsnog referere) bij denwelken ik 
mijn billijke aanmerking voordroeg op het aan mij toegezonden Taxatie Billet en 
aan ulieden verzogt een vermindert Taxatie Billet te mogen ontvangen, en dat ik
intusschen voor deligent mogt gehouden worden.

Heden den 18e November zijnde, op welke den tweden en laatsten termijn 
moet worden betaald, bevinde ik mij nog zonder eenig berigt, hoedanig omtrent 
mijn verzoek is gedisponeert geworden.

Ik zoude bij aldien ik niet bereid was van zoover mij mogelijk, is aan mijnen 
burgerpligt te voldoen, immers van te dragen in die dorpsschuld  die zedert het 
begin van den jare 1792, dat ik op 't dorp ben gekomen, is gemaakt, mij stil 
kunnen houden, als verzogt hebbende voor deligent gehouden te worden, maar 
niets ten oogmerk gehad hebbende bij het aan ulieden toezenden van mijnen 
vorigen brief, dan als ik daarbij melde van evenredig naar mijne gegoetheid
nevens mijne medeburgeren getaxeert te worden, wil ik van ulieder stilzwijgen 
niet profiteren, om, daardoor of niet aan mijn pligt te voldoen, of dezelve te 
vertragen.

Het is daarom dat ik gemeent heb, ul. dezen te moeten toezenden, om ul. 
destemeer, aan de eene overtuigende, hoezeer ik aan mijne pligt wil voldoen, er 
dan ook aan den anderen kant zo ik hoop en vertrouw door ul. ene gunstige en 
rechtmatige dispositie op mijn billijk verzoek zal worden genomen, - . 
Andermaal verzoekende van intusschen ook voor dit termijn voor deligent 
gehouden te worden, blijve ik in afwagting van berigt met aanbieding van 
broederschap en toebede van heil.

ulieder medeburger
J.J. Rouffaer

Waarover gedelibereert zijnde is unaniem geresolveert om bij de vorige 
genomen resolutie te blijven en dus den burger Rouffaer niet te verminderen, 
uit hoofde de lijst geen verandering kan ondergaan, dog egter goedgevonden, 
voormelde missive te beantwoorden en den burger Rouffaer van gemelde 
resolutie kennis te geven, wordende de secretaris daartoe gelast.

De schout communiceert dat den burger Barend Prigge op gisteren bij hem 
hadde geweest, om te betalen, dog dat hij over zijn taxatie zeer onvergenoegt 
was, vermits hij zeide niet meer te zijn dan een kleermakersknegt, en hij 
gesteld was op f 4:-:- daar anderen, die met hem gelijk waren, meer dan de 



helft minder stonden, en dat hij daarop had betaald f 2:-:-, dat hij schout 
daarop had gezegt die f 2:-:- bij provisie te zullen ontvangen en 'er vervolgens 
raport van doen aan de Municipaliteit. 
Waarover gedelibereert zijnde is begrepen dat hier zo min verandering kan 
gemaakt worden als omtrent den burger Rouffaer. 

Nog zegt de schout dat Melis Naaktgeboren bij hem hebbende wezen beta-
len, reflexje hadde gemaakt op het billet van zijn zoon Pieter, dat weliswaar, 
zeide hij, Pieter wat tient had gekogt, dog dat hij nog bij hem in huis en 
onmondig was, en hetgeen 'er op te kort zal komen door hem als zijn vader 
zijnde, zeker moet werden voldaan, en derhalven van oordeel was dat de 
taxatie van zijn zoon Pieter Naaktgeboren in geen aanmerking konde of 
behoorde te komen. Waarover gedelibereert zijnde is als voren daarover 
besloten. 

De schout communiceert dat hij bij hem had gehad den burger Hendrik 
Schoenmakers, met het relaas van de sommatie en renovatie gedaan aan den 
burger Koen Roos en dat de krijgsraad nu overeenkomstig de publicatie dies 
aangaande door hem, Sergeant Mayor aan de schout daarvan kennis gaf en 
verzogt twee scheepenen te benoemen, ten einde de dag daaraan het in arrest 
nemen der goederen ter concurrentie der verschuldigde boetens en executie-
kosten, desnoods bij te woonen, en ten overstaan van dezelve naar stijle te 
volbrengen, in geval hij op de afvraging der aanwijzing van goederen en 
waarschouwing die zij door den gerechtsbode op eerstkomende maandag 
voornemens is te doen, halstarrig blijft en weigerd te betalen. - 
Dat hij schout hem daarop had gezegt van oordeel te zijn dat het best was om 
het de verdere executie nog eenigen tijd te supercedeeren, om reden 
binnenkort de wapening algemeen staat te komen en dus voor het tegenwoor-
dige alle onaangenaamheden te vermijden, dog egter het heden avond aan de 
municipaliteit zoude communiceren, gelijk hij dus was doende, en het zoo 
evengemelde gezegde aan den burger Schoenmakers zijn advis ook was in dit 
geval. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert om zig met het 
preadvis van den schout te conformeeren. 

Nog is gelezen het schriftelijk voorstel van de grond of burgervergadering 
alhier aan de municip. tenderende het ontvangen der verpondingen, waarvan 
in de notulen der vergadering van 12 november 11. reeds gewag is gemaakt, en 
welk voorstel luid als volgt 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De grond of burgervergadering te 
'SGravendeel 
aan 
het plaatselijk bestuur aldaar 

Medeburgers! 
Daar de zoo wonderbaarlijk herkrijgen vrijheid ons in de verpligting gesteld heeft 
aan den eenen kant om het gedrag van onze vertegenwoordigers, met betrek-
king tot derzelver bestuur, met een oplettend oog na te gaan en dezelve, 
wanneer zij zig, in gem. betrekking aan wangedrag onverhoopt mogten schuldig 
maken, op eene regelmatige wijze, het verkeerde van hun gedrag hun onder den 

••••••••Mhataian 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

helft minder stonden, en dat hij daarop had betaald f 2:-:-, dat hij schout 
daarop had gezegt die f 2:-:- bij provisie te zullen ontvangen en 'er vervolgens 
raport van doen aan de Municipaliteit.
Waarover gedelibereert zijnde is begrepen dat hier zo min verandering kan 
gemaakt worden als omtrent den burger Rouffaer.

Nog zegt de schout dat Melis Naaktgeboren bij hem hebbende wezen beta-
len, reflexie hadde gemaakt op het billet van zijn zoon Pieter, dat weliswaar, 
zeide hij, Pieter wat tient had gekogt, dog dat hij nog bij hem in huis en 
onmondig was, en hetgeen 'er op te kort zal komen door hem als zijn vader 
zijnde, zeker moet werden voldaan, en derhalven van oordeel was dat de 
taxatie van zijn zoon Pieter Naaktgeboren in geen aanmerking konde of 
behoorde te komen. Waarover gedelibereert zijnde is als voren daarover 
besloten.

De schout communiceert dat hij bij hem had gehad den burger Hendrik 
Schoenmakers, met het relaas van de sommatie en renovatie gedaan aan den 
burger Koen Roos en dat de krijgsraad nu overeenkomstig de publicatie dies 
aangaande door hem, Sergeant Mayor aan de schout daarvan kennis gaf en 
verzogt twee scheepenen te benoemen, ten einde de dag daaraan het in arrest 
nemen der goederen ter concurrentie der verschuldigde boetens en executie-
kosten, desnoods bij te woonen, en ten overstaan van dezelve naar stijle te 
volbrengen, in geval hij op de afvraging der aanwijzing van goederen en 
waarschouwing die zij door den gerechtsbode op eerstkomende maandag 
voornemens is te doen, halstarrig blijft en weigerd te betalen. -
Dat hij schout hem daarop had gezegt van oordeel te zijn dat het best was om 
het de verdere executie nog eenigen tijd te supercedeeren, om reden 
binnenkort de wapening algemeen staat te komen en dus voor het tegenwoor-
dige alle onaangenaamheden te vermijden, dog egter het heden avond aan de 
municipaliteit zoude communiceren, gelijk hij dus was doende, en het zoo 
evengemelde gezegde aan den burger Schoenmakers zijn advis ook was in dit 
geval.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert om zig met het 
preadvis van den schout te conformeeren.

Nog is gelezen het schriftelijk voorstel van de grond of burgervergadering 
alhier aan de municip. tenderende het ontvangen der verpondingen, waarvan 
in de notulen der vergadering van 12 november ll. reeds gewag is gemaakt, en 
welk voorstel luid als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De grond of burgervergadering te 
'SGravendeel
aan
het plaatselijk bestuur aldaar

Medeburgers!
Daar de zoo wonderbaarlijk herkrijgen vrijheid ons in de verpligting gesteld heeft 
aan den eenen kant om het gedrag van onze vertegenwoordigers, met betrek-
king tot derzelver bestuur, met een oplettend oog na te gaan en dezelve, 
wanneer zij zig, in gem. betrekking aan wangedrag onverhoopt mogten schuldig 
maken, op eene regelmatige wijze, het verkeerde van hun gedrag hun onder den 



aandagt te brengen, maar ook aan den anderen kant, om aan dezelve zodanige 
voordragten te doen als eenigzints kunnen strekken, ter bevoordering van het 
welzijn dezer plaats en ter beveiliging en schadeloosstelling van derzelver 
bestuurderen in en voor hunne moeijelijke werkzaamheden, hebben wij het van 
onzen pligt geagt medeburgers, dit volgende ter uwer overweeging voor te 
dragen. 
Daar het overbekend is, dat den ontvangst van verpondingen van landen, 
huizen &c., reeds zeden lange jaren, misschien wel van de eerste vestiging 
dezer republiecq af aan, is gedemandeerd geweest, aan de repective plaatselijke 
bestuurders, ider in hunl. district, althans, dat dezelve voor de penningen 
daaruit voor den lande voortkomende responsabel zijn gestelt geworden, hebben 
wij reeds lange niet dan met leedwezen gezien, dat, niet het plaatselijk bestuur 
alhier, maar eenen anderen persoon, zelv geen burger dezer plaats zijnde, is 
(door wie en op welke eene wijze weten wij niet) gechargeert geworden, met den 
ontfang van gemelde verpondingen, en dus met de voordeelen welken uit 
zodanigen ontfang enigzints ten behoeve van het plaatselijk bestuur mogen 
proflueeren, is begunstigt geworden. 
Wij hebben dit medeburgers niet anders kunnen beschouwen als met de veijlig-
heid van uwe eigendommen, zowel als met uwe regten volmaakt strijdig te zijn, 
met de veijligheid van uwe eigendommen, omdat men nimmer zeker is, dat 
imand, die heden eerlijk is, het morgen nog zal zijn, met uwe regten, omdat 
imand, die geen betrekking op ul. heeft, de voordeelen daaruit voortvloeijende 
geniet, die ul. wettig competeeren. 
Wij vertrouwen medeburgers hiermede, in deze aan onzen pligt voldaan te 
hebben en verwagten dat hieromtrent door ul. zodanige maatregelen zullen 
werden genomen als met de veijligheid uwer eijgendommen en met uwe regten 
overeenkomstig zullen bevonden worden te behooren. 
Wij blijven intusschen na toewensching van heil en aanbieding van broeder-
schap, uwe medeburgers! 

De grondvergadering benoemd 
(was get) P. Verijp V.T. op last van dezelve 

sGravendeel, den 12 November 
	

(Get) Hendr. Schoemaker, secretaris. 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid 

Waarover is gedelibereert en goedgevonden om deze zaak eerst naukeurig te 
onderzoeken, eer men daarmede voortging maakt, en tot dat einde geresol-
veert om een commissie te decerneeren, die er met den advokaat Vrolikhert 
over spreekt, en zijn daartoe bij het lot verkoren de burgers Koen van Strijen 
en Arij K. Smits, dog den laatstgenoemde heeft zijne commissie overgegeven 
aan den secretaris. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 26e November 1796 het 2e 
jaar der bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 
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aandagt te brengen, maar ook aan den anderen kant, om aan dezelve zodanige 
voordragten te doen als eenigzints kunnen strekken, ter bevoordering van het 
welzijn dezer plaats en ter beveiliging en schadeloosstelling van derzelver 
bestuurderen in en voor hunne moeijelijke werkzaamheden, hebben wij het van 
onzen pligt geagt medeburgers, dit volgende ter uwer overweeging voor te 
dragen.
Daar het overbekend is, dat den ontvangst van verpondingen van landen, 
huizen &c., reeds zedert lange jaren, misschien wel van de eerste vestiging 
dezer republiecq af aan, is gedemandeerd geweest, aan de repective plaatselijke 
bestuurders, ider in hunl. district, althans, dat dezelve voor de penningen 
daaruit voor den lande voortkomende responsabel zijn gestelt geworden, hebben 
wij reeds lange niet dan met leedwezen gezien, dat, niet het plaatselijk bestuur 
alhier, maar eenen anderen persoon, zelv geen burger dezer plaats zijnde, is 
(door wie en op welke eene wijze weten wij niet) gechargeert geworden, met den 
ontfang van gemelde verpondingen, en dus met de voordeelen welken uit 
zodanigen ontfang enigzints ten behoeve van het plaatselijk bestuur mogen 
proflueeren, is begunstigt geworden.
Wij hebben dit medeburgers niet anders kunnen beschouwen als met de veijlig-
heid van uwe eigendommen, zowel als met uwe regten volmaakt strijdig te zijn, 
met de veijligheid van uwe eigendommen, omdat men nimmer zeker is, dat 
imand, die heden eerlijk is, het morgen nog zal zijn, met uwe regten, omdat 
imand, die geen betrekking op ul. heeft, de voordeelen daaruit voortvloeijende 
geniet, die ul. wettig competeeren.
Wij vertrouwen medeburgers hiermede, in deze aan onzen pligt voldaan te 
hebben en verwagten dat hieromtrent door ul. zodanige maatregelen zullen 
werden genomen als met de veijligheid uwer eijgendommen en met uwe regten 
overeenkomstig zullen bevonden worden te behooren.
Wij blijven intusschen na toewensching van heil en aanbieding van broeder-
schap, uwe medeburgers! 

De grondvergadering benoemd  
(was get) P. Verijp V.T. op last van dezelve

sGravendeel, den 12 November (Get) Hendr. Schoemaker, secretaris. 
het 2e jaar der Bataavsche Vrijheid

Waarover is gedelibereert en goedgevonden om deze zaak eerst naukeurig te 
onderzoeken, eer men daarmede voortging maakt, en tot dat einde geresol-
veert om een commissie te decerneeren, die er met den advokaat Vrolikhert 
over spreekt, en zijn daartoe bij het lot verkoren de burgers Koen van Strijen 
en Arij K. Smits, dog den laatstgenoemde heeft zijne commissie overgegeven 
aan den secretaris.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 26e November 1796 het 2e 
jaar der bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteit van 'SGravendeel en 



Leer-Ambagt, gehouden den 26e November 1796, het 
2e jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De commissie op gisteren bij advkt. Vrolikhert geweest zijnde, raporteert 
dat Vrolikhert hadde gezegt, dat deze zaak eerst nader diende onderzogt te 
worden, als reden den ontvang der verpondingen op alle plaatsen niet egaal 
geschied, en het wel mogelijk was, dat ze wegens 'SGravendeel is gedeman-
deert aan dijkgraaf en heemraden van Nieuw Bonaventura, Mookhoek en 
Trekdam. 

Over dit raport rijpelijk gedelibereert zijnde, is bij meerderheid van 
stemmen geresolveert om een commissie te benoemen ten einde die zaak 
nader te onderzoeken en wel in de eerste plaats bij den burger Repelaer, 
thans gaarder-meester van verpondingen van de huizen en landen op en 
onder 'SGravendeel gelegen, en zijn daartoe bij het lot verkoren de burgers 
Cornelis Verijp en de secretaris, dog de eerstgenoemde gaf zijne commissie 
over aan den burger Teunis Lamme. 

De schout communiceert dat hij de president der grondvergadering hadde 
gesproken, dewelke aan hem hadde verzogt, om de stemgeregtigde burgers bij 
publicatie te doen oproepen, tegen eerstkomende woensdagavond ten zes 
uuren, ten einde denzelve te horen over zekere missive of voorstel van de wijk 
of grondvergadering te Dordrecht. 

Den Burger Lamme geeft een brief over van een Brusselschen burger, 
inhoudende een verzoek, aan gem. burger Lamme om met de overige leden 
der Municipaliteit te spreken over den as. 

Waarover gedelibereert en met den burger Lamme gesproken zijnde, is 
geresolveert om een missive te zenden in antwoord op die brief. 

Vervolgens doet de secretaris raport van Verhoeff als volgt, dat den zelven 
had gezegt dat de Municip. hem aanstaande maandag zoude zenden, een 
extract van den taxatielijst, namelijk in zooverre het hoofd, het slot en het 
montant daarin betreft, alsmede een lijst van de nog niet voldaan hebbende 
perzonen, met aanwijzing welke personen de Municip. het eerst gesommeert 
wilde hebben, dat hij alsdan de sommatie zoude in gereedheid brengen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is algemeen begrepen dat den burger 
Verhoeff er op uit scheen te zijn, om een grote rekening te maken, vermits hij 
eenvoudig aan de secretaris een concept had over te geven, hoe en op wat wijs 
de sommatien &c. moet worden ingesteld, en dat dan denzelver het verder 
konde doen, en daarom goedgevonden den secretaris te gelasten, vermits hij 
aanstaande maandag per commissie in Dordt moet zijn, zulks mondeling aan 
Verhoeff te zeggen, bij het overgeven van het extract uit de taxatielijst. 

Voorts ging men over tot het formeeren van een lijst van diegenen, dewelke 
nog niets of slegts maar halv haar quote in de dorpsschuld volgens de taxatie-
lijst hebben voldaan, en uit dezelve zes perzonen benoemd, dewelke in de 
eerste plaats zullen werden gesommeert. 

Stond binnen een commissie van de directie der grondvergadering alhier, 
dewelke aan de municip. verzogt om de stemgeregtigde burgers op te roepen 
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Leer-Ambagt, gehouden den 26e November 1796, het 
2e jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De commissie op gisteren bij advkt. Vrolikhert geweest zijnde, raporteert 
dat Vrolikhert hadde gezegt, dat deze zaak eerst nader diende onderzogt te 
worden, als reden den ontvang der verpondingen op alle plaatsen niet egaal 
geschied, en het wel mogelijk was, dat ze wegens 'SGravendeel is gedeman-
deert aan dijkgraaf en heemraden van Nieuw Bonaventura, Mookhoek en 
Trekdam.

Over dit raport rijpelijk gedelibereert zijnde, is bij meerderheid van 
stemmen geresolveert om een commissie te benoemen ten einde die zaak 
nader te onderzoeken en wel in de eerste plaats bij den burger Repelaer, 
thans gaarder-meester van verpondingen van de huizen en landen op en 
onder 'SGravendeel gelegen, en zijn daartoe bij het lot verkoren de burgers 
Cornelis Verijp en de secretaris, dog de eerstgenoemde gaf zijne commissie 
over aan den burger Teunis Lamme.

De schout communiceert dat hij de president der grondvergadering hadde 
gesproken, dewelke aan hem hadde verzogt, om de stemgeregtigde burgers bij 
publicatie te doen oproepen, tegen eerstkomende woensdagavond ten zes 
uuren, ten einde denzelve te horen over zekere missive of voorstel van de wijk 
of grondvergadering te Dordrecht.

Den Burger Lamme geeft een brief over van een Brusselschen burger, 
inhoudende een verzoek, aan gem. burger Lamme om met de overige leden 
der Municipaliteit te spreken over den as.

Waarover gedelibereert en met den burger Lamme gesproken zijnde, is 
geresolveert om een missive te zenden in antwoord op die brief.

Vervolgens doet de secretaris raport van Verhoeff als volgt, dat den zelven 
had gezegt dat de Municip. hem aanstaande maandag zoude zenden, een 
extract van den taxatielijst, namelijk in zooverre het hoofd, het slot en het 
montant daarin betreft, alsmede een lijst van de nog niet voldaan hebbende 
perzonen, met aanwijzing welke personen de Municip. het eerst gesommeert 
wilde hebben, dat hij alsdan de sommatie zoude in gereedheid brengen.

Waarover gedelibereert zijnde, is algemeen begrepen dat den burger 
Verhoeff er op uit scheen te zijn, om een grote rekening te maken, vermits hij 
eenvoudig aan de secretaris een concept had over te geven, hoe en op wat wijs 
de sommatien &c. moet worden ingesteld, en dat dan denzelver het verder 
konde doen, en daarom goedgevonden den secretaris te gelasten, vermits hij 
aanstaande maandag per commissie in Dordt moet zijn, zulks mondeling aan 
Verhoeff te zeggen, bij het overgeven van het extract uit de taxatielijst. 

Voorts ging men over tot het formeeren van een lijst van diegenen, dewelke 
nog niets of slegts maar halv haar quote in de dorpsschuld volgens de taxatie-
lijst hebben voldaan, en uit dezelve zes perzonen benoemd, dewelke in de 
eerste plaats zullen werden gesommeert.

Stond binnen een commissie van de directie der grondvergadering alhier, 
dewelke aan de municip. verzogt om de stemgeregtigde burgers op te roepen 



tegen aanstaande maandagavond ten zes uuren, ten einde te worden gehoort 
over een missive van Dordt, ingekomen tenderende het stemmen tot verwer-
ping van het ingeleverd plan van constitutie, edog vernomen hebbende dat 
eerstkomende dingsdag finaal zal worden geconcludeerd of het voor w plan 
een poinct van deliberatie zal uitmaken, ja dan neen, begreep de municip. 
alsmede de commissie, dat het oproepen der stemgeregtigde burgers, tot dat 
einde volstrekt onnodig was. 

Bijlagen. 
De 28e November doet de vergadering bij de vergadering van 26e dito benoemt 
om zig te vervoegen bij de burger Repelaer, ten einde informatie te nemen 
omtrent het ontfangen der verpondingen, van de huizen en landen op en 
onder 'SGravendeel gelegen raport, daarin bestaande, dat Repelaer aan 
dezelve had voorgelezen zeker request gepresenteerd door ingelanden van 
Nieuw Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, in den jare 1646, en waaruit 
bleek, dat den ontvang der verpondingen van gemelde polders, van den 
beginne der bedijkingen dier polders is gedemandeert geweest aan dijkgraaff 
en heemraden van denzelve, dog dat in den jaren 1632 door abuis der bodens 
of deurwaarders, de brieven van aanschrijving waren gebragt bij de geregten, 
en dezelve tot bovengemelde jaren 1646 de verpondingen hadden ontfangen of 
doen ontfangen, dog dat toen ingelanden bij gem. request aan de Staten van 
Holland hadden verzogt, om 't weder op den ouden voet te brengen, hetwelk 
van dat gevolg was, dat overeenkomstig het verzoek der ingelanden wierd 
gedisponeerd, mits dat dijkgraaff en heemraden voornoemt op zig namen, om 
de penningen jaarlijks voor het einde van februarij ten comptoire generaal in 
's Hage te bezorgen en zig ider in solidum tot borg te stellen, hetwelke zij ook 
hadden aangenomen en zedert dien tijd in de possessien daarvan zijn 
gebleven, derhalven nu al anderhalve eeuw, en waaruit dus blijkt dat 
dijkgraaff en heemraden voornoemt en niet de Municipaliteit van 'SGravendeel 
en Leer-Ambagt voor de penningen aanspreekelijk zijn. 

De schout bedankt uit naam der vergadering de commissie voor hare 
moeite en vigilantie in dezen betoond. 

Vervolgens geeft de schout een missive over van den advkt Vrolikhert, 
inhoudende dat hij na laatstleden vrijdag gelegenheid had gezogt en 
gevonden, om zig nader te informeeren, wegens de zaak waarover de 
commissie als doe, bij hem had geadviseerd, en welke informatie in zin en 
substantie volmaakt overeenstemde met het hiervoor geraporteerde der 
commissie van Repelaer en voegt er den burger Vrolikhert bij op het einde van 
zijnen brief, indien deze mijne informatien egt zijn, waaraan ik niet twijffel, 
dan dunkt mij, spreekt het van zelv, dat uwe municip. in geenen deele bevoegt 
is om in dit werk eenige verandering te maken en zig met de gaaring der 
verpondingen enigzints te bemoeijen. Ook zullen er waarschijnelijk, om deze 
zelve reden ook geene quohieren op 'SGravendeel voorhanden zijn, zoodat het 
zelvs bijna onmoogelijk zoude zijn, om de ingaring te doen en te laten doen. 

Op welk een en ander gedelibereert zijnde, is geresolveert om er de 
grondvergadering kennis van te geven, en tot dat einde den president daarvan 
te doen verzoeken, zig hedenavond bij de municip. te vervoegen. Zulks 
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tegen aanstaande maandagavond ten zes uuren, ten einde te worden gehoort 
over een missive van Dordt, ingekomen tenderende het stemmen tot verwer-
ping van het ingeleverd plan van constitutie, edog vernomen hebbende dat 
eerstkomende dingsdag finaal zal worden geconcludeerd of het voor w plan 
een poinct van deliberatie zal uitmaken, ja dan neen, begreep de municip. 
alsmede de commissie, dat het oproepen der stemgeregtigde burgers, tot dat 
einde volstrekt onnodig was.

Bijlagen.
De 28e November doet de vergadering bij de vergadering van 26e dito benoemt 
om zig te vervoegen bij de burger Repelaer, ten einde informatie te nemen 
omtrent het ontfangen der verpondingen, van de huizen en landen op en 
onder 'SGravendeel gelegen raport, daarin bestaande, dat Repelaer aan 
dezelve had voorgelezen zeker request gepresenteerd door ingelanden van 
Nieuw Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, in den jare 1646, en waaruit 
bleek, dat den ontvang der verpondingen van gemelde polders, van den 
beginne der bedijkingen dier polders is gedemandeert geweest aan dijkgraaff 
en heemraden van denzelve, dog dat in den jaren 1632 door abuis der bodens 
of deurwaarders, de brieven van aanschrijving waren gebragt bij de geregten, 
en dezelve tot bovengemelde jaren 1646 de verpondingen hadden ontfangen of 
doen ontfangen, dog dat toen ingelanden bij gem. request aan de Staten van 
Holland hadden verzogt, om 't weder op den ouden voet te brengen, hetwelk 
van dat gevolg was, dat overeenkomstig het verzoek der ingelanden wierd 
gedisponeerd, mits dat dijkgraaff en heemraden voornoemt op zig namen, om 
de penningen jaarlijks voor het einde van februarij ten comptoire generaal in 
's Hage te bezorgen en zig ider in solidum tot borg te stellen, hetwelke zij ook 
hadden aangenomen en zedert dien tijd in de possessien daarvan zijn 
gebleven, derhalven nu al anderhalve eeuw, en waaruit dus blijkt dat 
dijkgraaff en heemraden voornoemt en niet de Municipaliteit van 'SGravendeel 
en Leer-Ambagt voor de penningen aanspreekelijk zijn.

De schout bedankt uit naam der vergadering de commissie voor hare 
moeite en vigilantie in dezen betoond.

Vervolgens geeft de schout een missive over van den advkt Vrolikhert, 
inhoudende dat hij na laatstleden vrijdag gelegenheid had gezogt en 
gevonden, om zig nader te informeeren, wegens de zaak waarover de 
commissie als doe, bij hem had geadviseerd, en welke informatie in zin en 
substantie volmaakt overeenstemde met het hiervoor geraporteerde der 
commissie van Repelaer en voegt er den burger Vrolikhert bij op het einde van 
zijnen brief, indien deze mijne informatien egt zijn, waaraan ik niet twijffel, 
dan dunkt mij, spreekt het van zelv, dat uwe municip. in geenen deele bevoegt 
is om in dit werk eenige verandering te maken en zig met de gaaring der 
verpondingen enigzints te bemoeijen. Ook zullen er waarschijnelijk, om deze 
zelve reden ook geene quohieren op 'SGravendeel voorhanden zijn, zoodat het 
zelvs bijna onmoogelijk zoude zijn, om de ingaring te doen en te laten doen.

Op welk een en ander gedelibereert zijnde, is geresolveert om er de 
grondvergadering kennis van te geven, en tot dat einde den president daarvan 
te doen verzoeken, zig hedenavond bij de municip. te vervoegen. Zulks 



geschied zijnde, is denzelve gecompareerd, en bovengem. brief voorgelezen, 
mitsgaders het raport van de commissie gezegt, waarop denzelve copij verzogt 
van de brief, om daardoor des te beter verslag te kunnen doen aan de 
grondvergadering, dat hem geaccordeert zijnde, wierd den secretaris gelast, 
gemelde copij te vervaardigen waarop de schout uit naam der vergadering, de 
president bedankte voor zijne genomen moeite en de president bedankt de 
vergadering voor de gegeven communicatie in dezen, en neemt vriendelijk 
afscheid. 

De secretaris berigt dat hij aan de procureur Verhoeff extract van de 
taxatielijst had overgegeven en dat denzelve op zig hadde genomen op morgen 
copij van sommatie en renovatie op zodanig wijs als dezelve moeten werden 
geschreven, met de schipper te zenden. 

De schout berigt dat bij hem is ontvangen een missive van den notaris L. 
Sijthof in 's Hage, inhoudende een verzoek om betaling der inleggende 
rekening, wegens het presenteeren van een request op de naam van schout en 
scheepenen van 'SGravendeel in den jare 1794, gedaan aan den Staten van 
Holland, om te mogen hebben octroij en authorisatie tot het heffen van 
zekeren impositien &c. en dat hij ten dien einde doe ter tijt bij het octroij deze 
zijne declaratie had gevoegd, dog geen betaling had bekomen, en nu verzogt 
dezelve te mogen erlangen. 
Over welk berigt de leden der Municip. zeer verbaasd stonden, niet alleen, 
maar ook zeer onvergenoegt waren, niet op den notaris Sijthoff, maar op den 
voormalige regeering, dewijl daar al wederom uit bleek, hoe slordig dezelve 
heeft gehandeld en hoe moeijelijk zulks word voor het thans plaats hebbend 
bestuur alhier, en men vond goed om het zoo veel mogelijk spoedig te verbrei-
den, ten einden de burgerij daaruit zoude kunnen zien waar het geld blijft, dat 
er word opgebragt. 

Vervolgens is met eenparige stemmen goedgevonden dat den burger 
Bongers zig naar 's Hage zal begeven ten einde nogmaals aanzoek te doen bij 
het provintiaal bestuur van Holland om betaling voor leverantien &c. en tot 
dat einde hem een missive mede te geven van de municipaliteit. 

Voorts leest den secretaris een brief, waaruit blijkt, dat Brilman, thans 
alhier woonagtig, geen acte van indemniteit van zijn geboorteplaats Steenwijk 
kan bekomen, dog voegt erbij dat hij misschien borgtogt zoude kunnen 
passeeren, dan, dat de kerkenraad begreep dat de gedagten van de municipa-
liteit omtrent de inwoning voor het gevolg van dien persoon diende te worden 
gehoord en hij derhalven aldaar daartoe door den kerkenraad gequalificeert, 
zijnde, de leden der Municip verzogt hunnen denkbeelden te mogen weten. 

Aan welk verzoek oogenbliklijk wierd voldaan, door de voorzitter in 
rondvraag gebragt, en men er eenparig voor was om hem inwoning te permit-
teeren, mits dat de kerkenraad zorgden dat Brilman nooit tot lasten van de 
gemeijnte komt. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8en December 1896, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering der Municipaliteit van 'SGraven- 
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geschied zijnde, is denzelve gecompareerd, en bovengem. brief voorgelezen, 
mitsgaders het raport van de commissie gezegt, waarop denzelve copij verzogt 
van de brief, om daardoor des te beter verslag te kunnen doen aan de 
grondvergadering, dat hem geaccordeert zijnde, wierd den secretaris gelast, 
gemelde copij te vervaardigen waarop de schout uit naam der vergadering, de 
president bedankte voor zijne genomen moeite en de president bedankt de 
vergadering voor de gegeven communicatie in dezen, en neemt vriendelijk 
afscheid.

De secretaris berigt dat hij aan de procureur Verhoeff extract van de 
taxatielijst had overgegeven en dat denzelve op zig hadde genomen op morgen 
copij van sommatie en renovatie op zodanig wijs als dezelve moeten werden 
geschreven, met de schipper te zenden.

De schout berigt dat bij hem is ontvangen een missive van den notaris L. 
Sijthof in 's Hage, inhoudende een verzoek om betaling der inleggende 
rekening, wegens het presenteeren van een request op de naam van schout en 
scheepenen van 'SGravendeel in den jare 1794, gedaan aan den Staten van 
Holland, om te mogen hebben octroij en authorisatie tot het heffen van 
zekeren impositien &c. en dat hij ten dien einde doe ter tijt bij het octroij deze 
zijne declaratie had gevoegd, dog geen betaling had bekomen, en nu verzogt 
dezelve te mogen erlangen.
Over welk berigt de leden der Municip. zeer verbaasd stonden, niet alleen, 
maar ook zeer onvergenoegt waren, niet op den notaris Sijthoff, maar op den 
voormalige regeering, dewijl daar al wederom uit bleek, hoe slordig dezelve 
heeft gehandeld en hoe moeijelijk zulks word voor het thans plaats hebbend 
bestuur alhier, en men vond goed om het zoo veel mogelijk spoedig te verbrei-
den, ten einden de burgerij daaruit zoude kunnen zien waar het geld blijft, dat 
er word opgebragt.

Vervolgens is met eenparige stemmen goedgevonden dat den burger 
Bongers zig naar 's Hage zal begeven ten einde nogmaals aanzoek te doen bij 
het provintiaal bestuur van Holland om betaling voor leverantien &c. en tot 
dat einde hem een missive mede te geven van de municipaliteit.

Voorts leest den secretaris een brief, waaruit blijkt, dat Brilman, thans 
alhier woonagtig, geen acte van indemniteit van zijn geboorteplaats Steenwijk 
kan bekomen, dog voegt erbij dat hij misschien borgtogt zoude kunnen 
passeeren, dan, dat de kerkenraad begreep dat de gedagten van de municipa-
liteit omtrent de inwoning voor het gevolg van dien persoon diende te worden 
gehoord en hij derhalven aldaar daartoe door den kerkenraad gequalificeert, 
zijnde, de leden der Municip verzogt hunnen denkbeelden te mogen weten.

Aan welk verzoek oogenbliklijk wierd voldaan, door de voorzitter in 
rondvraag gebragt, en men er eenparig voor was om hem inwoning te permit-
teeren, mits dat de kerkenraad zorgden dat Brilman nooit tot lasten van de 
gemeijnte komt.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8en December 1896, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering der Municipaliteit van 'SGraven-



deel en Leer-Ambagt, gehouden op Donderdag 
den 8sten december 1796, het 2e jaar der Ba-
taavsche vrijheid, absent den burger Teunis 
Lamme. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn met een kleine 
verandering geresumeert, gearresteert en geteekent. 

Den schout communiceert dat hij laatst was aangeroepen door de vrouw 
van Hendrik Bouman, die hem hadde gezegt, dat haar man en Teunis 
Aardoom laatstleden zaturdag met eene schuit naar Dordt hadden gevaren, 
maar dat doe de goederen waren opgelost en thuisgebragt, ze ontdekte dat er 
een zak met 15 lb koffijboonen, welke mede van Dordt was gekomen voor 
Koen van Strijen, niet bij haar thuis was, en om die reden de jonge zond na T. 
Aardoom om gemelde zak aldaar te halen in vooronderstelling dat dezelve 
aldaar door abuis zoude gebragt zijn, dog dat denzelven aldaar gekomen 
zijnde, en er na gevraagt hebbende, tot antwoord had bekomen, dat hij daar  
niet was, dat zij vervolgens had vernomen, dat de zoon van Pieter Mol, ge-
melde zak uit den schuit had gebragt aan 't huis van gem. T. Aardoom, zij 
daarop andermaal was gegaan bij Teunis Aardoom en hadde gezegt zulks te 
hebben vernomen, dog tot antwoord bekomen dat er in die zak garst, en geen 
koffijboonen waren geweest, dog dat zij die zaak nader onderzogt hebbende, 
voorzeker te weten was gekomen, dat gemelde zoon van Pieter Mol wel degelijk 
een zak met koffijboonen en geen garst bij gem. T. Aardoom aan huis had 
gebragt, dat zij daarop al wederom had aangehouden, bij hem of zijn vrouw 
om die koffijboonen, doe tegen haar gezegt wierd: ga dan bij Grietje Dekkers 
eens kijken, mogelijk zijn ze daar bij abuis gebragt, dat zij daarop had gezegt, 
wel wij varen voor die vrouw niet, gaat daar dan zelvs eens naar vernemen, en 
dat deze zaak bij slot van rekening zoo was uitgelopen, dat zij bij gemelde 
Grietje Dekkers wel degelijk waren gebragt en wel zoo als die vrouw zelvs heeft 
getuigt, niet op diezelvde dag dat zij mede van dorp waren gekomen, maar den 
tweeden dag daarna, dat vervolgens gemelde coffijboonen bij haar waren over 
de deur gegooit en zij met de vrouw van T. Aardoom daarover nog hevige actie 
hadde gehad, zodat die vrouw haar nog hadde geslagen. 

Over welk geval gedelibereert zijnde, is eenparig begrepen, dat uit alle 
omstandigheden duidelijk scheen te blijken, dat de zaak gants niet in order 
was, aan de zijde van Teunis Aardoom, en hij wel verdient had als schipper 
geremoveert te worden, edog, daar de bewijzen niet voldoende zijn, en het 
laatste de bailliuw zijn zaak is, wierd door de meerderheid geresolveert om af 
te wagten wat de bailliuw in dit geval zal doen, dog op instantie van den 
burger Koen van Strijen goedgevonden, om beide de schippers den eersten 
regtdag boven te doen komen om die zaak nader te onderzoeken, en er alsdan 
over te oordelen. 

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde het gedrag van den burger Verhoeff, 
omtrent het in gereedheid brengen der nodige papieren, om een begin te 
maken met de parate executie met betrekking tot de onwilligen in het betalen 
van hun tax in het dorpsgeld en het bijna scheen alsof hij daarvan geen werk 
wilde maken, is goedgevonden en geresolveert, om nogmaals een commissie te 
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deel en Leer-Ambagt, gehouden op Donderdag 
den 8sten december 1796, het 2e jaar der Ba-
taavsche vrijheid, absent den burger Teunis 
Lamme.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn met een kleine 
verandering geresumeert, gearresteert en geteekent.

Den schout communiceert dat hij laatst was aangeroepen door de vrouw 
van Hendrik Bouman, die hem hadde gezegt, dat haar man en Teunis 
Aardoom laatstleden zaturdag met eene schuit naar Dordt hadden gevaren, 
maar dat doe de goederen waren opgelost en thuisgebragt, ze ontdekte dat er 
een zak met 15 lb koffijboonen, welke mede van Dordt was gekomen voor 
Koen van Strijen, niet bij haar thuis was, en om die reden de jonge zond na T. 
Aardoom om gemelde zak aldaar te halen in vooronderstelling dat dezelve 
aldaar door abuis zoude gebragt zijn, dog dat denzelven aldaar gekomen 
zijnde, en er na gevraagt hebbende, tot antwoord had bekomen, dat hij daar 
niet was, dat zij vervolgens had vernomen, dat de zoon van Pieter Mol, ge-
melde zak uit den schuit had gebragt aan 't huis van gem. T. Aardoom, zij 
daarop andermaal was gegaan bij Teunis Aardoom en hadde gezegt zulks te 
hebben vernomen, dog tot antwoord bekomen dat er in die zak garst, en geen 
koffijboonen waren geweest, dog dat zij die zaak nader onderzogt hebbende, 
voorzeker te weten was gekomen, dat gemelde zoon van Pieter Mol wel degelijk 
een zak met koffijboonen en geen garst bij gem. T. Aardoom aan huis had 
gebragt, dat zij daarop al wederom had aangehouden, bij hem of zijn vrouw 
om die koffijboonen, doe tegen haar gezegt wierd: ga dan bij Grietje Dekkers 
eens kijken, mogelijk zijn ze daar bij abuis gebragt, dat zij daarop had gezegt, 
wel wij varen voor die vrouw niet, gaat daar dan zelvs eens naar vernemen, en 
dat deze zaak bij slot van rekening zoo was uitgelopen, dat zij bij gemelde 
Grietje Dekkers wel degelijk waren gebragt en wel zoo als die vrouw zelvs heeft 
getuigt, niet op diezelvde dag dat zij mede van dorp waren gekomen, maar den 
tweeden dag daarna, dat vervolgens gemelde coffijboonen bij haar waren over 
de deur gegooit en zij met de vrouw van T. Aardoom daarover nog hevige actie 
hadde gehad, zodat die vrouw haar nog hadde geslagen.

Over welk geval gedelibereert zijnde, is eenparig begrepen, dat uit alle 
omstandigheden duidelijk scheen te blijken, dat de zaak gants niet in order 
was, aan de zijde van Teunis Aardoom, en hij wel verdient had als schipper 
geremoveert te worden, edog, daar de bewijzen niet voldoende zijn, en het 
laatste de bailliuw zijn zaak is, wierd door de meerderheid geresolveert om af 
te wagten wat de bailliuw in dit geval zal doen, dog op instantie van den 
burger Koen van Strijen goedgevonden, om beide de schippers den eersten 
regtdag boven te doen komen om die zaak nader te onderzoeken, en er alsdan 
over te oordelen.

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde het gedrag van den burger Verhoeff, 
omtrent het in gereedheid brengen der nodige papieren, om een begin te 
maken met de parate executie met betrekking tot de onwilligen in het betalen 
van hun tax in het dorpsgeld en het bijna scheen alsof hij daarvan geen werk 
wilde maken, is goedgevonden en geresolveert, om nogmaals een commissie te 



benoemen, ten einde zig op morgen bij hem te vervoegen, en ingeval den 
zelven alsdan, of wel uitterlijk zaterdag eerstkomende daarmede niet in 
gereedheid konde zijn, het octroij hetwelk thans bij hem berust, zoude 
opvragen, en ermede gaan bij den advokaat Vrolikhert, ten einde dat werk 
door denzelven in gereedheid te doen brengen, en zijn tot die commissie 
benoemd de burgers Arij de Vlaming en Teunis van de Koppel. 

De burger De Vlaming communiceert dat Joost Rijkhoek in weerwil van 
hetgeen hem gezegt is omtrent het leggen van huiden in de buursloot, evenwel 
voortgaat met zulks te doen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert den burger Rijkhoek te doen 
dagvaarden tegen de eerstvolgende vergadering, ten einde hem over zijn 
gedrag in dezen te onderhouden. 

Vervolgens scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e december 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid 

	

H. Pasman, schout 	 T. van de 
Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Dingsdag den 
14e December 1796, het tweede jaar der 
Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communiceert hoe en op wat wijs het op gisteren is afgelopen 
met de sommeering, dat er een van dezelve heeft betaalt, dog de anderen niet, 
en dat hij met den exploictien was afgesproken, om bij hem eerstkomende 
vrijdag raport te komen doen en omtrent diegenen welke weigeragtig blijven, 
alsdan met de verdere executie aanstaande maandag voortgang te maken. 
De vergadering verzogt de schout, om zulks op zig te nemen, hetwelk 
denzelven ook vrijwillig deed. 

Is gelezen een request van de predikant J.W. Doedes, van den volgenden 
inhoud. 

Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt 
geeft te kennen de ondergetekende Jan Wijnand Doedes, predikant van 
'SGravendeel, Leer-Ambagt en Wieldregt, - dat hem is ter hand gesteld een billet 
van taxatie ter medevoldoening van des dorps schulden, waaruit bleek dat hij 
daarbij is taxeert op den zomma van dertien guldens. 

Dog dat hij de vrijheid neemt om door dezen ul. vriendelijk te verzoeken dat 
het ul. gedienstelijk gelieve hem van de betaling derzelver zomma te excuseren 
en te bevrijden. 
De redenen welke hij voor dit verzoek bijbrengd zijn de volgende. 
Vooreerst - toen hij ondergeteekende voor agt jaren van Burgt naar hier 
beroepen wierd, heeft om alles naaukeurig op te nemen, zig opzettelijk naar 
'SGravendeel begeven, en zig toen onder anderen bij den kerkenraad en bij den 
toenmaligen schout naaukeurig geinformeert of er ook door den predikant eenige 
dorpslasten te dragen waren. Men verzekerde hem wel uitdrukkelijk van neen 
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benoemen, ten einde zig op morgen bij hem te vervoegen, en ingeval den 
zelven alsdan, of wel uitterlijk zaterdag eerstkomende daarmede niet in 
gereedheid konde zijn, het octroij hetwelk thans bij hem berust, zoude 
opvragen, en ermede gaan bij den advokaat Vrolikhert, ten einde dat werk 
door denzelven in gereedheid te doen brengen, en zijn tot die commissie 
benoemd de burgers Arij de Vlaming en Teunis van de Koppel.

De burger De Vlaming communiceert dat Joost Rijkhoek in weerwil van 
hetgeen hem gezegt is omtrent het leggen van huiden in de buursloot, evenwel 
voortgaat met zulks te doen.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert den burger Rijkhoek te doen 
dagvaarden tegen de eerstvolgende vergadering, ten einde hem over zijn 
gedrag in dezen te onderhouden.

Vervolgens scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 14e december 1796, het 2e 
jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de 
Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Dingsdag den 
14e December 1796, het tweede jaar der 
Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De schout communiceert hoe en op wat wijs het op gisteren is afgelopen 
met de sommeering, dat er een van dezelve heeft betaalt, dog de anderen niet, 
en dat hij met den exploictien was afgesproken, om bij hem eerstkomende 
vrijdag raport te komen doen en omtrent diegenen welke weigeragtig blijven, 
alsdan met de verdere executie aanstaande maandag voortgang te maken.
De vergadering verzogt de schout, om zulks op zig te nemen, hetwelk 
denzelven ook vrijwillig deed.

Is gelezen een request van de predikant J.W. Doedes, van den volgenden 
inhoud.

Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt
geeft te kennen de ondergetekende Jan Wijnand Doedes, predikant van 
'SGravendeel, Leer-Ambagt en Wieldregt, - dat hem is ter hand gesteld een billet 
van taxatie ter medevoldoening van des dorps schulden, waaruit bleek dat hij 
daarbij is taxeert op den zomma van dertien guldens.

Dog dat hij de vrijheid neemt om door dezen ul. vriendelijk te verzoeken dat 
het ul. gedienstelijk gelieve hem van de betaling derzelver zomma te excuseren 
en te bevrijden.
De redenen welke hij voor dit verzoek bijbrengd zijn de volgende.
Vooreerst - toen hij ondergeteekende voor agt jaren van Burgt naar hier 
beroepen wierd, heeft om alles naaukeurig op te nemen, zig opzettelijk naar 
'SGravendeel begeven, en zig toen onder anderen bij den kerkenraad en bij den 
toenmaligen schout naaukeurig geinformeert of er ook door den predikant eenige 
dorpslasten te dragen waren. Men verzekerde hem wel uitdrukkelijk van neen



en die verzekering behoorde ook wel degelijk onder de beweegredenen om tot 
hier over te komen. 
Ten tweeden de ondergetek. heeft om alhier te kunnen komen, noodzakelijk 
moeten maken, de onkosten van / 1246:1:4, waaronder meer als hondert 
guldens, wegens het houden van een extra-ordinaire classis te Zirikzee ter 
bespoediging van zijne overkomst ten nutte van dorp en gemeente, van welke 
zom men hem beloofd had door eenen gepasten weg een goed deel te zullen 
teruggeven - Dog bij de uitkomst heeft hij niet meer terug ontfangen als bij de 
som van f 270:16:2, en er dus bij toegelegd f 975:5:2, zijnde dus nog meer dan 
anderhalv jaar tractement als predikant, 't welk hij hierdoor heeft moeten 
missen. 
Ten derden Men had hem toentertijt beloofd om bij eene toen reeds aanstaan-
den algemeenen omslag ook eenigzints te zullen zorgen, voor de vergoeding van 
zijne importante schade, dog daarvan is niets gekomen. - Het is waar dat deze 
toezegging onderhands was, dan zijn goed vertrouwen deed hem daar egter iets 
van hopen. 
ten vierden  Niettegenstaande hij bij de invoering van het voorgaande octroij wel 
degelijk zig bij den schout als anderzints beklaagd heeft, dat hij er mede in 
begrepen was, tegen de voorwaarden op welke hij de beroeping had 
aangenomen - heeft hij egter alles getrouwelijk opgebragt wat daaruit ten zijnen 
laste vloeide. 
Ten vijfden Er zijn aan des ondergetekende bediening verscheidene lasten 
verknogt, voor welke hij niets trekt, maar integendeel zekere penningen ten 
belope jaar voor jaar van 9 of 10 guldens, welke hij verdient, aan den algemene 
armen ter hand steld. 
Ten ~en De ondergetekende is uit kragt van verscheide resolutien verstoken 
van alle burgerlijke eer-ampten op dezen plaats-, ja zelvs is het hem 
uitdrukkelijk verboden om verscheidene eerlijke middelen, welke hij zoude 
kunnen aanvaarden ter verbetering van zijne omstandigheden, te gebruiken, bij 
voorbeeld, hij mag geene collecte waarnemen, geene verpondingen pagten, geen 
plaatselijk rentmeester zijn, ja zelvs geener handenering of winkel doen. 
Ten zevende De ondergetekende ontfangt niettegenstaande hij veel zaken tot 
welzijn van het dorp als dorp waarneemt, welke in zijnen beroepingbrief niet 
vermeld waren, geenen enkelden penning van het dorp, terwijl egter zijn 
tractement op deze groote plaats en talrijke gemeente zoo veel is, als dat van een 
predikant op de allerkleinste plaats in deze provintie. 

Hij vertrouwd derhalven dat de aangevoerde redenen genoeg zullen zijn om 
ul. te bewegen tot het voldoen aan zijn verzoek - en hem in tusschen hangende 
ul. deliberatien hierover te verklaren voor deligent. 

Terwijl het gunstig appoinctment op dit verzoek niet weinig zal toebrengen om 
hem in zijnen ijver voor het welzijn van het dorp, voor zover dit tot zijne taak 
behoord, niet te doen verflauwen. 

(Onder stond) 't welke doende 
'sGravendeel, den 12 december 1796 	 J. W. Doedes 

Waarover gedelibereerd zijnde, is eenparig geresolveert, om aan het verzoek 
van den predikant Doedes te voldoen, uit hoofde van de door hem geallegueer- 
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en die verzekering behoorde ook wel degelijk onder de beweegredenen om tot 
hier over te komen.
Ten tweeden de ondergetek. heeft om alhier te kunnen komen, noodzakelijk 
moeten maken, de onkosten van ƒ 1246:1:4, waaronder meer als hondert 
guldens, wegens het houden van een extra-ordinaire classis te Zirikzee ter 
bespoediging van zijne overkomst ten nutte van dorp en gemeente, van welke 
zom men hem beloofd had door eenen gepasten weg een goed deel te zullen 
teruggeven - Dog bij de uitkomst heeft hij niet meer terug ontfangen als bij de 
som van f 270:16:2, en er dus bij toegelegd f 975:5:2, zijnde dus nog meer dan 
anderhalv jaar tractement als predikant, 't welk hij hierdoor heeft moeten 
missen.
Ten derden. Men had hem toentertijt beloofd om bij eene toen reeds aanstaan-
den algemeenen omslag ook eenigzints te zullen zorgen, voor de vergoeding van 
zijne importante schade, dog daarvan is niets gekomen. - Het is waar dat deze 
toezegging onderhands was, dan zijn goed vertrouwen deed hem daar egter iets 
van hopen.
ten vierdens Niettegenstaande hij bij de invoering van het voorgaande octroij wel 
degelijk zig bij den schout als anderzints beklaagd heeft, dat hij er mede in 
begrepen was, tegen de voorwaarden op welke hij de beroeping had 
aangenomen - heeft hij egter alles getrouwelijk opgebragt wat daaruit ten zijnen 
laste vloeide.
Ten vijfden Er zijn aan des ondergetekende bediening verscheidene lasten 
verknogt, voor welke hij niets trekt, maar integendeel zekere penningen ten 
belope jaar voor jaar van 9 of 10 guldens, welke hij verdient, aan den algemene 
armen ter hand steld.
Ten zesden De ondergetekende is uit kragt van verscheide resolutien verstoken 
van alle burgerlijke eer-ampten op dezen plaats-, ja zelvs is het hem 
uitdrukkelijk verboden om verscheidene eerlijke middelen, welke hij zoude 
kunnen aanvaarden ter verbetering van zijne omstandigheden, te gebruiken, bij 
voorbeeld, hij mag geene collecte waarnemen, geene verpondingen pagten, geen 
plaatselijk rentmeester zijn, ja zelvs geener handenering of winkel doen.
Ten zevende De ondergetekende ontfangt niettegenstaande hij veel zaken tot 
welzijn van het dorp als dorp waarneemt, welke in zijnen beroepingbrief niet 
vermeld waren, geenen enkelden penning van het dorp, terwijl egter zijn 
tractement op deze groote plaats en talrijke gemeente zoo veel is, als dat van een 
predikant op de allerkleinste plaats in deze provintie. 

Hij vertrouwd derhalven dat de aangevoerde redenen genoeg zullen zijn om 
ul. te bewegen tot het voldoen aan zijn verzoek - en hem in tusschen hangende 
ul. deliberatien hierover te verklaren voor deligent.

Terwijl het gunstig appoinctment op dit verzoek niet weinig zal toebrengen om 
hem in zijnen ijver voor het welzijn van het dorp, voor zover dit tot zijne taak 
behoord, niet te doen verflauwen.

(Onder stond) 't welke doende
'sGravendeel, den 12 december 1796 J.W. Doedes

Waarover gedelibereerd zijnde, is eenparig geresolveert, om aan het verzoek 
van den predikant Doedes te voldoen, uit hoofde van de door hem geallegueer-



de redenen, en om evenwel de taxatielijst zijn volle beslag te doen houden, 
geresolveert dat de vergadering de f 13:-:- op welken de predikant was ge-
taxeert geweest, met elkanderen zouden voldoen. 

Vervolgens is voor de vergadering verschenen de vrou van Arij Rok. Visser, 
dewelke onder 't oog wierd gebragt, dat zij over hare betaling van het 
dorpsgeld zonder onkosten zoo veel reden hadden gehad, dat zulks geheel 
onbetamelijk was en nog in geenen deele zeker, of ze wel vrij zoude blijven van 
het betalen van onkosten, dat zij dus moest zorge dragen om zig stil te 
houden en er met niemant over te spreken, waarop dezelve ontkennende, dat 
zij ervan gesproken had, ook beloofde om er zig voor het vervolg van te 
wagten. 

Is geresolveert, om den burger De Vries als den laagsten inschrijver van het 
ophalen van den as, hetzelve op den bepaalden tijt, zullende zijn aanstaande 
woensdag te gunnen. 

Is gedelibereert over het assisteren bij het in arrest nemen der goederens 
van de gesommeerde perzonen, in geval zij blijven weigeren om te betalen en 
door de meerderheid goedgevonden te loten, wie van de scheepenen de le, de 
2e en de 3e beurt, daarin zal hebben, omreden zulks iets buitengewoons is en 
is bij lo-ting zoo uitgevallen, dat Cornelis Verijp en Koen van Strijen de eerste, 
Arij de Vlaming, Lodewijk Bongers en Teunis Lamme de tweede, en Leendert 
Vermaas en Mij K. Smits de derde beurt zullen waarnemen. 

Is gecompareert de burger Joost Rijkhoek, dewelke voor de schout wierd 
gezegt dat hem bij het doen der brandschouw was aangezegt om geen huiden 
meer in de buurtsloot te leggen, dat hem zulks bij het doen der herschouw 
nogmaals was herhaald, dog dat hij in weerwil daarvan daarmede was 
voortgegaan en dat hem nu uit des dorps keurboek zoude worden 
voorgelezen, dat hij zulks niet vermogt te doen, hetwelk gedaan zijnde, door 
hem Rijkhoek werd gezegt dat hij het hadde gehoort, maar dat den bosvelder 
bij zijn vaders tijt, er dikwils over bezig hadde geweest om 't hem te beletten, 
dog niet gedaan hadde kunnen krijgen, en daarom nu agt dagen uitstel 
verzogt, om zig daarover te bedenken, waarop den burger Rijkhoek werd 
verzogt om een ogenblik buiten te staan. Over deze zaak gedelibereert zijnde, 
is eenparig geresolveert om die burger aan te zeggen, dat hij zal hebben te 
zorgen, om binnen 8 dagen de huiden uit de buursloot te halen, zoo er thans 
nog in mogten zijn, en er dan voortaan geen inleggen, op poene van de boete 
telken reize volgens de dorpskeure te zullen verbeuren. 

Tevoren goedgevonden zijnde, dat den burger Bongers zig naar 's Hage 
zoude begeven met een brief van de municipaliteit ten einde ware het mogelijk 
te bewerken, dat er betaling kwam van leverantien &c. door de burgers van 
'SGravendeel gedaan, is zulks tot nog toe door de vorst verhinderd, dan de 
zaak van een pressante aard zijnde, is nogmaals over dezelve gedelibereert, en 
unaniem geresolveert om den burger Bongers te verzoeken, zig, hoe eerder 
hoe beter, derwaarts te begeven en tot dat einde niet een brief, maar een 
qualificatie mede te geven, welk verzoek gemelde burger zig liet welgevallen en 
resolveerde om uitterlijk overmorgen op reis te gaan. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21e December 1796, het 
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de redenen, en om evenwel de taxatielijst zijn volle beslag te doen houden, 
geresolveert dat de vergadering de f 13:-:- op welken de predikant was ge-
taxeert geweest, met elkanderen zouden voldoen.

Vervolgens is voor de vergadering verschenen de vrou van Arij Rok. Visser, 
dewelke onder 't oog wierd gebragt, dat zij over hare betaling van het 
dorpsgeld zonder onkosten zoo veel reden hadden gehad, dat zulks geheel 
onbetamelijk was en nog in geenen deele zeker, of ze wel vrij zoude blijven van 
het betalen van onkosten, dat zij dus moest zorge dragen om zig stil te 
houden en er met niemant over te spreken, waarop dezelve ontkennende, dat 
zij ervan gesproken had, ook beloofde om er zig voor het vervolg van te 
wagten.

Is geresolveert, om den burger De Vries als den laagsten inschrijver van het 
ophalen van den as, hetzelve op den bepaalden tijt, zullende zijn aanstaande 
woensdag te gunnen.

Is gedelibereert over het assisteren bij het in arrest nemen der goederens 
van de gesommeerde perzonen, in geval zij blijven weigeren om te betalen en 
door de meerderheid goedgevonden te loten, wie van de scheepenen de 1e, de 
2e en de 3e beurt, daarin zal hebben, omreden zulks iets buitengewoons is en 
is bij lo-ting zoo uitgevallen, dat Cornelis Verijp en Koen van Strijen de eerste, 
Arij de Vlaming, Lodewijk Bongers en Teunis Lamme de tweede, en Leendert 
Vermaas en Arij K. Smits de derde beurt zullen waarnemen.

Is gecompareert de burger Joost Rijkhoek, dewelke voor de schout wierd 
gezegt dat hem bij het doen der brandschouw was aangezegt om geen huiden 
meer in de buurtsloot te leggen, dat hem zulks bij het doen der herschouw 
nogmaals was herhaald, dog dat hij in weerwil daarvan daarmede was 
voortgegaan en dat hem nu uit des dorps keurboek zoude worden 
voorgelezen, dat hij zulks niet vermogt te doen, hetwelk gedaan zijnde, door 
hem Rijkhoek werd gezegt dat hij het hadde gehoort, maar dat den bosvelder 
bij zijn vaders tijt, er dikwils over bezig hadde geweest om 't hem te beletten, 
dog niet gedaan hadde kunnen krijgen, en daarom nu agt dagen uitstel 
verzogt, om zig daarover te bedenken, waarop den burger Rijkhoek werd 
verzogt om een ogenblik buiten te staan. Over deze zaak gedelibereert zijnde, 
is eenparig geresolveert om die burger aan te zeggen, dat hij zal hebben te 
zorgen, om binnen 8 dagen de huiden uit de buursloot te halen, zoo er thans 
nog in mogten zijn, en er dan voortaan geen inleggen, op poene van de boete 
telken reize volgens de dorpskeure te zullen verbeuren.

Tevoren goedgevonden zijnde, dat den burger Bongers zig naar 's Hage 
zoude begeven met een brief van de municipaliteit ten einde ware het mogelijk 
te bewerken, dat er betaling kwam van leverantien &c. door de burgers van 
'SGravendeel gedaan, is zulks tot nog toe door de vorst verhinderd, dan de 
zaak van een pressante aard zijnde, is nogmaals over dezelve gedelibereert, en 
unaniem geresolveert om den burger Bongers te verzoeken, zig, hoe eerder 
hoe beter, derwaarts te begeven en tot dat einde niet een brief, maar een 
qualificatie mede te geven, welk verzoek gemelde burger zig liet welgevallen en 
resolveerde om uitterlijk overmorgen op reis te gaan.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21e December 1796, het 



tweede jaar der Bataavsche vrijheid. 
H. Pasman Schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 21e 
december 1796, het 2e jaar der bataavsche vrijheid, 
absent de burgers Lamme en Bongers 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communiceert dat hij een brief ontvangen heeft van den burger 
Bongers, geschreven te Rotterdam van den volgenden inhoud. 

Medeburgers! 
Donderdagavond ten vijf uuren in den Haag gearriveerd zijnde, heb ik 
vrijdagmorgen voor twaalv uuren alle mijne zaken in zooverre verrigt, dat ik 
aanstaande maandag de ordonnantie in zoover de Fransche requisitie betreft, 
bekoomen zal, en dezelve medebrengen, bedragende een zomma van f 
2306:17:4; het restant zal op zijn tijt volgen. 

En dewijl deze bovenstaande zomma bij den pondgaarder Repelaer zal 
moeten ontfangen worden, zoo moet gijlieden zonder verwijl, u bij denzelven 
vervoegen en hem verzoeken dat hij mag zorg dragen voor die betaling, terwijl 
het pondgeld staat verantwoord te worden in Den Haag. 

Heden ten zes uuren kom ik in Rotterdam en ga maandagmorgen wederom 
na Den Haag, maar ik hoop dinsdagavond te 'SGravendeel te komen, dog dit is 
onzeker, de nadere omstandigheden zal ik ulieden bij mijne thuiskomst 
verhalen. 

Heil en broederschap 
Rotterdam, 16 december 1796 	 uw medeburger, L. Bongers 

Welke brief zeer aangenaam was voor den vergadering en welke den schout 
verzogt om bij den burger Repelaer hoe eer hoe beter te vervoegen, gelijk 
denzelve ook daags daaraan bij denzelve is geweest, hem de zaak te kennen 
gegeven en hij hadde gezegt, wanneer voldoende bewijzen hem ter hand 
gesteld wierden, dat bereidwillig was om daaraan te voldoen. 

Vervolgens geeft den schout een missive over aan de secretaris van den 
burger Verhoeff, luidende als volgt, 

Medeburger en vriend! 
Ik heb Pasteur heden bij mij gehad, welke / na eenige discussien / op een 
vriendelijke vrijs, zoo voor hem als voor degeene, welke van verder tot de Wagt 
behooren, aangenomen heeft, derzelver aandeelens in bewuste omslag te zullen 
voldoen, zoodat de executie, ten hunner aanzien niet zal behoeven doorgezet te 
worden, waarvan ik uwer bij deeze kennis geeve, terwijl ik inmiddels na 
minzame groeten met agting blijven. 

Dordrecht, 19 Xber 1796 	 Uwe 
medeburger en vriend 

(get.) H. Verhoeff 
Welke missive met genoegen wierd aangehoord en voor notificatie 
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tweede jaar der Bataavsche vrijheid.
H. Pasman Schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 21e 
december 1796, het 2e jaar der bataavsche vrijheid, 
absent de burgers Lamme en Bongers

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De schout communiceert dat hij een brief ontvangen heeft van den burger 
Bongers, geschreven te Rotterdam van den volgenden inhoud.

Medeburgers!
Donderdagavond ten vijf uuren in den Haag gearriveerd zijnde, heb ik 
vrijdagmorgen voor twaalv uuren alle mijne zaken in zooverre verrigt, dat ik 
aanstaande maandag de ordonnantie in zoover de Fransche requisitie betreft, 
bekoomen zal, en dezelve medebrengen, bedragende een zomma van f 
2306:17:4; het restant zal op zijn tijt volgen.

En dewijl deze bovenstaande zomma bij den pondgaarder Repelaer zal 
moeten ontfangen worden, zoo moet gijlieden zonder verwijl, u bij denzelven 
vervoegen en hem verzoeken dat hij mag zorg dragen voor die betaling, terwijl 
het pondgeld staat verantwoord te worden in Den Haag.

Heden ten zes uuren kom ik in Rotterdam en ga maandagmorgen wederom 
na Den Haag, maar ik hoop dinsdagavond te 'SGravendeel te komen, dog dit is 
onzeker, de nadere omstandigheden zal ik ulieden bij mijne thuiskomst 
verhalen.

Heil en broederschap
Rotterdam, 16 december 1796 uw medeburger, L. Bongers

Welke brief zeer aangenaam was voor den vergadering en welke den schout 
verzogt om bij den burger Repelaer hoe eer hoe beter te vervoegen, gelijk 
denzelve ook daags daaraan bij denzelve is geweest, hem de zaak te kennen 
gegeven en hij hadde gezegt, wanneer voldoende bewijzen hem ter hand 
gesteld wierden, dat bereidwillig was om daaraan te voldoen.

Vervolgens geeft den schout een missive over aan de secretaris van den 
burger Verhoeff, luidende als volgt, 

Medeburger en vriend!
Ik heb Pasteur heden bij mij gehad, welke / na eenige discussien / op een 
vriendelijke wijs, zoo voor hem als voor degeene, welke van verder tot de Wagt 
behooren, aangenomen heeft, derzelver aandeelens in bewuste omslag te zullen 
voldoen, zoodat de executie, ten hunner aanzien niet zal behoeven doorgezet te 
worden, waarvan ik uwer bij deeze kennis geeve, terwijl ik inmiddels na 
minzame groeten met agting blijven.

Dordrecht, 19 Xber 1796 Uwe 
medeburger en vriend

(get.) H. Verhoeff
Welke missive met genoegen wierd aangehoord en voor notificatie 



aangenomen. 
Vervolgens word in deliberatie gebragt, dat er een commissie uit de 

grondvergadering heden alhier zal verschijnen en verzoeken om copie uit de 
dorpskeuren, wetten en ordonnantien en unaniem geresolveert om aan 
dezelve te antwoorden, dat er op zijn tijt, volgens het reglement, aan haar  
berigt zal gedaan worden. 

Voorts is unaniem geresolveert om het reglement van de schippers in 
zooverre te altereeren, dat de dagelijksche schippers des zomers beginnende 
met den 15e april en gedurende tot den 15e september in plaats van des 
morgens ten agt uuren niet later dan ten halv negen alhier van het hoofd 
moeten afvaren, en des winters in plaats van des namiddags ten vier uuren, 
niet later als ten vijf uuren moeten aankomen, en het overige in het reglement 
in zijn volle kragt blijven. 

De beide schippers, Hendrik Bouman en Teunis Aardoom, voor den 
vergadering gecompareert zijnde, is hun door den voorzitter gezegt, dat hun 
een en andermaal was onder 't oog gebragt, hun slordig nakomen van 't 
reglement, ja dat zij meer dan eens boete hadden moeten betalen, en 
diergelijke dat 't een zo min als het ander hadde geholpen, dog dat zulks nu 
aan 't einde was, en er ll. Zaturdag in de grondvergadering een commissie was 
benoemt, onder anderen om aan de Municipaliteit te verzoeken, dat het 
reglement van de schippers beter werde geobserveerd, en in geval zulks geen 
plaats heeft, dat dan dezelve zullen werden gedimitteerd, en derhalven de 
Municip. nu  genoodzaakt zal worden, om na te zien, dat zij hun reglement 
beter nakomen, en derhalven nu nog voor de laatste maal worden 
gewaarschouwt, zig overeenkomstig hetzelve te gedragen. Dog indien zij 't een 
of ander op het reglement hadden aan te merken, 't dan nu zouden zeggen, 
waarop zij het een en ander inbragten, dog doe door de schout wierd gezegt, 
dat de verga-dering had goedgevonden ter hunner dispositie het reglement in 
zoo verre te altereeren als tevoren reeds is gezegt, hetwelk zeer na hun 
genoegen was, en beloofde zig overeenkomstig hetzelve te zullen gedragen. 

Verder beklaagden zij zig over het nadeel dat zij leden, in de tegenwoordige 
tijt, met den ijsgang, en verzogten daaromtrent voorziening, vermits zij niet 
pretendeerden eenige winst te trekken, maar geld te moeten bijleggen, dat 
zulks hard voor hun was. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden hun aan te zeggen, dat de 
Municip. ook begreep dat het hart voor hun was, dat zij het werk moesten 
doen en nog geld toegeven, maar dat er dezelve niet beter op wist dan aan de 
burgers te zeggen, ingeval zij bier of zakgoederen wilden laten medebrengen 
van Dordt, zij dan ook hun aandeel aan de kosten, welke er thans op vallen, 
doordien ze gereden moeten worden opvallen, mede moeten dragen, en in 
geval ze daar iets tegen hebben, haar dan te zeggen, dan kunnen wij 't ook 
niet medebrengen, waarmede zij schippers volkomen genoegen namen. 

Vervolgens wierd aan Teunis Aardoom gezegt om buiten staan en doe aan 
Hendrik Bouman gezegt, dat de Municip. wel eens van hem wilde horen, hoe 
zig het geval omtrent die koffijboonen, waarvan in de notulen van 8ste 
december melding gemaakt word, eigenlijk heeft toegedragen, waarop denzel-
ven in zin en substantie zeide, dat zij schippers hunne goeden met eene 
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aangenomen.
Vervolgens word in deliberatie gebragt, dat er een commissie uit de 

grondvergadering heden alhier zal verschijnen en verzoeken om copie uit de 
dorpskeuren, wetten en ordonnantien en unaniem geresolveert om aan 
dezelve te antwoorden, dat er op zijn tijt, volgens het reglement, aan haar 
berigt zal gedaan worden.

Voorts is unaniem geresolveert om het reglement van de schippers in 
zooverre te altereeren, dat de dagelijksche schippers des zomers beginnende 
met den 15e april en gedurende tot den 15e september in plaats van des 
morgens ten agt uuren niet later dan ten halv negen alhier van het hoofd 
moeten afvaren, en des winters in plaats van des namiddags ten vier uuren, 
niet later als ten vijf uuren moeten aankomen, en het overige in het reglement 
in zijn volle kragt blijven.

De beide schippers, Hendrik Bouman en Teunis Aardoom, voor den 
vergadering gecompareert zijnde, is hun door den voorzitter gezegt, dat hun 
een en andermaal was onder 't oog gebragt, hun slordig nakomen van 't 
reglement, ja dat zij meer dan eens boete hadden moeten betalen, en 
diergelijke dat 't een zo min als het ander hadde geholpen, dog dat zulks nu 
aan 't einde was, en er ll. Zaturdag in de grondvergadering een commissie was 
benoemt, onder anderen om aan de Municipaliteit te verzoeken, dat het 
reglement van de schippers beter werde geobserveerd, en in geval zulks geen 
plaats heeft, dat dan dezelve zullen werden gedimitteerd, en derhalven de 
Municip. nu genoodzaakt zal worden, om na te zien, dat zij hun reglement 
beter nakomen, en derhalven nu nog voor de laatste maal worden 
gewaarschouwt, zig overeenkomstig hetzelve te gedragen. Dog indien zij 't een 
of ander op het reglement hadden aan te merken, 't dan nu zouden zeggen, 
waarop zij het een en ander inbragten, dog doe door de schout wierd gezegt, 
dat de verga-dering had goedgevonden ter hunner dispositie het reglement in 
zoo verre te altereeren als tevoren reeds is gezegt, hetwelk zeer na hun
genoegen was, en beloofde zig overeenkomstig hetzelve te zullen gedragen.

Verder beklaagden zij zig over het nadeel dat zij leden, in de tegenwoordige 
tijt, met den ijsgang, en verzogten daaromtrent voorziening, vermits zij niet 
pretendeerden eenige winst te trekken, maar geld te moeten bijleggen, dat 
zulks hard voor hun was.

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden hun aan te zeggen, dat de 
Municip. ook begreep dat het hart voor hun was, dat zij het werk moesten 
doen en nog geld toegeven, maar dat er dezelve niet beter op wist dan aan de 
burgers te zeggen, ingeval zij bier of zakgoederen wilden laten medebrengen 
van Dordt, zij dan ook hun aandeel aan de kosten, welke er thans op vallen, 
doordien ze gereden moeten worden opvallen, mede moeten dragen, en in 
geval ze daar iets tegen hebben, haar dan te zeggen, dan kunnen wij 't ook 
niet medebrengen, waarmede zij schippers volkomen genoegen namen.

Vervolgens wierd aan Teunis Aardoom gezegt om buiten staan en doe aan 
Hendrik Bouman gezegt, dat de Municip. wel eens van hem wilde horen, hoe 
zig het geval omtrent die koffijboonen, waarvan in de notulen van 8ste 
december melding gemaakt word, eigenlijk heeft toegedragen, waarop denzel-
ven in zin en substantie zeide, dat zij schippers hunne goeden met eene 



schuit hadden gevaren en de bewusten zak met 15 lb koffijboonen, alhier aan 
's-Gravendeel komende, is vermist geworden, dog vervolgens nadat een en 
andermaal door T. Aardoom en zijn vrou was gezegt, dat zij er niets van 
wisten, was ontdekt geworden, dat ze gebragt waren bij de wed. Floris 
Verdonk, en wel des maandagsmorgens, nadat ze des zaturdags almede van 
Dordt waren gekomen, en waaruit derhalven bleek, dat ze wel degelijk ervan 
hadden geweten, en voorbagtelijk dezelve op voormelde plaats hadden 
gebragt. 

Voorts stond Teunis Aardoom binnen, dewelke wierd onder 't oog gebragt, 
bovengemeld geval, dog waarop denzelve antwoorde, er volstrekt niets van te 
hebben geweten, en daar ten allen dage een verklaring voor te willen afleggen, 
waarop denzelve wierd gezegt, eens buiten te staan, en wierd daarop 
gedelibereert en geresolveert die schipper nogmaals en voor de laatste keer, 
ten allersterksten te waarschouwen, dat zulke of diergelijke zaken 
nimmermeer moeten gebeuren, en ingeval zulks meer mogt voorvallen, hij dan 
staat konde maken, het niet wel met hem zal uitloopen, maar welzeker als 
schipper gedimitteert worden, vermits een zodanig imand de goederen van de 
ingezetenen niet zijn toevertroud. Dit hem aangezegt zijnde, beloofde zig voor 
het vervolg er voor te wagten. 
Vervolgens scheide de vergadering. 
Aldus resumeert, gearresteert en geteekent den 27e December 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

De vergadering der Municipaliteit ge-
houden op Dingsdag den 27e december 
1796, het 2e jaar der Bat. Vrijh. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De burger Bongers, uit Den Haag geretourneerd zijnde, heeft de ordonnan-
tie van f 2306:17:4 medegebragt, met order om bij de pontgaarder Repelaer 
gemelde som op te halen, gelijk ook de schout en secretaris daarop den 24e 
December zig bij gemelde burger Repelaer hebben begeven, hem de ordonnan-
tie overgaven en genoemde som ontvingen. Vervolgens zig bij de burger 
Papillon vervoegende, ten einde de obligatie van f 510:3:10 ten behoeve van 
de executeurs in den testamente van wijlen Paulus Bosveld af te leggen, daar  
gekomen zijnde, hebben zij genoemde obligatie met de daarop verlopen intrest 
betaalt, tezamen ten somma van f 575:17:-. 

Voorts heeft de schout goedgevonden de municipaliteit te doen bijeen 
komen tegen heden, ten einde de respective burgers ider hun aandeel te 
betalen en diesaangaande al degene, die deel daaraan hadden door de bode 
tegen heden alhier op de regtkamer te doen dagvaarden. 

Gemelde burgers gecompareert zijnde, is hun door de voorzitter gezegt, dat 
om die gelden, welke nu gekomen zijn, te verkrijgen, veel moeite was gedaan, 
niet alleen, maar ook veel kosten, dat er drie onderschiedene commissies van 
tijt tot tijt om waren na den haag geweest en dat die tezamen gekost hadden 
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schuit hadden gevaren en de bewusten zak met 15 lb koffijboonen, alhier aan 
's-Gravendeel komende, is vermist geworden, dog vervolgens nadat een en 
andermaal door T. Aardoom en zijn vrou was gezegt, dat zij er niets van 
wisten, was ontdekt geworden, dat ze gebragt waren bij de wed. Floris 
Verdonk, en wel des maandagsmorgens, nadat ze des zaturdags almede van 
Dordt waren gekomen, en waaruit derhalven bleek, dat ze wel degelijk ervan 
hadden geweten, en voorbagtelijk dezelve op voormelde plaats hadden 
gebragt.

Voorts stond Teunis Aardoom binnen, dewelke wierd onder 't oog gebragt, 
bovengemeld geval, dog waarop denzelve antwoorde, er volstrekt niets van te 
hebben geweten, en daar ten allen dage een verklaring voor te willen afleggen, 
waarop denzelve wierd gezegt, eens buiten te staan, en wierd daarop 
gedelibereert en geresolveert die schipper nogmaals en voor de laatste keer, 
ten allersterksten te waarschouwen, dat zulke of diergelijke zaken 
nimmermeer moeten gebeuren, en ingeval zulks meer mogt voorvallen, hij dan 
staat konde maken, het niet wel met hem zal uitloopen, maar welzeker als 
schipper gedimitteert worden, vermits een zodanig imand de goederen van de 
ingezetenen niet zijn toevertroud. Dit hem aangezegt zijnde, beloofde zig voor 
het vervolg er voor te wagten.
Vervolgens scheide de vergadering.
Aldus resumeert, gearresteert en geteekent den 27e December 1796, het 
tweede jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

De vergadering der Municipaliteit ge-
houden op Dingsdag den 27e december 
1796, het 2e jaar der Bat. Vrijh.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De burger Bongers, uit Den Haag geretourneerd zijnde, heeft de ordonnan-
tie van f 2306:17:4 medegebragt, met order om bij de pontgaarder Repelaer 
gemelde som op te halen, gelijk ook de schout en secretaris daarop den 24e 
December zig bij gemelde burger Repelaer hebben begeven, hem de ordonnan-
tie overgaven en genoemde som ontvingen. Vervolgens zig bij de burger 
Papillon vervoegende, ten einde de obligatie van ƒ 510:3:10 ten behoeve van 
de executeurs in den testamente van wijlen Paulus Bosveld af te leggen, daar 
gekomen zijnde, hebben zij genoemde obligatie met de daarop verlopen intrest
betaalt, tezamen ten somma van ƒ 575:17:-. 

Voorts heeft de schout goedgevonden de municipaliteit te doen bijeen 
komen tegen heden, ten einde de respective burgers ider hun aandeel te 
betalen en diesaangaande al degene, die deel daaraan hadden door de bode 
tegen heden alhier op de regtkamer te doen dagvaarden.

Gemelde burgers gecompareert zijnde, is hun door de voorzitter gezegt, dat 
om die gelden, welke nu gekomen zijn, te verkrijgen, veel moeite was gedaan, 
niet alleen, maar ook veel kosten, dat er drie onderschiedene commissies van 
tijt tot tijt om waren na den haag geweest en dat die tezamen gekost hadden 



de zomma van f 59:7:8 blijkens rekeningen en quitantien daarbij overgelegd, 
en dat het derhalve billijk en betamelijk was, dat de kosten door hunlieden 
gelijkelijk gedragen werden, dat het de municip. geheel onverschillig was op 
wat wijze zijl. dat verkozen te doen, hetzij dat ider evenveel gaf, of dat ider 
evenveel per gulden miste, dat dit laatste hunnes oordeels wel het 
natuurlijkste was, vermits dan ider juist gaf nadat hij trekken moet, en dat 
dat op 4 duiten per gulden uit zal komen, vermits er dan omtrent maar een 
rijksdaalder zoude te kort komen. 

De burgers daarover met elkanderen gesproken hebbende, besloten tot het 
laatste, om namelijk ider een halve stuiver per gulden te missen. 

Vervolgens ging men over ter zake en alles liep wel en geregeld af. 
Voorts stond er binnen een commissie uit de burger of grondvergadering 

dezer dorpe, welke uit naam van hunne committenten verzogt, copie te mogen 
hebben van alle dorpskeuren, wetten en ordonnantien, alsmede dat de 
Municip. zoude toezien dat de dorpsamptenaren, inzonderheid de schippers, 
hunnen instructie beter dan zij tot dusverre gedaan hebben, observeerden en 
nakwamen, waarop de municip. deze commissie ten antwoord gaf dat zij inge-
volge het reglement der grondvergadering op zijn tijt aan dezelve berigt zouden 
doen toekomen. Vervolgens scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e Januarij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Zaturdag den 7e Januarij 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Den burger Bastiaan de Geus stond binnen en beklaagde zig over de handel-
wijs van Jan Schouten te Dordt, daarin bestaande dat hij de f 40:-:- welke hij 
van hem te pretenteeren heeft, blijft weigeren te betalen. Waarop de voorzitter 
antwoorde, dat hij op gisteren met den advt. Vrolikhert en den procureur 
Verhoeff daarover gesproken hadde, dewelke hem ook hadden belooft, zodra 
de vacantie ten einde is, er werk van te zullen maken, waarmede B. de Geus 
genoegen nam en vertrok. 

De voorzitter zegt, dat de voorname reden van deze bijeenkomst daarin 
bestaat dat de burger Lamme een brief had ontfangen van schipper van 
Turenhout te Brussel betrekkelijk den as, welke door den secretaris 
voorgelezen zijnde, bleek dat die man eenige bezwaren opperde, die wezenlijk 
van weinig aanbelang waren, dog evenwel noodzakelijk uit den weg diende 
geruimt te worden. 

Over gemelde missive gedelibereert zijnde, is geresolveert door de 
meerderheid, om aan bovengem. Brusselschen burger te schrijven overeen 
komstig concept door de voorzitter overgelegd, ter oplossing van eenige vragen 
in gemelde brief voorkomende, dat de municip. er  zoo over dagt, dat de pagter 
het ashok ten zijnen kosten moet plaatzen en onderhouden den tijd van 14 
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de zomma van f 59:7:8 blijkens rekeningen en quitantien daarbij overgelegd, 
en dat het derhalve billijk en betamelijk was, dat de kosten door hunlieden 
gelijkelijk gedragen werden, dat het de municip. geheel onverschillig was op 
wat wijze zijl. dat verkozen te doen, hetzij dat ider evenveel gaf, of dat ider 
evenveel per gulden miste, dat dit laatste hunnes oordeels wel het 
natuurlijkste was, vermits dan ider juist gaf nadat hij trekken moet, en dat 
dat op 4 duiten per gulden uit zal komen, vermits er dan omtrent maar een 
rijksdaalder zoude te kort komen.

De burgers daarover met elkanderen gesproken hebbende, besloten tot het 
laatste, om namelijk ider een halve stuiver per gulden te missen.

Vervolgens ging men over ter zake en alles liep wel en geregeld af.
Voorts stond er binnen een commissie uit de burger of grondvergadering 

dezer dorpe, welke uit naam van hunne committenten verzogt, copie te mogen
hebben van alle dorpskeuren, wetten en ordonnantien, alsmede dat de 
Municip. zoude toezien dat de dorpsamptenaren, inzonderheid de schippers, 
hunnen instructie beter dan zij tot dusverre gedaan hebben, observeerden en 
nakwamen, waarop de municip. deze commissie ten antwoord gaf dat zij inge-
volge het reglement der grondvergadering op zijn tijt aan dezelve berigt zouden 
doen toekomen. Vervolgens scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e Januarij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Zaturdag den 7e Januarij 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Den burger Bastiaan de Geus stond binnen en beklaagde zig over de handel-
wijs van Jan Schouten te Dordt, daarin bestaande dat hij de f 40:-:- welke hij 
van hem te pretenteeren heeft, blijft weigeren te betalen. Waarop de voorzitter 
antwoorde, dat hij op gisteren met den advt. Vrolikhert en den procureur 
Verhoeff daarover gesproken hadde, dewelke hem ook hadden belooft, zodra 
de vacantie ten einde is, er werk van te zullen maken, waarmede B. de Geus 
genoegen nam en vertrok.

De voorzitter zegt, dat de voorname reden van deze bijeenkomst daarin 
bestaat dat de burger Lamme een brief had ontfangen van schipper van 
Turenhout te Brussel betrekkelijk den as, welke door den secretaris 
voorgelezen zijnde, bleek dat die man eenige bezwaren opperde, die wezenlijk 
van weinig aanbelang waren, dog evenwel noodzakelijk uit den weg diende 
geruimt te worden.

Over gemelde missive gedelibereert zijnde, is geresolveert door de 
meerderheid, om aan bovengem. Brusselschen burger te schrijven overeen 
komstig concept door de voorzitter overgelegd, ter oplossing van eenige vragen 
in gemelde brief voorkomende, dat de municip. er zoo over dagt, dat de pagter 
het ashok ten zijnen kosten moet plaatzen en onderhouden den tijd van 14 



jaren, en die jaren geeindigt, het zelve ashok getaxeert moeten worden door 
twee onpartijdige perzonen, dat voorts de pagter den as zal moeten laten 
ophalen ten zijnen kosten, en voor het overige al het gene daarbij behoort, en 
dan daarenboven jaarlijks veertien jaren f 150:-:- aan het dorp moeten 
uitkeren, en wierd de secretaris gelast, gemelde missive zoo spoedig mogelijk 
in gereedheid te brengen en te verzenden, alsmede zonder verzuim in derzelve 
verzoeken met onlopende post antwoord of personele overkomst, gelijk de 
secretaris zulks ook heeft verrigt, en is de brief dingsdag den 10e dezer per 
post verzonden. 

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde, wat antwoord men aan de grond-
vergadering zal doen toekomen op hun verzoek om copie uit de dorpskeuren, 
wetten en ordonnantien, was het pre-advijs van de voorzitter, om aan dezelve 
per missive te berigten, dat de municip van oordeel is, dat niet alleen de 
grondvergadering, maar zelvs ider burger, 't zij stemgeregtigd, dan niet 
bevoegt is om zodanige copien te kunnen vragen, mits te hunnen redelijke 
kosten en derhalven de municip. bereid is, om aan het verzoek van hun te 
voldoen, mits dezelve de kosten op een redelijke wijze voldoet, met welk pre-
advijs zig de vergadering conformeerde, en wierd de secrt. gelast gemelde 
missive aan de grondverg. op zijn tijd te bezorgen. 

Den 15e januarij 1797 zijn in den huwelijken staat bevestigt, Cornelis van 
Drongelen, geboren te Sint Anthonijpolder met Teuntje Goud, J.D. geboren en 
beide woonende onder 'SGravendeel. 
Aldus geresmeert, gearresteert en geteekent den 18e Januarij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche vrijheid. 

	

H. Pasman, schout 	 T. v.d. Koppel, 
sec. 

Vergadering gehouden bij de municipaliteit van 'SGra-
vendeel en Leer-Ambagt op woensdag den 18e januarij 
1797, het derde jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, 

gearresteerd en geteekent. 
De voorzitter communiceert dat bij hem is ontvangen een aanschrijving van 

de commissie tot de algemeene directie der Bataavsche gewapende 
burgermagt voor dit gewest, luidende als volgt 
Vrijheid 

	

	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De commissie tot de algemeene directe van de 
Bataavsche gewapende Burgermagt voor dit 
gewest 
aan de Municipaliteit te 'SGravendeel en Leer-
Ambagt 

Medeburgers! 
Terwijl de proclamatie ter introductie van het reglement op de gewapende 

burgermagt. gearresteerd bij de nationale vergadering, representeerende het 
volk van Nederland, mogelijk het denkbeeld zoude hebben kunnen doen 
ontstaan, alsof de leden der krijgsraden van de exteerende burgermagt 
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jaren, en die jaren geeindigt, het zelve ashok getaxeert moeten worden door 
twee onpartijdige perzonen, dat voorts de pagter den as zal moeten laten 
ophalen ten zijnen kosten, en voor het overige al het gene daarbij behoort, en 
dan daarenboven jaarlijks veertien jaren f 150:-:- aan het dorp moeten 
uitkeren, en wierd de secretaris gelast, gemelde missive zoo spoedig mogelijk 
in gereedheid te brengen en te verzenden, alsmede zonder verzuim in derzelve 
verzoeken met onlopende post antwoord of personele overkomst, gelijk de 
secretaris zulks ook heeft verrigt, en is de brief dingsdag den 10e dezer per 
post verzonden.

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde, wat antwoord men aan de grond-
vergadering zal doen toekomen op hun verzoek om copie uit de dorpskeuren, 
wetten en ordonnantien, was het pre-advijs van de voorzitter, om aan dezelve 
per missive te berigten, dat de municip van oordeel is, dat niet alleen de 
grondvergadering, maar zelvs ider burger, 't zij stemgeregtigd, dan niet 
bevoegt is om zodanige copien te kunnen vragen, mits te hunnen redelijke 
kosten en derhalven de municip. bereid is, om aan het verzoek van hun te 
voldoen, mits dezelve de kosten op een redelijke wijze voldoet, met welk pre-
advijs zig de vergadering conformeerde, en wierd de secrt. gelast gemelde 
missive aan de grondverg. op zijn tijd te bezorgen.

Den 15e januarij 1797 zijn in den huwelijken staat bevestigt, Cornelis van 
Drongelen, geboren te Sint Anthonijpolder met Teuntje Goud, J.D. geboren en 
beide woonende onder 'SGravendeel.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e Januarij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. v.d. Koppel, 
sec.

Vergadering gehouden bij de municipaliteit van 'SGra-
vendeel en Leer-Ambagt op woensdag den 18e januarij 
1797, het derde jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, 

gearresteerd en geteekent.
De voorzitter communiceert dat bij hem is ontvangen een aanschrijving van 

de commissie tot de algemeene directie der Bataavsche gewapende 
burgermagt voor dit gewest, luidende als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De commissie tot de algemeene directe van de 
Bataavsche gewapende Burgermagt voor dit 
gewest
aan de Municipaliteit te 'SGravendeel en Leer-
Ambagt

Medeburgers!
Terwijl de proclamatie ter introductie van het reglement op de gewapende 

burgermagt. gearresteerd bij de nationale vergadering, representeerende het 
volk van Nederland, mogelijk het denkbeeld zoude hebben kunnen doen 
ontstaan, alsof de leden der krijgsraden van de exteerende burgermagt 



daardoor ontslagen waren. En dit denkbeeld aanmerkelijke verwarringen ten 
gevolge zoude kunnen hebben, zo is 't dat wij geoordeelt hebben ter uwer 
kennisse te moeten brengen, dat zij wel degelijk, op hunne verantwoordelijkheid 
verpligt zijn, in hunne posten te moeten continueeren, ter tijd toe, dat op uwe 
plaats de nieuwe organisatie zal zijn volbragt. - Vermanende wij ulieden om 
intusschen in den ijver voor het beoefenen der wapenen niet te verflauwen. 
Neen, maar met dezelve te blijven voortgaan. 

Ook geven wij ulieden bij dezen kennis, dat de contributien bedoelt bij het 
voorzeide reglement, haar aanvang zullen nemen met primo Januarij 1797, 
waarvan de regeling bij de organisatie door ons zal geschieden, en dat de te 
voren uitgeschrevene contributien niet langer dan tot ultimo december 1796 
zullen geheven worden. Heil en broederschap 

Den Haag den 9 Januarij 1797 	 De commissie tot het algemeene directie der 
het 3e jaar der Bat. vrijheid 	Bataavsche gewapende burgermagt voor dit gewest, 

uit derzelver naam (get.) Dirk Stoop, loco 
screts. 

Over welke aanschrijving is gedelibereert en geresol. om  aan de krijgsraad 
daar kennis van te geven, en is de secretaris gelast, zodanige missive in 
gereedheid te brengen, dewelke zulks ook heeft verrigt, zijnde dezelve van den 
volgende inhoud. 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt 
aan De krijgsraad aldaar  

Medeburgers! 
Bij ons ontvangen zijnde een missive van de Commissie van de Algemeene 

Directie der Bataavsche Gewapende Burgermagt voor dit gewest, gedateert 9 
Januarij 1797 het 3e jaar der Bataavsche vrijheid, hoofdzakelijk behelzende: -
dat terwijl de proclamatie ter introductie van het reglement op de gewapende 
burgermagt gearresteerd bij de Nationale Vergadering mogelijk het denkbeeld 
zoude kunnen hebben doen ontstaan, alsof de leden der krijgsraden van de 
exteerende burgermagt daardoor ontslagen waren, en dat dit in geenen deele 
zoo is, maar dezelve wel degelijk op hunne verantwoordelijkheid verpligt zijn 
in hunne posten te moeten continueeren ten tijt toe dat alhier de nieuwe 
organisatie zal zijn volbragt. 

Alsmede dat de contributien bedoeld bij het voorzeide reglement, haar  
aanvang zullen nemen met primo Januarij 1797 en dat de te vooren uitge-
schreven contributien niet langer dan tot ultimo december 1796 zullen 
geheven worden. Zoo hebben wij nodig geoordeeld dit ter uwer kennisse te 
moeten brengen, en ul. te vermanen om overeenkomstig gemelde missive ul. 
te gedragen, zoo in het blijven continueeren in ul. posten, totdat de nieuwe 
organisatie zal zijn volbragt, alsmede in het heffen van de te voren uitge-
schrevene contributien, niet twijffelende of gijl. zult zulks zeer gaarne willen 
doen, terwijl wij van onzen kant in den ijver voor het beoeffenen der wapenen 
niet zullen verflauwen, maar met dezelve blijven voortgaan. 

Waarmede blijve na toewensching van heil en aanbod van broederschap. 
'SGravendeel, 18e Januarij 1787 	 Ul. medeburgers de Municip. 
het 3e jaar der bat. vrijheid 	 voornoemt ter ordonn. van dezelve 
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daardoor ontslagen waren. En dit denkbeeld aanmerkelijke verwarringen ten 
gevolge zoude kunnen hebben, zo is 't dat wij geoordeelt hebben ter uwer 
kennisse te moeten brengen, dat zij wel degelijk, op hunne verantwoordelijkheid 
verpligt zijn, in hunne posten te moeten continueeren, ter tijd toe, dat op uwe 
plaats de nieuwe organisatie zal zijn volbragt. - Vermanende wij ulieden om 
intusschen in den ijver voor het beoefenen der wapenen niet te verflauwen. 
Neen, maar met dezelve te blijven voortgaan.

Ook geven wij ulieden bij dezen kennis, dat de contributien bedoelt bij het 
voorzeide reglement, haar aanvang zullen nemen met primo Januarij 1797, 
waarvan de regeling bij de organisatie door ons zal geschieden, en dat de te 
voren uitgeschrevene contributien niet langer dan tot ultimo december 1796 
zullen geheven worden. Heil en broederschap

Den Haag den 9 Januarij 1797 De commissie tot het algemeene directie der 
het 3e jaar der Bat. vrijheid Bataavsche gewapende burgermagt voor dit gewest, 

uit derzelver naam (get.) Dirk Stoop, loco 
screts.

Over welke aanschrijving is gedelibereert en geresol. om aan de krijgsraad 
daar kennis van te geven, en is de secretaris gelast, zodanige missive in 
gereedheid te brengen, dewelke zulks ook heeft verrigt, zijnde dezelve van den 
volgende inhoud.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De Municipaliteit van 'SGravendeel en Leer-Ambagt
     aan De krijgsraad aldaar

Medeburgers!
Bij ons ontvangen zijnde een missive van de Commissie van de Algemeene 

Directie der Bataavsche Gewapende Burgermagt voor dit gewest, gedateert 9 
Januarij 1797 het 3e jaar der Bataavsche vrijheid, hoofdzakelijk behelzende: -
dat terwijl de proclamatie ter introductie van het reglement op de gewapende 
burgermagt gearresteerd bij de Nationale Vergadering mogelijk het denkbeeld 
zoude kunnen hebben doen ontstaan, alsof de leden der krijgsraden van de 
exteerende burgermagt daardoor ontslagen waren, en dat dit in geenen deele 
zoo is, maar dezelve wel degelijk op hunne verantwoordelijkheid verpligt zijn 
in hunne posten te moeten continueeren ten tijt toe dat alhier de nieuwe 
organisatie zal zijn volbragt.

Alsmede dat de contributien bedoeld bij het voorzeide reglement, haar 
aanvang zullen nemen met primo Januarij 1797 en dat de te vooren uitge-
schreven contributien niet langer dan tot ultimo december 1796 zullen 
geheven worden. Zoo hebben wij nodig geoordeeld dit ter uwer kennisse te 
moeten brengen, en ul. te vermanen om overeenkomstig gemelde missive ul. 
te gedragen, zoo in het blijven continueeren in ul. posten, totdat de nieuwe 
organisatie zal zijn volbragt, alsmede in het heffen van de te voren uitge-
schrevene contributien, niet twijffelende of gijl. zult zulks zeer gaarne willen 
doen, terwijl wij van onzen kant in den ijver voor het beoeffenen der wapenen 
niet zullen verflauwen, maar met dezelve blijven voortgaan.

Waarmede blijve na toewensching van heil en aanbod van broederschap.
'SGravendeel, 18e Januarij 1787 Ul. medeburgers de Municip.
het 3e jaar der bat. vrijheid voornoemt ter ordonn. van dezelve



T. van de Koppel, sec. 

De secretaris geeft kennis dat hij ontvangen heeft een missive van van 
Turnhout te Brussel, vanwegen de as, dewelke nadat denzelve gelezen was, 
voor notificatie is aangenomen. 

Vermits er heden weder een commissie staat te komen van de grond of 
burgervergadering, over het vragen van copie authentiek van de dorpskeuren, 
wetten en ordonnantien, steld de voorzitter voor, om te voren te delibereren en 
besluiten wat er aan die commissie zal worden gezegt, met welk voorstel de 
vergadering zig conformeerde, waarna men resolveerde om aan dezelve 
commissie te berigten, dat de municipaliteit bereid is om aan het verzoek der 
grondvergadering te voldoen, zooals reeds bij missive hun is aangeschreven, 
dog dezelve copieen te geven ten kosten van het dorp geen vrijheid vond om 
dit te doen, maar dat dezelve ze konden krijgen zonder eenige kosten op deze 
wijze, dat zij een commissie uit de haren konden benoemen en de 
municipaliteit uit hun midden ook een, dewelke gezamentlijk het keurboek 
konde inzien, en die keuren, welke nog effect behoren te sorteren 
overschrijven of, dat zij door gelijke commissies geadsisteert door de secretaris 
al de keuren &c. zouden copiëeren. 

De commissie gecompareerd zijnde, is door dezelve gezegt, dat ingevolge het 
besluit der grondvergadering zijl. waren gelast om copie authentiek te vragen 
van de keuren, enzovoorts van dezen dorpe, en niet slegts simpele copie, 
waarop vervolgens aan dezelve door de voorzitter wierd gezegt, dat hij van 
oordeel was, dat haar last niet alleen daarin bestond, om copien authentiek te 
vragen, maar wel degelijk om ze te vragen ten kosten van het dorp, en doe 
voortging met te zeggen, dat de municipaliteit overeenkomstig het reglement 
der grondvergadering verpligt is, schriftelijk raport te doen, dan dat zij aan de 
commissie voorstelde, of zij genoegen nam met een mondeling raport, dat 
hetzelve juist egaal zal wezen, om reden de conclusie unaniem genomen was. 
De commissie zeide daar geen zwarigheid in te maken. Vervolgens zeide de 
voorzitter dat de municip. geen vrijheid vond om de kosten van de copien voor 
rekening van het dorp te laten komen, maar bereid was om ze zonder kosten 
hun te doen toekomen, en wel zo, gelijk daarboven zooeven is gezegt, edog 
ingeval de grondvergadering daar genoegen mede nam, ze dan verzogt wierd 
om gewigtige redenen, zoo spoedig mogelijk er werk van te maken. 

Waarop de commissie zeide zulks te zullen rapporteren en ook niet twijf-
felde of het zoude na genoegen van hunne committenten zijn. 

Voorts compareerde een commissie uit de kerkenraad, welke communiceer-
de dat, hoezeer alle minnelijke wegen waren ingeslagen, om het getaxeerde 
geld voor den armen te verkrijgen, egter in lange nog niet het geheele montant 
was ontfangen, dat er zoals uit 't raport van de bodens bleek, driederleij zoort 
van menschen waren die weigerden te betalen. 
Vooreerst eenige die volstrekt onwillig waren. 
Ten 2°: zulke die zeiden onmagtig te zijn 
en ten 3° zulke die zeiden als ze allen betalen, zullen wij het ook doen 
en dus nog omtrent f 450:-:- ten agteren was, dat de kerkenraad zig dus 
genoodzaakt gevonden had, om met een regtsgeleerde te adviseeren, hoe 
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T. van de Koppel, sec.

De secretaris geeft kennis dat hij ontvangen heeft een missive van van 
Turnhout te Brussel, vanwegen de as, dewelke nadat denzelve gelezen was, 
voor notificatie is aangenomen.

Vermits er heden weder een commissie staat te komen van de grond of 
burgervergadering, over het vragen van copie authentiek van de dorpskeuren, 
wetten en ordonnantien, steld de voorzitter voor, om te voren te delibereren en 
besluiten wat er aan die commissie zal worden gezegt, met welk voorstel de 
vergadering zig conformeerde, waarna men resolveerde om aan dezelve 
commissie te berigten, dat de municipaliteit bereid is om aan het verzoek der 
grondvergadering te voldoen, zooals reeds bij missive hun is aangeschreven, 
dog dezelve copieen te geven ten kosten van het dorp geen vrijheid vond om 
dit te doen, maar dat dezelve ze konden krijgen zonder eenige kosten op deze 
wijze, dat zij een commissie uit de haren konden benoemen en de 
municipaliteit uit hun midden ook een, dewelke gezamentlijk het keurboek 
konde inzien, en die keuren, welke nog effect behoren te sorteren 
overschrijven of, dat zij door gelijke commissies geadsisteert door de secretaris 
al de keuren &c. zouden copiëeren.

De commissie gecompareerd zijnde, is door dezelve gezegt, dat ingevolge het 
besluit der grondvergadering zijl. waren gelast om copie authentiek te vragen 
van de keuren, enzovoorts van dezen dorpe, en niet slegts simpele copie, 
waarop vervolgens aan dezelve door de voorzitter wierd gezegt, dat hij van 
oordeel was, dat haar last niet alleen daarin bestond, om copien authentiek te 
vragen, maar wel degelijk om ze te vragen ten kosten van het dorp, en doe 
voortging met te zeggen, dat de municipaliteit overeenkomstig het reglement 
der grondvergadering verpligt is, schriftelijk raport te doen, dan dat zij aan de 
commissie voorstelde, of zij genoegen nam met een mondeling raport, dat 
hetzelve juist egaal zal wezen, om reden de conclusie unaniem genomen was. 
De commissie zeide daar geen zwarigheid in te maken. Vervolgens zeide de 
voorzitter dat de municip. geen vrijheid vond om de kosten van de copien voor 
rekening van het dorp te laten komen, maar bereid was om ze zonder kosten 
hun te doen toekomen, en wel zo, gelijk daarboven zooeven is gezegt, edog 
ingeval de grondvergadering daar genoegen mede nam, ze dan verzogt wierd 
om gewigtige redenen, zoo spoedig mogelijk er werk van te maken.

Waarop de commissie zeide zulks te zullen rapporteren en ook niet twijf-
felde of het zoude na genoegen van hunne committenten zijn.

Voorts compareerde een commissie uit de kerkenraad, welke communiceer-
de dat, hoezeer alle minnelijke wegen waren ingeslagen, om het getaxeerde 
geld voor den armen te verkrijgen, egter in lange nog niet het geheele montant 
was ontfangen, dat er zoals uit 't raport van de bodens bleek, driederleij zoort 
van menschen waren die weigerden te betalen.
Vooreerst eenige die volstrekt onwillig waren.
Ten 2°: zulke die zeiden onmagtig te zijn
en ten 3° zulke die zeiden als ze allen betalen, zullen wij het ook doen 
en dus nog omtrent ƒ 450:-:- ten agteren was, dat de kerkenraad zig dus 
genoodzaakt gevonden had, om met een regtsgeleerde te adviseeren, hoe 



verder met de zoodanige te handelen, en dat denzelve had geadvijseerd te 
voren, eer men overging om aan het provintiaal bestuur van Holland adres te 
prezenteeren eerst nog eenigen van de voornaamsten voor de Municipaliteit te 
dagvaarden, ten einde van dezelve te vernemen of zij bereid zijn al of niet te 
betalen, dat de commissie derhalven verzogt, extract uit de notulen 
betrekkelijk deze zaak. Waarover gedelibereert zijnde, is het eerste gedeelte 
van dit raport voor notificatie aangenomen en wat het laatste verzoek 
aanbelangt, begrepen, dat zulks niet kan geweigert worden, en daarom de 
secretaris gelast, zoodanige extrakten aan de kerkenraad te doen toekomen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 28e Januarij 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

De vergadering gehouden op zaturdag 
den 28e Januarij 1797, het 3e jaar der 
Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 

en geteekent. 
De schout communiceert dat bij hem is ontfangen een missive van de 
commissie van administratie en discipline of krijgsraad alhier, welke was van 
den volgende inhoud. 
Vrijheid 

	

	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De commissie van Administratie en Discipline of krijgs-
raad te s Deel 

aan de Municipaliteit aldaar 
Burgers vertegenwoordigers! 

Uwe missive van 18e dezer, waarbij gijl. ingevolge eene aanschrijving van de 
commissie van de algemeene directie der Bataavsche gewapende burgermagt 
voor dit gewest ons vermaand in onze posten te blijven continueeren, tot dat 
eene nieuwe organisatie zal zijn volbragt, met verklaring van uwe volijverigheicl 
dienaangaande, is ons wel geworden. Wij hebben denzelven in en doorzien met 
dat genoegen hetwelk zugt tot vrijheid, bij zodanige gelegenheden rechtschapen 
Bataven kan inboezemen. Wij verklaren bij dezen dat wij in deze onzen posten 
zullen blijven continueeren, totdat een nieuwe organisatie hier zal plaats hebben, 
en ons van onzen pligt daaraan verknogt zullen trachten te kwijten, zooveel ons 
vermogen ons zal toelaten, in dat zeker en ook billijk vertrouwen, dat gijl. in 
geval wij ulieder hulp tot het volbrengen van uwen en onzen pligt mogten 
behoeven, geenzints zult aarzelen denzelven ons dadelijk te verschaffen. 

Waarmede wij blijven, na toewensching van heil en aanbod van broeder-
schap. 

'SGravendeel, 21e Januarij 1797 	 Burgers vertegenwoordigers Uwe 
medeburgers! 

Het 3e jaar der Bat. vrijheid 	 De commissie bovengemeld, op last denzelve 
(get) T. van de Koppel sec. 

Welke missive voor notificatie is aangenomen. 
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verder met de zoodanige te handelen, en dat denzelve had geadvijseerd te 
voren, eer men overging om aan het provintiaal bestuur van Holland adres te 
prezenteeren eerst nog eenigen van de voornaamsten voor de Municipaliteit te 
dagvaarden, ten einde van dezelve te vernemen of zij bereid zijn al of niet te 
betalen, dat de commissie derhalven verzogt, extract uit de notulen 
betrekkelijk deze zaak. Waarover gedelibereert zijnde, is het eerste gedeelte 
van dit raport voor notificatie aangenomen en wat het laatste verzoek 
aanbelangt, begrepen, dat zulks niet kan geweigert worden, en daarom de 
secretaris gelast, zoodanige extrakten aan de kerkenraad te doen toekomen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 28e Januarij 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

De vergadering gehouden op zaturdag 
den 28e Januarij 1797, het 3e jaar der 
Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen van de voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd 

en geteekent.
De schout communiceert dat bij hem is ontfangen een missive van de 
commissie van administratie en discipline of krijgsraad alhier, welke was van 
den volgende inhoud.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De commissie van Administratie en Discipline of krijgs-
raad te s Deel

aan de Municipaliteit aldaar
Burgers vertegenwoordigers!

Uwe missive van 18e dezer, waarbij gijl. ingevolge eene aanschrijving van de 
commissie van de algemeene directie der Bataavsche gewapende burgermagt 
voor dit gewest ons vermaand in onze posten te blijven continueeren, tot dat 
eene nieuwe organisatie zal zijn volbragt, met verklaring van uwe volijverigheid 
dienaangaande, is ons wel geworden. Wij hebben denzelven in en doorzien met 
dat genoegen hetwelk zugt tot vrijheid, bij zodanige gelegenheden rechtschapen 
Bataven kan inboezemen. Wij verklaren bij dezen dat wij in deze onzen posten 
zullen blijven continueeren, totdat een nieuwe organisatie hier zal plaats hebben, 
en ons van onzen pligt daaraan verknogt zullen trachten te kwijten, zooveel ons 
vermogen ons zal toelaten, in dat zeker en ook billijk vertrouwen, dat gijl. in 
geval wij ulieder hulp tot het volbrengen van uwen en onzen pligt mogten 
behoeven, geenzints zult aarzelen denzelven ons dadelijk te verschaffen.

Waarmede wij blijven, na toewensching van heil en aanbod van broeder-
schap.

'SGravendeel, 21e Januarij 1797 Burgers vertegenwoordigers Uwe 
medeburgers!

Het 3e jaar der Bat. vrijheid De commissie bovengemeld, op last derzelve
(get) T. van de Koppel sec.

Welke missive voor notificatie is aangenomen.



De schout verzoekt dat er in de notulen zal worden aangetekent, dat hij 11. 
zondag aan zes leden der Municip. had gecommuniceert, dat er bij hem was 
ontfangen een aanschrijving van het committé van Holland, inhoudende dat 
de Municip. op hunne verantwoordelijkheid wierd gelast, om te zorgen dat er 
geene wijk-grond of andere vergaderingen bij hun werden gehouden, om over 
zoodanige vergadering als te Leijden was uitgeschreven, of diergelijke te 
spreken, of over 's volksbelangen te raadplegen, dat hij doe had geproponeert, 
om zulks aan de president der grondvergadering per missive te communi-
ceeren, en aan die zes leden in het voorportaal had rondgevraagd en dat er als 
doe vier van de zes waren welke daarvoor waren, dat hij doe de secretaris had 
gelast, om een brief aan den president te schrijven, dog dat hij had vernomen 
dat daar niets van was gekomen. 

Waarop de secretaris zeide dat de reden waarom, hij niet geschreven had, 
daarin bestond, dat met het uitgaan van de kerk namiddag over die zaak 
nogmaals was gesproken, en dat doe de meeste leden oordeelden dat het 
onnodig was. 

Is gedagvaart den burger Andries Verdonk, dewelke gecompareert zijnde, 
door de voorzitter wierd gezegt dat daar den tweede Februarij eerstkomende 
het plaatselijk bestuur volgens het reglement moet veranderen en daarom de 
schepenen alles op een effen voet wilden hebben, dus ook de kosten der 
vergaderingen der Municip. welke op den 23e en 30e Junij 1796 op zijn 
verzoek waren beleid, moesten werden betaald, dat 't doe zoo was gesteld, dat 
de eerste reis alleen de kamerhuur voor zijne rekening was, dog de tweede 
keer al de kosten, en dus dat hij gelast wierd om dezelve belopende bij 
moderatie, slegts f 10:8:- ten eersten te betalen, waarop Andries Verdonk 
zeide dat hij dat nog niet betaalde, maar er eerst met de procureur Bax over 
zoude spreken, dewelke hem doetertijt had gezegt, dat 't geen voortgang konde 
hebben, en dat hij ook daarvan kennis had gegeven, waarop de voorzitter 
zeide dat de Municip. met Bax of eenig ander niet nodig hadde, en dus dat hij 
moest zorgen om binnen drie maal vierentwintig uuren te betalen. 

Vermits het plaatselijk bestuur den 2e Februarij aanstaande staat te 
veranderen, is geresolveerd, om de stemgeregtigde burgers op te roepen tegen 
voorra. tweede feb. des namiddags ten 2 uuren, en is door den secretaris een 
concept publicatie diesaangaande overgelegt en voorgelezen, dewelke met een 
kleine verandering door den vergadering is goedgekeurd. 

Voorts is geresolveert dat de dorpsrekening zal worden gedaan aanstaande 
zaturdag den 4e feb. des namiddags ten half drie uuren, en zulks mede bij 
publicatie werden bekent gemaakt. 

Den burger Arij K. Smits, medelid der municipaliteit, verzoekt een akte als 
slagter en vettewarien, 't welk in omvraag gebragt zijnde, is unaniem 
geaccepteert. 

Is vervolgens unaniem geresolveert, om de certificaten, welken moeten 
werden afgegeven, in geval van vervoering van rundvee uit de eene jurisdictie 
na de andere (zie publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland in dato 
29 december 1796) voor dezelve niet meer als twee stuivers te nemen, en is 
den secretaris tot de afgeving gequalificeert. 
Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
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De schout verzoekt dat er in de notulen zal worden aangetekent, dat hij ll. 
zondag aan zes leden der Municip. had gecommuniceert, dat er bij hem was 
ontfangen een aanschrijving van het committé van Holland, inhoudende dat 
de Municip. op hunne verantwoordelijkheid wierd gelast, om te zorgen dat er 
geene wijk-grond of andere vergaderingen bij hun werden gehouden, om over 
zoodanige vergadering als te Leijden was uitgeschreven, of diergelijke te 
spreken, of over 's volksbelangen te raadplegen, dat hij doe had geproponeert, 
om zulks aan de president der grondvergadering per missive te communi-
ceeren, en aan die zes leden in het voorportaal had rondgevraagd en dat er als 
doe vier van de zes waren welke daarvoor waren, dat hij doe de secretaris had 
gelast, om een brief aan den president te schrijven, dog dat hij had vernomen 
dat daar niets van was gekomen.

Waarop de secretaris zeide dat de reden waarom, hij niet geschreven had, 
daarin bestond, dat met het uitgaan van de kerk namiddag over die zaak 
nogmaals was gesproken, en dat doe de meeste leden oordeelden dat het 
onnodig was.

Is gedagvaart den burger Andries Verdonk, dewelke gecompareert zijnde, 
door de voorzitter wierd gezegt dat daar den tweede Februarij eerstkomende 
het plaatselijk bestuur volgens het reglement moet veranderen en daarom de 
schepenen alles op een effen voet wilden hebben, dus ook de kosten der 
vergaderingen der Municip. welke op den 23e en 30e Junij 1796 op zijn 
verzoek waren beleid, moesten werden betaald, dat 't doe zoo was gesteld, dat 
de eerste reis alleen de kamerhuur voor zijne rekening was, dog de tweede 
keer al de kosten, en dus dat hij gelast wierd om dezelve belopende bij 
moderatie, slegts f 10:8:- ten eersten te betalen, waarop Andries Verdonk 
zeide dat hij dat nog niet betaalde, maar er eerst met de procureur Bax over 
zoude spreken, dewelke hem doetertijt had gezegt, dat 't geen voortgang konde 
hebben, en dat hij ook daarvan kennis had gegeven, waarop de voorzitter
zeide dat de Municip. met Bax of eenig ander niet nodig hadde, en dus dat hij 
moest zorgen om binnen drie maal vierentwintig uuren te betalen.

Vermits het plaatselijk bestuur den 2e Februarij aanstaande staat te 
veranderen, is geresolveerd, om de stemgeregtigde burgers op te roepen tegen 
voorm. tweede feb. des namiddags ten 2 uuren, en is door den secretaris een 
concept publicatie diesaangaande overgelegt en voorgelezen, dewelke met een 
kleine verandering door den vergadering is goedgekeurd.

Voorts is geresolveert dat de dorpsrekening zal worden gedaan aanstaande 
zaturdag den 4e feb. des namiddags ten half drie uuren, en zulks mede bij 
publicatie werden bekent gemaakt. 

Den burger Arij K. Smits, medelid der municipaliteit, verzoekt een akte als 
slagter en vettewarien, 't welk in omvraag gebragt zijnde, is unaniem 
geaccepteert.

Is vervolgens unaniem geresolveert, om de certificaten, welken moeten 
werden afgegeven, in geval van vervoering van rundvee uit de eene jurisdictie 
na de andere (zie publicatie van het Provintiaal Bestuur van Holland in dato 
29 december 1796) voor dezelve niet meer als twee stuivers te nemen, en is 
den secretaris tot de afgeving gequalificeert.
Vervolgens is de vergadering gescheiden.



Aldus geresumeert, garresteert en geteekent, den 2de feb. 1797, het 3e jaar  
der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op donderdag 
den tweede Februarij 1797, het derde 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, garresteert en 

geteekent. 
De schout communiceert dat den burger Andries Verdonk zijne kosten nog 

niet heeft betaalt. 
Vervolgens zijn een gedeelte van de stemgeregtigde burgers, welke bij 

publicatie tegen heden namiddag ten twee uuren waren opgeroepen, 
gecompareert, waarna de secretaris de lijst voorlas en vervolgens de 
president-schepen, de burger L. Bongers opstond, en leide in naam van de 
overige leden van het plaatselijk bestuur, hunne posten in den schoot der 
burgerij neder. Vervolgens benoemde de burgerij vier leden uit hun midden 
om zig bij de leden van het plaatselijk bestuur te vervoegen. Dit verrigt zijnde, 
ging men over tot het openen der stembilletten, en bij de uitslag bleek, dat 
met meerderheid van stemmen verkoren waren, de burgers Cornelis Verijp, 
met 45 stemmen, Teunis Lamme met 44, Lodewijk Bongers met 43, Koen 
Jansz. van Strijen met 38, Jan Hendrik Bijvank met 33, Mij Korsz. Smits met 
32 en Hendrik Diepenhorst met 24 stemmen, welke burgers, alle prezent 
zijnde, hunnen posten accepteerden, en vervolgens den eed in handen van de 
voorzitter afleiden. 

Vervolgens is geresolveert, dat den burger Bongers het presidium deze 
maand zal blijven waarnemen, en vervolgens Smits, dan Verijp, dan Van 
Strijen, dan Diepenhorst, dan Lamme, en dan Bijvank van maand tot maand. 

Nog is bij loting geresolveerd, dat de lopende zaken, deze maand zullen 
worden waargenomen, door de burgers Verijp en Smits, de maand Maart door 
Lamme en Diepenhorst, april door Bongers, van Strijen en Bijvank en zo 
voorts van maand tot maand. 

Niemant der leden iets meer hebbende voor te dragen is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4en februarij 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Abzent schepen Diepenhorst 	 Vergadering 	gehouden 	op 
zaturdag den 4e februarij 1797 het 
derde jaar der bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
De burgerij bij publicatie bekent gemaakt zijnde, dat de dorpsrekening 

heden namiddag zoude worden gedaan, zoo is die tijt daar zijnde, in prezentie 
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Aldus geresumeert, garresteert en geteekent, den 2de feb. 1797, het 3e jaar 
der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op donderdag 
den tweede Februarij 1797, het derde 
jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, garresteert en 

geteekent.
De schout communiceert dat den burger Andries Verdonk zijne kosten nog 

niet heeft betaalt.
Vervolgens zijn een gedeelte van de stemgeregtigde burgers, welke bij 

publicatie tegen heden namiddag ten twee uuren waren opgeroepen, 
gecompareert, waarna de secretaris de lijst voorlas en vervolgens de 
president-schepen, de burger L. Bongers opstond, en leide in naam van de 
overige leden van het plaatselijk bestuur, hunne posten in den schoot der 
burgerij neder. Vervolgens benoemde de burgerij vier leden uit hun midden 
om zig bij de leden van het plaatselijk bestuur te vervoegen. Dit verrigt zijnde, 
ging men over tot het openen der stembilletten, en bij de uitslag bleek, dat 
met meerderheid van stemmen verkoren waren, de burgers Cornelis Verijp, 
met 45 stemmen, Teunis Lamme met 44, Lodewijk Bongers met 43, Koen 
Jansz. van Strijen met 38, Jan Hendrik Bijvank met 33, Arij Korsz. Smits met 
32 en Hendrik Diepenhorst met 24 stemmen, welke burgers, alle prezent 
zijnde, hunnen posten accepteerden, en vervolgens den eed in handen van de 
voorzitter afleiden.

Vervolgens is geresolveert, dat den burger Bongers het presidium deze 
maand zal blijven waarnemen, en vervolgens Smits, dan Verijp, dan Van 
Strijen, dan Diepenhorst, dan Lamme, en dan Bijvank van maand tot maand.

Nog is bij loting geresolveerd, dat de lopende zaken, deze maand zullen 
worden waargenomen, door de burgers Verijp en Smits, de maand Maart door 
Lamme en Diepenhorst, april door Bongers, van Strijen en Bijvank en zo 
voorts van maand tot maand.

Niemant der leden iets meer hebbende voor te dragen is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4en februarij 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Abzent schepen Diepenhorst Vergadering gehouden op 
zaturdag den 4e februarij 1797 het 
derde jaar der bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
De burgerij bij publicatie bekent gemaakt zijnde, dat de dorpsrekening 

heden namiddag zoude worden gedaan, zoo is die tijt daar zijnde, in prezentie 



van eenige burgers, en twee van dezelve naast de secretaris geplaatst zijnde, 
om de quitantien na te zien, door de secretaris de rekening gelezen, en geen 
aanmerkingen daarop gemaakt zijnde, is dezelve goedgekeurd, gesloten en 
geteekent. 

Vervolgens produceert de voorzitter een missive bij hem ingekomen 
vanwegen de commissie van onderzoek, wegens de geldheffing van 30 junij en 
10de augustus 1796 te Dordrecht en ressort van dien, met twee extracten uit 
de notulen of resolutien van den provisionelen raad der stad Dordrecht en de 
Merwede, in hunne vergaderingen genomen op woensdag den 28e en zaturdag 
den 31e december 1796, welke missive hoofdzakelijk behelsde, dat uit 
gemelde extracten was te zien het bestaan dier commissie en de namen der 
leden die dezelve uitmaken. 

2° wie tot hunnen amanuensis was aangesteld 
3° een verzoek om het vorenstaande aan de burgerij te publiceren. 
4° dat de billetten ten spoedigsten en langs een vertrouden weg aan de 

secretaris zouden worden toegezonden, alsmede een accurate naamlijst 
der perzonen, onder ons district woonende en daarbij opgeven of 
aanhalen aan wie van dezelve billetten zijn afgegeven geworden. 

5° aan hun opgeven, of er onder ons district perzonen zijn, die geweigert 
hebben de aanneming of teruggave van het billet. 

6° eindelijk wie de perzonen zijn onder ons district, die niet behoorlijk 
hebben gefourneert, in de geldheffing van 1795. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan, den secretaris 
te gelasten, zo spoedig mogelijk aan het verzoek der commissie te voldoen, 
alsmede om morgen een publicatie te doen betrekkelijk het vorenstaande, en 
daarin mede bekent maken, dat diegene dewelke hun billet nog niet ter 
secretarie hebben bezorgt, zulks uitterlijk voor het einde dezer week moeten 
doen, op poene van daarvoor verantwoordelijk gestelt te worden, 
overeenkomstig de publicatie van het provintiale bestuur van Holland, in dato 
10e augustus 1796. 

Vervolgens communiceert de schout, dat hem ter oren was gekomen, dat 
Meeuwis Uitterlinden, zig, in vroeger tijt wel eens had uitgelaten tegen deze en 
gene perzonen, dat hij voor vragt van 't meebrengen van de brandspuit van 
Rotterdam niets pretendeerde (schoon hij nu daarin veranderd is) en dat de 
perzonen aan welke hij zulks wel eens gezegt hadde, waren de bailliuw Kluit, 
P. de Kievit en P. Vervoorn. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om gemelde perzonen tegen 
eerstkomende burendingdag te dagvaarden ten einde zulks van hun alsdan te 
horen. 

Is gelezen een missive van de krijgsraad alhier van den volgende inhoud 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 

De commissie van administratie en discipline of krijgs-
raad te 'S Deel 

aan de Municipaliteit aldaar 
Burgers vertegenwoordigers. 

Het kan ons niet anders, dan tot een uitstekend genoegen verstrekken, ul. 
burgers vertegenwoordigers van deze vrije burgerij, met, de door de vrije 
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van eenige burgers, en twee van dezelve naast de secretaris geplaatst zijnde, 
om de quitantien na te zien, door de secretaris de rekening gelezen, en geen 
aanmerkingen daarop gemaakt zijnde, is dezelve goedgekeurd, gesloten en 
geteekent.

Vervolgens produceert de voorzitter een missive bij hem ingekomen 
vanwegen de commissie van onderzoek, wegens de geldheffing van 30 junij en 
10de augustus 1796 te Dordrecht en ressort van dien, met twee extracten uit 
de notulen of resolutien van den provisionelen raad der stad Dordrecht en de 
Merwede, in hunne vergaderingen genomen op woensdag den 28e en zaturdag 
den 31e december 1796, welke missive hoofdzakelijk behelsde, dat uit 
gemelde extracten was te zien het bestaan dier commissie en de namen der 
leden die dezelve uitmaken.

2° wie tot hunnen amanuensis was aangesteld
3° een verzoek om het vorenstaande aan de burgerij te publiceren.
4° dat de billetten ten spoedigsten en langs een vertrouden weg aan de 

secretaris zouden worden toegezonden, alsmede een accurate naamlijst 
der perzonen, onder ons district woonende en daarbij opgeven of 
aanhalen aan wie van dezelve billetten zijn afgegeven geworden.

5° aan hun opgeven, of er onder ons district perzonen zijn, die geweigert 
hebben de aanneming of teruggave van het billet.

6° eindelijk wie de perzonen zijn onder ons district, die niet behoorlijk 
hebben gefourneert, in de geldheffing van 1795.

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan, den secretaris 
te gelasten, zo spoedig mogelijk aan het verzoek der commissie te voldoen, 
alsmede om morgen een publicatie te doen betrekkelijk het vorenstaande, en 
daarin mede bekent maken, dat diegene dewelke hun billet nog niet ter 
secretarie hebben bezorgt, zulks uitterlijk voor het einde dezer week moeten 
doen, op poene van daarvoor verantwoordelijk gestelt te worden, 
overeenkomstig de publicatie van het provintiale bestuur van Holland, in dato 
10e augustus 1796.

Vervolgens communiceert de schout, dat hem ter oren was gekomen, dat 
Meeuwis Uitterlinden, zig, in vroeger tijt wel eens had uitgelaten tegen deze en 
gene perzonen, dat hij voor vragt van 't meebrengen van de brandspuit van 
Rotterdam niets pretendeerde (schoon hij nu daarin veranderd is) en dat de 
perzonen aan welke hij zulks wel eens gezegt hadde, waren de bailliuw Kluit, 
P. de Kievit en P. Vervoorn.

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om gemelde perzonen tegen 
eerstkomende burendingdag te dagvaarden ten einde zulks van hun alsdan te 
horen.

Is gelezen een missive van de krijgsraad alhier van den volgende inhoud
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De commissie van administratie en discipline of krijgs-
raad te 'S Deel 

aan de Municipaliteit aldaar
Burgers vertegenwoordigers.

Het kan ons niet anders, dan tot een uitstekend genoegen verstrekken, ul. 
burgers vertegenwoordigers van deze vrije burgerij, met, de door de vrije 



verkiezing, op ul. gevallene posten op den 2e dezer, te kunnen congratulieren, 
wij kunnen geen oogenblik aarzelen, om ul. rondborstig te verklaren, dat wij 
steeds getrouw aan onzen gedanen eed tot maintien van ulieder edelmoedig 
bestuur als tot welzijn dezer plaats zullen tragten te verkeeren, met hartewensch 
tevens dat 't hem, die ul. door de vrije keuze der burgerij, tot den gewigtigen post 
van vertegenwoordigers des volks geroepen heeft, moge behagen, ul. met alle 
zodanige zegeningen te begunstigen, als gijl. zoo in uwe perzonen als gewigtige 
betrekking tot welzijn dezer plaats en burgerij enigzints moogt behoeven. 

Intusschen teekenen wij ons na aanbod van broederschap. 
'SGravendeel, den 3e Feb. 1797 	Uwe medeburgers, de commissie bovengemeld 
het 3e jaar der Bat. vrijheid 	 (get.) P. Verijp VT op last van de zelve 

(get.) T. van de Koppel, secr. 
Welke missive voor notificatie is aangenomen, en vervolgens unaniem 

geresolveert en goedgevonden de krijgsraad voor de congratulatie en 
zegenwenschen in dezelve vervat, te bedanken. 

Eindelijk is de commissie van het schoolwezen, bestaande in de burgers C. 
Verijp en A. Smits eenparig gecolliciteert om dit jaar nog te blijven 
continueeren en hetwelk ook die burgers accepteerden. 
Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e Februarij 1797, het 
derde jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e februarij 1797 het derde jaar der 
Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Is voor de vergadering verschenen de burger Rokus Smits en de vrouw van 

Johs Aardoom, welke te kennen geven, de last welke zij hadden van het water 
bij hunne huizingen, inzonderheid veroorzaakt door het toemaken van de 
slou, tevoren geslagen bij het huis van Jan Kluit, alsmede een gelegen bij het 
huis van Frans van der Giessen, en verzogten daarin voorziening. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert om bovengemelde 
perzonen te dagvaarden tegen de eerstvolgende vergadering, en ze daarover te 
onderhouden. 

Is gecompareert de burger Mastenbroek, welke gedagvaard zijnde, uit 
hoofde de commissie van onderzoek de municip. had aangeschreven, dat die 
burger met nog twee anderen, de eerste doe ter tijt van huis zijnde, aan deze 
vergadering waren gedemandeerd, tot nader onderzoek omtrent hunne 
betaling in de geforceerde geldnegotiatie, welke burger nu zijne quitantien 
exhileerde, waaruit bleek, dat niet deze vergadering, maar wel degelijk de 
commissie zig vergist had, vermist (!) uit de quitantien bleek dat dezelve aan 
de commissie waren geexhibeerd te Strijen en door de secrts getekent, en is 
daarom goedgevonden, die commissie per missive zulks te berigten, waartoe 
de secretaris wierd belast. 
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verkiezing, op ul. gevallene posten op den 2e dezer, te kunnen congratulieren, 
wij kunnen geen oogenblik aarzelen, om ul. rondborstig te verklaren, dat wij 
steeds getrouw aan onzen gedanen eed tot maintien van ulieder edelmoedig 
bestuur als tot welzijn dezer plaats zullen tragten te verkeeren, met hartewensch 
tevens dat 't hem, die ul. door de vrije keuze der burgerij, tot den gewigtigen post 
van vertegenwoordigers des volks geroepen heeft, moge behagen, ul. met alle 
zodanige zegeningen te begunstigen, als gijl. zoo in uwe perzonen als gewigtige 
betrekking tot welzijn dezer plaats en burgerij enigzints moogt behoeven.

Intusschen teekenen wij ons na aanbod van broederschap.
'SGravendeel, den 3e Feb. 1797 Uwe medeburgers, de commissie bovengemeld
het 3e jaar der Bat. vrijheid (get.) P. Verijp VT op last van de zelve

(get.) T. van de Koppel, secr.
Welke missive voor notificatie is aangenomen, en vervolgens unaniem 

geresolveert en goedgevonden de krijgsraad voor de congratulatie en 
zegenwenschen in dezelve vervat, te bedanken.

Eindelijk is de commissie van het schoolwezen, bestaande in de burgers C. 
Verijp en A. Smits eenparig gecolliciteert om dit jaar nog te blijven  
continueeren en hetwelk ook die burgers accepteerden. 
Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e Februarij 1797, het 
derde jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e februarij 1797 het derde jaar der 
Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Is voor de vergadering verschenen de burger Rokus Smits en de vrouw van 

Johs Aardoom, welke te kennen geven, de last welke zij hadden van het water 
bij hunne huizingen, inzonderheid veroorzaakt door het toemaken van de 
slou, tevoren geslagen bij het huis van Jan Kluit, alsmede een gelegen bij het 
huis van Frans van der Giessen, en verzogten daarin voorziening.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert om bovengemelde 
perzonen te dagvaarden tegen de eerstvolgende vergadering, en ze daarover te 
onderhouden.

Is gecompareert de burger Mastenbroek, welke gedagvaard zijnde, uit 
hoofde de commissie van onderzoek de municip. had aangeschreven, dat die 
burger met nog twee anderen, de eerste doe ter tijt van huis zijnde, aan deze 
vergadering waren gedemandeerd, tot nader onderzoek omtrent hunne 
betaling in de geforceerde geldnegotiatie, welke burger nu zijne quitantien 
exhileerde, waaruit bleek, dat niet deze vergadering, maar wel degelijk de 
commissie zig vergist had, vermist (!) uit de quitantien bleek dat dezelve aan 
de commissie waren geexhibeerd te Strijen en door de secrts getekent, en is 
daarom goedgevonden, die commissie per missive zulks te berigten, waartoe 
de secretaris wierd belast.



Vervolgens is in deliberatie gebragt het poinct van de as, vermits schout 
Pasman een brief heeft ontfangen, van Van Turenhout te Brussel, waaruit 
blijkt dat hij volstrekt nog niet kan overkomen, en dat hij tog zonder dat, zijn 
toestemming aan de voorwaarden niet kan geven, dat vervolgens schipper 
Buijs met hem, schout, had gesproken en gepresenteert f 600:-:- gereed te 
zullen betalen, waarvoor de municip. een ashok ten haren genoegen zoude 
kunnen laten zetten, en ten einde van veertien jaren het ashok ten profijte van 
het dorp blijven, en dan vervolgens ider jaar f 300:-:- voor het dorp, dog het 
ophalen en alle verdere posten ten lasten van het dorp, en in geval hij den as 
meerder als drie maal per week wilde opgehaalt werden, dat dan die kosten 
voor zijne rekening zouden komen. 

De municip. oordeelde dat er geresolveert diende te worden, om den as te 
gunnen aan den een of anderen, dewijl het nu nog wel ligt eenige tijt zoude 
aanlopen, eer van Turenhout van Brussel zoude kunnen overkomen, daarom 
de advijsen der meeste leden er voor waren om den burger Buijs den as te 
gunnen, edog den burger Lamme zegt, ingeval van Turenhout te Brussel den 
as op de voorgestelde voorwaarde, namelijk ider jaar f150:-:- voor het dorp vrij 
gelt, 14 jaren lang het ashok stellen voor zijne rekening, het ophalen en wat 
daarbij nodig is, en bij het eindigen der 14 jaren, ingeval den as alsdan door 
een ander word gepagt, het ashok door twee onpartijdige perzonen zoude 
worden getaxeerd, niet aanneemt, hij dezelve alsdan op de voorschreven 
conditien voor zijne rekening neemt, met welk voorstel de verg. genoegen nam, 
zullende de burger Lamme daarvan aan Van Turenhout schrijven en met 
omlopende post antwoord vragen. 

Vervolgens word gelezen een missive van de grond of burgervergadering 
alhier, luidende als volgt 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De grond of burgervergadering der stem-
geregtigde burgers van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt aan het plaatselijk bestuur aldaar. 

Medeburgers! 
De commissie in onze laatst gehoudene vergadering gedecemeert om de 

begeerten dezer vergadering aan ul. voor te dragen, rapporteert ons dat dezelve 
door den voorzitter uit naam uwer vergadering tot antwoord heeft ontfangen, 
zeer genegen te zijn aan het verzoek dezer vergadering te voldoen, maar wegens 
kosten als anderzints verzogt eene commissie uit ons midden te benoemen om 
met eene commissie uit ulieder midden gecombineerd de dorpskeuren, wetten en 
ordonnantien zoals dezelve in zijn geheel zijn te copiëeren en over te nemen. 

Dan, medeburgers, hierop is door verre de meerderheid goedgevonden 
nogmaals bij ulieden te insteeren om copie uit de dorpskeuren, wetten en 
ordonnantien, authentiek zoo als dezelve thans zijn leggende en wel ten 
redelijken kosten van het dorp. 

In verwagting dat aan ons verzoek zal voldaan worden, blijven wij na 
heilwensch en aanbod van broederschap. 

'SGravendeel, den 11 e Februarij 1797 	 Uwe medeburgers 
het derde jaar der Bat. vrijheid 	 den grondvergadering voomoemt 

En uit derzelver naam 
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Vervolgens is in deliberatie gebragt het poinct van de as, vermits schout 
Pasman een brief heeft ontfangen, van Van Turenhout te Brussel, waaruit 
blijkt dat hij volstrekt nog niet kan overkomen, en dat hij tog zonder dat, zijn 
toestemming aan de voorwaarden niet kan geven, dat vervolgens schipper 
Buijs met hem, schout, had gesproken en gepresenteert f 600:-:- gereed te 
zullen betalen, waarvoor de municip. een ashok ten haren genoegen zoude 
kunnen laten zetten, en ten einde van veertien jaren het ashok ten profijte van 
het dorp blijven, en dan vervolgens ider jaar f 300:-:- voor het dorp, dog het 
ophalen en alle verdere posten ten lasten van het dorp, en in geval hij den as 
meerder als drie maal per week wilde opgehaalt werden, dat dan die kosten 
voor zijne rekening zouden komen.

De municip. oordeelde dat er geresolveert diende te worden, om den as te 
gunnen aan den een of anderen, dewijl het nu nog wel ligt eenige tijt zoude 
aanlopen, eer van Turenhout van Brussel zoude kunnen overkomen, daarom 
de advijsen der meeste leden er voor waren om den burger Buijs den as te 
gunnen, edog den burger Lamme zegt, ingeval van Turenhout te Brussel den 
as op de voorgestelde voorwaarde, namelijk ider jaar f150:-:- voor het dorp vrij 
gelt, 14 jaren lang het ashok stellen voor zijne rekening, het ophalen en wat 
daarbij nodig is, en bij het eindigen der 14 jaren, ingeval den as alsdan door 
een ander word gepagt, het ashok door twee onpartijdige perzonen zoude 
worden getaxeerd, niet aanneemt, hij dezelve alsdan op de voorschreven 
conditien voor zijne rekening neemt, met welk voorstel de verg. genoegen nam, 
zullende de burger Lamme daarvan aan Van Turenhout schrijven en met 
omlopende post antwoord vragen.

Vervolgens word gelezen een missive van de grond of burgervergadering 
alhier, luidende als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De grond of burgervergadering der stem-
geregtigde burgers van 'SGravendeel en Leer-
Ambagt aan het plaatselijk bestuur aldaar.

Medeburgers!
De commissie in onze laatst gehoudene vergadering gedecerneert om de 

begeerten dezer vergadering aan ul. voor te dragen, rapporteert ons dat dezelve 
door den voorzitter uit naam uwer vergadering tot antwoord heeft ontfangen, 
zeer genegen te zijn aan het verzoek dezer vergadering te voldoen, maar wegens 
kosten als anderzints verzogt eene commissie uit ons midden te benoemen om 
met eene commissie uit ulieder midden gecombineerd de dorpskeuren, wetten en 
ordonnantien zoals dezelve in zijn geheel zijn te copiëeren en over te nemen.

Dan, medeburgers, hierop is door verre de meerderheid goedgevonden 
nogmaals bij ulieden te insteeren om copie uit de dorpskeuren, wetten en 
ordonnantien, authentiek zoo als dezelve thans zijn leggende en wel ten 
redelijken kosten van het dorp.

In verwagting dat aan ons verzoek zal voldaan worden, blijven wij na 
heilwensch en aanbod van broederschap.

'SGravendeel, den 11e Februarij 1797 Uwe medeburgers
het derde jaar der Bat. vrijheid den grondvergadering voornoemt

En uit derzelver naam 



Hendrik Schoenaker secretaris. 
waarover gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat die missive geen poinct van 

deliberatie kan uitmaken, om reden in de vergadering van 18e Januarij 11. 
unaniem gedecreteert is, dat de municip. bereid is aan het verzoek der 
grondvergadering te voldoen, zooals reeds bij missive dezelve is aange-
schreven, dog hun verzogte te geven ten koste van het dorp, daar toe geen 
vrijheid vond, maar dat dezelve ze konden krijgen zonder eenige kosten, en 
wel op deze wijze, dat zij een commissie uit den haren konden benoemen, en 
de municip. uit haar midden ook een, dewelke gezamentlijk het keurboek 
konden inzien en die keuren welke nog effect behoren te sorteeren over-
schrijven of dat zij door gelijke commissies geadsisteert door de secretaris al 
de keuren &c. zouden copieeren, van welke conclusies men aan de grond-
vergadering op zijn tijt nogmaals per missive berigt zal doen toekomen. 

Voorts is goedgevonden, uit hoofde en ten eersten een begin dient gemaakt 
te worden met het bouwen van het ashok, om den dijkgraaf van Nieuw 
Bonaventura per commissie te verzoeken, om het fondament in den dijk te 
graven, en zijn daartoe bij 't lot verkoren de burgers Verijp en Diepenhorst. 

De president Bongers zegt, dat hem van terzijde was onderrigt, dat den 
burger Diepenhorst nog twee boeken behorende ter secretarie van 's-Graven-
deel onder zig had, waarop Diepenhorst antwoorde dat het er een was, maar  
geen twee, waarop wierd goedgevonden dat die burger dat boek hoe eerder hoe 
beter aan Kluit zoude terug geven, hetwelk denzelve op zig nam. 

Waarop de secrts wierd gelast en gequalificeerd om alsdan bij Kluit te gaan 
en instaan en om hetgeen bij hem van secretarie nog mogt berusten, ten 
eersten over te geven, en vervolgens die tijd bepaald zijnde, met twee 
schepenen geadsisteert, datgene overnemen en den inventaris sluiten. 

Den 16e februarij den dag zijnde welke was bepaald om de grondvergade-
ringen op te roepen, ten einde ider stemgeregtigd burger zijne stem zoude 
uitbrengen op drie poincten bij de publicatien van 30e december 1796 en 6 
feb. 1797 bepaald, zijn ook voor een gedeelte de stemgeregtigde burgers 
alhier, alsmede die van Cillershoek, als tot ons behorende, gecompareert, 
waarna vervolgens door de secretaris de publicatien bovengemeld duidelijk 
wierd voorgelezen, alsmede de lijst doe de prezente in vier grondvergaderingen 
verdeeld, vervolgens voor ider grondvergadering drie stemopnemers benoemt, 
dezelve plegtig doen beloven om de stipste geheimhouding omtrent de 
stemming in agt te nemen en eenige behoorlijke orde in de vergadering 
naukeurig te doen nakomen, en eindelijk ider zijn plaats aangewezen, waar zij 
hun werk moesten ten uitvoer brengen. 

De stemmen opgenomen zijnde, bleek dat de vier grondvergaderingen er 
voor waren, vooreerst dat de form en inrigting van het provintiaal bestuur 
zoude blijven voortduren tot op de ratificatie der constitutie 
2° dat er verandering van leden zou plaats hebben en 
ten 3° dat in geval de meerderheid der grondvergaderingen er voor mogte zijn, 
dat er geen verandering nog in de form, nog in de perzonen zal plaats hebben, 
dan de continuatie der leden voor een jaar zal zijn. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e februarij 1797 het 
derde jaar der Bat. vrijheid 
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Hendrik Schoemaker secretaris.
waarover gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat die missive geen poinct van 

deliberatie kan uitmaken, om reden in de vergadering van 18e Januarij ll. 
unaniem gedecreteert is, dat de municip. bereid is aan het verzoek der 
grondvergadering te voldoen, zooals reeds bij missive dezelve is aange-
schreven, dog hun verzogte te geven ten koste van het dorp, daar toe geen 
vrijheid vond, maar dat dezelve ze konden krijgen zonder eenige kosten, en 
wel op deze wijze, dat zij een commissie uit den haren konden benoemen, en 
de municip. uit haar midden ook een, dewelke gezamentlijk het keurboek 
konden inzien en die keuren welke nog effect behoren te sorteeren over-
schrijven of dat zij door gelijke commissies geadsisteert door de secretaris al 
de keuren &c. zouden copieeren, van welke conclusies men aan de grond-
vergadering op zijn tijt nogmaals per missive berigt zal doen toekomen.

Voorts is goedgevonden, uit hoofde en ten eersten een begin dient gemaakt 
te worden met het bouwen van het ashok, om den dijkgraaf van Nieuw 
Bonaventura per commissie te verzoeken, om het fondament in den dijk te 
graven, en zijn daartoe bij 't lot verkoren de burgers Verijp en Diepenhorst.

De president Bongers zegt, dat hem van terzijde was onderrigt, dat den 
burger Diepenhorst nog twee boeken behorende ter secretarie van 's-Graven-
deel onder zig had, waarop Diepenhorst antwoorde dat het er een was, maar 
geen twee, waarop wierd goedgevonden dat die burger dat boek hoe eerder hoe 
beter aan Kluit zoude terug geven, hetwelk denzelve op zig nam.

Waarop de secrts wierd gelast en gequalificeerd om alsdan bij Kluit te gaan 
en instaan en om hetgeen bij hem van secretarie nog mogt berusten, ten 
eersten over te geven, en vervolgens die tijd bepaald zijnde, met twee 
schepenen geadsisteert, datgene overnemen en den inventaris sluiten.

Den 16e februarij den dag zijnde welke was bepaald om de grondvergade-
ringen op te roepen, ten einde ider stemgeregtigd burger zijne stem zoude 
uitbrengen op drie poincten bij de publicatien van 30e december 1796 en 6 
feb. 1797 bepaald, zijn ook voor een gedeelte de stemgeregtigde burgers 
alhier, alsmede die van Cillershoek, als tot ons behorende, gecompareert, 
waarna vervolgens door de secretaris de publicatien bovengemeld duidelijk 
wierd voorgelezen, alsmede de lijst doe de prezente in vier grondvergaderingen 
verdeeld, vervolgens voor ider grondvergadering drie stemopnemers benoemt, 
dezelve plegtig doen beloven om de stipste geheimhouding omtrent de 
stemming in agt te nemen en eenige behoorlijke orde in de vergadering 
naukeurig te doen nakomen, en eindelijk ider zijn plaats aangewezen, waar zij 
hun werk moesten ten uitvoer brengen.

De stemmen opgenomen zijnde, bleek dat de vier grondvergaderingen er 
voor waren, vooreerst dat de form en inrigting van het provintiaal bestuur 
zoude blijven voortduren tot op de ratificatie der constitutie
2° dat er verandering van leden zou plaats hebben en
ten 3° dat in geval de meerderheid der grondvergaderingen er voor mogte zijn, 
dat er geen verandering nog in de form, nog in de perzonen zal plaats hebben, 
dan de continuatie der leden voor een jaar zal zijn.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e februarij 1797 het 
derde jaar der Bat. vrijheid



H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 
19e februarij 1797, het derde jaar der 
Bataavsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn met derzelver bijlagen geresu-
meert, gearresteert en geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Adrianus P. Kranendonk J.M. met Adriana Roos, J.D. beide wonende alhier. 
De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet rapport waarin 
bestaande dat de wijkraad en heemraden van Nieuw Bonaventura hadden 
gezegt dat de municip. met het graven van het fundament voor het ashuis 
konde voortgaan. 

De burger Diepenhorst steld voor om de commissie van het schoolwezen 
van drie tot drie maanden te veranderen, om reden het voor twee leden een 
geheel jaar te zwaar is. 
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden (om schoon op die dag doe de 
rekening is gedaan, die leden welke voorleden jaar in drie commissies zijn 
geweest, vriendelijk gesolliciteert waren om te blijven continueeren en die 
leden zulks geaccepteert hadden) conform dit voorstel te doen, waarna men 
overging tot het maken van billetten en wel zo dat de drie eerste maanden er 
drie voor zullen gesteld worden en vervolgens twee en bij de opening der 
billetten bleek dat getrokken had No 1 T. Lamme, Verijp en Diepenhorst, No 2 
Van Strijen en Bijvank en No 3 Bongers en Smits. 

Vervolgens zijn ter tafel gebragt, de vier rekeningen der chirurgijns op 
dezen dorpe ten laste van de diakonie, waarbij de schout te kennen geeft dat 
dezelve door een commissie uit de kerkenraad alhier bij een vorige vergadering 
waren overgegeven, ten einde ware het mogelijk met de chirurgijns een 
schikking te maken, waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid 
goedgevonden om een commissie te benoemen, dewelke gecombineert met een 
commissie uit de kerkenraad een plan zoude beramen, ten einde, ware het 
mogelijk, een vriendelijke schikking te maken met de chirurgijns, en dat dan 
vervolgens die commissies ider in den haren rapport zouden uitbrengen en 
zulks dan goedgekeurd wordende, wederom met een gecombineerde 
commissie met de chirurgijns daarover raadplegen, en is vervolgens tot die 
commissie benoemd de burgers H. Pasman, H. Diepenhorst en K. van Strijen, 
en zal daarvan kennis gegeven worden aan de kerkeraad. 

De burger Diepenhorst zegt, doe hij te voren lid der municipaliteit was, de 
verteeringen op de burendingdag ten laste van het dorp wierden gebragt, en 
vraagde hoe dat zulk in 't voorleden jaar plaats heeft gehad, waarop geant-
woord, dat ider 't uit zijn privébeurs heeft betaald, waarop denzelven voorstel-
de, om, uit hoofde men alsdan voor 't dorp zit, ook de kosten der verteering 
voor het dorp behoorden te komen, waarover gedelibereert en gedebatteert 
zijnde, is zulks in omvraag gebragt omtrent de zeven schepenen, vermits de 
burger Diepenhorst oordeelde dat de schout en secretaris geen stem ook in dit 
geval hadden (schoon het tog hun beurs raakte, N.B.) en bij de meerderheid 
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H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 
19e februarij 1797, het derde jaar der 
Bataavsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn met derzelver bijlagen geresu-
meert, gearresteert en geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt
Adrianus P. Kranendonk J.M. met Adriana Roos, J.D. beide wonende alhier.
De commissie bij de vorige vergadering benoemt, doet rapport waarin 
bestaande dat de wijkraad en heemraden van Nieuw Bonaventura hadden 
gezegt dat de municip. met het graven van het fundament voor het ashuis 
konde voortgaan.

De burger Diepenhorst steld voor om de commissie van het schoolwezen 
van drie tot drie maanden te veranderen, om reden het voor twee leden een 
geheel jaar te zwaar is.
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden (om schoon op die dag doe de 
rekening is gedaan, die leden welke voorleden jaar in drie commissies zijn 
geweest, vriendelijk gesolliciteert waren om te blijven continueeren en die 
leden zulks geaccepteert hadden) conform dit voorstel te doen, waarna men 
overging tot het maken van billetten en wel zo dat de drie eerste maanden er 
drie voor zullen gesteld worden en vervolgens twee en bij de opening der 
billetten bleek dat getrokken had No 1 T. Lamme, Verijp en Diepenhorst, No 2 
Van Strijen en Bijvank en No 3 Bongers en Smits.

Vervolgens zijn ter tafel gebragt, de vier rekeningen der chirurgijns op 
dezen dorpe ten laste van de diakonie, waarbij de schout te kennen geeft dat 
dezelve door een commissie uit de kerkenraad alhier bij een vorige vergadering 
waren overgegeven, ten einde ware het mogelijk met de chirurgijns een 
schikking te maken, waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid 
goedgevonden om een commissie te benoemen, dewelke gecombineert met een 
commissie uit de kerkenraad een plan zoude beramen, ten einde, ware het 
mogelijk, een vriendelijke schikking te maken met de chirurgijns, en dat dan 
vervolgens die commissies ider in den haren rapport zouden uitbrengen en 
zulks dan goedgekeurd wordende, wederom met een gecombineerde 
commissie met de chirurgijns daarover raadplegen, en is vervolgens tot die 
commissie benoemd de burgers H. Pasman, H. Diepenhorst en K. van Strijen, 
en zal daarvan kennis gegeven worden aan de kerkeraad.

De burger Diepenhorst zegt, doe hij te voren lid der municipaliteit was, de 
verteeringen op de burendingdag ten laste van het dorp wierden gebragt, en 
vraagde hoe dat zulk in 't voorleden jaar plaats heeft gehad, waarop geant-
woord, dat ider 't uit zijn privébeurs heeft betaald, waarop denzelven voorstel-
de, om, uit hoofde men alsdan voor 't dorp zit, ook de kosten der verteering 
voor het dorp behoorden te komen, waarover gedelibereert en gedebatteert 
zijnde, is zulks in omvraag gebragt omtrent de zeven schepenen, vermits de 
burger Diepenhorst oordeelde dat de schout en secretaris geen stem ook in dit 
geval hadden (schoon het tog hun beurs raakte, N.B.) en bij de meerderheid 



bleek dat men er voor was, om het ten laste van het dorp te brengen, dog den 
schout, de secretaris en den scheepen Bongers declareerden, dat zij, hetgeen 
er door hun wierd verteert op burendingdagen ook uit hun privébeursen 
zouden betalen. 

Nog is gedelibereert over de verteringen en kosten der in commissie gesteld 
wordende perzonen, en algemeen geoordeeld dat die kosten behoren te komen 
voor het dorp. 

Voorts is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26e Februarij 1797, het 3e 
jaar der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden den 26e Februarij 
1797, het derde jaar der Bataavsche vrijheid, 
abzent den burger C. Verijp. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Adam Weeda, J.M. met Maria Ase 
Barendrecht, J.D. beide van 'SGravendeel 

De schout communiceert dat de reden van deze bijeenkomst was, dat de 
sergeant major bij hem was geweest en hem te kennen hadde gegeven, dat er 
van de agt gesommeerde perzonen er vier reeds betaald hebben, en dat de vier 
overige weigerig gebleven waren tot dusverre, dat het nu zo verre was 
gekomen, dat hij als sergeant major aan hem schout als voorzitter moest 
verzoeken om twee leden uit de Municipaliteit te benoemen, ten einde morgen 
zoo veele goederen van de nalatige in arrest te nemen als nodig zal zijn voor de 
kosten en de contributie. 

Waarover gedelibereert en gediscutieert zijnde, is eindelijk goedgevonden, 
een commisie te benoemen ter voorsz. einde en zijn daartoe bij het lot 
verkoren de burgers Cornelis Verijp en Hendrik Diepenhorst, edog de 
eerstgenoemde burger absent zijnde, nam de burger Lamme de commissie 
voor denzelven op zig, zullende de burger Arij K. Smits evengemelde 
commissie assisteeren. De burger Koen van Strijen zegt dat hij in geval er 
buiten de wet mogt worden gehandelt, daar niet aansprakelijk voor wilde zijn, 
waarop door de overige leden wierd geantwoord, dat zulks geen plaats zoude 
hebben, dat de wet zoude worden medegenomen, en men dan juist wist hoe 
men zig moest gedragen, dan vervolgens resolveerde men nog om den 
sergeant major Schoenmakers alhier te ontbieden, ten einde met hem te 
spreken, of het nog niet eenige tijd zoude kunnen werden uitgesteld, of dat de 
commissie uit de Municipaliteit wierd geadsisteerd door twee leden uit de 
krijgsraad, waarop de burger Schoenmakers antwoorde, dat hij begreep dat 
zulks geen plaats konde hebben, uit hoofde het tegen de wet zoude strijden. 

Is in deliberatie gebragt de handelwijs van Santheuvel en Brandeler, daarin 
bestaande dat die burgers de goetheid hebben, om bijna jaarlijks publieck 
hout te verkopen, zonder de municip. daarin te kennen, schoon de laatste 
evenwel een stuiver per gulden venduregt hadde betaald. 
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bleek dat men er voor was, om het ten laste van het dorp te brengen, dog den 
schout, de secretaris en den scheepen Bongers declareerden, dat zij, hetgeen 
er door hun wierd verteert op burendingdagen ook uit hun privébeursen 
zouden betalen.

Nog is gedelibereert over de verteringen en kosten der in commissie gesteld 
wordende perzonen, en algemeen geoordeeld dat die kosten behoren te komen 
voor het dorp.

Voorts is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 26e Februarij 1797, het 3e 
jaar der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden den 26e Februarij 
1797, het derde jaar der Bataavsche vrijheid, 
abzent den burger C. Verijp.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Adam Weeda, J.M. met Maria Ase 
Barendrecht, J.D. beide van 'SGravendeel

De schout communiceert dat de reden van deze bijeenkomst was, dat de 
sergeant major bij hem was geweest en hem te kennen hadde gegeven, dat er 
van de agt gesommeerde perzonen er vier reeds betaald hebben, en dat de vier 
overige weigerig gebleven waren tot dusverre, dat het nu zo verre was 
gekomen, dat hij als sergeant major aan hem schout als voorzitter moest 
verzoeken om twee leden uit de Municipaliteit te benoemen, ten einde morgen 
zoo veele goederen van de nalatige in arrest te nemen als nodig zal zijn voor de 
kosten en de contributie.

Waarover gedelibereert en gediscutieert zijnde, is eindelijk goedgevonden, 
een commisie te benoemen ter voorsz. einde en zijn daartoe bij het lot 
verkoren de burgers Cornelis Verijp en Hendrik Diepenhorst, edog de 
eerstgenoemde burger absent zijnde, nam de burger Lamme de commissie 
voor denzelven op zig, zullende de burger Arij K. Smits evengemelde 
commissie assisteeren. De burger Koen van Strijen zegt dat hij in geval er 
buiten de wet mogt worden gehandelt, daar niet aansprakelijk voor wilde zijn, 
waarop door de overige leden wierd geantwoord, dat zulks geen plaats zoude 
hebben, dat de wet zoude worden medegenomen, en men dan juist wist hoe 
men zig moest gedragen, dan vervolgens resolveerde men nog om den 
sergeant major Schoenmakers alhier te ontbieden, ten einde met hem te 
spreken, of het nog niet eenige tijd zoude kunnen werden uitgesteld, of dat de 
commissie uit de Municipaliteit wierd geadsisteerd door twee leden uit de 
krijgsraad, waarop de burger Schoenmakers antwoorde, dat hij begreep dat 
zulks geen plaats konde hebben, uit hoofde het tegen de wet zoude strijden.

Is in deliberatie gebragt de handelwijs van Santheuvel en Brandeler, daarin 
bestaande dat die burgers de goetheid hebben, om bijna jaarlijks publieck 
hout te verkopen, zonder de municip. daarin te kennen, schoon de laatste 
evenwel een stuiver per gulden venduregt hadde betaald.



Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, om over dien zaak 
met den advokaat Vrolikhert te adviseeren, en zijn tot die commissie benoemt, 
de burgers C. Verijp en T. van de Koppel. 

Vervolgens is nog door de voorzitter gezegt, vermits aanstaande donderdag 
de grondvergaderingen moeten bijeenkomen, ten einde kiezers en plaats-
vervangers te benoemen, om daags daaraan zig in Strijen te begeven, ten 
einde aldaar een kiezer en een plaatsvervanger te benoemen voor het provin-
tiaal bestuur van Holland, nu diende bepaald te worden, wat uur men de 
stemgeregtigde burgers zoude oproepen, en is daartoe bepaald des morgens 
ten negen uuren. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Den 27e dito de dag zijnde, waarop de geregtsbode met de twee benoemde 
leden uit het committé van justitie of municipaliteit alhier, zig zoude 
vervoegen bij die burgers, welke door de krijgsraad gesommeert, geremoveert 
en afvrage tot aanwijzing van goederen en waarschuwing gedaan was, en na 
dit alles nog weigeragtig gebleven waren om te voldoen, om nu eindelijk zoo 
veele goederen in arrest te nemen, als nodig zoude zijn om de contributie en 
gevallen kosten te kunnen betalen, en welke perzonen waren C.C. Waalboer, 
D. van Drongelen, Cornelis Aze Stam en Andries Verkerk, en welke expeditie 
op volgende wijze, volgens rapport der municipaliteitsleden zig had 
toegedragen, dat zij eerstelijk zig hebben vervoegt aan de Schenkeldijk bij de 
burger Cornelis C. Waalboer, ten einde den in arrest neming van goederen ten 
uitvoer te brengen, dan dat zij de man niet thuisvindende, alvorens de vrouw 
nog hebben zoeken te bewegen tot betaling, om verdere kosten voor te komen, 
dog dat zulks te vergeevs was, dat de vrouw bleef persisteeren bij het tot 
dusverre aan den dag gelegde, namelijk niet te willen betalen, met bijvoeging 
dat zij in arrest konden nemen wat zij wilden. 

Dat zij daarop een paard van stal hadden genomen en in arrest gesteld, dat 
ze vervolgens zijn gegaan bij Dirk van Drongelen ten voorsz. einde, met dat 
gevolg dat die man bekende onvermogent te zijn, voor het tegenwoordige om te 
kunnen betalen, met belofte zodra hij het vermogen hadde, zulks te zullen 
doen, dat zij doe met het voorsz. paard naar het dorp zijn gekomen en het bij 
P. Vervoorn op stal gezet, met last om het van het nodige te verzorgen. 

Dat zij doe zijn gegaan bij Cornelis A. Stam en Andries Verkerk, bij welke 
beide zij in sin en substantie hetzelve antwoord hebben bekomen, daarin 
bestaande dat zijl. voorgaven onvermogend te zijn om te betalen, dus geen 
geld konden geven, en ook geene goederen hadden, waarop zij aan hun 
hadden voorgesteld, ingeval zij nu vermogend waren om te kunnen betalen, of 
zij 't dan ook zouden doen, waarop zij antwoorde, neen, al hadden wij het, dan 
zouden wij 't tog niet doen, wij willen niet betalen. 

Dat zij daarop zijn vertrokken, als begrijpende niet bevoegt te zijn, om tegen 
wil en dank goederen mede te nemen. 

Over welke wedervaren ampel wierd gedelibereert, en eindelijk unaniem 
geresolveert om van het voorgevallene per missive aan het provintiaal comite 
van Holland kennis te geven met verzoek om daarin voorziening, en wierd de 
secretaris gelast zodanig een missive te concipiëeren, hetwelk door dezelve 
verrigt zijnde, aan de vergadering wierd voorgelezen en door dezelve 
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Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, om over dien zaak 
met den advokaat Vrolikhert te adviseeren, en zijn tot die commissie benoemt, 
de burgers C. Verijp en T. van de Koppel.

Vervolgens is nog door de voorzitter gezegt, vermits aanstaande donderdag 
de grondvergaderingen moeten bijeenkomen, ten einde kiezers en plaats-
vervangers te benoemen, om daags daaraan zig in Strijen te begeven, ten 
einde aldaar een kiezer en een plaatsvervanger te benoemen voor het provin-
tiaal bestuur van Holland, nu diende bepaald te worden, wat uur men de 
stemgeregtigde burgers zoude oproepen, en is daartoe bepaald des morgens 
ten negen uuren.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Den 27e dito de dag zijnde, waarop de geregtsbode met de twee benoemde 
leden uit het committé van justitie of municipaliteit alhier, zig zoude 
vervoegen bij die burgers, welke door de krijgsraad gesommeert, geremoveert 
en afvrage tot aanwijzing van goederen en waarschuwing gedaan was, en na 
dit alles nog weigeragtig gebleven waren om te voldoen, om nu eindelijk zoo 
veele goederen in arrest te nemen, als nodig zoude zijn om de contributie en 
gevallen kosten te kunnen betalen, en welke perzonen waren C.C. Waalboer, 
D. van Drongelen, Cornelis Aze Stam en Andries Verkerk, en welke expeditie 
op volgende wijze, volgens rapport der municipaliteitsleden zig had 
toegedragen, dat zij eerstelijk zig hebben vervoegt aan de Schenkeldijk bij de 
burger Cornelis C. Waalboer, ten einde den in arrest neming van goederen ten 
uitvoer te brengen, dan dat zij de man niet thuisvindende, alvorens de vrouw 
nog hebben zoeken te bewegen tot betaling, om verdere kosten voor te komen, 
dog dat zulks te vergeevs was, dat de vrouw bleef persisteeren bij het tot 
dusverre aan den dag gelegde, namelijk niet te willen betalen, met bijvoeging 
dat zij in arrest konden nemen wat zij wilden.

Dat zij daarop een paard van stal hadden genomen en in arrest gesteld, dat 
ze vervolgens zijn gegaan bij Dirk van Drongelen ten voorsz. einde, met dat 
gevolg dat die man bekende onvermogent te zijn, voor het tegenwoordige om te 
kunnen betalen, met belofte zodra hij het vermogen hadde, zulks te zullen 
doen, dat zij doe met het voorsz. paard naar het dorp zijn gekomen en het bij 
P. Vervoorn op stal gezet, met last om het van het nodige te verzorgen.

Dat zij doe zijn gegaan bij Cornelis A. Stam en Andries Verkerk, bij welke 
beide zij in sin en substantie hetzelve antwoord hebben bekomen, daarin 
bestaande dat zijl. voorgaven onvermogend te zijn om te betalen, dus geen 
geld konden geven, en ook geene goederen hadden, waarop zij aan hun 
hadden voorgesteld, ingeval zij nu vermogend waren om te kunnen betalen, of 
zij 't dan ook zouden doen, waarop zij antwoorde, neen, al hadden wij het, dan 
zouden wij 't tog niet doen, wij willen niet betalen.

Dat zij daarop zijn vertrokken, als begrijpende niet bevoegt te zijn, om tegen 
wil en dank goederen mede te nemen.

Over welke wedervaren ampel wierd gedelibereert, en eindelijk unaniem 
geresolveert om van het voorgevallene per missive aan het provintiaal comite 
van Holland kennis te geven met verzoek om daarin voorziening, en wierd de 
secretaris gelast zodanig een missive te concipiëeren, hetwelk door dezelve 
verrigt zijnde, aan de vergadering wierd voorgelezen en door dezelve 



goedgekeurd, en vervolgens na 's Hage verzonden. 
Den tweede Maart des voormiddags ten negen uuren een gedeelte van de 
stemgeregtigde burgers bijeen zijnde, wierden door de municip. voor ider 
grondverg. drie stemopnemers benoemd, verder dezelve in vieren verdeeld en 
ider zijne plaats aangewezen, vervolgens ging men over tot het benoemen van 
een kiezer en een plaatsvervanger in idere grondvergadering, en dit werk 
conform het regelement afgelopen zijnde, bleek dat in No 1 tot kiezer was 
benoemt W. Kluit Lz. en tot plaatsvervanger J. Overweel en No. 2 kiezer H. 
Pasman, plaatsvervanger L. Bongers en No 3. kiezer P. Verijp, plaatsvervanger 
T. van de Koppel, No 4 kiezer C. Verijp, plaatsvervanger H. Diepenhorst, 
dewelke zig daags daaraan na den hoofdplaats van dit district Strijen 
begaven, ider met haren geloofsbrief voorzien, en is aldaar door het district 
van Maas en Hollands Diep tot lid van het Provintiaal bestuur van Holland 
verkoren den burger Pieter Vermaat, wonende te Numansdorp, en tot 
plaatsvervanger de burger Willem Ris, thans in Den Haag. 

Vervolgens berichten de burgers Smits, Lamme en Diepenhorst, dat hun ter 
ooren was gekomen, dat er aan de Schenkeldijk openbaar word vertelt, dat zij 
dat paard (namelijk van Cornelis Cse Waalboer) hebben gestolen, ja zelvs dat 
er in prezentie van twee 'SGravendeelsche burgers, namelijk Jan Mom en 
Gerrit van Rixoort, zoude gezegt zijn, en zulks waar zijnde, niet alleen die 
commissie daardoor gehoont en geinjurieert zoude zijn, maar de geheele 
municipaliteit, vermits op die tijt, door die commissie de gantsche municip. 
wierd gerepresenteert, en verzogten daarom dat die zaak mogt onderzogt 
worden. 

Waarover gedelibereert zijnde, is door de overige leden mede eenparig 
begrepen, dat dit een zaak van zeer groot aanbelang was, en daarom goedge-
vonden, de vergadering te adjourneren tot heden avond ten halv zeven uuren 
en intusschen die twee burgers Jan Mom en Gerrit van Rixoort tegen halv agt 
te doen citeeren, ten einde die zaak naukeurig te onderzoeken. Alsmede bij die 
gelegenheid de burgers Frans van der Giessen en Jan Kluijt te citeeren tegen 
zeven uuren en is de bode zulks gelast. 

De laatste burgendingdag, den burger Rokus Smits en de vrouw van Johs 
Aardoom voor de vergadering verschijnende, beklaagden zig over de last welke 
zij hadden van het water, veroorzaakt door het dempen der slouen van Jan 
Kluijt en Frans van der Giessen, en verzogten daarin voorziening, waarop doe 
door de vergadering was goedgevonden, om die twee burgers te citeeren tegen 
een volgende vergadering. 

Dezelve nu gecompareert zijnde, wierd hun door den voorzitter 't voormelde 
onder 't oog gebragt, waarop door dezelve wierd gezegt, dat zij ervoor 
bedankten om zulks te redresseeren, wanneer andere burgers ook niet tot 
haar pligt worden gebragt, maar in zodanige geval zig ook niet zullen onttrek-
ken. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om ook over deze zaak met 
een regtsgeleerde te advijseeren en is hetzelve gedemandeeert aan dezelve 
commissie dewelke was benoemt om met den advkt Vrolikhert te advijseeren, 
over de willekeurige handelwijs van Santheuvel en Brandeler, omtrent het 
publicq verkopen van hout. 
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goedgekeurd, en vervolgens na 's Hage verzonden.
Den tweede Maart des voormiddags ten negen uuren een gedeelte van de 
stemgeregtigde burgers bijeen zijnde, wierden door de municip. voor ider 
grondverg. drie stemopnemers benoemd, verder dezelve in vieren verdeeld en 
ider zijne plaats aangewezen, vervolgens ging men over tot het benoemen van 
een kiezer en een plaatsvervanger in idere grondvergadering, en dit werk 
conform het regelement afgelopen zijnde, bleek dat in No 1 tot kiezer was 
benoemt W. Kluit Lz. en tot plaatsvervanger J. Overweel en No. 2 kiezer H. 
Pasman, plaatsvervanger L. Bongers en No 3. kiezer P. Verijp, plaatsvervanger 
T. van de Koppel, No 4 kiezer C. Verijp, plaatsvervanger H. Diepenhorst, 
dewelke zig daags daaraan na den hoofdplaats van dit district Strijen 
begaven, ider met haren geloofsbrief voorzien, en is aldaar door het district 
van Maas en Hollands Diep tot lid van het Provintiaal bestuur van Holland 
verkoren den burger Pieter Vermaat, wonende te Numansdorp, en tot 
plaatsvervanger de burger Willem Ris, thans in Den Haag.

Vervolgens berichten de burgers Smits, Lamme en Diepenhorst, dat hun ter 
ooren was gekomen, dat er aan de Schenkeldijk openbaar word vertelt, dat zij 
dat paard (namelijk van Cornelis Cse Waalboer) hebben gestolen, ja zelvs dat 
er in prezentie van twee 'SGravendeelsche burgers, namelijk Jan Mom en 
Gerrit van Rixoort, zoude gezegt zijn, en zulks waar zijnde, niet alleen die 
commissie daardoor gehoont en geinjurieert zoude zijn, maar de geheele 
municipaliteit, vermits op die tijt, door die commissie de gantsche municip. 
wierd gerepresenteert, en verzogten daarom dat die zaak mogt onderzogt 
worden.

Waarover gedelibereert zijnde, is door de overige leden mede eenparig 
begrepen, dat dit een zaak van zeer groot aanbelang was, en daarom goedge-
vonden, de vergadering te adjourneren tot heden avond ten halv zeven uuren 
en intusschen die twee burgers Jan Mom en Gerrit van Rixoort tegen halv agt 
te doen citeeren, ten einde die zaak naukeurig te onderzoeken. Alsmede bij die 
gelegenheid de burgers Frans van der Giessen en Jan Kluijt te citeeren tegen 
zeven uuren en is de bode zulks gelast.

De laatste burgendingdag, den burger Rokus Smits en de vrouw van Johs 
Aardoom voor de vergadering verschijnende, beklaagden zig over de last welke 
zij hadden van het water, veroorzaakt door het dempen der slouen van Jan 
Kluijt en Frans van der Giessen, en verzogten daarin voorziening, waarop doe 
door de vergadering was goedgevonden, om die twee burgers te citeeren tegen 
een volgende vergadering. 

Dezelve nu gecompareert zijnde, wierd hun door den voorzitter 't voormelde 
onder 't oog gebragt, waarop door dezelve wierd gezegt, dat zij ervoor 
bedankten om zulks te redresseeren, wanneer andere burgers ook niet tot 
haar pligt worden gebragt, maar in zodanige geval zig ook niet zullen onttrek-
ken.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om ook over deze zaak met 
een regtsgeleerde te advijseeren en is hetzelve gedemandeeert aan dezelve 
commissie dewelke was benoemt om met den advkt Vrolikhert te advijseeren, 
over de willekeurige handelwijs van Santheuvel en Brandeler, omtrent het 
publicq verkopen van hout.



Zijn gecompareert den burgers Gerrit van Rixoort en Jan Mom, dewelke het 
voornoemde voorgevallene onder 't oog wierd gebragt, en gevraagt of zulks ook 
plaats hadde gehad, dewelke daarop zeide van ja, en wel dat het zig had 
toegedragen op volgende wijze, dat zij namelijk 11. maandag den 27e Fabruarij 
1797, des namiddags omtrent vier uuren, aan de Schenkeldijk zijnde, en 
zittende op de kar van de wed. Jan Mom aldaar ontmoeteden twee zoons van 
Arij A. van der Giessen, met namen Adam van der Giessen en Leendert van 
der Giessen, dat de laatstgenoemde tot hem, Jan Mom hadde gezegt, gij zoud 
u paard nu wel eens kunnen verschoonen en nemen het dorpspaard, 
bedoelende daarmede het paard dat in arrest genomen was van Cornelis C. 
Waalboer, waarop hij, Jan Mom, hadde gezegt, ik kan het met mijn paard wel 
gedaan krijgen. Ja, hadde Leendert Van der Giessen gezegt, dat paard hebben 
zij wel meegenomen, menende daarmee de scheepen en bode, maar het is niet 
beter als stelen, zij hebben het maar gestolen, want de man was niet thuis en 
zij hebben 't van stal gehaalt. 

Waarop door de voorzitter aan haar, C. wierd gevraagt of zij het opgegevene 
ook bereid waren desnoods met eede te bevestigen, en zulks met ja 
beantwoord werdende, is daarvan een attestatie geschreven en door hunlieden 
beëedigt en geteekent. 

Den agtsten maart de procureur Verhoeff in de vergadering prezent zijnde, 
wierd hem het voormelde geval gecommuniceert en zijn advijs daarover 
gevraagt, 't welk was, dat hij oordeelde, dat het best was, dat de bailliuw van 
Strijen daarbuiten werd gehouden, vermits er alsdan waarschijnelijk niets van 
zoude komen, maar dat het beter was dat hem, Leendert van der Giessen een 
Acte van Injurie daarover wierd aangedaan, dog te voren men daartoe 
overging hem eerst een brief zoude worden geschreven door hem procureur 
met verzoek om eens bij hem te komen, dat hij dan aan hem zoude zeggen, 
dat hij zig zeer te buiten gegaan had in voormeld geval, en geciteerd wierd 
tegen den eerstvolgenden regtdag voor de municip alhier. 

Over welke pre-advijs gedelibereert zijnde, is conform het voorstel 
geconcludeert. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e Maart 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e maart 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De burger Jan van Wijngaarden compareerde en verzogt om een acte als 
tapper van wijn en bier alsmede een van gedisteleert, waarover gedelibereert 
zijnde, is geresolveert, om aan het verzoek van die burger te voldoen. 

Zijn gecompareert de burgers Cornelis van Gink en Mij den Kreek, de 
laatste heden morgen voor de vergadering geweest zijnde, klagten inbrengen-
de, over het gehouden gedrag van Pieter den Hartog, en wel daarin bestaande, 
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Zijn gecompareert den burgers Gerrit van Rixoort en Jan Mom, dewelke het 
voornoemde voorgevallene onder 't oog wierd gebragt, en gevraagt of zulks ook 
plaats hadde gehad, dewelke daarop zeide van ja, en wel dat het zig had 
toegedragen op volgende wijze, dat zij namelijk ll. maandag den 27e Fabruarij 
1797, des namiddags omtrent vier uuren, aan de Schenkeldijk zijnde, en 
zittende op de kar van de wed. Jan Mom aldaar ontmoeteden twee zoons van 
Arij A. van der Giessen, met namen Adam van der Giessen en Leendert van 
der Giessen, dat de laatstgenoemde tot hem, Jan Mom hadde gezegt, gij zoud 
u paard nu wel eens kunnen verschoonen en nemen het dorpspaard, 
bedoelende daarmede het paard dat in arrest genomen was van Cornelis C. 
Waalboer, waarop hij, Jan Mom, hadde gezegt, ik kan het met mijn paard wel 
gedaan krijgen. Ja, hadde Leendert Van der Giessen gezegt, dat paard hebben 
zij wel meegenomen, menende daarmee de scheepen en bode, maar het is niet 
beter als stelen, zij hebben het maar gestolen, want de man was niet thuis en 
zij hebben 't van stal gehaalt.

Waarop door de voorzitter aan haar, C. wierd gevraagt of zij het opgegevene 
ook bereid waren desnoods met eede te bevestigen, en zulks met ja 
beantwoord werdende, is daarvan een attestatie geschreven en door hunlieden 
beëedigt en geteekent.

Den agtsten maart de procureur Verhoeff in de vergadering prezent zijnde, 
wierd hem het voormelde geval gecommuniceert en zijn advijs daarover 
gevraagt, 't welk was, dat hij oordeelde, dat het best was, dat de bailliuw van 
Strijen daarbuiten werd gehouden, vermits er alsdan waarschijnelijk niets van 
zoude komen, maar dat het beter was dat hem, Leendert van der Giessen een 
Acte van Injurie daarover wierd aangedaan, dog te voren men daartoe 
overging hem eerst een brief zoude worden geschreven door hem procureur 
met verzoek om eens bij hem te komen, dat hij dan aan hem zoude zeggen, 
dat hij zig zeer te buiten gegaan had in voormeld geval, en geciteerd wierd 
tegen den eerstvolgenden regtdag voor de municip alhier.

Over welke pre-advijs gedelibereert zijnde, is conform het voorstel 
geconcludeert.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e Maart 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e maart 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De burger Jan van Wijngaarden compareerde en verzogt om een acte als 
tapper van wijn en bier alsmede een van gedisteleert, waarover gedelibereert 
zijnde, is geresolveert, om aan het verzoek van die burger te voldoen.

Zijn gecompareert de burgers Cornelis van Gink en Arij den Kreek, de 
laatste heden morgen voor de vergadering geweest zijnde, klagten inbrengen-
de, over het gehouden gedrag van Pieter den Hartog, en wel daarin bestaande, 



dat Pieter den Hartog in het begin van het jaar 1796 van de weduwe Adrianus 
de Kreek hadde verzogt hem te vergunnen een hoekje land van haar erf ten 
zijnen behoeve in gebruike, dat hij daarvoor aan haar zoude geven een goede 
fooij, dat de wed. de Kreek zulks ten zijnen behoeve en gebruike had 
afgestaan, en daarvoor na genoegen was voldaan, dat Pieter den Hartog 
daarop zijn huis en erf kort daarna heeft verkogt aan Hendrik Coppen en 
daarbij het hoekje land, toebehorende aan voornoemde wed. de Kreek, 
zeggende dat dit zijn eigendom was, en het al tusschen wit en zwart stond, dat 
daarop door de prezente leden was goedgevonden om Cornelis van Gink te 
verzoeken heden avond met Arij de Kreek voor de vergadering te komen, ten 
einde die zaak wat nader te onderzoeken. 

Zulks nu plaats vindende, zeide van Gink, dat het waarheid was, zoals de 
Kreek had opgegeven, wat het eerste aanbelangde, dog dat P. de Hartog dat 
hoekje land zoude verkogt hebben zulks niet geloofde, vermits het zijn 
eigendom niet is, edog dat zulks wel zoude kunnen gezien worden in de 
protocol bij het transport van het huis van P. den Hartog, dat hij 30 roeden erf 
had op erfpagt tegen 3 stuivers per roede, en dus f 4:10:- aan hem jaarlijks 
betaalde, behalven dat hoekje erf. Wanneer nu de verkoop door hem was 
aangegeven als jaarlijks betalende f 4:10:- daar dan uit bleek dat hij er dat 
hoekje niet bij had verkogt, waarop de schout de secretaris verzogt om dat te 
onderzoeken. Denzelve dat gedaan hebbende, rapporteerde dat hij het had 
verkogt, als betalende jaarlijks f 4:10:- en dus er het hoekje niet bij was 
verkogt. 
De vergadering deze zaak overwegende, begreep dat van Gink als thans 
grondeigenaar daarvan zijnde, die zaak wel konde decideeren en zij er niets 
aan konden doen, waarop van Gink antwoorde ook van dat begrip te zijn, er 
bijvoegende dat hij wel weten zou als het hem door een practizijn gevraagt 
wierd, wie dat hoekje erf moet hebben, en ook wel zeggen wilde, namelijk dat 
het dan de wed. de Kreek weder moet hebben. 
De vergadering bedankt den burger Van Gink voor zijne gedane moeite, neemt 
afscheid en vertrekt. 

Is gecompareert een commissie uit de grond of burgervergadering alhier, 
dewelke voorstelde, dat, door de noodwendige correspondentien tusschen deze 
grondvergadering en die van andere plaatsen eenige kosten vallen moet en 
alreeds eenige zijn uitgeschoten, en derhalven uit dien hoofde verzogten om 
dezelve uit den dorpskas te voldoen om reden het hart zoude vallen, dat die 
weinige stemgeregtigde burgers, welke in de grondvergadering komen, dezelve 
uit hare privébeurs zouden moeten betalen, verder voorstellende om de 
kosten, dewelke er in het vervolg zullen plaats hebben, uit brieven, porten of 
zegels tot adressen voortkomende, uit des dorpskas ook te voldoen, of dat er 
een advertentie in de couranten zouden dienen geplaatst te worden dat er 
alhier een georganiseerde grondvergadering bestaat en voor het vervolg geen 
adressen voor dezelve zullen aangenomen worden, als gefrankeert, terwijl 
dezelve van haren kant wederkerig zoo zoude doen, waarover gedelibereert 
zijnde, is over het eerste poinct geresolveert om aan het verzoek van de 
grondvergadering te voldoen, en de kosten die er reeds zijn gevallen, uit 's 
dorps kas te betalen en de verdere poincten in advijs te houden, althans tot 
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dat Pieter den Hartog in het begin van het jaar 1796 van de weduwe Adrianus 
de Kreek hadde verzogt hem te vergunnen een hoekje land van haar erf ten 
zijnen behoeve in gebruike, dat hij daarvoor aan haar zoude geven een goede 
fooij, dat de wed. de Kreek zulks ten zijnen behoeve en gebruike had 
afgestaan, en daarvoor na genoegen was voldaan, dat Pieter den Hartog 
daarop zijn huis en erf kort daarna heeft verkogt aan Hendrik Coppen en 
daarbij het hoekje land, toebehorende aan voornoemde wed. de Kreek, 
zeggende dat dit zijn eigendom was, en het al tusschen wit en zwart stond, dat 
daarop door de prezente leden was goedgevonden om Cornelis van Gink te 
verzoeken heden avond met Arij de Kreek voor de vergadering te komen, ten 
einde die zaak wat nader te onderzoeken.

Zulks nu plaats vindende, zeide van Gink, dat het waarheid was, zoals de 
Kreek had opgegeven, wat het eerste aanbelangde, dog dat P. de Hartog dat 
hoekje land zoude verkogt hebben zulks niet geloofde, vermits het zijn 
eigendom niet is, edog dat zulks wel zoude kunnen gezien worden in de 
protocol bij het transport van het huis van P. den Hartog, dat hij 30 roeden erf 
had op erfpagt tegen 3 stuivers per roede, en dus f 4:10:- aan hem jaarlijks 
betaalde, behalven dat hoekje erf. Wanneer nu de verkoop door hem was 
aangegeven als jaarlijks betalende f 4:10:- daar dan uit bleek dat hij er dat 
hoekje niet bij had verkogt, waarop de schout de secretaris verzogt om dat te 
onderzoeken. Denzelve dat gedaan hebbende, rapporteerde dat hij het had 
verkogt, als betalende jaarlijks f 4:10:- en dus er het hoekje niet bij was 
verkogt.
De vergadering deze zaak overwegende, begreep dat van Gink als thans 
grondeigenaar daarvan zijnde, die zaak wel konde decideeren en zij er niets 
aan konden doen, waarop van Gink antwoorde ook van dat begrip te zijn, er 
bijvoegende dat hij wel weten zou als het hem door een practizijn gevraagt 
wierd, wie dat hoekje erf moet hebben, en ook wel zeggen wilde, namelijk dat 
het dan de wed. de Kreek weder moet hebben.
De vergadering bedankt den burger Van Gink voor zijne gedane moeite, neemt 
afscheid en vertrekt.

Is gecompareert een commissie uit de grond of burgervergadering alhier, 
dewelke voorstelde, dat, door de noodwendige correspondentien tusschen deze 
grondvergadering en die van andere plaatsen eenige kosten vallen moet en 
alreeds eenige zijn uitgeschoten, en derhalven uit dien hoofde verzogten om 
dezelve uit den dorpskas te voldoen om reden het hart zoude vallen, dat die 
weinige stemgeregtigde burgers, welke in de grondvergadering komen, dezelve 
uit hare privébeurs zouden moeten betalen, verder voorstellende om de 
kosten, dewelke er in het vervolg zullen plaats hebben, uit brieven, porten of 
zegels tot adressen voortkomende, uit des dorpskas ook te voldoen, of dat er 
een advertentie in de couranten zouden dienen geplaatst te worden dat er 
alhier een georganiseerde grondvergadering bestaat en voor het vervolg geen 
adressen voor dezelve zullen aangenomen worden, als gefrankeert, terwijl 
dezelve van haren kant wederkerig zoo zoude doen, waarover gedelibereert 
zijnde, is over het eerste poinct geresolveert om aan het verzoek van de 
grondvergadering te voldoen, en de kosten die er reeds zijn gevallen, uit 's 
dorps kas te betalen en de verdere poincten in advijs te houden, althans tot 



eene volgende vergadering. 
De commissie 11. vrijdag bij advt Vrolikhert geweest zijnde, doet rapport, 

daarin bestaande, dat denzelven op het eerste poinct, namelijk vanwegen het 
publiek verkopen van hout, onder onze jurisdictie door Santheuvel en 
Brandeler had geadvijseert van oordeel was, dat daar niets te doen was, ten 
minste voor de municipaliteit, als er iets aan te doen zoude zijn, dat dan den 
vendumeester zijn regt zoude kunnen vorderen, dog dat hij op het een en 
ander zig nader zoude informeeren. 

En dat hij op het tweede, namelijk vanwegen de slouen, hadde gezegt dat 
niemand gehouden was, het hemelwater dat op de publieke straat valt over 
zijn gront te bootsen, en ook door niemant daartoe kan worden gecondem-
neert, waarop de commissie hem hadde gevraagt, waar moet dan het hemels 
water dat op de publieke straat valt, blijven? Den advokaat hadde gezegt, daar 
moet de municip. voor zorgen dat er lootsingen zijn, evengelijk er in de steden 
plaats vind. 

De schout communiceert volgens de notulen daarvan gehouden, hoe het 
met de commissie van het schoolwezen laatstleden zaturdag is afgelopen, 
daarin bestaande, dat de meester, uit hoofde zijner tegenwoordigen 
ondermeester Jan van de Koppel met Meij aanstaande staat te vertrekken, 
een andere ondermeester had voorgedragen, met name Cornelis Hoijmans, 
thans te Papendregt in functie zijnde, van welke hij eenige schriften 
overleverde, dewelke zeer na genoegen waren van de vergadering, alsmede dat 
de tijt van het examen was bepaald tegen de 8e april aanstaande, waarover 
gedelibereert zijnde, is door de meerderheid begrepen, dat zulks wel wat 
eerder diende te geschieden, vermits het zoo nabij loopt, en wanneer het eens 
mogt gebeuren dat hij niet geapprobeerd wierd, dan de meester bijna in de 
onmoogelijkheid was om er voor Meij een te hebben, waarop in omvraag 
gebragt wierd, wanneer de tijd van het examen zal worden bepaald en 
goedgevonden den 25e maart des namiddags ten twee uuren in het 
schoolhuis, verder in omvraag zijnde, of de gewone commissie daarbij zal 
adsisteeren of wel een andere of wel de geheel municipaliteit, en is besloten 
dat de geheele municipaliteit daarbij zal adsisteren. 

Den 25e maart daar zijnde, is de schout, alle de schepenen en secretaris in 
het school gecompareert, alsmede de gewoone commissie van de kerkenraad. 
Vervolgens is den ondermeester Cornelis Heijmas in het lezen, schrijven en 
zingen en cijfferen geëxamineert met dat gevolg, dat de vergadering in zijn 
schrijven en lezen genoegen nam, dog zijn zingen en cijfferen zeer gebrekkig 
bevond, daarover gedelibereert zijnde, wierd door de voorzitter in omvraag 
gebragt, of de vergadering hem approbeerde, ja dan nee, hetwelke van dat 
gevolg was, dat er van de municipaliteit vier voor en vier tegen waren, de 
schout daaronder begrepen (vermits na deliberatie en omvraag geoordeeld was 
dat de schout als nu mede in commissie gesteld zijnde, ook een conclu-
deerende stem hadde) en vanwege de kerkenraad een lid voor en een lid tegen, 
vermits de president zijne stem niet uitbragt voordat het aan de zijde van de 
municipaliteit was gedecideert, om het dus te decideeren, was er niet anders 
op dan loten en was tot dat gevolg dat Cornelis Heijmas ondermeester zoude 
zijn op deze plaats, waarop doe vanwege de kerkenraad door de president 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

eene volgende vergadering.
De commissie ll. vrijdag bij advt Vrolikhert geweest zijnde, doet rapport, 

daarin bestaande, dat denzelven op het eerste poinct, namelijk vanwegen het 
publiek verkopen van hout, onder onze jurisdictie door Santheuvel en 
Brandeler had geadvijseert van oordeel was, dat daar niets te doen was, ten 
minste voor de municipaliteit, als er iets aan te doen zoude zijn, dat dan den 
vendumeester zijn regt zoude kunnen vorderen, dog dat hij op het een en 
ander zig nader zoude informeeren.

En dat hij op het tweede, namelijk vanwegen de slouen, hadde gezegt dat 
niemand gehouden was, het hemelwater dat op de publieke straat valt over
zijn gront te lootsen, en ook door niemant daartoe kan worden gecondem-
neert, waarop de commissie hem hadde gevraagt, waar moet dan het hemels 
water dat op de publieke straat valt, blijven? Den advokaat hadde gezegt, daar 
moet de municip. voor zorgen dat er lootsingen zijn, evengelijk er in de steden 
plaats vind.

De schout communiceert volgens de notulen daarvan gehouden, hoe het 
met de commissie van het schoolwezen laatstleden zaturdag is afgelopen, 
daarin bestaande, dat de meester, uit hoofde zijner tegenwoordigen 
ondermeester Jan van de Koppel met Meij aanstaande staat te vertrekken, 
een andere ondermeester had voorgedragen, met name Cornelis Hoijmans, 
thans te Papendregt in functie zijnde, van welke hij eenige schriften 
overleverde, dewelke zeer na genoegen waren van de vergadering, alsmede dat 
de tijt van het examen was bepaald tegen de 8e april aanstaande, waarover 
gedelibereert zijnde, is door de meerderheid begrepen, dat zulks wel wat 
eerder diende te geschieden, vermits het zoo nabij loopt, en wanneer het eens 
mogt gebeuren dat hij niet geapprobeerd wierd, dan de meester bijna in de 
onmoogelijkheid was om er voor Meij een te hebben, waarop in omvraag 
gebragt wierd, wanneer de tijd van het examen zal worden bepaald en 
goedgevonden den 25e maart des namiddags ten twee uuren in het 
schoolhuis, verder in omvraag zijnde, of de gewone commissie daarbij zal 
adsisteeren of wel een andere of wel de geheel municipaliteit, en is besloten 
dat de geheele municipaliteit daarbij zal adsisteren.

Den 25e maart daar zijnde, is de schout, alle de schepenen en secretaris in 
het school gecompareert, alsmede de gewoone commissie van de kerkenraad. 
Vervolgens is den ondermeester Cornelis Heijmas in het lezen, schrijven en 
zingen en cijfferen geëxamineert met dat gevolg, dat de vergadering in zijn 
schrijven en lezen genoegen nam, dog zijn zingen en cijfferen zeer gebrekkig 
bevond, daarover gedelibereert zijnde, wierd door de voorzitter in omvraag 
gebragt, of de vergadering hem approbeerde, ja dan nee, hetwelke van dat 
gevolg was, dat er van de municipaliteit vier voor en vier tegen waren, de 
schout daaronder begrepen (vermits na deliberatie en omvraag geoordeeld was 
dat de schout als nu mede in commissie gesteld zijnde, ook een conclu-
deerende stem hadde) en vanwege de kerkenraad een lid voor en een lid tegen, 
vermits de president zijne stem niet uitbragt voordat het aan de zijde van de 
municipaliteit was gedecideert, om het dus te decideeren, was er niet anders 
op dan loten en was tot dat gevolg dat Cornelis Heijmas ondermeester zoude 
zijn op deze plaats, waarop doe vanwege de kerkenraad door de president 



mede ten zijnen voordele wierd gedecideerd, en vervolgens de meester er 
kennis van gegeven, dog met dat bijvoegsel dat hij zijn ondermeester vooral 
moest onderwijzen in het cijfferen en zingen, en in geenen deele toelaten, dat 
hij de kinderen in het zingen eenig onderwijs geeft, voor en aleer hij zelve daar 
verder in gevorderd is. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e maart 1797 het 
derde jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden de 29e Maart 
1797 het 3e jaar der Bataavsche 
Vrijheid5  

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearesteerd en geteekent. 

Is gecompareerd Pieter de Zeeuw, dewelke door de voorzitter wierd onder 't 
oog gebragt, dat er klagten bij hem waren ingekomen, wegens de handelwijze 
van hem omtrent zijne kinderen, daarin bestaande dat hij ze op zigzelven liet 
en zijn vaderlijke pligt daaromtrent niet uitoeffende, dat die klagten waren 
ingekomen van zijn overleden vrouwe broeders en zij daarom niet tevreden 
waren met de uitkoop. De Zeeuw antwoorde daarop dat hij dagt dat hij zijn 
pligt behoorlijk uitoeffende omtrent zijne kinderen, dat zij het zekerlijk niet 
ruim hadden gehad de verlopen winter, dog evenwel als hij zelve, dog wanneer 
de municipaliteit goedvond om de helft van zijn boedel aan de kinderen te 
geven, hij daar niets tegen had, dog de municipaliteit daarover gedelibereert 
hadden, oordeelden, dat zulks tot nadeel van de kinderen zoude uitlopen, en 
daarom het best was dat de uitkoop zoo bleef als dezelve is gemaakt, waarop 
aan Pieter de Zeeuw wierd gerecommandeerd overeenkomstig die uitkoop te 
handelen, hetwelk denzelven op zig nam. 

Vervolgens compareerde Bastiaan Melse Barendrecht, broeder van 
voormelde Pieter de Zeeuw zijn overleden vrouw, dewelke op requisitie van de 
voorzitter op genoemde klagten wegens Pieter de Zeeuw inbragt, waarop door 
de voorzitter aan hem wierd gezegt dat was gebleken dat het grootste gedeelte 
van zijn gezegde niet met de waarheid overeenkomt en dat derhalve de 
municip. daarom zal handelen overeenkomstig hunne verpligting. 

De burger Lamme verzoekt in plaats dat het zoals bij de aanneming van 
den as is gestelt, met den eersten April een aanvang zoude nemen, nu met 
den eerste Meij eerst mogte plaats hebben, omreden het ashok nog niet in 
order is, en is conform dat verzoek geconcludeert. 

Pieter Kranendonk, Andries Verdonk en Melis Naaktgeboren, erfgenamen 
en voogden in den boedel van wijlen Herman Ase Visser en Adriaantje 
Vlasblom, gecompareert zijnde, beklaagden zig over de handelwijs van Arij 
Barendrecht, medeerfgenaam in die boedel, daarin bestaande, dat denzelve 
alreede een gedeelte van zijn woning had afgebroken en verkogt, hetwelk 
zekerlijk was strekkende tot nadeel van henlieden alsmede erfgenamen en 
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mede ten zijnen voordele wierd gedecideerd, en vervolgens de meester er 
kennis van gegeven, dog met dat bijvoegsel dat hij zijn ondermeester vooral 
moest onderwijzen in het cijfferen en zingen, en in geenen deele toelaten, dat 
hij de kinderen in het zingen eenig onderwijs geeft, voor en aleer hij zelve daar 
verder in gevorderd is.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e maart 1797 het 
derde jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden de 29e Maart 
1797 het 3e jaar der Bataavsche 
Vrijheid5

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearesteerd en geteekent.

Is gecompareerd Pieter de Zeeuw, dewelke door de voorzitter wierd onder 't 
oog gebragt, dat er klagten bij hem waren ingekomen, wegens de handelwijze 
van hem omtrent zijne kinderen, daarin bestaande dat hij ze op zigzelven liet 
en zijn vaderlijke pligt daaromtrent niet uitoeffende, dat die klagten waren 
ingekomen van zijn overleden vrouwe broeders en zij daarom niet tevreden 
waren met de uitkoop. De Zeeuw antwoorde daarop dat hij dagt dat hij zijn 
pligt behoorlijk uitoeffende omtrent zijne kinderen, dat zij het zekerlijk niet 
ruim hadden gehad de verlopen winter, dog evenwel als hij zelve, dog wanneer 
de municipaliteit goedvond om de helft van zijn boedel aan de kinderen te 
geven, hij daar niets tegen had, dog de municipaliteit daarover gedelibereert 
hadden, oordeelden, dat zulks tot nadeel van de kinderen zoude uitlopen, en 
daarom het best was dat de uitkoop zoo bleef als dezelve is gemaakt, waarop 
aan Pieter de Zeeuw wierd gerecommandeerd overeenkomstig die uitkoop te 
handelen, hetwelk denzelven op zig nam.

Vervolgens compareerde Bastiaan Melse Barendrecht, broeder van 
voormelde Pieter de Zeeuw zijn overleden vrouw, dewelke op requisitie van de 
voorzitter op genoemde klagten wegens Pieter de Zeeuw inbragt, waarop door 
de voorzitter aan hem wierd gezegt dat was gebleken dat het grootste gedeelte 
van zijn gezegde niet met de waarheid overeenkomt en dat derhalve de 
municip. daarom zal handelen overeenkomstig hunne verpligting.

De burger Lamme verzoekt in plaats dat het zoals bij de aanneming van 
den as is gestelt, met den eersten April een aanvang zoude nemen, nu met 
den eerste Meij eerst mogte plaats hebben, omreden het ashok nog niet in 
order is, en is conform dat verzoek geconcludeert.

Pieter Kranendonk, Andries Verdonk en Melis Naaktgeboren, erfgenamen 
en voogden in den boedel van wijlen Herman Ase Visser en Adriaantje 
Vlasblom, gecompareert zijnde, beklaagden zig over de handelwijs van Arij 
Barendrecht, medeerfgenaam in die boedel, daarin bestaande, dat denzelve 
alreede een gedeelte van zijn woning had afgebroken en verkogt, hetwelk 
zekerlijk was strekkende tot nadeel van henlieden alsmede erfgenamen en 
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voogden, vermits hij Arij Barendrecht nog geen transport van de Stee had 
gedaan, en dus 'er eigenlijk nog geen eigendom aan was hebbende, en 
verzogten dus, was het mogelijk, daarin voorziening. 

De municipaliteit, deze zaak overwegende begreep dat Arij Barendregt 
volgens de ordonnantie kon geordonneert worden om het transport van zijn 
wooning te doen binnen zes weken en dan in gebreken blijvende, den penn. 
met de tweede verh. aan den lande moest worden voldaan en de koop verval-
len, dog dat er dan ook transport behoort gedaan te worden van het huis, 
hetwelk Andries Verdonk van Mij Barendrecht had gekogt, en derhalven dat 
best zoude zijn om aan Arij Barendrecht aan te zeggen dat hij moest zorgen 
dat zijn transport binnen zeer korten tijd gedaan was, waarop de boven-
staande erfgenamen begrepen dat een dag of agt lang genoeg was, dit in 
abzentie van hun aan Arij Barendrecht aangezegt zijnde, zeide dat hij binnen 
drie dagen zoude bepalen of het geschieden kon, dan niet, vermits hij alleen 
geen koper was, maar Teunis Visser met hem, dog dat hij vorderde dat het 
transport van het huis door hem verkogt aan Andries Verdonk eerst werde 
gedaan. 

De voorzitter zeide daarop aan hem, dat zij beiden op een tijt konde gedaan 
worden. 

Vervolgens wierd het berigt weder gedaan aan voormelde erfgenamen die 
nu maar door wilden werken, dog de municipaliteit raadde hun om nogmaals 
eerst met een procureur of advokaat daarover te spreken, zulks door hun 
goedgevonden zijnde, bood de schout zig aan op haar verzoek, om terwijl hij 
aanstaande vrijdag in de stad moest zijn, met haar mede te gaan bij den 
advokaat Vrolikhert, ten einde zijn advis daarover in te nemen. Zulks verrigt 
zijnde, bleek, dat den Advt uit hoofde van de verwarring van die boedel bijna 
zelve niet en wist wat mouwen daaraan te passen. 

Voorts is den 14e april de secretaris gelast om een publicatie te 
vervaardigen, tenderende dat op dingsdag den 18e april eerstkomende een 
begin zal gemaakt worden met het ophalen van den as op dezen dorpe, en is 
dezelve gepubliceert op zondag de 16e april 1797. 
Alsmede dat hij aan de grondvergadering zoude berigten per missive, dat de 
municip. over hunne voorstellen hadden gedelibereert, en van oordeel waren 
dat het nodig was tot voorkoming van grote kosten voor het dorp, een adver-
tentie in de couranten te plaatsen, met verzoek om de brieven, adressen, &c. 
franco te bezorgen, en dat zulks wederkering zoo zal geschieden, door de 
grondvergadering, dog dat de uitvoering daarvan aan de commissie van 
directie word gedemandeerd, hetwelk door de secretaris is verrigt. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e april 1797, het derde 
jaar der Bataafsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel sec. 

De Vergadering gehouden op woensdag 
den 19e april, abzent de burgers C. Ver-
ijp en J.H. Bijvank 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering met derzelver bijlagen zijn geresu- 
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voogden, vermits hij Arij Barendrecht nog geen transport van de Stee had 
gedaan, en  dus 'er eigenlijk nog geen eigendom aan was hebbende, en 
verzogten dus, was het mogelijk, daarin voorziening.

De municipaliteit, deze zaak overwegende begreep dat Arij Barendregt 
volgens de ordonnantie kon geordonneert worden om het transport van zijn 
wooning te doen binnen zes weken en dan in gebreken blijvende, den penn. 
met de tweede verh. aan den lande moest worden voldaan en de koop verval-
len, dog dat er dan ook transport behoort gedaan te worden van het huis, 
hetwelk Andries Verdonk van Arij Barendrecht had gekogt, en derhalven dat 
best zoude zijn om aan Arij Barendrecht aan te zeggen dat hij moest zorgen 
dat zijn transport binnen zeer korten tijd gedaan was, waarop de boven-
staande erfgenamen begrepen dat een dag of agt lang genoeg was, dit in 
abzentie van hun aan Arij Barendrecht aangezegt zijnde, zeide dat hij binnen 
drie dagen zoude bepalen of het geschieden kon, dan niet, vermits hij alleen 
geen koper was, maar Teunis Visser met hem, dog dat hij vorderde dat het 
transport van het huis door hem verkogt aan Andries Verdonk eerst werde 
gedaan.

De voorzitter zeide daarop aan hem, dat zij beiden op een tijt konde gedaan 
worden.

Vervolgens wierd het berigt weder gedaan aan voormelde erfgenamen die 
nu maar door wilden werken, dog de municipaliteit raadde hun om nogmaals 
eerst met een procureur of advokaat daarover te spreken, zulks door hun 
goedgevonden zijnde, bood de schout zig aan op haar verzoek, om terwijl hij 
aanstaande vrijdag in de stad moest zijn, met haar mede te gaan bij den 
advokaat Vrolikhert, ten einde zijn advis daarover in te nemen. Zulks verrigt 
zijnde, bleek, dat den Advt uit hoofde van de verwarring van die boedel bijna 
zelve niet en wist wat mouwen daaraan te passen.

Voorts is den 14e april de secretaris gelast om een publicatie te 
vervaardigen, tenderende dat op dingsdag den 18e april eerstkomende een 
begin zal gemaakt worden met het ophalen van den as op dezen dorpe, en is 
dezelve gepubliceert op zondag de 16e april 1797.
Alsmede dat hij aan de grondvergadering zoude berigten per missive, dat de 
municip. over hunne voorstellen hadden gedelibereert, en van oordeel waren 
dat het nodig was tot voorkoming van grote kosten voor het dorp, een adver-
tentie in de couranten te plaatsen, met verzoek om de brieven, adressen, &c. 
franco te bezorgen, en dat zulks wederkering zoo zal geschieden, door de 
grondvergadering, dog dat de uitvoering daarvan aan de commissie van 
directie word gedemandeerd, hetwelk door de secretaris is verrigt.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e april 1797, het derde 
jaar der Bataafsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel sec.

De Vergadering gehouden op woensdag 
den 19e april, abzent de burgers C. Ver-
ijp en J.H. Bijvank

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering met derzelver bijlagen zijn geresu-



meerd, gearresteerd en geteekent. 
Is na deliberatie geresolveert om aan niemant wie hij zij te permitteren voor 

het vervolg, bij gelegenheid van aantekenen of trouwen, te mogen schieten, en 
zulks bij publicatie op morgen bekend te maken, gelijk ook is geschied. 

Is gecompareerd den burger Frans van der Giessen, dewelke uit naam van 
zijn schoonmoeder, de wed. Andries Vervoorn verzogt dat de keerplank voor 
zoverre haar grond betreft, voor het einde van deze week weg zal zijn. 
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om zig over dat verzoek niet te 
bekreunen, vermits het eigenlijk de zaak van de muicipaliteit niet is, om zig 
daarmede in te laten. 

Is door de voorzitter gezegt dat hij 11. zaturdagavond in de grondvergadering 
door de president Verijp had horen zeggen, dat hij geïnformeert was, dat 
tevoren de noten ten voordele van het dorp zijn gekomen, dog dat hij met den 
secretaris zulks had onderzogt, en het wel bleek uit een oud register ter 
secretarie berustende, dat er noten ten voordeele van het dorp zijn verkogt, 
dog dat het laatste welk er van te vinden is, reets is geleden 130 jaren en dat 't 
daarenboven geheel onzeker is, waar dat die bomen hebben gestaan, dewijl 
daar niets van te vinden is. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is goedgevonden op aanstaande Zaturdag den 6e May 1797 des voormid-

dags ten 9 uuren de brandschouw te doen en des namiddags ten 3 uuren de 
brandspuijt te proberen en voor ider wijk een half vat bier te geven en uit te 
laten drinken in het schoolhuis.6  

Is geresolveert om Bastiaan Naaktgeboren te permitteren (op deszelvs 
verzoek) een vasten dam met een sufficante sijl daarin te leggen in de 
buursloot, voor zijn huis aan de Walevest. 

De voorzitter communiceert, dat bij hem is geweest, de vrouw van Andries 
de Geus, dewelke hem had verzogt om aan de vergadering voor te dragen en te 
verzoeken, al datgene te doen, hetwelk enigzints mogelijk was, dat haar 
bannissement werd opgeheven. Waarover gedelibereert zijnde, is door de 
voorzitter en zommige leden geoordeeld, dat in geval er zodanig verzoek werd 
gedaan en het word van de hand gewezen, het alsdan voor haar ongelukkiger 
is dan nu, vermits zij zig dan voor altoos van hier moet verwijderen, daar ze 
nu zeker, wanneer ze zig wel gedraagt, oogluikende zal geduld worden, andere 
leden zouden het tog willen wagen om zodanig verzoek te doen, intusschen is 
er niets finaals op die zaak geconcludeert. 

Is gecompareert een commissie uit de grondvergadering, bestaande in de 
burger J. Overweel (vermits de tweede gecommitteerde Pieter de Vries abzent 
was) dewelke voor het eerst voorstelde dat er in de grondverg. was gezegt dat 
de noten, rondom de Kreek staande, voortijds ten voordeele van het dorp zijn 
verkogt en dit zo zijnde, wat de reden daarvan zijn mogt, dat zulks nu geen 
plaats heeft, met verzoek om daar onderzoek naar te doen, alsmede een 
verzoek aan de municip. om  copie van verkoping van het dorp te ligten, ten 
tweede een verzoek dat het 14e artijkel van de dorpskeuren mag worden 

6 
Men I tetelettentelt due heeleten, wei n ereelemmtlen neer te krijgen Me luiere rui IIMM, dat I breneweereefenhei helinclen zal werden In Int MOM en I een kif vet leer te Mi 

eannikken 
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meerd, gearresteerd en geteekent.
Is na deliberatie geresolveert om aan niemant wie hij zij te permitteren voor 

het vervolg, bij gelegenheid van aantekenen of trouwen, te mogen schieten, en 
zulks bij publicatie op morgen bekend te maken, gelijk ook is geschied.

Is gecompareerd den burger Frans van der Giessen, dewelke uit naam van 
zijn schoonmoeder, de wed. Andries Vervoorn verzogt dat de keerplank voor 
zoverre haar grond betreft, voor het einde van deze week weg zal zijn.
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om zig over dat verzoek niet te 
bekreunen, vermits het eigenlijk de zaak van de muicipaliteit niet is, om zig 
daarmede in te laten.

Is door de voorzitter gezegt dat hij ll. zaturdagavond in de grondvergadering 
door de president Verijp had horen zeggen, dat hij geïnformeert was, dat 
tevoren de noten ten voordele van het dorp zijn gekomen, dog dat hij met den 
secretaris zulks had onderzogt, en het wel bleek uit een oud register ter 
secretarie berustende, dat er noten ten voordeele van het dorp zijn verkogt, 
dog dat het laatste welk er van te vinden is, reets is geleden 130 jaren en dat 't 
daarenboven geheel onzeker is, waar dat die bomen hebben gestaan, dewijl 
daar niets van te vinden is.

Aangenomen voor notificatie.
Is goedgevonden op aanstaande Zaturdag den 6e May 1797 des voormid-

dags ten 9 uuren de brandschouw te doen en des namiddags ten 3 uuren de 
brandspuijt te proberen en voor ider wijk een half vat bier te geven en uit te 
laten drinken in het schoolhuis.6

Is geresolveert om Bastiaan Naaktgeboren te permitteren (op deszelvs 
verzoek) een vasten dam met een sufficante sijl daarin te leggen in de 
buursloot, voor zijn huis aan de Walevest.

De voorzitter communiceert, dat bij hem is geweest, de vrouw van Andries 
de Geus, dewelke hem had verzogt om aan de vergadering voor te dragen en te 
verzoeken, al datgene te doen, hetwelk enigzints mogelijk was, dat haar 
bannissement werd opgeheven. Waarover gedelibereert zijnde, is door de 
voorzitter en zommige leden geoordeeld, dat in geval er zodanig verzoek werd 
gedaan en het word van de hand gewezen, het alsdan voor haar ongelukkiger 
is dan nu, vermits zij zig dan voor altoos van hier moet verwijderen, daar ze 
nu zeker, wanneer ze zig wel gedraagt, oogluikende zal geduld worden, andere 
leden zouden het tog willen wagen om zodanig verzoek te doen, intusschen is 
er niets finaals op die zaak geconcludeert.

Is gecompareert een commissie uit de grondvergadering, bestaande in de 
burger J. Overweel (vermits de tweede gecommitteerde Pieter de Vries abzent 
was) dewelke voor het eerst voorstelde dat er in de grondverg. was gezegt dat 
de noten, rondom de Kreek staande, voortijds ten voordeele van het dorp zijn 
verkogt en dit zo zijnde, wat de reden daarvan zijn mogt, dat zulks nu geen 
plaats heeft, met verzoek om daar onderzoek naar te doen, alsmede een 
verzoek aan de municip. om copie van verkoping van het dorp te ligten, ten 
tweede een verzoek dat het 14e artijkel van de dorpskeuren mag worden 

6
Wijselijk heeft de Municipaliteit dus besloten, om geen oranjezangavonden meer te krijgen in de herberg van Ketting, dat de brandweeroefening beëindigd zal worden in het schoolhuis en daar een half vat bier te laten 

aanrukken



gemainteneert. 
Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, om aan de commis-

sie te berigten, dat op zijn tijt rapport aan de grondvergadering zal worden 
gedaan. 

Voorts communiceert de voorzitter, dat drie à vier burgers, den als 
geweigerd hebben, als J. in 't Veld, Frans van Gemert, de wed. Willem van 
Gemert en de wed. Jan Verkerk. 

Is goedgevonden om die drie eerste personen door de bode te laten aanzeg-
gen uit naam der municip., dat zij zullen hebben te zorgen om voortaan 
hunne as te geven, terwijl bij verdere nalatigheid, zij de nadelige gevolgen 
daaruit voortvloeijende zigzelven zullen hebben te wijten, hetwelke van dat 
gevolg is geweest, dat zij ze hebben gegeven. 

Is geresolveert een commissie te benoemen, ten einde zig bij Kluit te 
vervoegen, om de rest van de secretarie over te nemen, en zijn daartoe 
benoemd de burgers C. Verijp en Koen van Strijen. 

De burger Bongers communiceert dat hij den dijkgraaf en penningmeester 
van Nieuw Bonaventura had gesproken, dewelke hem hadde gezegt dat er nog 
een plank van 18 duim breed op de keerplank diende gezet te worden agter de 
kerk, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden, om de directie daarvan 
aan den burger Bongers over te laten. 

Zijn gecompareert eenige burgers uit Renoishoek, welke zeiden ter ore te 
zijn gekomen, dat er heden morgen tegen hunne zaak was ingewerkt, en 
verzogten dat den municip daarin zoude voorzien, waarover met de voormelde 
burgers gedelibereert zijnde, is best gekeurt, om er aan den grondeigenaar, 
den heer Van Brienen over te schrijven, en is den secretaris gelast zodanig een 
missive in gereedheid te brengen. 

Edog, verder over die zaak gedelibereert zijnde, is geresolveert, om er met 
den burger Kluit, als ontfanger der erfpachten voor Van Brienen in 
Renoishoek over te spreken, en is daartoe benoemt met de secretaris de 
burgers Van Strijen en Diepenhorst, dewelke zig nog dienzelfden avond ten 
huize van Kluit vervoegden, dog hem niet thuis vonden, en vervolgens nog al 
eens voornemens waren om zig ten voorsz. einde bij hem te vervoegen, dog 
doe vernamen dat hij belet hadde, en dus die commissie hun werk niet ten 
uitvoer konde brengen, dan dat het ondertusschen tijt wierd dat de brief 
wierde verzonden, dog dat evenwel te voren door Kluit aan de schout was 
gezegt dat hij had vernomen dat er een commissie van de municipaliteit bij 
hem aan huis was geweest, doe hij niet thuis was, en dat de schout hem doe 
de last van die commissie had te kennen gegeven, waarop hij hadde gezegt, 
voor eenige jaren een brief over diezelfde materie te hebben geschreven aan 
Van Brieven, dat hij die copie eens zoude opzoeken en aan hem, schout, 
diezelfde dag bezorgen, dog daarvan niets gekomen zijnde, en hij Kluit, aan 
Pieter Vervoorn naderhand gezegt hebbende, dat hij zig met die zaak niet 
bemoeijde. 

Is bovengemelde missive aan den burger Van Brienen den 27e april verzon-
den. 

Vervolgens nog gedelibereert zijnde, over het verzoek van de commissie uit 
de grondvergadering, nameljk om het 14e artijkel van de dorpskeuren in 
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gemainteneert.
Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, om aan de commis-

sie te berigten, dat op zijn tijt rapport aan de grondvergadering zal worden 
gedaan.

Voorts communiceert de voorzitter, dat drie à vier burgers, den als 
geweigerd hebben, als J. in 't Veld, Frans van Gemert, de wed. Willem van 
Gemert en de wed. Jan Verkerk.

Is goedgevonden om die drie eerste personen door de bode te laten aanzeg-
gen uit naam der municip., dat zij zullen hebben te zorgen om voortaan 
hunne as te geven, terwijl bij verdere nalatigheid, zij de nadelige gevolgen 
daaruit voortvloeijende zigzelven zullen hebben te wijten, hetwelke van dat 
gevolg is geweest, dat zij ze hebben gegeven.

Is geresolveert een commissie te benoemen, ten einde zig bij Kluit te 
vervoegen, om de rest van de secretarie over te nemen, en zijn daartoe 
benoemd de burgers C. Verijp en Koen van Strijen.

De burger Bongers communiceert dat hij den dijkgraaf en penningmeester 
van Nieuw Bonaventura had gesproken, dewelke hem hadde gezegt dat er nog 
een plank van 18 duim breed op de keerplank diende gezet te worden agter de 
kerk, waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden, om de directie daarvan 
aan den burger Bongers over te laten. 

Zijn gecompareert eenige burgers uit Renoishoek, welke zeiden ter ore te 
zijn gekomen, dat er heden morgen tegen hunne zaak was ingewerkt, en 
verzogten dat den municip daarin zoude voorzien, waarover met de voormelde 
burgers gedelibereert zijnde, is best gekeurt, om er aan den grondeigenaar, 
den heer Van Brienen over te schrijven, en is den secretaris gelast zodanig een 
missive in gereedheid te brengen.

Edog, verder over die zaak gedelibereert zijnde, is geresolveert, om er met 
den burger Kluit, als ontfanger der erfpachten voor Van Brienen in 
Renoishoek over te spreken, en is daartoe benoemt met de secretaris de 
burgers Van Strijen en Diepenhorst, dewelke zig nog dienzelfden avond ten 
huize van Kluit vervoegden, dog hem niet thuis vonden, en vervolgens nog al 
eens voornemens waren om zig ten voorsz. einde bij hem te vervoegen, dog 
doe vernamen dat hij belet hadde, en dus die commissie hun werk niet ten
uitvoer konde brengen, dan dat het ondertusschen tijt wierd dat de brief 
wierde verzonden, dog dat evenwel te voren door Kluit aan de schout was 
gezegt dat hij had vernomen dat er een commissie van de municipaliteit bij 
hem aan huis was geweest, doe hij niet thuis was, en dat de schout hem doe 
de last van die commissie had te kennen gegeven, waarop hij hadde gezegt, 
voor eenige jaren een brief over diezelfde materie te hebben geschreven aan 
Van Brieven, dat hij die copie eens zoude opzoeken en aan hem, schout, 
diezelfde dag bezorgen, dog daarvan niets gekomen zijnde, en hij Kluit, aan 
Pieter Vervoorn naderhand gezegt hebbende, dat hij zig met die zaak niet 
bemoeijde.

Is bovengemelde missive aan den burger Van Brienen den 27e april verzon-
den.

Vervolgens nog gedelibereert zijnde, over het verzoek van de commissie uit 
de grondvergadering, nameljk om het 14e artijkel van de dorpskeuren in 



werking te brengen, 't welk behelst dat er geen koeijen, paarden, schapen en 
zoo voorts, in het dorp over de straten mogen lopen, op een boete van een 
pond, was het pre-advijs van de voorzitter, om zig, voor en aleer men 
daaromtrent iets deed, te vervoegen bij een eerlijk en kundig regtsgeleerde, 
ten einde deszelfs advijs daarover te horen, vermits men niet te voorzigtig in 
zulke zaken konde verkeren, met welk pre-advijs zig de meerderheid 
conformeerde, en wierd de voorzitter verzogt met den advocaat Vrolikhert 
daarover te adviseeren, hetwelk denzelve accepteerde, dog met die conditie, 
dat hem imand der leden vergezelde, hetwelke den burger Lamme op zig nam, 
en is de copie van den burger Diepenhorst, behelzende die keuren, aan Vrolik-
hert gezonden, ten einde dezelve tevoren door hem zoude kunnen geexami-
neert worden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 30e april 1797, het 3e jaar  
der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 
30e april 1797 het derde jaar der Ba-
taavsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Cornelis Lagendijk Gijsbertszoon 
J.M. van West-Barendrecht met Adriana Wardenier, J.D. van 's-Gravendeel. 

Is gecompareerd de Wed. Dirk Hillekes, genaamt Huipje Visser, dewelke 
verzogt om het kinderschooltje, welk verzoek is in advijs gehouden. 

De voorzitter communiceert, dat hij zijne commissie niet in perzoon heeft 
ten uitvoer gebragt, maar dat den burger Vrolikhert zijn advis in geschriften 
heeft over gezonden, hetwelk denzelve aan den secretaris overgaf en ook wierd 
voorgelezen, zijnde hetzelve van den volgende inhoud 

/fiat insertio/ 
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om het voorsz, advis aan de 
grondvergadering ingesloten toe te zenden en is de secretaris gelast zulks te 
verrigten. 

Is gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van Holland 
behelzende een verzoek om opgave te doen van hetgeen de schippers hier ter 
plaatsen nog te vorderen hebben van de Fransche republiek, wegens het 
pressen van hunne schepen, is geresolveert om onderzoek te doen aan de 
schippers of zij nog vorderingen diesaangaande hebben, 't welke de voorzitter 
op zig nam. 

De voorzitter leest het 6e artijkel van het tweede hoofdstuk van het dorps-
reglement voor, inhoudende dat er geen ampten mogen vergeven worden, dan 
na voorgaande publicatie, en aan zulke die stemgeregtigt zijn, is geresolveert, 
om terwijl de thans fungeerende schoolvrouw al langen tijd buiten staat 
geweest is om haar werk te kunnen verrigten, op morgen of uitterlijk overmor-
gen een publicatie te doen, dat voorgenoemd provisioneel zal worden begeven, 
en dat dus alle vrijsters of vrouwen die de vereischte bekwaamheden bezitten 
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werking te brengen, 't welk behelst dat er geen koeijen, paarden, schapen en 
zoo voorts, in het dorp over de straten mogen lopen, op een boete van een 
pond, was het pre-advijs van de voorzitter, om zig, voor en aleer men 
daaromtrent iets deed, te vervoegen bij een eerlijk en kundig regtsgeleerde, 
ten einde deszelfs advijs daarover te horen, vermits men niet te voorzigtig in
zulke zaken konde verkeren, met welk pre-advijs zig de meerderheid 
conformeerde, en wierd de voorzitter verzogt met den advocaat Vrolikhert 
daarover te adviseeren, hetwelk denzelve accepteerde, dog met die conditie, 
dat hem imand der leden vergezelde, hetwelke den burger Lamme op zig nam, 
en is de copie van den burger Diepenhorst, behelzende die keuren, aan Vrolik-
hert gezonden, ten einde dezelve tevoren door hem zoude kunnen geexami-
neert worden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 30e april 1797, het 3e jaar 
der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 
30e april 1797 het derde jaar der Ba-
taavsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Cornelis Lagendijk Gijsbertszoon 
J.M. van West-Barendrecht met Adriana Wardenier, J.D. van 's-Gravendeel.

Is gecompareerd de Wed. Dirk Hillekes, genaamt Huipje Visser, dewelke 
verzogt om het kinderschooltje, welk verzoek is in advijs gehouden.

De voorzitter communiceert, dat hij zijne commissie niet in perzoon heeft 
ten uitvoer gebragt, maar dat den burger Vrolikhert zijn advis in geschriften 
heeft over gezonden, hetwelk denzelve aan den secretaris overgaf en ook wierd 
voorgelezen, zijnde hetzelve van den volgende inhoud

/fiat insertio/
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden om het voorsz, advis aan de 
grondvergadering ingesloten toe te zenden en is de secretaris gelast zulks te 
verrigten.

Is gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van Holland 
behelzende een verzoek om opgave te doen van hetgeen de schippers hier ter 
plaatsen nog te vorderen hebben van de Fransche republiek, wegens het
pressen van hunne schepen, is geresolveert om onderzoek te doen aan de 
schippers of zij nog vorderingen diesaangaande hebben, 't welke de voorzitter 
op zig nam.

De voorzitter leest het 6e artijkel van het tweede hoofdstuk van het dorps-
reglement voor, inhoudende dat er geen ampten mogen vergeven worden, dan 
na voorgaande publicatie, en aan zulke die stemgeregtigt zijn, is geresolveert, 
om terwijl de thans fungeerende schoolvrouw al langen tijd buiten staat 
geweest is om haar werk te kunnen verrigten, op morgen of uitterlijk overmor-
gen een publicatie te doen, dat voorgenoemd provisioneel zal worden begeven, 
en dat dus alle vrijsters of vrouwen die de vereischte bekwaamheden bezitten 



en de beloften voornemens zijn te doen, worden opge-roepen tegens 
aanstaande zaturdag des avonds ten half zeven uuren op de regtkamer. 

Vervolgens is goedgevonden om ten faveure van de thans fungeerende 
schoolvrouw, diegene welke het nu zal krijgen, uit te keeren een vierde van 
het ordinaire schoolgeld, zoolang dezelve leeft of in die toestand is. 

Vervolgens is nog in deliberatie gebragt of men een vasten omroeper zal 
aanstellen, en door de meerder-heid geresolveert van ja, en dus hetzelve 
tegelijk met dat van de schoolvrouw aanstaande zaturdag te begeven. 

Voorts is in deliberatie gebragt of de bode een dorpswapen zal werden ter 
hand gesteld en unaniem daartoe geresolveert. 

Verder leest de secretaris de lijsten van de perzonen die tot de brandspuit 
behoren, waaruit blijkt dat er eenige verandering in moet gemaakt worden, 
wegens het overlijden en verhuizen van deze of gene, hetwelk door de 
vergadering word gedaan. 

Niemant der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 6e Meij 1797, 
het derde jaar der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 6e mei 
1797, het derde jaar der enz., abzent den 
burger Diepenhorst. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en gearresteert. 

De voorzitter communiceert, dat hij bij zig hadde gehad vrouw Hageman, zig 
beklagend over zekere uitdrukkingen, zoo zij was geinformeert door den vrouw 
van Johs Geervliet gedaan, daarin bestaande, dat zij, Berbera Wulfzen in de 
vroedkunde zoude onderwijzen, ten einde dezelve in het vervolg als 
vroedvrouw zoude kunnen ageeren, en zoo wel als de aangestelde vroedvrouw 
op deze plaats daarvoor zoude uitgaan. 

Waarover gedelibereert, was het pre-advijs van de voorzitter, dat het zeer 
goed zoude zijn, dat Berbere Wulfzen zig in die kunst liet onderwijzen, ten 
einde in tijt van nood daarvan gebruik te kunnen maken, dog om zulks te 
doen, evenals de dorpsvroedvrouw dat tegen regt en billijkheid zoude 
aanlopen, en ongetwijffeld ten gevolge zoude hebben, dat wij op deze plaats 
geen bekwame vroedvrouw meer zoude krijgen en derhalve van advijs zoude 
zijn om te zien hoe zig deze zaak verder zoude toedragen, en in geval Berbera 
Wulfzen er gebruik van maakte, buiten ziekte van de wettige vroedvrouw of 
andere noodzakelijkheid, alsdan haar zulks ten allersterksten te doen 
verbieden, met welk pre-advijs zig de vergadering unaniem conformeerde. 

Vervolgens ging men over tot het schouwen van het brandgeweer, en zijn bij 
deze en geene eenige kleine breuken gevonden, die de vergadering door de 
bode liet aanzeggen, als mede dat de herschouw daarover zal werden gedaan 
op zaturdag den 20e Meij aanstaande, des namiddags ten drie uuren. 

Vervolgens is de brandspuit nademiddag geprobeert, waarbij eenige zijn 
weggebleven, die door de bode zijn aangezegt dat zij waren vervallen in de 
boete volgens het reglement en dus gelast dezelve aan hem te betalen. 
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en de beloften voornemens zijn te doen, worden opge-roepen tegens 
aanstaande zaturdag des avonds ten half zeven uuren op de regtkamer.
   Vervolgens is goedgevonden om ten faveure van de thans fungeerende 
schoolvrouw, diegene welke het nu zal krijgen, uit te keeren een vierde van 
het ordinaire schoolgeld, zoolang dezelve leeft of in die toestand is.
   Vervolgens is nog in deliberatie gebragt of men een vasten omroeper zal 
aanstellen, en door de meerder-heid geresolveert van ja, en dus hetzelve 
tegelijk met dat van de schoolvrouw aanstaande zaturdag te begeven.

Voorts is in deliberatie gebragt of de bode een dorpswapen zal werden ter 
hand gesteld en unaniem daartoe geresolveert.

Verder leest de secretaris de lijsten van de perzonen die tot de brandspuit 
behoren, waaruit blijkt dat er eenige verandering in moet gemaakt worden,
wegens het overlijden en verhuizen van deze of gene, hetwelk door de 
vergadering word gedaan.

Niemant der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 6e Meij 1797, 
het derde jaar der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 6e mei 
1797, het derde jaar der enz., abzent den 
burger Diepenhorst.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en gearresteert.

De voorzitter communiceert, dat hij bij zig hadde gehad vrouw Hageman, zig 
beklagend over zekere uitdrukkingen, zoo zij was geinformeert door den vrouw 
van Johs Geervliet gedaan, daarin bestaande, dat zij, Berbera Wulfzen in de 
vroedkunde zoude onderwijzen, ten einde dezelve in het vervolg als 
vroedvrouw zoude kunnen ageeren, en zoo wel als de aangestelde vroedvrouw 
op deze plaats daarvoor zoude uitgaan.

Waarover gedelibereert, was het pre-advijs van de voorzitter, dat het zeer 
goed zoude zijn, dat Berbere Wulfzen zig in die kunst liet onderwijzen, ten 
einde in tijt van nood daarvan gebruik te kunnen maken, dog om zulks te 
doen, evenals de dorpsvroedvrouw dat tegen regt en billijkheid zoude 
aanlopen, en ongetwijffeld ten gevolge zoude hebben, dat wij op deze plaats 
geen bekwame vroedvrouw meer zoude krijgen en derhalve van advijs zoude 
zijn om te zien hoe zig deze zaak verder zoude toedragen, en in geval Berbera 
Wulfzen er gebruik van maakte, buiten ziekte van de wettige vroedvrouw of 
andere noodzakelijkheid, alsdan haar zulks ten allersterksten te doen 
verbieden, met welk pre-advijs zig de vergadering unaniem conformeerde.

Vervolgens ging men over tot het schouwen van het brandgeweer, en zijn bij 
deze en geene eenige kleine breuken gevonden, die de vergadering door de 
bode liet aanzeggen, als mede dat de herschouw daarover zal werden gedaan 
op zaturdag den 20e Meij aanstaande, des namiddags ten drie uuren.

Vervolgens is de brandspuit nademiddag geprobeert, waarbij eenige zijn 
weggebleven, die door de bode zijn aangezegt dat zij waren vervallen in de 
boete volgens het reglement en dus gelast dezelve aan hem te betalen.



Voorts de tijd daar zijnde, welke was bepaalt om het kinderschooltje 
provisioneel te begeven, zijn als sollicitanten gecompareert, Huipje Visser, 
weduwe Dirk Hillekes, Anna van Twist, wed. Pieter Katoen en Maaike van der 
Wulp, wed. Joost van der Berg, dezelve door den voorzitter gevraagt zijnde of 
zij ook bereid waren om de beloften omtrent de amptenaren gestueert af te 
leggen, was het antwoord eenparig ja. Voorts ging men over om haar te 
examineeren in het spellen en lezen, en dat verrigt zijnde, bleek dat zij 
bekwaam waren tot het werk waarom zij verzogten, en dat hare de 
bekwaamheden omtrent egaal waren, dat er derhalve niets overschoot dan te 
looten, edog te voren las men de instructie voor, waarna zij zig zouden hebben 
te gedragen, dewelke is te vinden in het register van uitgegeven admissen in 
commissien pagina 9 Daar niets op aan te merken hebbende, besliste het lot 
wie provisioneel schoolvrouw zoude zijn, namelijk Huipje Visser, wed. Dirk 
Hillekes en wierd dezelve daarmede geluk gewenscht, vermaand zig 
overeenkomstig hare instructie te gedragen hetwelke ze ook op zig nam. 

Vervolgens compareerde als sollicitanten voor het ampt als omroeper de 
burgers Reijer Kranendonk, Reijnier van den Berg en Pieter de Vries, dezelve 
de instructie voorgelezen zijnde, mede te vinden in voorszijde register pag. 10 
wierd het lot getrokken door Reinier van den Berg. 

Is voor de vergadering gecompareert Jan Molendijk, dewelke zig beklaagde 
over zekere Jacob Snijders, dewelke hem ll maandag ten huize van Jan van 
Turenhout zeer had geinjurieert, daarin bestaande dat Jacob Wardenier die 
daar ook tegenwoordig was, tot hem, Jan Molendijk hadde gezegt, nu hebben 
wij evenwel vrede, is het niet waar? dat J. Snijders daarop hadde gezegt, ja 
dat is zeker waar en hij, Jan Molendijk daarop repliceeerde, het word wel 
gezegt, maar men kan daar weinig staat op maken, vandaag word er geschre-
ven van vrede en morgen weer van oorlog, dat J. Snijders daarop had gezegt, 
geloof je dat niet, oude schelm, schoelje dat je bent, en daarop naar hem 
toekwam, denkend dat hij hem wilde slaan, dat hij J. Molendijk daarop den 
voorhamer van de smid had genomen en daarbij dagt als je me slaat zal ik je 
een brui weerom geven, dog daartoe niet was gekomen, maar J. Snijders 
voortging met zeggen dat hij een schelm, een schoelje en een gouwdief 
enzovoort was, dat hij J. Molendijk daarop kwaad wierd en hadde gezegt, 
indien mij zulks gezegt wierd van een eerlijke 'SGravendeelnaar, zal ik hem 
naar de reden vragen, maar van zo imand die te Dordt publiek om zijn 
misdaad op het schavot gestraft is geworden, is het volstrekt niet te dulden, 
verzoekende dat de Municip. als zijnde competente regter hem behoorlijke 
satisfactie geliefde te verzorgen. 

Is gecompareert J. Snijders dewelke zeide dat de zaak zig had toegedragen 
op deze wijze, dat hij gekomen was bij J. van Turenhout, en daar gesproken 
was over de vrede met de keijzer, dat hij hadde gezegt vernomen te hebben dat 
het vrede was, dat J. Molendijk daarop hadde gezegt, het niet te geloven, en 
hij J. Snijders zeide het wel te geloven, J. Molendijk aan hem vraagde welke 
zijn dan de artijkelen waarop de vrede is gesloten, hij dan zeide, dat weet ik 
niet, ik zit in den raad niet, dat J. Molendijk hem daarop een stoot op den 
borst had gegeven en gezegt, je bent een gegeesselde blixem en diergelijke 
fataale uitdrukkingen meer, nemende verder de hamer van het aambeeld om 
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Voorts de tijd daar zijnde, welke was bepaalt om het kinderschooltje 
provisioneel te begeven, zijn als sollicitanten gecompareert, Huipje Visser, 
weduwe Dirk Hillekes, Anna van Twist, wed. Pieter Katoen en Maaike van der 
Wulp, wed. Joost van der Berg, dezelve door den voorzitter gevraagt zijnde of 
zij ook bereid waren om de beloften omtrent de amptenaren gestueert af te 
leggen, was het antwoord eenparig ja. Voorts ging men over om haar te 
examineeren in het spellen en lezen, en dat verrigt zijnde, bleek dat zij 
bekwaam waren tot het werk waarom zij verzogten, en dat hare de 
bekwaamheden omtrent egaal waren, dat er derhalve niets overschoot dan te 
looten, edog te voren las men de instructie voor, waarna zij zig zouden hebben 
te gedragen, dewelke is te vinden in het register van uitgegeven admissen in 
commissien pagina 9 Daar niets op aan te merken hebbende, besliste het lot 
wie provisioneel schoolvrouw zoude zijn, namelijk Huipje Visser, wed. Dirk 
Hillekes en wierd dezelve daarmede geluk gewenscht, vermaand zig 
overeenkomstig hare instructie te gedragen hetwelke ze ook op zig nam.

Vervolgens compareerde als sollicitanten voor het ampt als omroeper de 
burgers Reijer Kranendonk, Reijnier van den Berg en Pieter de Vries, dezelve 
de instructie voorgelezen zijnde, mede te vinden in voorszijde register pag. 10 
wierd het lot getrokken door Reinier van den Berg.

Is voor de vergadering gecompareert Jan Molendijk, dewelke zig beklaagde 
over zekere Jacob Snijders, dewelke hem ll maandag ten huize van Jan van 
Turenhout zeer had geinjurieert, daarin bestaande dat Jacob Wardenier die 
daar ook tegenwoordig was, tot hem, Jan Molendijk hadde gezegt, nu hebben 
wij evenwel vrede, is het niet waar? dat J. Snijders daarop hadde gezegt, ja 
dat is zeker waar en hij, Jan Molendijk daarop repliceeerde, het word wel 
gezegt, maar men kan daar weinig staat op maken, vandaag word er geschre-
ven van vrede en morgen weer van oorlog, dat J. Snijders daarop had gezegt, 
geloof je dat niet, oude schelm, schoelje dat je bent, en daarop naar hem 
toekwam, denkend dat hij hem wilde slaan, dat hij J. Molendijk daarop den 
voorhamer van de smid had genomen en daarbij dagt als je me slaat zal ik je 
een brui weerom geven, dog daartoe niet was gekomen, maar J. Snijders 
voortging met zeggen dat hij een schelm, een schoelje en een gouwdief 
enzovoort was, dat hij J. Molendijk daarop kwaad wierd en hadde gezegt, 
indien mij zulks gezegt wierd van een eerlijke 'SGravendeelnaar, zal ik hem 
naar de reden vragen, maar van zo imand die te Dordt publiek om zijn 
misdaad op het schavot gestraft is geworden, is het volstrekt niet te dulden, 
verzoekende dat de Municip. als zijnde competente regter hem behoorlijke 
satisfactie geliefde te verzorgen.

Is gecompareert J. Snijders dewelke zeide dat de zaak zig had toegedragen 
op deze wijze, dat hij gekomen was bij J. van Turenhout, en daar gesproken 
was over de vrede met de keijzer, dat hij hadde gezegt vernomen te hebben dat 
het vrede was, dat J. Molendijk daarop hadde gezegt, het niet te geloven, en 
hij J. Snijders zeide het wel te geloven, J. Molendijk aan hem vraagde welke 
zijn dan de artijkelen waarop de vrede is gesloten, hij dan zeide, dat weet ik 
niet, ik zit in den raad niet, dat J. Molendijk hem daarop een stoot op den 
borst had gegeven en gezegt, je bent een gegeesselde blixem en diergelijke 
fataale uitdrukkingen meer, nemende verder de hamer van het aambeeld om 



hem te slaan, dog waarop hij J. Snij-ders den deur was uitgegaan en hadde 
gezegt dat hij een schelm was omdat hij hem zulke verwijten deed. 

Vervolgens zijn gecompareert Jacob Wardenier en Leendert den Boer, als 
getuigen voor Jan Molendijk, dewelke in zin en substantie zeiden overeen-
komstig het gezegde van Jan Molendijk. 

Waarop zulks aan J. Snijders wierd gezegt, dog die het bleef ontkennen en 
zijn zaak wilde voortzetten, ofschoon hij geen getuigen konde voortbrengen, 
dan alleen Jan Pl. de Vlaming, zo hij zeide, waarop door de schout en leden 
der Municip,. hem wierd geraden om de zaak uit de wereld te maken, vermits 
zijn zaak veel te zwak was, hetwelk van dat gevolg was, dat Snijders ertoe 
zoude overgaan om Molendijk excus te vragen, dat hij het in overhaasting had 
gezegt en alsdus verzogt te houden alsof het niet gezegt was, en daarom hem 
erkende voor een eerlijk man, daar hij niets op had aan te merken, dat aan J. 
Molendijk gezegt zijnde, wilde daar alleen geen genoegen mede nemen, maar  
vorderde dat hij daarenboven tenminste nog een rijksdaalder voor den armen 
zoude geven, dit aan Snijders weder gezegt zijnde, zeide dit niet te kunnen 
doen, maar wilde een halve rijksdaalder geven, dit weder aan Molendijk gezegt 
zijnde, wat van dat gevolg, dat denzelfde door tusschenkomst van de Municip. 
daarmede genoegen nam en alzo deze zaak daardoor werde beslischt. 

Den zevende Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
perzonen: 
Jacob Wardenier, J.M. met Maaijke Stam J.D. 
Pieter van Bruggen J.M. met Neeltje Stam, J.D. 
Jan van Strijen J.M. met Neeltje Noteboom, J.D. 
Willem Ritmeester, J.M. met Aagje Barendrecht, J.D., alle van 'SGravendeel. 

De burger Bongers in qualiteit als medevoogd over eenige goederen van de 
kinderen van wijlen Lijsbeth de Vlaming, in leven huisvrouw van Jan den 
Boer, geeft te kennen de nood waarin gemelde Jan den Boer volgens zijn 
zeggen met zijne kinderen zig thans bevind, en tegelijk een verzoek van hem, 
Jan den Boer aan hem in genoemde qualiteit gedaan om eenige goederen voor 
zijne kinderen te gebruiken. - Voorts te kunnen gevende met zijne 
medevoogden te zijn overeen te komen, om de municipaliteit te verzoeken, 
over gemelde goederen ten einde voorsz, te mogen disponeeren. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveerd, uit hoofde in het 
testament geen de minste vrijheid daartoe word gegeven, het gemelde verzoek 
te wijzen van de hand. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent de 17e meij 1797, het 3e jaar  
der Bataavsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e meij 1797, 
het derde jaar der Bataavsche Vrijheid, absent de burger C. 
Verijp,. L. Bongers en H. Diepenhorst 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De schout communiceert dat bij hem was ontfangen een missive van 
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hem te slaan, dog waarop hij J. Snij-ders den deur was uitgegaan en hadde 
gezegt dat hij een schelm was omdat hij hem zulke verwijten deed.

Vervolgens zijn gecompareert Jacob Wardenier en Leendert den Boer, als 
getuigen voor Jan Molendijk, dewelke in zin en substantie zeiden overeen-
komstig het gezegde van Jan Molendijk.

Waarop zulks aan J. Snijders wierd gezegt, dog die het bleef ontkennen en 
zijn zaak wilde voortzetten, ofschoon hij geen getuigen konde voortbrengen, 
dan alleen Jan Pl. de Vlaming, zo hij zeide, waarop door de schout en leden 
der Municip,. hem wierd geraden om de zaak uit de wereld te maken, vermits 
zijn zaak veel te zwak was, hetwelk van dat gevolg was, dat Snijders ertoe 
zoude overgaan om Molendijk excus te vragen, dat hij het in overhaasting had 
gezegt en alsdus verzogt te houden alsof het niet gezegt was, en daarom hem 
erkende voor een eerlijk man, daar hij niets op had aan te merken, dat aan J. 
Molendijk gezegt zijnde, wilde daar alleen geen genoegen mede nemen, maar 
vorderde dat hij daarenboven tenminste nog een rijksdaalder voor den armen 
zoude geven, dit aan Snijders weder gezegt zijnde, zeide dit niet te kunnen 
doen, maar wilde een halve rijksdaalder geven, dit weder aan Molendijk gezegt 
zijnde, wat van dat gevolg, dat denzelfde door tusschenkomst van de Municip. 
daarmede genoegen nam en alzo deze zaak daardoor werde beslischt.

Den zevende Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
perzonen:
Jacob Wardenier, J.M. met Maaijke Stam J.D.
Pieter van Bruggen J.M. met Neeltje Stam, J.D.
Jan van Strijen J.M. met Neeltje Noteboom, J.D.
Willem Ritmeester, J.M. met Aagje Barendrecht, J.D., alle van 'SGravendeel.

De burger Bongers in qualiteit als medevoogd over eenige goederen van de 
kinderen van wijlen Lijsbeth de Vlaming, in leven huisvrouw van Jan den 
Boer, geeft te kennen de nood waarin gemelde Jan den Boer volgens zijn 
zeggen met zijne kinderen zig thans bevind, en tegelijk een verzoek van hem, 
Jan den Boer aan hem in genoemde qualiteit gedaan om eenige goederen voor 
zijne kinderen te gebruiken. - Voorts te kunnen gevende met zijne 
medevoogden te zijn overeen te komen, om de municipaliteit te verzoeken, 
over gemelde goederen ten einde voorsz, te mogen disponeeren.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveerd, uit hoofde in het 
testament geen de minste vrijheid daartoe word gegeven, het gemelde verzoek 
te wijzen van de hand.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent de 17e meij 1797, het 3e jaar 
der Bataavsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e meij 1797, 
het derde jaar der Bataavsche Vrijheid, absent de burger C. 
Verijp,. L. Bongers en H. Diepenhorst

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De schout communiceert dat bij hem was ontfangen een missive van 



Diepenhorst, inhoudende dat hij van huis moest, en derhalve de vergadering 
niet konde bijwoonen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld dat den burger 
Diepenhorst daarmede niet door kan om zulks zomaar af te schrijven en 
daarom goedgevonden die reden nader te onderzoeken. 

Word gelezen een missive van Van Brienen te Amsterdam, in antwoord op 
onze missive van 27 april ll. inhoudende dat hij sustineerde met het water in 
't geheel niet nodig te hebben om reden de grond door hem in erfpagt is 
uitgegeven en niet het water. Welke missive voor notificatie is aangenomen. 

Is gelezen een extract uit de resolutien van het committé Provintiaal van 
Holland, inhoudende dat het 15e artijkel van de publicatie der provisionele 
representanten omtrent de beleenbank moet werden gemainteneerd, en uit 
dien hoofde was goedgevonden aan alle ontfangers der gemeene landsmid-
delen aan te schrijven zig na gemelde publicatie en bijzonder het voorsz. 15e 
artijkel te gedragen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden de burger Repelaer als 
ontfanger der verpondingen een exemplaar te zenden. 

Is gecompareert de wed. Baan, dewelke zig beklaagde over de burger Pieter 
Schotsman, omreden hij enige stengen van haar hoofdstoven hadde afgehakt. 

Waarop aan die vrouw is gezegt dat de municip als de regtdag is afgelopen, 
die zaak zal onderzoeken en na bevind daarvan handelen. De voorzitter steld 
voor om aanstaande zondag in den Hoekschen Waard, op alle dorpen, 
alsmede op Dubbeldam en te Capelle te laten publiceeren, dat er dit jaar een 
vrije paardenmarkt zal werden gehouden op dingsdag den 30e meij 
aanstaande, en vervolgens jaarlijks op die dag zal voortgang hebben, met 
uitnodiging voornamentlijk aan de verkopers, om die markt met hare te-
genwoordigheid te willen vereeren, hetwelk unaniem werd geapprobeert. 

Is gecompareert de wed. van Iperen, te kennen gevende, dat haar overleden 
man, bij de wed. de Kreek in de Mookhoek als chirurgijn had gepractiseert in 
den jare 1794, en zij daarom haar een rekening had gezonden, hetwelk van 
dat gevolg was, dat haar zoon nu bij haar was gekomen, en hadde gezegt dat 
de rekening te hoog was en daarom weigerde om ze ten vollen te betalen, dat 
zij geweigerd had om een gedeelte te ontvangen en hadde gezegt wel te weten, 
dat haar de volle rekening toekwam, en dus geen gedeelte daarvan te willen 
ontvangen, vragende dus om raad hoe zig in dezen te gedragen. 

Waarop de Municip. aan haar zeide dat de Municip. van Strijen de compe-
tente regter van de wed. de Kreek was en derhalve zij zig daar diende te 
adresseeren. 

Is gecompareert Cornelis C. den Boer als gedagvaard wegens het niet 
compareren bij het probeeren der brandspuit, ten einde de boete te betalen, 
dog dezelve wilde zig excuseeren uit hoofde, hij aan de bode gezegt had, ziek 
te zijn en dus niet te kunnen komen, meenende dat dit voldoende was, dog 
hem wierd het 35e artijkel van het reglement voorgelezen, waaruit duidelijk 
bleek, dat hij het aan de schout of brandmeesters had moeten te kennis geven 
en niet aan de bode. 

Is gecompareert Gerrit Bijl terzelver zake, dewelke weigerde de boete te 
betalen omdat hij geen reglement hadde gehad, dog hem wierd gezegt dat dat 
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Diepenhorst, inhoudende dat hij van huis moest, en derhalve de vergadering 
niet konde bijwoonen.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld dat den burger 
Diepenhorst daarmede niet door kan om zulks zomaar af te schrijven en 
daarom goedgevonden die reden nader te onderzoeken.

Word gelezen een missive van Van Brienen te Amsterdam, in antwoord op 
onze missive van 27 april ll. inhoudende dat hij sustineerde met het water in 
't geheel niet nodig te hebben om reden de grond door hem in erfpagt is 
uitgegeven en niet het water. Welke missive voor notificatie is aangenomen.

Is gelezen een extract uit de resolutien van het committé Provintiaal van 
Holland, inhoudende dat het 15e artijkel van de publicatie der provisionele 
representanten omtrent de beleenbank moet werden gemainteneerd, en uit 
dien hoofde was goedgevonden aan alle ontfangers der gemeene landsmid-
delen aan te schrijven zig na gemelde publicatie en bijzonder het voorsz.  15e 
artijkel te gedragen.

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden de burger Repelaer als 
ontfanger der verpondingen een exemplaar te zenden.

Is gecompareert de wed. Baan, dewelke zig beklaagde over de burger Pieter 
Schotsman, omreden hij enige stengen van haar hoofdstoven hadde afgehakt.

Waarop aan die vrouw is gezegt dat de municip als de regtdag is afgelopen, 
die zaak zal onderzoeken en na bevind daarvan handelen. De voorzitter steld 
voor om aanstaande zondag in den Hoekschen Waard, op alle dorpen, 
alsmede op Dubbeldam en te Capelle te laten publiceeren, dat er dit jaar een 
vrije paardenmarkt zal werden gehouden op dingsdag den 30e meij 
aanstaande, en vervolgens jaarlijks op die dag zal voortgang hebben, met 
uitnodiging voornamentlijk aan de verkopers, om die markt met hare te-
genwoordigheid te willen vereeren, hetwelk unaniem werd geapprobeert.

Is gecompareert de wed. van Iperen, te kennen gevende, dat haar overleden 
man, bij de wed. de Kreek in de Mookhoek als chirurgijn had gepractiseert in 
den jare 1794, en zij daarom haar een rekening had gezonden, hetwelk van 
dat gevolg was, dat haar zoon nu bij haar was gekomen, en hadde gezegt dat 
de rekening te hoog was en daarom weigerde om ze ten vollen te betalen, dat 
zij geweigerd had om een gedeelte te ontvangen en hadde gezegt wel te weten, 
dat haar de volle rekening toekwam, en dus geen gedeelte daarvan te willen 
ontvangen, vragende dus om raad hoe zig in dezen te gedragen.

Waarop de Municip. aan haar zeide dat de Municip. van Strijen de compe-
tente regter van de wed. de Kreek was en derhalve zij zig daar diende te 
adresseeren.

Is gecompareert Cornelis C. den Boer als gedagvaard wegens het niet 
compareren bij het probeeren der brandspuit, ten einde de boete te betalen,
dog dezelve wilde zig excuseeren uit hoofde, hij aan de bode gezegt had, ziek 
te zijn en dus niet te kunnen komen, meenende dat dit voldoende was, dog 
hem wierd het 35e artijkel van het reglement voorgelezen, waaruit duidelijk 
bleek, dat hij het aan de schout of brandmeesters had moeten te kennis geven 
en niet aan de bode.

Is gecompareert Gerrit Bijl terzelver zake, dewelke weigerde de boete te 
betalen omdat hij geen reglement hadde gehad, dog hem wierd gezegt dat dat 



zijn schuld was, omdat hij voorleden jaar er ook niet bij prezent had geweest, 
toen de reglementen zijn rondgedeelt en er dus een bij de secretaris had 
moeten halen, dog hij zeide er voorleden jaar wel bij geweest te hebben, dog 
geen reglement bekomen te hebben, hetwelk zeker bezijden de waarheid was. 

Is gecompareert Abraham de Ruijter, terzelver zake, dewelke sustineerde 
niet verpligt te zijn de boete te bepalen, omdat hij van huis was, waarop hem 
is gezegt zulks in geenen deele voldoende te zijn, vermits hij een reglement 
hadde, hetwelke zeide, dat hij er kennis van moest geven en aan wie, dog ten 
overvloede is hem mitsgaders de twee overige nog drie dagen tijd gegeven, om 
zig te bedenken. 

Vervolgens is de vergadering overgegaan om te onderzoeken, hoe zig de 
burger Schotsman heeft gedragen met het afhakken der hoofdstoven van de 
wed. Gerrit Baan, en bevonden dat hij daarin zig zeer had te buiten gegaan, 
en daarom geresolveert met concurrentie van gem. wed. Baan, om hem 
Schotsman door de bode te laten aanzeggen, dat zig verregaande hadde 
misgrepen door eenige stengen van de wed. Baan haar hooftstoven af te 
hakken, en daarom geraden wierd zig bij de wed. Baan te vervoegen, om die 
zaak in der minne te vereffenen, dog bij nalatigheid daarvan konde verzekert 
zijn, dat de wed. Baan zig die zaak verder zoude aantrekken, en zien dat zij bij 
haar goed regt wierde gemainteneerd. 

De bode, dit gedaan hebbende, rapporteerde dat Schotsman van huis was, 
maar dat hij het aan de vrouw had gezegt, die hem ten antwoord had gegeven, 
ja wij zullen wel eens bij vrouw Baan gaan en zien 't uit de wereld te maken, 
dog indien zij niet wil, moet zij maar doen wat zij kan. 

Vervolgens scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 28e Meij 1797, het derde 

jaar der Bataavsche Vrijheid. 
H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 
28e Meij 1797, het 3e jaar der 
Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
De voorzitter geeft kennis dat die drie perzonen in de voorgaande notulen 

genoemd, nog niet hebben betaalt en vraagt, hoe de vergadering erover denkt 
om verder met hun te handelen, en is unaniem geresolveert dezelve tot haar  
pligt te noodzaken. 

Vervolgens zegt de voorzitter dat de secretaris met Verhoeff over voormelde 
perzonen had gesproken, dewelke adviseerde dat 'er niets op was dan ze 
schriftelijk ten rolle te dagvaarden of anders te voren hun nog een 
interpellatiebrief te schrijven. Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
haar eerst nog eens ernstig aan te manen tot betaling, en is de voorzitter 
daartoe verzogt, die het ook op zig nam. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Abraham Bastiaansz. Naaktgeboren, 
J.M. met Neeltje Dorst J.D. beiden van 's Gravendeel 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

zijn schuld was, omdat hij voorleden jaar er ook niet bij prezent had geweest, 
toen de reglementen zijn rondgedeelt en er dus een bij de secretaris had 
moeten halen, dog hij zeide er voorleden jaar wel bij geweest te hebben, dog 
geen reglement bekomen te hebben, hetwelk zeker bezijden de waarheid was.

Is gecompareert Abraham de Ruijter, terzelver zake, dewelke sustineerde 
niet verpligt te zijn de boete te bepalen, omdat hij van huis was, waarop hem 
is gezegt zulks in geenen deele voldoende te zijn, vermits hij een reglement 
hadde, hetwelke zeide, dat hij er kennis van moest geven en aan wie, dog ten 
overvloede is hem mitsgaders de twee overige nog drie dagen tijd gegeven, om 
zig te bedenken.

Vervolgens is de vergadering overgegaan om te onderzoeken, hoe zig de 
burger Schotsman heeft gedragen met het afhakken der hoofdstoven van de 
wed. Gerrit Baan, en bevonden dat hij daarin zig zeer had te buiten gegaan, 
en daarom geresolveert met concurrentie van gem. wed. Baan, om hem 
Schotsman door de bode te laten aanzeggen, dat zig verregaande hadde 
misgrepen door eenige stengen van de wed. Baan haar hooftstoven af te 
hakken, en daarom geraden wierd zig bij de wed. Baan te vervoegen, om die 
zaak in der minne te vereffenen, dog bij nalatigheid daarvan konde verzekert 
zijn, dat de wed. Baan zig die zaak verder zoude aantrekken, en zien dat zij bij 
haar goed regt wierde gemainteneerd.

De bode, dit gedaan hebbende, rapporteerde dat Schotsman van huis was, 
maar dat hij het aan de vrouw had gezegt, die hem ten antwoord had gegeven, 
ja wij zullen wel eens bij vrouw Baan gaan en zien 't uit de wereld te maken, 
dog indien zij niet wil, moet zij maar doen wat zij kan.

Vervolgens scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 28e Meij 1797, het derde 

jaar der Bataavsche Vrijheid.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 
28e Meij 1797, het 3e jaar der 
Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
De voorzitter geeft kennis dat die drie perzonen in de voorgaande notulen 

genoemd, nog niet hebben betaalt en vraagt, hoe de vergadering erover denkt 
om verder met hun te handelen, en is unaniem geresolveert dezelve tot haar 
pligt te noodzaken.

Vervolgens zegt de voorzitter dat de secretaris met Verhoeff over voormelde 
perzonen had gesproken, dewelke adviseerde dat 'er niets op was dan ze 
schriftelijk ten rolle te dagvaarden of anders te voren hun nog een 
interpellatiebrief te schrijven. Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden 
haar eerst nog eens ernstig aan te manen tot betaling, en is de voorzitter 
daartoe verzogt, die het ook op zig nam.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Abraham Bastiaansz. Naaktgeboren, 
J.M. met Neeltje Dorst J.D. beiden van 's Gravendeel



De schout zegt dat de schoolmeester hem heeft gevraagt een daalder voor 
het schoonmaken van 't school, veroorzaakt door het opnemen van het Bier 
voor de Brandspuit. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem Geoordeeld, dat een gulden 
genoeg is. 

Voorts is goedgevonden om den burger Pieter Vervoorn te verzoeken, zijn 
touwen aanstaande dingsdag op de paardemarkt nog eens te gebruiken, 't 
welk gedaan zijnde, den zelve zulks permitteerde, en is den burger Bongers 
verzogt, dezelve in ordre door de palen te brengen. 

Is gedecreteert om de assistenten bij de brandspuit te qualificeren om in 
geval van brand ook order te geven tot het kleppen van de klok. 
Voorts scheide de vergadering. 

Dingsdagavond den 30sten Meij ten huize van de voorzitter bijeen zijnde, 
communiceerde dezelve dat bij hem was ontfangen een missive van de 
commissie van directie der bataavsche gewapende Burgermagt voor dit 
gewest, inhoudende een last om alle de mansperzonen boven de 18 jaren oud, 
alsmede alle weduwen en vrijstens eigen huishouding hebbende op te schrij-
ven en de lijst of lijsten binnen agt dagen over te zenden naar 's Hage. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om morgen die opschrijving te 
doen, en zijn daartoe vier commissien benoemt, ieder van twee perzonen, 
namelijk de schout met de bode, de laatste voor Van Strijen, Bongers met 
Smits, Diepenhorst met Lamme en Bijvank met de secretaris (Verijp absent) 
en is die lijst vervolgens door de secretaris in het net geschreven en naar 's 
Hage verzonden. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 11 e Junij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden den 1 le Junij 
1797, het derde jaar der Bataavsche 
vrijheid, abzent den burger Verijp. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering met derzelver bijlagen zijn 

geresumeert, gearresteert en geteekent. 
De voorzitter doet door de secretaris de brief voorlezen van de commissie 

van directie tot de Bataafsche gewapende burgermagt voor dit gewest, 
inhoudende dat dezelve eerstkomende woensdag van voormiddag 9 tot 
namiddag 3 uren zal vaceeren alhier in het regthuis tot het registreeren der 
burgers en burgeressen dezer gemeente, met verzoek daarvan kennis te geven 
aan de krijgsraad, en om uit dezelve te benoemen twee à drie leden om daarbij 
te adsisteeren, alsmede om uit het midden der municipaliteit twee of meer 
leden met derzelver secretaris te benoemen tot hetzelve einde, vervolgens dat 
er van half uur tot half uur dertig van degenen die gewapend of tusschen de 
18 en 45 jaren oud zijn, zouden worden opgeroepen, met uitzondering van 
ratelwagts, dienaars der justitie of die uit de armenkasse bedeeld worden, 
eindelijk dat bij die oproeping zooveel mogelijk de lijst gevolgt word, welke aan 
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De schout zegt dat de schoolmeester hem heeft gevraagt een daalder voor 
het schoonmaken van 't school, veroorzaakt door het opnemen van het Bier 
voor de Brandspuit. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem Geoordeeld, dat een gulden 
genoeg is.

Voorts is goedgevonden om den burger Pieter Vervoorn te verzoeken, zijn 
touwen aanstaande dingsdag op de paardemarkt nog eens te gebruiken, 't 
welk gedaan zijnde, den zelve zulks permitteerde, en is den burger Bongers 
verzogt, dezelve in ordre door de palen te brengen.

Is gedecreteert om de assistenten bij de brandspuit te qualificeren om in 
geval van brand ook order te geven tot het kleppen van de klok.
Voorts scheide de vergadering.

Dingsdagavond den 30sten Meij ten huize van de voorzitter bijeen zijnde, 
communiceerde dezelve dat bij hem was ontfangen een missive van de 
commissie van directie der bataavsche gewapende Burgermagt voor dit 
gewest, inhoudende een last om alle de mansperzonen boven de 18 jaren oud, 
alsmede alle weduwen en vrijstens eigen huishouding hebbende op te schrij-
ven en de lijst of lijsten binnen agt dagen over te zenden naar 's Hage.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om morgen die opschrijving te 
doen, en zijn daartoe vier commissien benoemt, ieder van twee perzonen, 
namelijk de schout met de bode, de laatste voor Van Strijen, Bongers met 
Smits, Diepenhorst met Lamme en Bijvank met de secretaris (Verijp absent) 
en is die lijst vervolgens door de secretaris in het net geschreven en naar 's 
Hage verzonden.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 11e Junij 1797, het 3e 
jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden den 11e Junij 
1797, het derde jaar der Bataavsche 
vrijheid, abzent den burger Verijp.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering met derzelver bijlagen zijn 

geresumeert, gearresteert en geteekent.
De voorzitter doet door de secretaris de brief voorlezen van de commissie 

van directie tot de Bataafsche gewapende burgermagt voor dit gewest, 
inhoudende dat dezelve eerstkomende woensdag van voormiddag 9 tot 
namiddag 3 uren zal vaceeren alhier in het regthuis tot het registreeren der 
burgers en burgeressen dezer gemeente, met verzoek daarvan kennis te geven 
aan de krijgsraad, en om uit dezelve te benoemen twee à drie leden om daarbij 
te adsisteeren, alsmede om uit het midden der municipaliteit twee of meer 
leden met derzelver secretaris te benoemen tot hetzelve einde, vervolgens dat 
er van half uur tot half uur dertig van degenen die gewapend of tusschen de 
18 en 45 jaren oud zijn, zouden worden opgeroepen, met uitzondering van 
ratelwagts, dienaars der justitie of die uit de armenkasse bedeeld worden, 
eindelijk dat bij die oproeping zooveel mogelijk de lijst gevolgt word, welke aan 



hun is overgezonden, en lijsten geformeert werden van diegenen dewelke van 
half uur tot half uur voor de commissie moeten verschijnen. 

Voorts zegt de voorzitter dat hij alrede er kennis van had gegeven aan de 
vice-president der krijgsraad, die op zig genomen hadde commissie uit hun 
midden op de bestelde tijd te bezorgen. 

Vervolgens ging men over om een commissie uit het midden dezer vergade-
ring te benoemen en wel uit drie perzonen, dog met deze bepaling, dat 
diegenen welke het lot te beurt valt op woensdag, vervolgens zullen vrij zijn, 
en dus de overige vier den volgende dag, ingeval het op woensdag niet afloopt 
zullen moeten vaceeren. En zijn door het lot benoemd de burgers Lamme, 
Bongers en van Strijen, en is de secretaris gelast de lijsten van 30 tot 30 in 
gereedheid te brengen. 

Woensdag den 14e Junij voormelde commissie, bestaande uit den burger 
Stoop en deszelvs secretaris Spruijt gearriveert zijnde, gaf aan de commissie 
uit de Municipaliteit en krijgsraad berigt van zijnen last, en las zijne instructie 
voor, daarin bestaande, dat hij vanwege het provintiaal bestuur van Holland 
was gecommitteert tot het registreeren der burgers en burgeressen ook van 
deze plaats, gevende voorts berigt dat het oogmerk der nationale vergadering 
representeerende het volk van Nederland bij het arresteeren van het 
reglement voor de Bataavsche gewapende burgermagt, geenzints was geweest, 
om zulke de wapenen in de hand te geven, die zig aan plundering of 
oproerigheden hebben schuldig gemaakt, ook niet aan dezulke die nog 
openbaar toonen aankleders te zijn van het Orangehuis en de vorige consti-
tutie, dewijl zulks ook vooralsnog gevaarlijk zoude kunnen zijn, dat het 
oogmerk ook niet was om de wapening tot een last te maken, en dus zulke 
brave patriotten die met zware huishoudens zitten, en dagelijks daarvoor 
zwaar moeten werken, te persuadeeren om de wapenen te dragen, maar dat 
de bedoeling was, om zulke perzonen daar niets op aan te merken valt, en 
zonder merkelijke benadeeling en prejuditie van hun beroep de wapenen 
kunnen dragen, dezelve ze ook toe te vertrouwen, verzoekende daaromtrent 
van de commissie uit de municipaliteit en krijgsraad de nodige elicudatie. 

Dit vooraf gezegt hebbende, ging den burger Stoop over tot het werk zelve, 
en was van dat gevolg dat alles wel en geregeld afliep, en het getal dergenen 
die de wapenen wierd toevertrouwd bedroeg 82, de overige wierden of onder 
de contribuabelen gesteld of uit hoofde van onvermogen voor een jaar  
vrijgesteld, waarna de commissie vriendelijk afscheid nam en vertrok. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Junij 1797, het 3e jaar  
der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden 
op Woensdag den 21e Junij 1797, het 
derde jaar der Bat. Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent. 
Is gelezen een missive van de bailluw(!) van de landen van Strijen van den 
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hun is overgezonden, en lijsten geformeert werden van diegenen dewelke van 
half uur tot half uur voor de commissie moeten verschijnen.

Voorts zegt de voorzitter dat hij alrede er kennis van had gegeven aan de 
vice-president der krijgsraad, die op zig genomen hadde commissie uit hun 
midden op de bestelde tijd te bezorgen.

Vervolgens ging men over om een commissie uit het midden dezer vergade-
ring te benoemen en wel uit drie perzonen, dog met deze bepaling, dat 
diegenen welke het lot te beurt valt op woensdag, vervolgens zullen vrij zijn, 
en dus de overige vier den volgende dag, ingeval het op woensdag niet afloopt 
zullen moeten vaceeren. En zijn door het lot benoemd de burgers Lamme, 
Bongers en van Strijen, en is de secretaris gelast de lijsten van 30 tot 30 in 
gereedheid te brengen.

Woensdag den 14e Junij voormelde commissie, bestaande uit den burger 
Stoop en deszelvs secretaris Spruijt gearriveert zijnde, gaf aan de commissie 
uit de Municipaliteit en krijgsraad berigt van zijnen last, en las zijne instructie 
voor, daarin bestaande, dat hij vanwege het provintiaal bestuur van Holland 
was gecommitteert tot het registreeren der burgers en burgeressen ook van 
deze plaats, gevende voorts berigt dat het oogmerk der nationale vergadering 
representeerende het volk van Nederland bij het arresteeren van het 
reglement voor de Bataavsche gewapende burgermagt, geenzints was geweest, 
om zulke de wapenen in de hand te geven, die zig aan plundering of 
oproerigheden hebben schuldig gemaakt, ook niet aan dezulke die nog 
openbaar toonen aankleders te zijn van het Orangehuis en de vorige consti-
tutie, dewijl zulks ook vooralsnog gevaarlijk zoude kunnen zijn, dat het 
oogmerk ook niet was om de wapening tot een last te maken, en dus zulke 
brave patriotten die met zware huishoudens zitten, en dagelijks daarvoor 
zwaar moeten werken, te persuadeeren om de wapenen te dragen, maar dat 
de bedoeling was, om zulke perzonen daar niets op aan te merken valt, en 
zonder merkelijke benadeeling en prejuditie van hun beroep de wapenen 
kunnen dragen, dezelve ze ook toe te vertrouwen, verzoekende daaromtrent 
van de commissie uit de municipaliteit en krijgsraad de nodige elicudatie.

Dit vooraf gezegt hebbende, ging den burger Stoop over tot het werk zelve, 
en was van dat gevolg dat alles wel en geregeld afliep, en het getal dergenen 
die de wapenen wierd toevertrouwd bedroeg 82, de overige wierden of onder 
de contribuabelen gesteld of uit hoofde van onvermogen voor een jaar 
vrijgesteld, waarna de commissie vriendelijk afscheid nam en vertrok.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Junij 1797, het 3e jaar 
der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden 
op Woensdag den 21e Junij 1797, het 
derde jaar der Bat. Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn gelezen, goedgekeurd en 

geteekent.
Is gelezen een missive van de bailluw(!) van de landen van Strijen van den 



volgenden inhoud. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
's Gravendeel, den 12e Juni 1797 

het derde jaar der bataafsche Vrijheid 
Den Bailliuw van den landen van Strijen 
aan den schout en leeden der Mun. van 's 

Gravend. 

Medeburgers! 
Ingevolge zekere resolutie van den Hove van Holland, aanschrijving 

ontfangen hebbende van den advokaat fiscaal en procureur generaal over 
Holland en Zeeland, speciaal tot het uitoeffenen van het gestatueerde bij de 
placaten van den 12e Meij 1649 en 30 October 1789, betreffende de bedelaars, 
bedelarijen en vagebonden, heb ik diens volgens nodig geoordeelt ulieden mede 
aan te schrijven ten einde gijl. indagtig zou zijn mede werksaam te weesen in het 
doen werken en mainteneren van dezelve placaten, 

fier voor zooverre dezelve ul. concemeren. 
Waarop mij verlatende, blijve ik na toewensching van Heil en aanbod van 

Broederschap 
Uw medeburger L. Kluit Lzn. 

Waarover gedelibereert zijnde, is door de voorzitter aan de leden verzogt 
zooveel mogelijk gemelde placaten te executeeren. 

Voorts word gelezen een missive van den burger van den Santheuvel 
ontvanger van des gemeenelands middelen te Dordrecht, luidende als volgt. 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

Medeburgers! 
Door het provinciaal committé van Holland geauthoriseert zijnde, om alle 

municipaliteiten onder het ressort van het comptoir mijne zorge aanbevolen, 
behorende welke, wegens de heffing van 17 jul ij 1795, die aan hun ter 
ontfangst is aanbevolen geweest, nog niet finaal hebben afgerekend, ofte hunne 
rekening nog niet hebben aangezuivert, aanschrijven ten einde aan mij op te 
geven, de redenen waarom zulks alsnog niet is geschied. - zo dient deze om ul. 
daarvan kennisse te geven, met ernstige recommandatie om binnen den tijt van 
veertien dagen indien ul., in een der beide voorsz. gevallen u mogt bevinden, ten 
mijnen comptoire te komen afrekenen, oftewel op te geven de redenen waardoor 
ul. hierin zijt verhindert, ten einde mij in staat te stellen, agtervolgens den last 
van voorin. provinciaal committé aan het departement van finantie te konnen 
suppediteeren de lijst van municipaliteiten met de door hun opgegevene redenen 
waarom aan dezelven verpligting niet hebben konnen voldoen, terwijl ook ul. 
voor zooverre door ul. uwe rekening reeds behoorlijk is opgemaakt en gezuivert 
geweest, verzoeke, met melding van den tijd op welke zulks is geschied, mij 
daarvan mede te informeeren. 
Waarop mij verlaten 	 Heil en Broedeschap 

Dordrecht den 15e Junij 1797 	 (get.) P.v.d. Santheuvel van 
Driel 
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volgenden inhoud.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
's Gravendeel, den 12e Juni 1797

het derde jaar der bataafsche Vrijheid
Den Bailliuw van den landen van Strijen
aan den schout en leeden der Mun. van 's 

Gravend.

Medeburgers!
Ingevolge zekere resolutie van den Hove van Holland, aanschrijving 

ontfangen hebbende van den advokaat fiscaal en procureur generaal over 
Holland en Zeeland, speciaal tot het uitoeffenen van het gestatueerde bij de 
placaten van den 12e Meij 1649 en 30 October 1789, betreffende de bedelaars, 
bedelarijen en vagebonden, heb ik diens volgens nodig geoordeelt ulieden mede 
aan te schrijven ten einde gijl. indagtig zou zijn mede werksaam te weesen in het 
doen werken en mainteneeren van dezelve placaten,

ider voor zooverre dezelve ul. concerneren.
Waarop mij verlatende, blijve ik na toewensching van Heil en aanbod van 

Broederschap
Uw medeburger L. Kluit Lzn.

Waarover gedelibereert zijnde, is door de voorzitter aan de leden verzogt 
zooveel mogelijk gemelde placaten te executeeren.

Voorts word gelezen een missive van den burger van den Santheuvel 
ontvanger van des gemeenelands middelen te Dordrecht, luidende als volgt.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

Medeburgers!
Door het provinciaal committé van Holland geauthoriseert zijnde, om alle 

municipaliteiten onder het ressort van het comptoir mijne zorge aanbevolen, 
behorende welke, wegens de heffing van 17 julij 1795, die aan hun ter 
ontfangst is aanbevolen geweest, nog niet finaal hebben afgerekend, ofte hunne 
rekening nog niet hebben aangezuivert, aanschrijven ten einde aan mij op te 
geven, de redenen waarom zulks alsnog niet is geschied. - zo dient deze om ul. 
daarvan kennisse te geven, met ernstige recommandatie om binnen den tijt van 
veertien dagen indien ul., in een der beide voorsz. gevallen u mogt bevinden, ten 
mijnen comptoire te komen afrekenen, oftewel op te geven de redenen waardoor 
ul. hierin zijt verhindert, ten einde mij in staat te stellen, agtervolgens den last 
van voorm. provinciaal committé aan het departement van finantie te konnen 
suppediteeren de lijst van municipaliteiten met de door hun opgegevene redenen 
waarom aan dezelven verpligting niet hebben konnen voldoen, terwijl ook ul. 
voor zooverre door ul. uwe rekening reeds behoorlijk is opgemaakt en gezuivert 
geweest, verzoeke, met melding van den tijd op welke zulks is geschied, mij 
daarvan mede te informeeren.
Waarop mij verlaten Heil en Broedeschap

Dordrecht den 15e Junij 1797 (get.) P.v.d. Santheuvel van 
Driel



onyanger van des gemeene L. middelen. 
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden over gemelde missive nader 
met den burger Santheuvel te spreeken. 

Verder word gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van 
Holland inhoudende, om alle huisen, landen &c. welke nog niet in de verpon-
ding zijn aangeslagen, binnen een maand op te geven, waarover gedelibereert 
zijnde, is geresolveert om over deze aanschrijving met den burger Johan 
Repelaer te Dordt, als ontvanger der verpondingen dezer heerlijkheid in 
conferentie te treden, en heeft de schout en secretaris deze alsmede de 
voorgaande commissie, op verzoek der vergadering vrijwillig op zig genomen. 

Is voorts na deliberatie goedgevonden, om aan zulke notarissen, dewelke 
voor het vervolg admissie verzoeken om als procureur voor deze municipaliteit 
te mogen ageeren, als zulks gepermitteerd word, het onder deze conditie te 
doen, van bij occasie aan de municip advijsen gratis te geven, en zulks ook bij 
gelegenheid om degenen die dezelve reeds hebben te kennen te geven. 

Is gecompareert een commissie uit de grondvergadering, zeggende gelast te 
zijn om aan de municip. te overhandigen twee advijsen van regtsgeleerden 
betrekkelijk het 14e Art. van de dorpskeuren met verzoek dat de municip. het 
gem. 14e Art. zoude publiceeren en affigeeren, waarop door de voorzitter aan 
die commissie wierd gezegt, dat de vergadering er over zoude delibereren, 
vervolgens worden de gemelde adressen gelezen en daarna zegt de voorzitter, 
dat hij zig duidelijk konde herinneren, doe voor eenige tijd dat voorstel wierd 
gedaan door de grondvergadering. 

Daarover was gedelibereert en door hem voorzitter gepreadvijseert om over 
deze zaak bij een rechtsgeleerde te advijseeren, en zulks algemeen was 
goedgekeurd en daartoe verkoren den burger advt Vrolikhert dat door tus-
schenkomende omstandigheden die burger zijn advis daarover schriftelijk 
hadde overgegeven, dat vervolgens zulks aan de grondvergadering was berigt, 
en daarin was goedgevonden om nader over diezelfde materie bij een ander te 
advijceeren dat nu gedaan zijnde en de advijsen regtstreeks tegen dat van 
Vrolikhert waren inlopende, hij oordeelde dat in plaats van nu meer ligt te 
hebben in die zaak meer in het donkere en onzekere te verkeeren, en daarom 
moest verklaren, ingeval de municip. goedvond om aan het verzoek der grond-
vergadering te voldoen, hij als uitvoerder der wetten deze wet ook zoude 
executeeren, dog de gevolgen welke daaruit zouden kunnen voorkomen, niet 
voor zijne rekening, hetzij personeel of voor het algemeen wilde nemen en ook 
ten tweede moest aanmerken dat het nu althans in dit zaijsoen volstrekt geen 
tijt was, om deze wet te observeeren, doordien hetzelve zeer zoude strekken tot 
prejuditie en nadeel van huurders en verhuurders der dijken, en daarom 
indien dezelve dan moest gemainteneert worden, hij er zeer sterk voor zoude 
zijn, om te wagten, totdat dit jaar zoude zijn afgeloopen. 
Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van Bongers geresolveert, nog 
nader over deze gewigtige zaak te advijseeren, en wel bij een Rotterdams 
advokaat, daar hij Bongers kennis aan heeft, edog denzelve van huis zijnde, of 
niet bij de hand, alsdan bij een ander, en is daartoe bepaald eerstkomende 
zondag, en wel dat die commissie zal worden waargenomen door Bongers en 
Bijvank die zulks vrijwillig op zich namen. 
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ontfanger van des gemeene L. middelen.
Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden over gemelde missive nader 
met den burger Santheuvel te spreeken.

Verder word gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van 
Holland inhoudende, om alle huisen, landen &c. welke nog niet in de verpon-
ding zijn aangeslagen, binnen een maand op te geven, waarover gedelibereert 
zijnde, is geresolveert om over deze aanschrijving met den burger Johan 
Repelaer te Dordt, als ontvanger der verpondingen dezer heerlijkheid in 
conferentie te treden, en heeft de schout en secretaris deze alsmede de 
voorgaande commissie, op verzoek der vergadering vrijwillig op zig genomen.

Is voorts na deliberatie goedgevonden, om aan zulke notarissen, dewelke 
voor het vervolg admissie verzoeken om als procureur voor deze municipaliteit 
te mogen ageeren, als zulks gepermitteerd word, het onder deze conditie te 
doen, van bij occasie aan de municip advijsen gratis te geven, en zulks ook bij 
gelegenheid om degenen die dezelve reeds hebben te kennen te geven.

Is gecompareert een commissie uit de grondvergadering, zeggende gelast te 
zijn om aan de municip. te overhandigen twee advijsen van regtsgeleerden 
betrekkelijk het 14e Art. van de dorpskeuren met verzoek dat de municip. het 
gem. 14e Art. zoude publiceeren en affigeeren, waarop door de voorzitter aan 
die commissie wierd gezegt, dat de vergadering er over zoude delibereren, 
vervolgens worden de gemelde adressen gelezen en daarna zegt de voorzitter, 
dat hij zig duidelijk konde herinneren, doe voor eenige tijd dat voorstel wierd 
gedaan door de grondvergadering.

Daarover was gedelibereert en door hem voorzitter gepreadvijseert om over 
deze zaak bij een rechtsgeleerde te advijseeren, en zulks algemeen was 
goedgekeurd en daartoe verkoren den burger advt Vrolikhert dat door tus-
schenkomende omstandigheden die burger zijn advis daarover schriftelijk 
hadde overgegeven, dat vervolgens zulks aan de grondvergadering was berigt, 
en daarin was goedgevonden om nader over diezelfde materie bij een ander te 
advijceeren dat nu gedaan zijnde en de advijsen regtstreeks tegen dat van 
Vrolikhert waren inlopende, hij oordeelde dat in plaats van nu meer ligt te 
hebben in die zaak meer in het donkere en onzekere te verkeeren, en daarom 
moest verklaren, ingeval de municip. goedvond om aan het verzoek der grond-
vergadering te voldoen, hij als uitvoerder der wetten deze wet ook zoude 
executeeren, dog de gevolgen welke daaruit zouden kunnen voorkomen, niet 
voor zijne rekening, hetzij personeel of voor het algemeen wilde nemen en ook 
ten tweede moest aanmerken dat het nu althans in dit zaijsoen volstrekt geen 
tijt was, om deze wet te observeeren, doordien hetzelve zeer zoude strekken tot 
prejuditie en nadeel van huurders en verhuurders der dijken, en daarom 
indien dezelve dan moest gemainteneert worden, hij er zeer sterk voor zoude 
zijn, om te wagten, totdat dit jaar zoude zijn afgeloopen.
Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van Bongers geresolveert, nog 
nader over deze gewigtige zaak te advijseeren, en wel bij een Rotterdams 
advokaat, daar hij Bongers kennis aan heeft, edog denzelve van huis zijnde, of 
niet bij de hand, alsdan bij een ander, en is daartoe bepaald eerstkomende 
zondag, en wel dat die commissie zal worden waargenomen door Bongers en 
Bijvank die zulks vrijwillig op zich namen.



Is vervolgens na deliberatie op voorstel van Bongers unaniem goedgevonden 
om het dobbelen op de aanstaande kermis te verbieden. 

Nog is gedecreteert, om bij publicatie bekent te maken, dat des zondag op 
de kermis de herbergiers niet zullen vermogen te tappen of te laten speelen 
voor des avonds na het eindigen der catichizatie op de boete zoals bij de 
keuren van de landen van Strijen is bepaald. Vervolgens is de vergadering 
gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e Junij 1797, het 3e jaar 
der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Dingsdag den 27e Junij 1797, het 3de jaar der 
Bataavsche Vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter zegt, dat ingevolge de laatste notulen is gedecreteert om op de 
aanstaande kermis bij publicatie te verbieden, dat de herbergiers niet zullen 
vermogen te tappen of te laten speelen voor des zondagsavonds ten zeven 
uren of wel na het eindigen der catichizatie, op de boete zoals bij de keuren 
der landen van Strijen is bepaald, edog naderhand daarover nagedagt hadde, 
en nu preadvijseerde om erbij te voegen, mede ingevolge de keuren van den 
landen van Strijen, dat er op geen speeltuig in de herbergen den gantschen 
dag geduurende mag worden gespeeld. Waarover gedelibereert zijnde, is 
conform dat pre-advijs geconcludeert. 

Vervolgens doet de schout en secretaris raport van hunne commissie, 
daarin bestaande, dat Repelaer het op zig genomen had, om naaukeurig te 
informeren naar datgeen hetwelk nog niet is aangeslagen in de verponding, en 
op zijn tijt rapport aan het Committé Provintiaal daarvan doen zal. 

En dat Santheuvel hadde gezegt, dat er maar eenvoudig een missive aan 
hem moest worden gezonden, waarin geinsereert word, de datums op welke 
de afrekening is geschied, alsmede dat er na die tijd geen gelden, daartoe 
betrekking hebbende, zijn ontfangen, en voegt 'er de commissie bij, de 
secretaris heeft zodanige brief reeds aan den burger Santheuvel verzonden. 

Vervolgens rapporteeren de burgers Bijvank en Bongers, als benoemd in de 
commissie betrekkelijk het 14e art. van de dorpskeuren, dat zij zig eerst op 
recommandatie hebben vervoegt bij den advt. Woordhouder te Rotterdam. 
Denzelve de keuren hadden laten examineeren en voorts de advijzen van de 
Dordtschen rechtsgeleerden, dat die burger op de vraag, of de keuren nog 
haar volle laagt hadden, met ja hadden geantwoord, dog dat hij vervolgens op 
het gezigt van de advijsen zoo in de war was geraakt, en zodanige advijsen 
had uitgebracht die onmogelijk waren ten uitvoer te brengen, als onder 
anderen dat de municipaliteit de straten moest afheinen, opdat de dijken 
beweid konden worden, of anders dat de municip. de dijken moest huren, 
zoodat de verhuurders daardoor geen schade kwam te lijden, ja zelvs dat hij 
eindelijk op het zien van het advijs van Vrolikhert hadde gezegt, ik weet niet 
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Is vervolgens na deliberatie op voorstel van Bongers unaniem goedgevonden 
om het dobbelen op de aanstaande kermis te verbieden.

Nog is gedecreteert, om bij publicatie bekent te maken, dat des zondag op 
de kermis de herbergiers niet zullen vermogen te tappen of te laten speelen 
voor des avonds na het eindigen der catichizatie op de boete zoals bij de 
keuren van de landen van Strijen is bepaald. Vervolgens is de vergadering 
gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e Junij 1797, het 3e jaar 
der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden op 
Dingsdag den 27e Junij 1797, het 3de jaar der 
Bataavsche Vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De voorzitter zegt, dat ingevolge de laatste notulen is gedecreteert om op de 
aanstaande kermis bij publicatie te verbieden, dat de herbergiers niet zullen 
vermogen te tappen of te laten speelen voor des zondagsavonds ten zeven 
uren of wel na het eindigen der catichizatie, op de boete zoals bij de keuren 
der landen van Strijen is bepaald, edog naderhand daarover nagedagt hadde, 
en nu preadvijseerde om erbij te voegen, mede ingevolge de keuren van den 
landen van Strijen, dat er op geen speeltuig in de herbergen den gantschen 
dag geduurende mag worden gespeeld. Waarover gedelibereert zijnde, is 
conform dat pre-advijs geconcludeert.

Vervolgens doet de schout en secretaris raport van hunne commissie, 
daarin bestaande, dat Repelaer het op zig genomen had, om naaukeurig te 
informeren naar datgeen hetwelk nog niet is aangeslagen in de verponding, en 
op zijn tijt rapport aan het Committé Provintiaal daarvan doen zal.

En dat Santheuvel hadde gezegt, dat er maar eenvoudig een missive aan 
hem moest worden gezonden, waarin geinsereert word, de datums op welke 
de afrekening is geschied, alsmede dat er na die tijd geen gelden, daartoe 
betrekking hebbende, zijn ontfangen, en voegt 'er de commissie bij, de 
secretaris heeft zodanige brief reeds aan den burger Santheuvel verzonden.

Vervolgens rapporteeren de burgers Bijvank en Bongers, als benoemd in de 
commissie betrekkelijk het 14e art. van de dorpskeuren, dat zij zig eerst op 
recommandatie hebben vervoegt bij den advt. Woordhouder te Rotterdam. 
Denzelve de keuren hadden laten examineeren en voorts de advijzen van de 
Dordtschen rechtsgeleerden, dat die burger op de vraag, of de keuren nog 
haar volle kragt hadden, met ja hadden geantwoord, dog dat hij vervolgens op 
het gezigt van de advijsen zoo in de war was geraakt, en zodanige advijsen 
had uitgebracht die onmogelijk waren ten uitvoer te brengen, als onder 
anderen dat de municipaliteit de straten moest afheinen, opdat de dijken 
beweid konden worden, of anders dat de municip. de dijken moest huren, 
zoodat de verhuurders daardoor geen schade kwam te lijden, ja zelvs dat hij 
eindelijk op het zien van het advijs van Vrolikhert hadde gezegt, ik weet niet 



hoe het behandelt moet worden. 
Dat zij vervolgens zig hebben geadresseert bij den advkt van der Pot, 

denzelve de keuren ook hebben overgegeven ter examinatie en aan hem 
gevraagt, of dezelve nog van kragt waren, dat hij daarop hadde geantwoort, 
jawel zijn dezelve nog van kragt, en als dat van die keuren geen plaats heeft, 
dan zijn er weinige wetten die kragt hebben, en wel om deze reden dat er na 
de revolutie een publicatie is gestatueert, dat alle wetten, keuren en 
ordonnantien haar volle kragt behouden, 

en daarbij komt dat deze keuren, door de Staten van Holland niet alleen 
zijn goedgekeurd, maar ook geaggreert, dat zij vervolgens hem eerst de 
advijsen van Steenbergen en Bax hadden overgegeven, daar hij zig mede 
konformeerde en vervolgens dat van Vrolikhert, daar hij volmaakt tegen was, 
en zeide dat het handhaven dier wetten, en dus ook van het 14e Art. geen 
procedures onderhevig was, dat de Municip. door dezelve te mainteneeren niet 
meer als haar pligt deed, en ingeval er zig deze of geene tegen mogt 
opposeeren (dat wel plaats zoude kunnen hebben, omtrent het bewuste het 
14e artijkel) de Municip. alsdan zig ten eersten moest adresseeren aan het 
provintiaal bestuur van Holland, en aldaar de zaak te kennen geven, 

en dat alsdan, ingeval gemeld bestuur begreep dat dien wet niet behoorde 
gemainteneert te worden, de zaak daarmede afgedaan was, en de Municip. 
nooit met haar pligt uit te oeffenen in procedures kan ingewikkeld worden, 
dat derhalven de Municip. daaromtrent een publicatie behoort te doen om 
niemand onverhoeds op 't lijf te vallen, en indien zulks wierd goedgevonden, 
als de publicatie is geconcipiëerd, dezelve dan aan hem zoude worden 
gezonden ter examinatie, zonder dat hij daarvoor iets pretenteerde, dat 
zijlieden vervolgens hadden gezegt, dat zommige mogelijk en mogelijk alle de 
leden er zoo over dagten, dat het best zoude zijn, om nog dit zaijsoen te 
wagten met het dadelijk executeeren van de wet, gemerkt het thans in het 
midden van de zomer is, en dus bijzonder den huurders der dijken, ingeval 
die keur nu aanstonts ter executie gelegt wierd, daardoor in de grootste 
ongelegenheden zouden geraken, en genoodzaakt haar vee te verkopen, 
hetwelk tot nadeel van de ingezetenen zoude uitlopen, waarop den advt hadde 
gezegt dat zulks zeer menslievend van de municip. zoude gehandeld zijn, en 
hij dus zoo een daad zoude goedkeuren, en dat hij met een woord geen de 
minste zwarigheid maakte om het gem. 14e artijkel wederom in practijk te 
brengen. 

De vergadering, dit rapport hebbende aangehoord, bedankt de commissie 
voor derzelver weluitgebragt rapport en genomene moeite. 

Vervolgens is van hetzelve ampel gedelibereert en unaniem goedgevonden, 
om gemeld 14e artijkel in werking te brengen, dog met deze bepaling, dat 
hetzelve niet eerder zal effect sorteeren, dan met het begin van het jaar 1798, 
en dat de secretaris een publicatie zal concipiëeren en dezelve door Bongers 
zal worden gezonden aan den advt van den Pot ter examinatie, dat vervolgens 
aan de grondvergadering per missive zal worden gecommuniceert, de 
conclusie der municipaliteit (dewijl zulks in dit geval noodzakelijk is) met 
bijvoeging dat de Municip. niet twijffelt, of de grondverg. zal het met haar ten 
vollen eens zijn, en eindelijk dat zij haar antwoord hierop zal inwagten. 
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hoe het behandelt moet worden.
Dat zij vervolgens zig hebben geadresseert bij den advkt van der Pot, 

denzelve de keuren ook hebben overgegeven ter examinatie en aan hem 
gevraagt, of dezelve nog van kragt waren, dat hij daarop hadde geantwoort, 
jawel zijn dezelve nog van kragt, en als dat van die keuren geen plaats heeft, 
dan zijn er weinige wetten die kragt hebben, en wel om deze reden dat er na 
de revolutie een publicatie is gestatueert, dat alle wetten, keuren en 
ordonnantien haar volle kragt behouden, 

en daarbij komt dat deze keuren, door de Staten van Holland niet alleen 
zijn goedgekeurd, maar ook geaggreert, dat zij vervolgens hem eerst de 
advijsen van Steenbergen en Bax hadden overgegeven, daar hij zig mede 
konformeerde en vervolgens dat van Vrolikhert, daar hij volmaakt tegen was, 
en zeide dat het handhaven dier wetten, en dus ook van het 14e Art. geen 
procedures onderhevig was, dat de Municip. door dezelve te mainteneeren niet 
meer als haar pligt deed, en ingeval er zig deze of geene tegen mogt 
opposeeren (dat wel plaats zoude kunnen hebben, omtrent het bewuste het 
14e artijkel) de Municip. alsdan zig ten eersten moest adresseeren aan het 
provintiaal bestuur van Holland, en aldaar de zaak te kennen geven, 

en dat alsdan, ingeval gemeld bestuur begreep dat dien wet niet behoorde 
gemainteneert te worden, de zaak daarmede afgedaan was, en de Municip. 
nooit met haar pligt uit te oeffenen in procedures kan ingewikkeld worden, 
dat derhalven de Municip. daaromtrent een publicatie behoort te doen om 
niemand onverhoeds op 't lijf te vallen, en indien zulks wierd goedgevonden, 
als de publicatie is geconcipiëerd, dezelve dan aan hem zoude worden 
gezonden ter examinatie, zonder dat hij daarvoor iets pretenteerde, dat 
zijlieden vervolgens hadden gezegt, dat zommige mogelijk en mogelijk alle de 
leden er zoo over dagten, dat het best zoude zijn, om nog dit zaijsoen te 
wagten met het dadelijk executeeren van de wet, gemerkt het thans in het 
midden van de zomer is, en dus bijzonder den huurders der dijken, ingeval 
die keur nu aanstonts ter executie gelegt wierd, daardoor in de grootste 
ongelegenheden zouden geraken, en genoodzaakt haar vee te verkopen, 
hetwelk tot nadeel van de ingezetenen zoude uitlopen, waarop den advt hadde 
gezegt dat zulks zeer menslievend van de municip. zoude gehandeld zijn, en 
hij dus zoo een daad zoude goedkeuren, en dat hij met een woord geen de 
minste zwarigheid maakte om het gem. 14e artijkel wederom in practijk te 
brengen.

De vergadering, dit rapport hebbende aangehoord, bedankt de commissie 
voor derzelver weluitgebragt rapport en genomene moeite.

Vervolgens is van hetzelve ampel gedelibereert en unaniem goedgevonden, 
om gemeld 14e artijkel in werking te brengen, dog met deze bepaling, dat 
hetzelve niet eerder zal effect sorteeren, dan met het begin van het jaar 1798, 
en dat de secretaris een publicatie zal concipiëeren en dezelve door Bongers 
zal worden gezonden aan den advt van den Pot ter examinatie, dat vervolgens 
aan de grondvergadering per missive zal worden gecommuniceert, de 
conclusie der municipaliteit (dewijl zulks in dit geval noodzakelijk is) met 
bijvoeging dat de Municip. niet twijffelt, of de grondverg. zal het met haar ten 
vollen eens zijn, en eindelijk dat zij haar antwoord hierop zal inwagten.



Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e julij 1797, het derde 
jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op woensdag den 19e 
Julij 1797, het 3e jaar der Bat. vrijheid, absent de burgers, Ver-
ijp, Lamme, Bijvank, Van Strijen en Smits 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van de Commissie van Binnelandsche 
Correspondentie van Holland, voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een missive van het Provintiaal Bestuur van Holland rekende de 
aanbetaling der agterstallige verpondingen en is goedgevonden dezelve te 
zenden aan den burger J. Repelaer als ontfanger der verpondingen dezer 
heerlijkheid, en alsdan de brieveporten terugvragen, welke op deze en eenige 
voorige aanschrijvingen van dien aard gevallen zijn, vermits het dorp daarbij 
geen schade behoort te lijden. 

Is gelezen een aanschrijving van het Provintiaal Committé van Holland, aan 
alle steden, dorpen en districten, om de vragten en vouragie aan de fransche 
troupen zooals aan de Hollanders word gedaan te behandigen. Voor notificatie 
aangenomen. 

Is verschenen een commissie uit de krijgsraad alhier, kennis gevende dat 
de lijst van de Commissie van Organisatie betrekkelijk de bevoegde en 
geschikte tot den Wapenhandel, hunnes bedunkens wel eenige verbetering 
kan ondergaan, en derhalven aan de Municip. proponeerde om een commissie 
uit haar midden te benoemen, dewelke gecombineert met een commissie uit 
de krijgsraad, gemelde lijst zouden revideeren en altereeren eer de commissie 
terugkomt om te organiseren. 

Waarove gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan de commissie te 
berigten, dat de municip. door de absentie van de meerderheid der leden, 
daarover thans niet konde besluiten, en dus nader daarover zoude delibereren 
en voorts rapport aan de krijgsraad doen. 

Voorts is geresolveert om de biljetten, betrekkelijk het verkiezen van nieuwe 
leden voor een tweede nationale vergadering tegen den 1 Augustus, als mede 
om te stemmen over het plan van constitutie met ja of neen tegen den 8ste 
augustus eerstkomende aan de stemgeregtigde burgers op aanstaande 
maandag en dingsdag ter hand te stellen. 

Vervolgens is de vergadering gescheiden. 
Den 22e Julij is geresolveert om op morgen bij publicatie aan den volke 

bekend te maken, dat allen diegenen welke genegen mogten zijn het stemregt 
nog te teekenen, zig in de volgende week ter secretarie konden vervoegen, mits 
de belofte doende. 

Den 28e dito is geconcludeert op nadere aanschrijving van het Provintiaal 
Committé om aan alle apparente stemgeregtigde burgers billetten te bezorgen, 
derhalven aan alle diergene welke bij art. 11 van het reglement van het 
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Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e julij 1797, het derde 
jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden op woensdag den 19e 
Julij 1797, het 3e jaar der Bat. vrijheid, absent de burgers, Ver-
ijp, Lamme, Bijvank, Van Strijen en Smits

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een missive van de Commissie van Binnelandsche 
Correspondentie van Holland, voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een missive van het Provintiaal Bestuur van Holland rekende de 
aanbetaling der agterstallige verpondingen en is goedgevonden dezelve te 
zenden aan den burger J. Repelaer als ontfanger der verpondingen dezer 
heerlijkheid, en alsdan de brieveporten terugvragen, welke op deze en eenige 
voorige aanschrijvingen van dien aard gevallen zijn, vermits het dorp daarbij 
geen schade behoort te lijden.

Is gelezen een aanschrijving van het Provintiaal Committé van Holland, aan 
alle steden, dorpen en districten, om de vragten en vouragie aan de fransche 
troupen zooals aan de Hollanders word gedaan te behandigen. Voor notificatie 
aangenomen.

Is verschenen een commissie uit de krijgsraad alhier, kennis gevende dat 
de lijst van de Commissie van Organisatie betrekkelijk de bevoegde en 
geschikte tot den Wapenhandel, hunnes bedunkens wel eenige verbetering 
kan ondergaan, en derhalven aan de Municip. proponeerde om een commissie 
uit haar midden te benoemen, dewelke gecombineert met een commissie uit 
de krijgsraad, gemelde lijst zouden revideeren en altereeren eer de commissie 
terugkomt om te organiseren.

Waarove gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan de commissie te 
berigten, dat de municip. door de absentie van de meerderheid der leden, 
daarover thans niet konde besluiten, en dus nader daarover zoude delibereren 
en voorts rapport aan de krijgsraad doen.

Voorts is geresolveert om de biljetten, betrekkelijk het verkiezen van nieuwe 
leden voor een tweede nationale vergadering tegen den 1 Augustus, als mede 
om te stemmen over het plan van constitutie met ja of neen tegen den 8ste 
augustus eerstkomende aan de stemgeregtigde burgers op aanstaande 
maandag en dingsdag ter hand te stellen.

Vervolgens is de vergadering gescheiden.
Den 22e Julij is geresolveert om op morgen bij publicatie aan den volke 

bekend te maken, dat allen diegenen welke genegen mogten zijn het stemregt 
nog te teekenen, zig in de volgende week ter secretarie konden vervoegen, mits 
de belofte doende.

Den 28e dito is geconcludeert op nadere aanschrijving van het Provintiaal 
Committé om aan alle apparente stemgeregtigde burgers billetten te bezorgen, 
derhalven aan alle diergene welke bij art. 11 van het reglement van het 



stemregt niet zijn uitgesloten. 
Den le augustus de dag zijnde om in idere grondvergadering een kiezer en 

een plaatsvervanger te benoemen, ten einde zig daags daaraan na Strijen te 
begeven, om een representant en twee plaatsvervangers te benoemen, voor het 
district van Maas en Hollands Diep nummer 51, voor eene Tweede Nationale 
Vergadering zijn alhier benoemt tot kiezer: No. 1. H. Pasman, plaatsvervanger 
G.J. Hageman, No 2 kiezer J. Pasteur, plaatsvervanger D. Egging, No 3 kiezer 
J.J. Rouffaer, pl.v.vanger T. van de Koppel en No. 4 J.W. Doedes, en 
pl.vervanger L. Bongers. 

Dezelve zig daags daarna na Strijen begevende is aldaar voor bovengemelde 
district tot representant verkoren de burger J.D. Pasteur, tot eerste 
plaatsvervanger de burger P.L. van de Kasteele en tot tweede pl. vervanger de 
burger J.W. Doedes, predikant alhier. 

Den 8sten augustus de dag zijnde om over het plan van constitutie te 
stemmen, zijn er 43 burgers gecompareert, waarvan er 41 het plan met ja 
hadden aangenomen en er twee met neen verworpen. 

Den 12e dito de dag zijnde waarop de Commissie van Organisatie der 
Bataafsche gewapende Burgermacht alhier zoude komen, ten einde de tot de 
burgerwapening ingeschreevene burgers te organiseeren, en de overige op 
contributie te stellen, is aan dezelve door de schout en secretaris kennis 
gegeven van de commissie uit de krijgsraad en derzelven bezwaar, gelijk 
breder op de voorgaande bladzijde folio 154 is te zien, dan met dat gevolg dat 
de commissie zeide, daarin niet te kunnen treden, want zulks nu weder 
verandert zijnde, naderhand welligt wederom reflexjes op zoude gemaakt 
kunnen worden. 

De organisatie was van dat gevolg, dat van de 83 burgers 50 weigerden de 
belofte te doen, en de lijst te teekenen, en er dus maar 33 waren, die zulks 
deden. 
Vervolgens ging de burgermagt over tot het verkiezen van hare officieren, 
welke volgens het reglement moeten zijn, 1 lieutenant, 1 sergeant en 3 
corporaals, en wierd door de meerderheid verkoren tot lieutenant Pieter 
Verijp, tot sergeant Teunis van de Koppel en tot corporaals Gerrit van de 
Koppel, Frans Willem Muller en Pieter de Vries met het lot tegen Cornelis 
Verijp. 

Voorts wierden tot medeleden der commissie van huishoudelijke directie 
verkoren de burgers Lodewijk Bongers en Cornelis Verijp. 

Den 13e dito zijn in den huwelijken staat bevestigt Cornelis van Beek J.M. 
geboren te Vianen met Teuntje Groenewoud J.D. geboren en wonende beide te 
'sGravendeel. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Augustus 1797 het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering der Municipaliteit gehouden op woensdag den 
16e Augustus 1797, het derde jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent Diepenhorst en van Strijen. 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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stemregt niet zijn uitgesloten.
Den 1e augustus de dag zijnde om in idere grondvergadering een kiezer en 

een plaatsvervanger te benoemen, ten einde zig daags daaraan na Strijen te 
begeven, om een representant en twee plaatsvervangers te benoemen, voor het 
district van Maas en Hollands Diep nummer 51, voor eene Tweede Nationale 
Vergadering zijn alhier benoemt tot kiezer: No. 1. H. Pasman, plaatsvervanger 
G.J. Hageman, No 2 kiezer J. Pasteur, plaatsvervanger D. Egging, No 3 kiezer 
J.J. Rouffaer, pl.v.vanger T. van de Koppel en No. 4 J.W. Doedes, en 
pl.vervanger L. Bongers.

Dezelve zig daags daarna na Strijen begevende is aldaar voor bovengemelde 
district tot representant verkoren de burger J.D. Pasteur, tot eerste 
plaatsvervanger de burger P.L. van de Kasteele en tot tweede pl. vervanger de 
burger J.W. Doedes, predikant alhier.

Den 8sten augustus de dag zijnde om over het plan van constitutie te 
stemmen, zijn er 43 burgers gecompareert, waarvan er 41 het plan met ja 
hadden aangenomen en er twee met neen verworpen.

Den 12e dito de dag zijnde waarop de Commissie van Organisatie der 
Bataafsche gewapende Burgermacht alhier zoude komen, ten einde de tot de 
burgerwapening ingeschreevene burgers te organiseeren, en de overige op 
contributie te stellen, is aan dezelve door de schout en secretaris kennis 
gegeven van de commissie uit de krijgsraad en derzelven bezwaar, gelijk 
breder op de voorgaande bladzijde folio 154 is te zien, dan met dat gevolg dat 
de commissie zeide, daarin niet te kunnen treden, want zulks nu weder 
verandert zijnde, naderhand welligt wederom reflexies op zoude gemaakt 
kunnen worden.

De organisatie was van dat gevolg, dat van de 83 burgers 50 weigerden de 
belofte te doen, en de lijst te teekenen, en er dus maar 33 waren, die zulks 
deden.
Vervolgens ging de burgermagt over tot het verkiezen van hare officieren, 
welke volgens het reglement moeten zijn, 1 lieutenant, 1 sergeant en 3 
corporaals, en wierd door de meerderheid verkoren tot lieutenant Pieter 
Verijp, tot sergeant Teunis van de Koppel en tot corporaals Gerrit van de 
Koppel, Frans Willem Muller en Pieter de Vries met het lot tegen Cornelis 
Verijp.

Voorts wierden tot medeleden der commissie van huishoudelijke directie 
verkoren de burgers Lodewijk Bongers en Cornelis Verijp.

Den 13e dito zijn in den huwelijken staat bevestigt Cornelis van Beek J.M. 
geboren te Vianen met Teuntje Groenewoud J.D. geboren en wonende beide te 
'sGravendeel.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e Augustus 1797 het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering der Municipaliteit gehouden op woensdag den 
16e Augustus 1797, het derde jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent Diepenhorst en van Strijen.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent, alsmede de bijlagen. 

Is gelezen een missive van den burger Diepenhorst, inhoudende dat hij de 
vergadering niet konde bijwoonen, vermits hij bijna niet in staat was om te 
gaan, en is dezelve voor notificatie aangenomen. 

Is in deliberatie gebragt. het geval van Johs Breed, daarin bestaande dat hij 
pensen en andere onreinigheid van tijt tot tijt in haventjes die op de 
dorpshaven uitlopen, smeet, en daarover was bekeurd, dan de behoorlijke 
bewijzen ontbrekende, is geoordeeld best te zijn, te zorgen dat zulks voor het 
vervolg niet meer gebeurd, en daarom is na deliberatie unaniem geresolveert, 
om aanstaande zondag den 20e dezer bij publicatie aan den volke bekend te 
maken, voor het vervolg te zorgen geen stankmakende onreinigheid in eenige 
wateren binnens dorp, 't zij kreken of haven te werpen, alsmede om aan 
dijken of aan de kaden in het dorp eenige vuijligheid hoegenaamt te smijten, 
maar dat ider gehouden zal zijn dezelve op zijn erve te brengen of anders in de 
vuijlnisput, naast het ashuis &c., alles op de boete in het 10e artijkel in de 
dorpskeuren bepaald. 

Is gecompareert Willem den Hartog en Pieter L. den Hartog, dewelke zig 
beklaagden over Cornelis C. Waalboer, omreden hij hun lieden had 
aangenomen om bij hem zaat te dorsen voor drie dagen op het kleed van 
Willem Esseboom, dog dat hij, doe zij op haar tijd in het veld kwamen, tot 
haar zeide, ik heb u niet nodig, gij kunt maar weer naar huis toe gaan, dat zij 
daarop schavergoeding van hem hadden gevraagt, dat dat hij dezelve volstrekt 
geweigert hadde. 

Is vervolgens gecompareert Cornelis C. Waalboer, dewelke zeide dat hij hun 
gezegt hadde 's avonds ze te zullen thuisbrengen, dog dat zijl. hadden gezegt 
dat zij ook smorgens moesten gehaald worden en dat hij toen geantwoord 
hadde, dit niet te zullen doen en daarom in hun plaats ander volk had zien te 
krijgen, en dat hij dit met getuigen konde bekragtigen. 

Voorts hun beiden daarover onderhouden hebbende, en zoo veel mogelijk 
aangemaant om die geschillen in den minne te vereffenen, konde de vergade-
ring daarin niet slagen, en zijn dus die partijen vertrokken zonder tot 
vereffening te komen. 

Den 27e Augustus zijn in den huwelijken staat bevestigt Willem Willemsz. 
van der Linden J.M. van Dubbeldam met Maaijke Aartsd Klijnjan, J.D. van 
'sGravendeel en Dirk Snijders J.M. met Willempje Maaskant, J.D. van 
'sGravendeel. 

Den 10e september zijn getrouwd Bastiaan de Kreek, weduwenaar met 
Adriaantje Ase van der Giessen, weduwe, beide van 's-Gravendeel. 

Is gelezen een missive van de bailliuw Kluit inhoudende dat zekere 
Matthieu Nolté om Sodomi gevangen zittende te Dord, den dienaar der justitie 
had overweldigt en was ontvlugt en daarom verzogt, ingeval denzelven onder 
onze jurisdictie zig mocht ophouden, hem daarvan kennis te geven. Aangeno-
men voor notificatie. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20ste September 1797, 
het 3e jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent, alsmede de bijlagen.

Is gelezen een missive van den burger Diepenhorst, inhoudende dat hij de 
vergadering niet konde bijwoonen, vermits hij bijna niet in staat was om te 
gaan, en is dezelve voor notificatie aangenomen.

Is in deliberatie gebragt. het geval van Johs Breed, daarin bestaande dat hij
pensen en andere onreinigheid van tijt tot tijt in haventjes die op de 
dorpshaven uitlopen, smeet, en daarover was bekeurd, dan de behoorlijke 
bewijzen ontbrekende, is geoordeeld best te zijn, te zorgen dat zulks voor het 
vervolg niet meer gebeurd, en daarom is na deliberatie unaniem geresolveert, 
om aanstaande zondag den 20e dezer bij publicatie aan den volke bekend te 
maken, voor het vervolg te zorgen geen stankmakende onreinigheid in eenige 
wateren binnens dorp, 't zij kreken of haven te werpen, alsmede om aan 
dijken of aan de kaden in het dorp eenige vuijligheid hoegenaamt te smijten, 
maar dat ider gehouden zal zijn dezelve op zijn erve te brengen of anders in de 
vuijlnisput, naast het ashuis &c., alles op de boete in het 10e artijkel in de 
dorpskeuren bepaald.

Is gecompareert Willem den Hartog en Pieter L. den Hartog, dewelke zig 
beklaagden over Cornelis C. Waalboer, omreden hij hun lieden had 
aangenomen om bij hem zaat te dorsen voor drie dagen op het kleed van 
Willem Esseboom, dog dat hij, doe zij op haar tijd in het veld kwamen, tot 
haar zeide, ik heb u niet nodig, gij kunt maar weer naar huis toe gaan, dat zij 
daarop schavergoeding van hem hadden gevraagt, dat dat hij dezelve volstrekt 
geweigert hadde.

Is vervolgens gecompareert Cornelis C. Waalboer, dewelke zeide dat hij hun 
gezegt hadde 's avonds ze te zullen thuisbrengen, dog dat zijl. hadden gezegt 
dat zij ook smorgens moesten gehaald worden en dat hij toen geantwoord 
hadde, dit niet te zullen doen en daarom in hun plaats ander volk had zien te 
krijgen, en dat hij dit met getuigen konde bekragtigen.

Voorts hun beiden daarover onderhouden hebbende, en zoo veel mogelijk 
aangemaant om die geschillen in den minne te vereffenen, konde de vergade-
ring daarin niet slagen, en zijn dus die partijen vertrokken zonder tot 
vereffening te komen.

Den 27e Augustus zijn in den huwelijken staat bevestigt Willem Willemsz. 
van der Linden J.M. van Dubbeldam met Maaijke Aartsd Klijnjan, J.D. van 
'sGravendeel en Dirk Snijders J.M. met Willempje Maaskant, J.D. van 
'sGravendeel.

Den 10e september zijn getrouwd Bastiaan de Kreek, weduwenaar met 
Adriaantje Ase van der Giessen, weduwe, beide van 's-Gravendeel.

Is gelezen een missive van de bailliuw Kluit inhoudende dat zekere 
Matthieu Nolté om Sodomi gevangen zittende te Dord, den dienaar der justitie 
had overweldigt en was ontvlugt en daarom verzogt, ingeval denzelven onder 
onze jurisdictie zig mocht ophouden, hem daarvan kennis te geven. Aangeno-
men voor notificatie.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20ste September 1797, 
het 3e jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.



Vergadering der municipaliteit gehouden den 
20e september 1797 het 3e jaar der Bat. vrij-
heid, de secretaris absent. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen door ziekte van den 

secretaris niet geextendeert ter tafel zijnde, zijn de zelve niet geresumeerd. 
De voorzitter neemt het secretariaat op zich. 

Den zelven communiceert aan de verg. dat Pierre le Brun bij hem was 
geweest, met verzoek om rond te mogen gaan, ten einde ware het mogelijk, 
een huisje op te slaan, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert 
dat de vergadering zig daarmede niet kan inlaten, maar dit aan hem zelve over 
te laten, dat intusschen de municipaliteit het hem niet zal verbieden. 

Voorts doet de commissie van het schoolwezen rapport van haar werkzaam-
heden, op de laatste vergadering, welk rapport voor notificatie is aangenomen. 

Vervolgens is door den voorzitter voorgesteld om nogmaals door een 
commissie te benoemen uit deze vergadering te beproeven om het geld zoo van 
verschotten als requisitien te krijgen, te meer, dewijl den burger Crans te 
Dord aan hem dit geraden had, en is conform dat voorstel geconcludeert, en 
daartoe verzogt de burgers Pasman en Lamme die zulks ook op zig namen. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Jacob R. Visser J.M. met Pieternelle 
Jac. Mookhoek, wed. beide van 'sGravendeel. 

Voorts is geresolveert om aanstaande zondag den 24 september bij publica-
tie bekend te maken dat bij voortdurent nat weer, vervolgens ider zaturdag de 
straten elk voor zijn huis zal moeten zijn geschopt op de boete van 30 
stuivers, en dat dezelve des namiddags ten drie uuren zal worden geschou-
wen. 

Is gecompareerd een commissie uit de grondvergadering alhier, zeggende 
gelast te zijn, om bij Municipaliteit te onderzoeken, of er ook genoegzame 
redenen voor zijn, dat de lijst der stemgeregtigde burgers is veranderd en zoo 
nee, te insteeren, dat hij weder in zijn vorige form werd aangebragt. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert aan de commisie te berigten 
dat er op zijn tijt volgens 't reglement op zoude worden geantwoord. 

Is door den burger Koen van Strijen voorgesteld, om voortaan de militairen 
voor een nagt, bij de hospesen ten kosten van het dorp te inquartieren, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en geresolveert de 
eerstvolgende vergadering de herbergiers te horen, wie van hun zulks voor de 
minste prijs zoude willen doen. 

Is gedelibereert over de vraag van de commissie van huishoudelijke directie 
alhier waar dezelve zal bijeenkomen (gelijk overeenkomstig het reglement voor 
de bataafsche gewapende burgermagt door de municipaliteit een bekwame 
plaats om te vergaderen moet werden aangewezen) en is geresolveert provisi-
oneel in de landsloots bij den burger Lamme. 

Is voor de vergadering verschenen Meeuis(!) Uitterlinden met een pretensie 
van 15 guldens voor het drie maal varen der brandspuit bij het voormalige 
bestuur. Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert de leden van het oude 
bestuur daarover te horen. 
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Vergadering der municipaliteit gehouden den 
20e september 1797 het 3e jaar der Bat. vrij-
heid, de secretaris absent.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen door ziekte van den 

secretaris niet geextendeert ter tafel zijnde, zijn de zelve niet geresumeerd.
De voorzitter neemt het secretariaat op zich.

Den zelven communiceert aan de verg. dat Pierre le Brun bij hem was 
geweest, met verzoek om rond te mogen gaan, ten einde ware het mogelijk, 
een huisje op te slaan, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert 
dat de vergadering zig daarmede niet kan inlaten, maar dit aan hem zelve over 
te laten, dat intusschen de municipaliteit het hem niet zal verbieden.

Voorts doet de commissie van het schoolwezen rapport van haar werkzaam-
heden, op de laatste vergadering, welk rapport voor notificatie is aangenomen.

Vervolgens is door den voorzitter voorgesteld om nogmaals door een 
commissie te benoemen uit deze vergadering te beproeven om het geld zoo van 
verschotten als requisitien te krijgen, te meer, dewijl den burger Crans te 
Dord aan hem dit geraden had, en is conform dat voorstel geconcludeert, en 
daartoe verzogt de burgers Pasman en Lamme die zulks ook op zig namen.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Jacob R. Visser J.M. met Pieternelle 
Jac. Mookhoek, wed. beide van 'sGravendeel.

Voorts is geresolveert om aanstaande zondag den 24 september bij publica-
tie bekend te maken dat bij voortdurent nat weer, vervolgens ider zaturdag de 
straten elk voor zijn huis zal moeten zijn geschopt op de boete van 30 
stuivers, en dat dezelve des namiddags ten drie uuren zal worden geschou-
wen.

Is gecompareerd een commissie uit de grondvergadering alhier, zeggende 
gelast te zijn, om bij Municipaliteit te onderzoeken, of er ook genoegzame 
redenen voor zijn, dat de lijst der stemgeregtigde burgers is veranderd en zoo 
nee, te insteeren, dat hij weder in zijn vorige form werd aangebragt.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert aan de commisie te berigten 
dat er op zijn tijt volgens 't reglement op zoude worden geantwoord.

Is door den burger Koen van Strijen voorgesteld, om voortaan de militairen 
voor een nagt, bij de hospesen ten kosten van het dorp te inquartieren, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en geresolveert de 
eerstvolgende vergadering de herbergiers te horen, wie van hun zulks voor de 
minste prijs zoude willen doen.

Is gedelibereert over de vraag van de commissie van huishoudelijke directie 
alhier waar dezelve zal bijeenkomen (gelijk overeenkomstig het reglement voor 
de bataafsche gewapende burgermagt door de municipaliteit een bekwame 
plaats om te vergaderen moet werden aangewezen) en is geresolveert provisi-
oneel in de landsloots bij den burger Lamme.

Is voor de vergadering verschenen Meeuis(!) Uitterlinden met een pretensie 
van 15 guldens voor het drie maal varen der brandspuit bij het voormalige 
bestuur. Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert de leden van het oude 
bestuur daarover te horen.



Den 1 le october heeft de secretaris, uit naam der vergadering of municip. 
aan de grondvergadering hoofdzakelijk per missive berigt, dat nog voorzitter, 
nog schepenen iets van de verandering van de stemlijst hebben geweten, en 
'er ook door geen van hun nadat er op die wijs al gebruik van was gemaakt, 
eenige reflectie is gevallen, maar dat hunner secretaris zulks waarschijnlijk 
zal hebben gedaan tot gemak, in die gevallen, als de municip. in de vier 
grondvergaderingen moet werden verdeeld, dat zij voor het overige niet 
kunnen beseffen, dat denzelven er andere redenen voor heeft gehad (gelijk hij 
ook aan de voorzitter zulks heeft verklaard) en eindelijk dat om allen dezen de 
municip. het best oordeelde, de lijst weder in zijnen vorigen form te brengen. 

Zondag, den 15e october zijn in den huwelijken staat bevestigt, Jan 
Kooimans, J.M. met Jenneke Reedijk J.D., beide van S'deel. 

Is door de voorzitter een brief ter tafel gebragt, van de Commissie van 
Onderzoek wegens den 16e penning te Dord en ressort van dien, inhoudende 
een verzoek om op een bepaalde dag imand uit deze verg. of wel een ander 
perzoon bij hunlieden te zenden, ten einde eenige informatien te bekomen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is om gewigtige redenen goedgevonden om 
aan dat verzoek niet te voldoen, dog aan de commissie te verzoeken, aan de 
municip. een lijst over te zenden van alle verdagte perzonen, dat dan de 
municipaliteit eenparig daarover konde oordelen, vermits het zeker is, dat de 
geheele vergadering er beter over kan oordelen, dan een lid en dan ook een 
perzoon daarmede niet word bezwaard. 

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 18e October 1797, het 
derde jaar der Bataafsche vrijheid. 	 H. Pasman schout 

Vergadering gehouden op woensdag den 18e October 
1797, het derde jaar der Bat. vrijheid, abzent de 
burgers Verijp, Bijvank en de secretaris. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Zijn ter tafel gebragt en gelezen drie aanschrijvingen, zoo van het 

Provintiaal Bestuur als Committé van Holland en voor notificatie aangeno-
men. 

Is door de voorzitter in deliberatie gebragt of de brandspuit in dit voorjaar  
zal worden geprobeert, ja dan neen, en geresolveert zulks niet te doen, maar  
wel erna te zien. 

Is door den burger Smits geproponeert, om de brandspuit volgens het 
regelement voor 't vervolg wel twee maal sjaars te probeeren, dog ten minsten 
kosten van het dorp ider reis door een wijk, waarover gedelibereert zijnde, is 
unaniem conform dat voorstel geconcludeert, met deze bijvoeging dat aan die 
wijk welke werkzaam is geweest zal werden verzogt en desnoods gelast om de 
verteering als redelijke menschen te gebruiken, en niet zo onbeschoft als 
tevoren heeft plaatsgehad, alsmede dat zig de andere wijk, die vrij is, van de 
verteering alsdan moet onthouden. 

Is door de voorzitter een vraag voorgesteld van den omroeper wie verstaan 
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Den 11e october heeft de secretaris, uit naam der vergadering of municip. 
aan de grondvergadering hoofdzakelijk per missive berigt, dat nog voorzitter, 
nog schepenen iets van de verandering van de stemlijst hebben geweten, en 
'er ook door geen van hun nadat er op die wijs al gebruik van was gemaakt, 
eenige reflectie is gevallen, maar dat hunner secretaris zulks waarschijnlijk 
zal hebben gedaan tot gemak, in die gevallen, als de municip. in de vier 
grondvergaderingen moet werden verdeeld, dat zij voor het overige niet 
kunnen beseffen, dat denzelven er andere redenen voor heeft gehad (gelijk hij 
ook aan de voorzitter zulks heeft verklaard) en eindelijk dat om allen dezen de 
municip. het best oordeelde, de lijst weder in zijnen vorigen form te brengen.

Zondag, den 15e october zijn in den huwelijken staat bevestigt, Jan 
Kooimans, J.M. met Jenneke Reedijk J.D., beide van S'deel.

Is door de voorzitter een brief ter tafel gebragt, van de Commissie van 
Onderzoek wegens den 16e penning te Dord en ressort van dien, inhoudende 
een verzoek om op een bepaalde dag imand uit deze verg. of wel een ander 
perzoon bij hunlieden te zenden, ten einde eenige informatien te bekomen.

Waarover gedelibereert zijnde, is om gewigtige redenen goedgevonden om 
aan dat verzoek niet te voldoen, dog aan de commissie te verzoeken, aan de 
municip. een lijst over te zenden van alle verdagte perzonen, dat dan de 
municipaliteit eenparig daarover konde oordelen, vermits het zeker is, dat de 
geheele vergadering er beter over kan oordelen, dan een lid en dan ook een 
perzoon daarmede niet word bezwaard.

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 18e October 1797, het 
derde jaar der Bataafsche vrijheid. H. Pasman schout

....

Vergadering gehouden op woensdag den 18e October 
1797, het derde jaar der Bat. vrijheid, abzent de 
burgers Verijp, Bijvank en de secretaris.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Zijn ter tafel gebragt en gelezen drie aanschrijvingen, zoo van het 

Provintiaal Bestuur als Committé van Holland en voor notificatie aangeno-
men.

Is door de voorzitter in deliberatie gebragt of de brandspuit in dit voorjaar 
zal worden geprobeert, ja dan neen, en geresolveert zulks niet te doen, maar 
wel erna te zien.

Is door den burger Smits geproponeert, om de brandspuit volgens het 
regelement voor 't vervolg wel twee maal sjaars te probeeren, dog ten minsten 
kosten van het dorp ider reis door een wijk, waarover gedelibereert zijnde, is 
unaniem conform dat voorstel geconcludeert, met deze bijvoeging dat aan die 
wijk welke werkzaam is geweest zal werden verzogt en desnoods gelast om de 
verteering als redelijke menschen te gebruiken, en niet zo onbeschoft als 
tevoren heeft plaatsgehad, alsmede dat zig de andere wijk, die vrij is, van de 
verteering alsdan moet onthouden.

Is door de voorzitter een vraag voorgesteld van den omroeper wie verstaan 



moeten worden door buitenlieden, en unaniem geoordeelt de zodanige die niet 
op of onder de jurisdictie van 's Gravendeel en Leerambagt thuishoren. 

Is door den voorzitter gelezen een publicatie van het Provintiaal Bestuur 
van Holland in dato 6e april 1797, onder anderen inhoudende een exhortatie 
aan alle municipaliteiten, om zodanige plaatselijke amptenaren dewelke niet 
volgens het reglement gearresteert bij de nationale vergadering van de 
wapenoefening zijn vrijgesteld of uitgesloten, te gelasten, dezelve op te vatten, 
op poene van anders verstoken te worden van hun ampt. 

Voorts is door den burger Bongers gezegt, dat hij vermeende dat er burgers 
op het dorp zijn die aan haar verpligting niet voldoen, in het geven van haren 
as, daarover gedelibereert zijnde, is unaniem geconcludeert om op morgen een 
sterke publicatie te doen, inhoudende dat een ieder volgens het octrooij zal 
hebben te zorgen, daaraan stiptelijk te voldoen, op poene van zig de 
onaangename gevolgen, contrarie handelende, daaruit zullende voortvloeijen, 
zig te zullen moeten getroosten, alsmede dat den asophaalder gelast en 
verpligt word van den onwilligen terstond kennis te geven, aan de voorzitter of 
leden van de municipaliteit. 

Is door den burger Diepenhorst voorgesteld een acte te geven aan Jan van 
der Giessen wonende onder deze jurisdictie als tapper, waarover gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden dit advijs te houden tot een volgende vergadering en 
intusschen nader onderzoek te doen. 

Voorts is eenparig geresolveerd dat de schout tegen de eerstvolgende 
burendingdag de finantieele staat van het dorp met den secretaris zoo na 
mogelijk zal opmaken en ter tafel brengen, ten einde de vergadering in staat te 
stellen, den omslag op de huizen daarna in te rigten. 

Dirk Smaal, gedagvaart en niet gecompareerd zijnde, is geresolveerd hem 
ten overvloede door de schout nog eens te doen afvragen, of hij voornemens is 
te betalen ja dan neen, en zo neen, dat hij dan zig zal hebben te getroosten de 
gevolgen. 

Is goedgevonden overeenkomstig decreet der voorg. vergadering op de 
propositie van den burger van Strijen genomen, ten aansien van de billette-
ring der militairen bij de hospesen, dezelve te dagvaarden tegen hedenavond 
ten zeven uuren. 

Wordende de vergadering vervolgens geadjourneert tot heden avond ten 
zeven uuren. 

Avondzitting van die in zelfden dag, alle 
de leden prezent uitgenomen de 
secretaris. 

De voorzitter neemt het secretariaat waar. 
De vergadering gaat terstond over met een begin te maken om de quotisatie 
op de huizen te revideeren en te egaliseeren. 

Is voor de vergadering gerequireert den burger Pierre le Brun, ten einde 
hem over zijn zeggen, tegen eenige lieden alsof de municip. hem last had 
gegeven om een collecte te doen ten einde een huisje op te slaan, te 
onderhouden en hem te gelasten voortaan zulks niet meer te doen, hetwelk 
door hem wierd aangenomen. 

Is voor de verg. verschenen den burger Dirk Smaal dewelke naar de rede- 
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moeten worden door buitenlieden, en unaniem geoordeelt de zodanige die niet 
op of onder de jurisdictie van 's Gravendeel en Leerambagt thuishoren.

Is door den voorzitter gelezen een publicatie van het Provintiaal Bestuur 
van Holland in dato 6e april 1797, onder anderen inhoudende een exhortatie 
aan alle municipaliteiten, om zodanige plaatselijke amptenaren dewelke niet 
volgens het reglement gearresteert bij de nationale vergadering van de 
wapenoefening zijn vrijgesteld of uitgesloten, te gelasten, dezelve op te vatten, 
op poene van anders verstoken te worden van hun ampt.

Voorts is door den burger Bongers gezegt, dat hij vermeende dat er burgers 
op het dorp zijn die aan haar verpligting niet voldoen, in het geven van haren 
as, daarover gedelibereert zijnde, is unaniem geconcludeert om op morgen een 
sterke publicatie te doen, inhoudende dat een ieder volgens het octrooij zal 
hebben te zorgen, daaraan stiptelijk te voldoen, op poene van zig de 
onaangename gevolgen, contrarie handelende, daaruit zullende voortvloeijen, 
zig te zullen moeten getroosten, alsmede dat den asophaalder gelast en 
verpligt word van den onwilligen terstond kennis te geven, aan de voorzitter of 
leden van de municipaliteit.

Is door den burger Diepenhorst voorgesteld een acte te geven aan Jan van 
der Giessen wonende onder deze jurisdictie als tapper, waarover gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden dit advijs te houden tot een volgende vergadering en 
intusschen nader onderzoek te doen.

Voorts is eenparig geresolveerd dat de schout tegen de eerstvolgende 
burendingdag de finantieele staat van het dorp met den secretaris zoo na 
mogelijk zal opmaken en ter tafel brengen, ten einde de vergadering in staat te 
stellen, den omslag op de huizen daarna in te rigten.

Dirk Smaal, gedagvaart en niet gecompareerd zijnde, is geresolveerd hem 
ten overvloede door de schout nog eens te doen afvragen, of hij voornemens is 
te betalen ja dan neen, en zo neen, dat hij dan zig zal hebben te getroosten de 
gevolgen.

Is goedgevonden overeenkomstig decreet der voorg. vergadering op de 
propositie van den burger van Strijen genomen, ten aansien van de billette-
ring der militairen bij de hospesen, dezelve te dagvaarden tegen hedenavond 
ten zeven uuren.

Wordende de vergadering vervolgens geadjourneert tot heden avond ten 
zeven uuren.

Avondzitting van die in zelfden dag, alle 
de leden prezent uitgenomen de 
secretaris.

De voorzitter neemt het secretariaat waar.
De vergadering gaat terstond over met een begin te maken om de quotisatie 
op de huizen te revideeren en te egaliseeren. 

Is voor de vergadering gerequireert den burger Pierre le Brun, ten einde 
hem over zijn zeggen, tegen eenige lieden alsof de municip. hem last had 
gegeven om een collecte te doen ten einde een huisje op te slaan, te 
onderhouden en hem te gelasten voortaan zulks niet meer te doen, hetwelk 
door hem wierd aangenomen.

Is voor de verg. verschenen den burger Dirk Smaal dewelke naar de rede-



nen gevraagt wierd waarom hij de bode niet betaalde, waarop hij het een en 
ander inbragt, dat niets beduidend was, waarop hij door den voorzitter wierd 
bestraft en afgevraagd of hij voornemens was te betalen, dan niet, waarop hij 
antwoorde, ik zal betalen, de bode kan morgen maar om zijn geld komen. 

Voorts stonden binnen de geciteerde hospesen en haar voorgesteld zijnde, 
om in te schrijve wie van haar voor de minste prijs, de militairen voor een nagt 
wilde inkwartieren ten kosten van het dorp, bedankten zij daar allen voor. 
Voorts om bij loting te trekken, wie de eerste van haar zoude zijn wie de 
inquartiering had, bedankten zij insgelijks alle, waarop is geresolveert hun te 
gelasten zulks bij beurten te doen, en een lijstje bij inquartierlijst te voegen, 
en wel in deze ordre, als eerst bij Pieter Vervoorn, voort Frans Ketting, 
Cornelis den Boer, David Schreiber, Arij Roc. Smits, Frans van Warendorp, 
Dirk Smaal en Pieter de Vries. 

Eindelijk is geresolveert om nu aanstaande zondag te doen publiceeren. dat 
het 14e artijkel van des dorpskeuren, zijnde een verbod van het niet mogen 
lopen van paarden, koeijen &c. over des dorps straten, met primo januarij 
1798, weder op nieuw in werking zal werden gebragt. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 23e October 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout, 

Vergadering gehouden op maandag den 23e october 
1797, het derde jaar der Bataavsche Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigd Elias Mozes Stibbo, J.M. van Zwol 

met Belia Salomonsdochter Cohen, J.D. van 'S Gravendeel, beide van de 
joodsche natie. 

Vervolgens ging men over om de quotisatie op de huizen te revideeren en te 
egaliseeren en vorderden zoo verre dat men het dorp af deed. 

De secretaris verzoekt voor Pieter Adriaansz. den Hartog actens van 
admissie als tapper, alsmede van zout en zeep, &c, dog de vergadering merkt 
aan, dat er bij de vorige bijeenkomst over gesproken was om geen actens van 
admissie voor 't vervolg meer te geven dan aan stemgeregtigde burgers, dog 
dat zulks evenwel tot geen besluit was gekomen, maar wel om informatien in 
te nemen omtrent die zaak, waarop den burger Lamme zeide dat P. den 
Hartog bij hem was geweest, en hadde gezegt dat hij stemgeregtigd burger 
wilde worden, zodat doe de secretaris gelast wierd hem de verzogte actens te 
geven en is na deliberatie geresolveert geen actens voor het vervolg te verlenen 
dan aan stemgeregtigde burgers. 

Verder wierd voorgesteld om een commissie te benoemen ten einde met een 
regtsgeleerde te advijseeren omtrent de hospesen, ingeval zij weigerden om de 
militairen ieder op haar beurt te inquartieren ten kosten van het dorp, of de 
municip. dan het regt zou hebben om hare actens in te trekken, het welk 
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nen gevraagt wierd waarom hij de bode niet betaalde, waarop hij het een en 
ander inbragt, dat niets beduidend was, waarop hij door den voorzitter wierd 
bestraft en afgevraagd of hij voornemens was te betalen, dan niet, waarop hij 
antwoorde, ik zal betalen, de bode kan morgen maar om zijn geld komen.

Voorts stonden binnen de geciteerde hospesen en haar voorgesteld zijnde, 
om in te schrijve wie van haar voor de minste prijs, de militairen voor een nagt 
wilde inkwartieren ten kosten van het dorp, bedankten zij daar allen voor. 
Voorts om bij loting te trekken, wie de eerste van haar zoude zijn wie de 
inquartiering had, bedankten zij insgelijks alle, waarop is geresolveert hun te 
gelasten zulks bij beurten te doen, en een lijstje bij inquartierlijst te voegen, 
en wel in deze ordre, als eerst bij Pieter Vervoorn, voort Frans Ketting, 
Cornelis den Boer, David Schreiber, Arij Roc. Smits, Frans van Warendorp, 
Dirk Smaal en Pieter de Vries.

Eindelijk is geresolveert om nu aanstaande zondag te doen publiceeren. dat 
het 14e artijkel van des dorpskeuren, zijnde een verbod van het niet mogen 
lopen van paarden, koeijen &c. over des dorps straten, met primo januarij 
1798, weder op nieuw in werking zal werden gebragt.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 23e October 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout, 
.......

Vergadering gehouden op maandag den 23e october 
1797, het derde jaar der Bataavsche Vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigd Elias Mozes Stibbo, J.M. van Zwol 

met Belia Salomonsdochter Cohen, J.D. van 'S Gravendeel, beide van de 
joodsche natie.

Vervolgens ging men over om de quotisatie op de huizen te revideeren en te 
egaliseeren en vorderden zoo verre dat men het dorp af deed.

De secretaris verzoekt voor Pieter Adriaansz. den Hartog actens van 
admissie als tapper, alsmede van zout en zeep, &c, dog de vergadering merkt 
aan, dat er bij de vorige bijeenkomst over gesproken was om geen actens van 
admissie voor 't vervolg meer te geven dan aan stemgeregtigde burgers, dog 
dat zulks evenwel tot geen besluit was gekomen, maar wel om informatien in 
te nemen omtrent die zaak, waarop den burger Lamme zeide dat P. den 
Hartog bij hem was geweest, en hadde gezegt dat hij stemgeregtigd burger 
wilde worden, zodat doe de secretaris gelast wierd hem de verzogte actens te 
geven en is na deliberatie geresolveert geen actens voor het vervolg te verlenen 
dan aan stemgeregtigde burgers.

Verder wierd voorgesteld om een commissie te benoemen ten einde met een 
regtsgeleerde te advijseeren omtrent de hospesen, ingeval zij weigerden om de 
militairen ieder op haar beurt te inquartieren ten kosten van het dorp, of de 
municip. dan het regt zou hebben om hare actens in te trekken, het welk 



goedgekeurd zijnde, is besloten den notaris Falders zijn advis daarover in te 
nemen, en zijn daartoe benoemd de burgers Diepenhorst en Bijvank, zullende 
dan die burgers dan ook tegelijk informeeren, of het bestaanbaar, is om geen 
actens te verleenen, dan aan stemgeregtigde burgers, waarna de vergadering 
scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 29e October 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 29e Oct. 
1797, het derde jaar der Bat. vrijheid, abzent 
den burger Diepenhorst 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik Uitterlinden weduwenaar  
met Anna D. Bijl J.D. beide van 's deel. 

Is gelezen een missive ondertekend door burgers W. Kluit, Lz., H. Pasman, 
H. Diepenhorst en J. Overweel, luijdende als volgt 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De correspondeerende commissie te 's Graven-
deel en Leer-Ambagt ter instant bediening eenen 
inschrijving voor de weduwen en weesen der 
gesneuvelden, alsmede voor de verminkten 
aan de municipaliteit van 's Gravendeel en Leer-
Ambagt 

Medeburgers! 
Door de leden der grondvergadering alhier benoemt zijnde, tot eene commissie, 
om met eene diergelijke commissie uit de grondvergadering te Strijen te 
correspondeeren, tot het effectueeren van eene generale inteekening in het 
district van Maas en Hollands Diep, of wel den Hoekschen Waard voor den 
weduwen en weesen der ongelukkige gesneuvelden en verminkten, in de 
bekende actie van den 11 en 12e oct. 

Zo hebben wij nodig gevonden deze commissie in het uitoeffenen van den hun 
opgedragen last, eene benaming te geven. En het best geoordeelt onze werk-
zaamheden uit te oefenen, onder de naam van 

de norrespcmdeerende remmissie te '.s Gravendeel. en Leer-Amhagt 
ter instan.twordin.g(?) eenen inschrijving mor de weduwen en weesen 
van. gesneuvelden aLsmede im -)r de vermin.kten 

Wij hebben gemeent ulieden hiervan kennisse te moeten geven, en uwe 
approbatie daarop te verzoeken, ten einde wij als eene wettige geconstitueerde 
en georganiseerde commissie, konnen beschouwt worden en werkzaam zijn, 
Heil en broederschap 	 uwe medeburgers, de commissie voom. 

's-Gravendeel, den 26 Oct. 
1797, het 3e jr. der 	 (w.g.) W. Kluit Lz., H. Pasman, 
Bat. vrijheid 	 H. Diepenhorst, J. Overweel 

Daarover gedelibereert zijnde is geresolveert het daarbij geposeerde te 
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goedgekeurd zijnde, is besloten den notaris Falders zijn advis daarover in te 
nemen, en zijn daartoe benoemd de burgers Diepenhorst en Bijvank, zullende 
dan die burgers dan ook tegelijk informeeren, of het bestaanbaar, is om geen 
actens te verleenen, dan aan stemgeregtigde burgers, waarna de vergadering 
scheide.
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 29e October 1797, het 
derde jaar der Bataavsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 29e Oct. 
1797, het derde jaar der Bat. vrijheid, abzent 
den burger Diepenhorst

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteerd en 
geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik Uitterlinden weduwenaar 
met Anna D. Bijl J.D. beide van 's deel.

Is gelezen een missive ondertekend door burgers W. Kluit, Lz., H. Pasman, 
H. Diepenhorst en J. Overweel, luijdende als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De correspondeerende commissie te 's Graven-
deel en Leer-Ambagt ter instant bediening eenen 
inschrijving voor de weduwen en weesen der 
gesneuvelden, alsmede voor de verminkten
aan de municipaliteit van 's Gravendeel en Leer-
Ambagt

Medeburgers!
Door de leden der grondvergadering alhier benoemt zijnde, tot eene commissie, 
om met eene diergelijke commissie uit de grondvergadering te Strijen te 
correspondeeren, tot het effectueeren van eene generale inteekening in het 
district van Maas en Hollands Diep, of wel den Hoekschen Waard voor den 
weduwen en weesen der ongelukkige gesneuvelden en verminkten, in de 
bekende actie van den 11 en 12e oct. ll.

Zo hebben wij nodig gevonden deze commissie in het uitoeffenen van den hun 
opgedragen last, eene benaming te geven. En het best geoordeelt onze werk-
zaamheden uit te oefenen, onder de naam van 

de correspondeerende commissie te 's Gravendeel en Leer-Ambagt 
ter instantwording(?) eenen inschrijving voor de weduwen en weesen 
van gesneuvelden alsmede voor de verminkten

Wij hebben gemeent ulieden hiervan kennisse te moeten geven, en uwe 
approbatie daarop te verzoeken, ten einde wij als eene wettige geconstitueerde 
en georganiseerde commissie, konnen beschouwt worden en werkzaam zijn,
Heil en broederschap uwe medeburgers, de commissie voorn.

's-Gravendeel, den 26 Oct.
1797, het 3e jr. der (w.g.) W. Kluit Lz., H. Pasman, 
Bat. vrijheid H. Diepenhorst, J. Overweel

Daarover gedelibereert zijnde is geresolveert het daarbij geposeerde te 



approbeeren en alzo deze commissie te houden voor wettig geconstitueert en 
georganiseert. 

En zal extract dezes aan gemelde commissie tot denzelver narigt werden ter 
hand gesteld. 

Is voor de vergadering verschenen Matthijs Kortman, woonende te Zwijn-
drecht, welke zich beklaagde over de wed. Jacob Mookhoek en de wed. Jan 
Klijnjan, beide wonende alhier, vermits hij aan ider van hun een varken had 
verkogt in de maand October 1796 voor f 7:-:- , dat de conditie was om op 
meij 1797 te betalen, en dat hij tot nog toe geen duit van haar had ontfangen, 
schoon hij had gezegt, dat ider week maar een gulden zoude afdoen en voorts 
dat hij nu vernomen had, dat dezelve varkens in deze week zouden worden 
geslagt en daarom haar had gevraagt om een half aan hem te verkopen, dog 
dat ze dat ook geweigerd hadden, waarover gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden die twee weduwen op staande voet te ontbieden, dewelke 
gecompareert zijnde, zeiden dat de conditie niet was geweest om op meij te 
betalen, zoo als Kortman zeide, maar zoo dat ze zouden betalen als ze geld 
hadden en dat ze dat ook zouden doen en daarom ider een vierde van haar  
verken hadden verkocht, ten dien einde de wed. Mookhoek aan haar dogter en 
de andere aan Pieter Schotsman, waarmede Kortman genoegen nam en zij 
allen vertrokken. 

De voorzitter zegt dat hij bij zig heeft gehad Cornelis Robbemond en 
Laurens de Kievit, dewelke ider voor haar zoon van de Municipaliteit in haar  
geval verzogten een declaratoir ten einde op pro deo en zonder zegels bediend 
te worden. 

Waarover gedelibereert zijnde, is eenparig geresolveert om aan Laurens de 
Kievit voor zijn zoon zodanig declaratoir te geven, maar dat aan het verzoek 
van Robbemond niet kan worden voldaan. 

Waarna Laurens de Kievit binnenstaande, dat verzoek deed en verklaarde 
dat zijn zoon niets hoegenaamd in de wereld had, waarop hem door de 
voorzitter wierd gezegt dat de vergadering aan zijn verzoek zoude voldoen. 

Voorts C. Robbemond binnenstaande deed hetzelfde verzoek, dog konde 
niet verklaren, dat hij geheel onvermogend was, waarom dan ook de 
vergadering geen vrijheid vond om aan zijn verzoek te voldoen. 

Voorts ging men over, om het quohier van de quotisatie gelden te egalisee-
ren, en wierd hetzelve aan het einde gebragt. 

De burger Bongers proponeert om een commissie te benoemen, ten einde 
ter secretarie alhier een register te formeeren, van al de placaten en publica-
tien die zedert de revolutie in 1795 zijn gearresteert, en ze in ordre van ider 
een exemplaar aanrijgen(?), ten einde die op de regtkamer te plaatzen. 

Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering het met het voorstel 
volmaakt eens, edog den voorzitter adviseerde, dat zijns bedunkens, het door 
de secretaris alleen wel zoude kunnen werden gedaan, vermits denzelve het 
zoude kunnen doen, wanneer hij best tijt hadde, en is conform geconcludeerd. 

De commissie benoemt, om over de hospesen &c. bij de notaris Felders te 
advijseren, word verzogt om dan ook te gaan bij van Lith de Jeude, ten einde 
over het geld van de arresten te spreken, dan maar een lid ervan prezent 
zijnde, word het door dat lid aangenomen, die het ook op zig nam met zijn 
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approbeeren en alzo deze commissie te houden voor wettig geconstitueert en 
georganiseert.

En zal extract dezes aan gemelde commissie tot denzelver narigt werden ter 
hand gesteld.

Is voor de vergadering verschenen Matthijs Kortman, woonende te Zwijn-
drecht, welke zich beklaagde over de wed. Jacob Mookhoek en de wed. Jan 
Klijnjan, beide wonende alhier, vermits hij aan ider van hun een varken had 
verkogt in de maand October 1796 voor f 7:-:- , dat de conditie was om op 
meij 1797 te betalen, en dat hij tot nog toe geen duit van haar had ontfangen, 
schoon hij had gezegt, dat ider week maar een gulden zoude afdoen en voorts 
dat hij nu vernomen had, dat dezelve varkens in deze week zouden worden 
geslagt en daarom haar had gevraagt om een half aan hem te verkopen, dog 
dat ze dat ook geweigerd hadden, waarover gedelibereert zijnde, is goedge-
vonden die twee weduwen op staande voet te ontbieden, dewelke 
gecompareert zijnde, zeiden dat de conditie niet was geweest om op meij te 
betalen, zoo als Kortman zeide, maar zoo dat ze zouden betalen als ze geld 
hadden en dat ze dat ook zouden doen en daarom ider een vierde van haar 
verken hadden verkocht, ten dien einde de wed. Mookhoek aan haar dogter en 
de andere aan Pieter Schotsman, waarmede Kortman genoegen nam en zij 
allen vertrokken.

De voorzitter zegt dat hij bij zig heeft gehad Cornelis Robbemond en 
Laurens de Kievit, dewelke ider voor haar zoon van de Municipaliteit in haar 
geval verzogten een declaratoir ten einde op pro deo en zonder zegels bediend 
te worden.

Waarover gedelibereert zijnde, is eenparig geresolveert om aan Laurens de 
Kievit voor zijn zoon zodanig declaratoir te geven, maar dat aan het verzoek 
van Robbemond niet kan worden voldaan.

Waarna Laurens de Kievit binnenstaande, dat verzoek deed en verklaarde 
dat zijn zoon niets hoegenaamd in de wereld had, waarop hem door de 
voorzitter wierd gezegt dat de vergadering aan zijn verzoek zoude voldoen.

Voorts C. Robbemond binnenstaande deed hetzelfde verzoek, dog konde 
niet verklaren, dat hij geheel onvermogend was, waarom dan ook de 
vergadering geen vrijheid vond om aan zijn verzoek te voldoen.

Voorts ging men over, om het quohier van de quotisatie gelden te egalisee-
ren, en wierd hetzelve aan het einde gebragt.

De burger Bongers proponeert om een commissie te benoemen, ten einde 
ter secretarie alhier een register te formeeren, van al de placaten en publica-
tien die zedert de revolutie in 1795 zijn gearresteert, en ze in ordre van ider 
een exemplaar aanrijgen(?), ten einde die op de regtkamer te plaatzen.

Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering het met het voorstel 
volmaakt eens, edog den voorzitter adviseerde, dat zijns bedunkens, het door 
de secretaris alleen wel zoude kunnen werden gedaan, vermits denzelve het 
zoude kunnen doen, wanneer hij best tijt hadde, en is conform geconcludeerd.

De commissie benoemt, om over de hospesen &c. bij de notaris Felders te 
advijseren, word verzogt om dan ook te gaan bij van Lith de Jeude, ten einde 
over het geld van de arresten te spreken, dan maar een lid ervan prezent 
zijnde, word het door dat lid aangenomen, die het ook op zig nam met zijn 



medelid erover te spreken. 
Den burger Bongers word verzogt als hij in Dord komt, eens te gaan bij 

Santheuvel en Onderwater, ten einde met die burgers te spreken over haar  
achterstallig quotisatiengeld. Welke verzoek Bongers accepteert. 
Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e November 1797 het 
derde jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 5e 
November 1797 het derde jaar der Bataavsche 
vrijheid, abzent Diepenhorst 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van de commissie uit de Nationale Vergadering 
van dit gewest, betrekkelijk de heffing van een penning van de inkomsten en 
is voor notificatie aangenomen. 

De voorzitter stelt voor, om aanstaande zondag de 13e dezer te doen 
publiceren dat de brandschouw op zaturdag den 19e dito zal werden gedaan, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert. 

Dan hetzelve is vervolgens nog agt dagen uitgesteld, vermits door de 
commissie van Organisatie der Bataavsche Gewapende Burgermacht voor dit 
gewest aan de Commissie van Huishoudelijke Organisatie van deze plaats de 
contributiebilletten zijn toegezonden, en waarin de dag van doleantie is 
bepaald op den 19e november met verzoek per missive daarbij, dat ook de 
municip. alsdan zal vergaderen om de doleantien aan te horen. 

De voorzitter proponeert om een kistje te laten maken, ten einde de billetten 
daarin op te halen en alzo aan het negende artijkel van de publicatie van de 
Nat. Verg. in dato 12 October 1797 te voldoen, waarover gedelibereert zijnde is 
conform geconcludeerd en de burger Bongers verzogt zodanig kistje in 
gereedheid te brengen. 

De schout communiceert dat laatstleden donderdag des voormiddags agt 
fransche militairen alhier zijn gekomen, daaronder twee die ziek waren, allen 
met een wagen van Dord op het veer gebragt, zoals den burger van Strijen 
hem hadde gezegt, die veel moeite hadde gehad, om ze te inquartieren, dat hij 
en Van Strijen vrijdag daarover bij den president van den raad, de Bruijn 
hadden geweest, en vervolgens hij schout bij Hordijk, lid van de commissie 
van correspondentie der inkwartiering, en dat hij aan hem had gezegt, dat het 
ongepermitteert was, dat het bureau van correspondentie van Dord kon 
goedvinden om zieken naar ons toe te zenden, dat, als hij thuis ware geweest 
ze weder terug zoude hebben gezonden, waarop aan hem was gezegt, dat het 
slegt was zoo te handelen, dog dat er niet anders op was dan aan den eerste 
commissaris der Fransche troupen in de Haag, den burger Janssen, over de 
stad Dordrecht te klagen, alsmede dat wij van het dorp daarin niets behoeven 
te dragen, maar tegelijk aan Janssen vragen, waar wij onze verschotten 
moeten krijgen, en hoe voor het vervolg te handelen ingeval Dordrecht ons 
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medelid erover te spreken.
Den burger Bongers word verzogt als hij in Dord komt, eens te gaan bij 

Santheuvel en Onderwater, ten einde met die burgers te spreken over haar 
achterstallig quotisatiengeld. Welke verzoek Bongers accepteert.
Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e November 1797 het 
derde jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 5e 
November 1797 het derde jaar der Bataavsche
vrijheid, abzent Diepenhorst

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een aanschrijving van de commissie uit de Nationale Vergadering 
van dit gewest, betrekkelijk de heffing van een penning van de inkomsten en 
is voor notificatie aangenomen.

De voorzitter stelt voor, om aanstaande zondag de 13e dezer te doen 
publiceren dat de brandschouw op zaturdag den 19e dito zal werden gedaan, 
waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert.

Dan hetzelve is vervolgens nog agt dagen uitgesteld, vermits door de 
commissie van Organisatie der Bataavsche Gewapende Burgermacht voor dit 
gewest aan de Commissie van Huishoudelijke Organisatie van deze plaats de 
contributiebilletten zijn toegezonden, en waarin de dag van doleantie is 
bepaald op den 19e november met verzoek per missive daarbij, dat ook de 
municip. alsdan zal vergaderen om de doleantien aan te horen.

De voorzitter proponeert om een kistje te laten maken, ten einde de billetten 
daarin op te halen en alzo aan het negende artijkel van de publicatie van de 
Nat. Verg. in dato 12 October 1797 te voldoen, waarover gedelibereert zijnde is 
conform geconcludeerd en de burger Bongers verzogt zodanig kistje in 
gereedheid te brengen.

De schout communiceert dat laatstleden donderdag des voormiddags agt 
fransche militairen alhier zijn gekomen, daaronder twee die ziek waren, allen 
met een wagen van Dord op het veer gebragt, zoals den burger van Strijen 
hem hadde gezegt, die veel moeite hadde gehad, om ze te inquartieren, dat hij 
en Van Strijen vrijdag daarover bij den president van den raad, de Bruijn 
hadden geweest, en vervolgens hij schout bij Hordijk, lid van de commissie 
van correspondentie der inkwartiering, en dat hij aan hem had gezegt, dat het 
ongepermitteert was, dat het bureau van correspondentie van Dord kon 
goedvinden om zieken naar ons toe te zenden, dat, als hij thuis ware geweest 
ze weder terug zoude hebben gezonden, waarop aan hem was gezegt, dat het 
slegt was zoo te handelen, dog dat er niet anders op was dan aan den eerste 
commissaris der Fransche troupen in de Haag, den burger Janssen, over de 
stad Dordrecht te klagen, alsmede dat wij van het dorp daarin niets behoeven 
te dragen, maar tegelijk aan Janssen vragen, waar wij onze verschotten 
moeten krijgen, en hoe voor het vervolg te handelen ingeval Dordrecht ons 



weder zieke toezend. 
Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem, geresolveert zodanige missive te 

schrijven, en de secretaris zulks gelast. 
Vervolgens rapporteert een lid van de tevoren benoemde commissie, den 

burger Bijvank (vermits Diepenhorst abzent was) dat zij zich eerst hadden 
vervoegt bij De Bruijn de Neeve alwaar bleek dat die burger er weinig van wist, 
doe vervolgens bij Van Lith denwelke zig bij zijn woord hield en zeide niet te 
zullen betalen, voor hij effect van justitie had bekomen, dat zijlieden sterk 
hadden beweerd daarmede niet te stellen hadden, en in geval hij niet wilde 
betalen, de municip. genoodzaakt zou zijn de weg van regten te moeten 
inslaan. 

Dat zij voorts waren gegaan bij den notaris Felders, en hem die zaak 
hadden voorgesteld, waarop denzelven had gezegt, dat hij waarschijnelijk wel 
zoude moeten betalen, dog dat hij er nog eens nader over zoude denken, en 
dat de commissie dan nog maar eens aan moest komen. 

Dat zij vervolgens hem de keuren van de Landen van Strijen hadden laten 
lezen, en hij daarover had geadvijseert (gelijk er ook duidelijk in te zien is) dat 
de municip. het regt heeft, ingeval dezelve niet worden geobserveert, de 
bekeuringen te doen, en dan daarvan kennis geven aan de bailliuw, voorts dat 
de herber-giers niet verpligt kunnen worden, om iemand te logeeren, vermits 
zij geen logementhouders zijn, en wan-neer er imand op dit dorp een acte als 
logementhouder hadde, geen herbergier imand zoude mogen logeeren. 

Voorts rapporteert de secretaris dat hij met de schout had gesproken, en 
ook met de procureur Verhoeff (vermits hij daar evenwel moest wezen) over 
het geld van de bewuste arresten, en dat Verhoeff hem had geadvijseert, dat 
het een paal boven water was, en dus Van Lith moest betalen, dat de Municp 
haar zaak niet was, of de justitie geviolaert, was ja dan neen, dog dat hij 
intusschen van Lith er nog wel eens zoude spreeken. 

Voorts zegt de secretaris dat hij gisteren van Verhoeff een brief ontfangen 
had, met een concept sertificaat voor Simon de Kievit en Zeger Robbemond, 
waaruit bleek dat hij geen zwarigheid maakte, al wierd aan Zeger Robbemond 
ook een certificaat gegeven dat hij onvermogend is, eenige proceskosten, 
mitsgaders de zegels daartoe betrekkelijk te dragen, alschoon bezat zijn vader 
al iets, dog waarover nader wierd gedelibereert en de Municip. bleef 
zwarigheid stellen om zodanig certificaat aan S. Robbemond te geven, uit 
hoofde den ordonnantie van trouwen en begraven, wel degelijk citeeren, dat 
de kinderen in beide gevallen, volgens de staat van haar ouders zegels moeten 
gebruiken, en dus wanneer de zoon of dogter ofschoon nog niets voor zig 
zelven bezittende, en den ouders bezitten bijvoorbeeld f 12000:-:-, zoodanige 
zoon of dogter wel degelijk in de classis van f 30:-:- zoude moeten trouwen of 
werden begraven, kunnende dus dit niet overeenbrengen, dat in dit geval de 
vader iets bezittende, aan de zoon een certificaat zoude kunnen werden 
gegeven, om op pro deo te werden bediend, zonder dat voor de municip. 
naderhand daaruit wel eens de grootste onheilen zouden kunnen voorkomen, 
en wierd vervolgens eenparig geresolveert, gemelde zwarigheid door den 
secretaris per missive aan Verhoeff te doen voordragen, en in geval hij die na 
genoegen den municip. konde uit den weg ruimen, dan noch aan het verzoek 
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weder zieke toezend.
Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem, geresolveert zodanige missive te 

schrijven, en de secretaris zulks gelast.
Vervolgens rapporteert een lid van de tevoren benoemde commissie, den 

burger Bijvank (vermits Diepenhorst abzent was) dat zij zich eerst hadden 
vervoegt bij De Bruijn de Neeve alwaar bleek dat die burger er weinig van wist, 
doe vervolgens bij Van Lith denwelke zig bij zijn woord hield en zeide niet te 
zullen betalen, voor hij effect van justitie had bekomen, dat zijlieden sterk 
hadden beweerd daarmede niet te stellen hadden, en in geval hij niet wilde 
betalen, de municip. genoodzaakt zou zijn de weg van regten te moeten 
inslaan.

Dat zij voorts waren gegaan bij den notaris Felders, en hem die zaak 
hadden voorgesteld, waarop denzelven had gezegt, dat hij waarschijnelijk wel 
zoude moeten betalen, dog dat hij er nog eens nader over zoude denken, en 
dat de commissie dan nog maar eens aan moest komen.

Dat zij vervolgens hem de keuren van de Landen van Strijen hadden laten 
lezen, en hij daarover had geadvijseert (gelijk er ook duidelijk in te zien is) dat 
de municip. het regt heeft, ingeval dezelve niet worden geobserveert, de 
bekeuringen te doen, en dan daarvan kennis geven aan de bailliuw, voorts dat 
de herber-giers niet verpligt kunnen worden, om iemand te logeeren, vermits 
zij geen logementhouders zijn, en wan-neer er imand op dit dorp een acte als 
logementhouder hadde, geen herbergier imand zoude mogen logeeren.

Voorts rapporteert de secretaris dat hij met de schout had gesproken, en 
ook met de procureur Verhoeff (vermits hij daar evenwel moest wezen) over 
het geld van de bewuste arresten, en dat Verhoeff hem had geadvijseert, dat 
het een paal boven water was, en dus Van Lith moest betalen, dat de Municp 
haar zaak niet was, of de justitie geviolaert, was ja dan neen, dog dat hij 
intusschen van Lith er nog wel eens zoude spreeken.

Voorts zegt de secretaris dat hij gisteren van Verhoeff een brief ontfangen 
had, met een concept sertificaat voor Simon de Kievit en Zeger Robbemond, 
waaruit bleek dat hij geen zwarigheid maakte, al wierd aan Zeger Robbemond 
ook een certificaat gegeven dat hij onvermogend is, eenige proceskosten, 
mitsgaders de zegels daartoe betrekkelijk te dragen, alschoon bezat zijn vader 
al iets, dog waarover nader wierd gedelibereert en de Municip. bleef 
zwarigheid stellen om zodanig certificaat aan S. Robbemond te geven, uit 
hoofde den ordonnantie van trouwen en begraven, wel degelijk citeeren, dat 
de kinderen in beide gevallen, volgens de staat van haar ouders zegels moeten 
gebruiken, en dus wanneer de zoon of dogter ofschoon nog niets voor zig 
zelven bezittende, en den ouders bezitten bijvoorbeeld f 12000:-:-, zoodanige 
zoon of dogter wel degelijk in de classis van f 30:-:- zoude moeten trouwen of 
werden begraven, kunnende dus dit niet overeenbrengen, dat in dit geval de 
vader iets bezittende, aan de zoon een certificaat zoude kunnen werden 
gegeven, om op pro deo te werden bediend, zonder dat voor de municip. 
naderhand daaruit wel eens de grootste onheilen zouden kunnen voorkomen, 
en wierd vervolgens eenparig geresolveert, gemelde zwarigheid door den 
secretaris per missive aan Verhoeff te doen voordragen, en in geval hij die na 
genoegen den municip. konde uit den weg ruimen, dan noch aan het verzoek 



konde worden voldaan. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Bernardus Buurman, J.M. van Stad 

aan 't Haringvliet, met Lijntje Naaktgeboren, weduwe C. van Iperen van 's 
Deel. 

En Arij Kooimans J.M. met Pietertje Bax, J.D. beide van 'sDeel. 
De tijt te ver verlopen zijnde om het gemaakte plan van quotizatie op de 

huizen te resumeeren, is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15 november 1797, het 3e 
jaar der Bat.e Vrijheid. 

H. Pasman, T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e 
November 1797, het derde jaar der Bat. Vrijheid, 
absent Diepenhorst en Van Strijen. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van den burger Diepenhorst, inhoudende dat hij de 
vergadering door zamenlopende omstandigheden niet konde bijwonen. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van den eersten commissaris van administratie der 
fransche troupes in Den Haag, inhoudende dat hij niet bevoegt is, om 
disputen die de plaatselijke regeeringen onder elkander wegens 't logies van 
troupen of passanten hebben te beoordeelen, en ons daarom aanraad om met 
die van Dord in der minne die zaken te vereffenen. - voorts dat diegene welke 
niet langer dan 48 uuren op een plaats vertoeven voor rekening van die plaats 
zijn, en derhalven geen remboursement voor die kosten kan geschieden. 

Welke missive voor notificatie is aangenomen, en voorts geresolveert in 
geval Dord ons weer zieken toezend, zulke maatregelen te nemen als geschikt 
zullen bevonden worden. 

Is gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van Holland, 
betreffende de caserneering der fransche troupes, dewelke voor notificatie is 
aangenomen. 

De voorzitter communiceert, dat hij vernomen heeft door de secretaris, dat 
de vrouw van Teunis Aardoom tegens hem had geklaagt over de handelwijs 
van eenige burgers, die hebben kunnen goedvinden om ll. vrijdag aan de 
varkemarkt zig met haar schuit te begeven, en de gekogte varkens door 
andere perzonen, te laden en dus de vragt de schippers te ontrekken, schoon 
haar schuit ook aan de markt gereed lag, waarover gedelibereert zijnde, is 
unaniem geoordeelt, dat zulks geheel strijdig is, met de goede order, en 
daarom geresolveert die perzonen, namelijk Floris Klijnjan, Jan van der 
Giessen en Pieter Stam, staande de vergadering nog al hier te ontbieden. 

Is gelezen een missive van Verhoeff aan de secretaris geschreven, ten 
antwoord op de brief aan hem, welke inhield een bezwaar om Zeger 
Robbemond een certificaat te geven van zijn onvermogen, waarop Verhoeff 
antwoorde geen zwarigheid te maken, zoo er niet anders tegen was, als de 
ordonnantie van trouwen en begraven, waarop gedelibereert zijnde, is 
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konde worden voldaan.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Bernardus Buurman, J.M. van Stad 

aan 't Haringvliet, met Lijntje Naaktgeboren, weduwe C. van Iperen van 's 
Deel.

En Arij Kooimans J.M. met Pietertje Bax, J.D. beide van 'sDeel.
De tijt te ver verlopen zijnde om het gemaakte plan van quotizatie op de 

huizen te resumeeren, is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15 november 1797, het 3e 
jaar der Bat.e Vrijheid.

H. Pasman,  T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e 
November 1797, het derde jaar der Bat. Vrijheid, 
absent Diepenhorst en Van Strijen.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een missive van den burger Diepenhorst, inhoudende dat hij de 
vergadering door zamenlopende omstandigheden niet konde bijwonen. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van den eersten commissaris van administratie der 
fransche troupes in Den Haag, inhoudende dat hij niet bevoegt is, om 
disputen die de plaatselijke regeeringen onder elkander wegens 't logies van 
troupen of passanten hebben te beoordeelen, en ons daarom aanraad om met 
die van Dord in der minne die zaken te vereffenen. - voorts dat diegene welke 
niet langer dan 48 uuren op een plaats vertoeven voor rekening van die plaats 
zijn, en derhalven geen remboursement voor die kosten kan geschieden.

Welke missive voor notificatie is aangenomen, en voorts geresolveert in 
geval Dord ons weer zieken toezend, zulke maatregelen te nemen als geschikt 
zullen bevonden worden.

Is gelezen een aanschrijving van het provintiaal committé van Holland, 
betreffende de caserneering der fransche troupes, dewelke voor notificatie is 
aangenomen.

De voorzitter communiceert, dat hij vernomen heeft door de secretaris, dat 
de vrouw van Teunis Aardoom tegens hem had geklaagt over de handelwijs 
van eenige burgers, die hebben kunnen goedvinden om ll. vrijdag aan de 
varkemarkt zig met haar schuit te begeven, en de gekogte varkens door 
andere perzonen, te laden en dus de vragt de schippers te ontrekken, schoon 
haar schuit ook aan de markt gereed lag, waarover gedelibereert zijnde, is 
unaniem geoordeelt, dat zulks geheel strijdig is, met de goede order, en 
daarom geresolveert die perzonen, namelijk Floris Klijnjan, Jan van der 
Giessen en Pieter Stam, staande de vergadering nog al hier te ontbieden.

Is gelezen een missive van Verhoeff aan de secretaris geschreven, ten 
antwoord op de brief aan hem, welke inhield een bezwaar om Zeger 
Robbemond een certificaat te geven van zijn onvermogen, waarop Verhoeff 
antwoorde geen zwarigheid te maken, zoo er niet anders tegen was, als de 
ordonnantie van trouwen en begraven, waarop gedelibereert zijnde, is 



besloten aan Verhoeff te schrijven, dat de Municip. zeer genegen zoude zijn, 
aan het verzoek van Z. Robbemond te voldoen, in geval hij bij declaratoir de 
municip. konde verzekeren, dat er voor hun geen nadeelige gevolgen uit zijn te 
wagten, dezelve voor zijnen rekening nemende. 

Is gecompareert Florus Klijnjan, dewelke door de voorzitter wierd gezegt, 
vernomen te hebben dat hij had kunnen goedvinden ll. vrijdag en mogelijk al 
meer vrijdagen van Dord varkens voor particulieren mede te brengen, iets 
hetwelk geheel buiten ordre is, ten ware de vragt aan de schippers wierden 
gerembourseert, waarop hij antwoorde, dat het waarheid was, dat hij varkens 
had geladen, en wel om reden hij door onderscheide perzonen daartoe 
aangezogt was, dewijl de schippers geen van beiden nog in de stad waren, en 
ten twaalf uuren toen hij zijn touwtje losmaakte, er een aan de varkemarkt 
kwam, waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat zulks niets 
afdeed, dat de schippers zulks toekwam, en hem daarom uit naam der 
vergadering aanzeide, dat hij de vragt aan de schippers moest doen toekomen 
zonder manqueeren, en zig voor het vervolg wagten, zulks meer te doen, 
hetwelk denzelven aannam. 

Is gecompareert Pieter den Hartog, dewelke verzogt, om actens op den 
ouden voet aan hem te verleenen, zonder stemgeregtigd te worden, dog de 
voorzitter aan hem zeggende, dat de municipal. een resolutie had genomen, 
om aan niemand actens te verleenen dan aan stemgeregtigde burgers, en 
derhalven ook daarbuiten niet kan of mag gaan, is denzelven na eenige 
bedenkens ertoe overgegaan om het stemregt te teekenen, en de secretaris 
gelast, hem de verzogte actens te doen toekomen. 

Voorts is nog gecompareert Jan van der Giessen, wegens het varen van 
varkens, voorleden vrijdag. 
En is ook aan hem gezegt dat hij de vragt daarvan aan de schippers die zulks 
toekwam, moest restitueeren, en zig moest wagten voor het vervolg het meer 
te doen, hetwelk denzelven ook aannam. 

Voorts is geresolveert aan Pieter Stam, die ook was gedagvaard en niet 
gecompareerd, door de bode te doen aanzeggen, dat hij zorgen moet, dat de 
vragt die hij verdient heeft, met het varen van varkens 11. vrijdag, binnen twee 
maal 24 uuren na de aanzegging in handen is van de schippers, of dat hij 
anders de gevolgen voor zijne rekening heeft. 

Zo ook aan Jacob Visser, die insgelijks ll. vrijdag agt dagen varkens voor 
een ander van Dord had medegebragt. 

Vermits de vergadering niet volledig was, is er over de finantieele staat van 
het dorp, waarvan een ruwe schets, door de voorzitter wierd ter tafel gebragt, 
niet gedelibereert maar zulks uitgesteld tot aanstaande zaterdagavond. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e November 1797, het 3e 
jr. van Bat.e Vrijheid 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 
18e November 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid 

Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap 
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besloten aan Verhoeff te schrijven, dat de Municip. zeer genegen zoude zijn, 
aan het verzoek van Z. Robbemond te voldoen, in geval hij bij declaratoir de 
municip. konde verzekeren, dat er voor hun geen nadeelige gevolgen uit zijn te 
wagten, dezelve voor zijnen rekening nemende.

Is gecompareert Florus Klijnjan, dewelke door de voorzitter wierd gezegt, 
vernomen te hebben dat hij had kunnen goedvinden ll. vrijdag en mogelijk al 
meer vrijdagen van Dord varkens voor particulieren mede te brengen, iets 
hetwelk geheel buiten ordre is, ten ware de vragt aan de schippers wierden 
gerembourseert, waarop hij antwoorde, dat het waarheid was, dat hij varkens 
had geladen, en wel om reden hij door onderscheide perzonen daartoe 
aangezogt was, dewijl de schippers geen van beiden nog in de stad waren, en 
ten twaalf uuren toen hij zijn touwtje losmaakte, er een aan de varkemarkt 
kwam, waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat zulks niets 
afdeed, dat de schippers zulks toekwam, en hem daarom uit naam der 
vergadering aanzeide, dat hij de vragt aan de schippers moest doen toekomen 
zonder manqueeren, en zig voor het vervolg wagten, zulks meer te doen, 
hetwelk denzelven aannam.

Is gecompareert Pieter den Hartog, dewelke verzogt, om actens op den 
ouden voet aan hem te verleenen, zonder stemgeregtigd te worden, dog de 
voorzitter aan hem zeggende, dat de municipal. een resolutie had genomen, 
om aan niemand actens te verleenen dan aan stemgeregtigde burgers, en 
derhalven ook daarbuiten niet kan of mag gaan, is denzelven na eenige 
bedenkens ertoe overgegaan om het stemregt te teekenen, en de secretaris 
gelast, hem de verzogte actens te doen toekomen.

Voorts is nog gecompareert Jan van der Giessen, wegens het varen van 
varkens, voorleden vrijdag.
En is ook aan hem gezegt dat hij de vragt daarvan aan de schippers die zulks 
toekwam, moest restitueeren, en zig moest wagten voor het vervolg het meer 
te doen, hetwelk denzelven ook aannam.

Voorts is geresolveert aan Pieter Stam, die ook was gedagvaard en niet 
gecompareerd, door de bode te doen aanzeggen, dat hij zorgen moet, dat de 
vragt die hij verdient heeft, met het varen van varkens ll. vrijdag, binnen twee 
maal 24 uuren na de aanzegging in handen is van de schippers, of dat hij 
anders de gevolgen voor zijne rekening heeft.

Zo ook aan Jacob Visser, die insgelijks ll. vrijdag agt dagen varkens voor 
een ander van Dord had medegebragt.

Vermits de vergadering niet volledig was, is er over de finantieele staat van
het dorp, waarvan een ruwe schets, door de voorzitter wierd ter tafel gebragt, 
niet gedelibereert maar zulks uitgesteld tot aanstaande zaterdagavond.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e November 1797, het 3e 
jr. van Bat.e Vrijheid

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 
18e November 1797, het 3e jaar der Ba-
taavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De municipaliteit op verzoek van den burger Staat van Diggelen gequalifi-
ceerd door de commissie van Organisatie der Bataavsche Gewapende Burger-
macht voor dit gewest, om de doleantien te hooren van de zich bezwaard 
vindende burgers, wegens de uitschrijving der contributie op deze plaats, met 
de Commissie der Huishoudelijk Directie der Gewapende Burgermacht alhier, 
bijeen vergadert zijnde, op de regtkamer, arriveerden de burger van Diggelen, 
dewelke op verzoek van de voorzitter der Municipaliteit zijne qualificatie aan 
de secretaris overgaf, die hem de vergadering voorlas en ook in ordre wierd 
bevonden. 

Voorts stelde de voorzitter aan de burger Van Diggelen voor, de omstan-
digheid waarin deze burgerij zich bevond, namelijk dat dezelve zig in het 
voorleden jaar reeds contributie had betaald, waarvan veele andere plaatzen 
waren bevrijd gebleven, dat dit een groot misnoegen onder de burgerij 
verwekte, en met reden, vermits het geheel ongerijmt is dat de een plaats 
bezwaard word boven de andere, dat de municip. als het belang van hare 
burgerij steeds behartigende, om gemelde reden ten sterksten instaande dat 
deze plaats voor dit jaar zoude vrij zijn van betaling, althans in zooverre, dat 
diegene welke voorleden jaar volledig betaald hebben, hun quitantien tot 
betaling voor dit jaar zouden verstrekken, en de zodanigen die in het geheel 
niet of maar gedeeltelijk hebben voldaan, nu ten vollen zouden moeten 
betalen, dat zulks met de billijkheid en regtvaardigheid volmaakt strookte. 

De burger van Diggelen antwoorde daarop dat de municipaliteit wel onder 
het oog moest houden dat de tegenwoordige heffing van een geheel anderen 
aard was, dan die van het vorige jaar, dat deze was nationaal en de andere 
provintiaal, en derhalven met malkander niets gemeens hadde, dat hij daarom 
van oordeel was, dat de municip. zig met deze gegronde bezwaren behoorde te 
adresseeren bij het Provintiaal Bestuur van Holland, dat hij desniettemin 
gevoelde de gegrondheid der bezwaren van de municip voor hunne burgerij, 
en ook beloofde bij zijne committenten dat gebruik ervan te maken, dat 
enigzints voor hem mogelijk was. 

Vervolgens de tijt van doleantie daar zijnde, diende de geregtsbode aan, dat 
er verscheide burgers waren om te doleeren. 

Waarop de burger van Diggelen order gaf, dat zij dan een voor een boven 
zouden komen, dog de bode dit aan hun berigtende, zeiden zij, neen wij willen 
een voor een niet boven komen, maar alle tegelijk of anders een commissie uit 
ons midden. - Waarop de burger Van Diggelen zeide dat hij wel lijden mogt 
dat er een commissie kwam, van zes, agt, of uitterlijk tien perzonen, maar alle 
tegelijk, dat zulks niet kon wezen, want dat hij niet in staat was, om tegen 
hun allen te spreken. 

Deze boodschap weder aan hun gebragt zijnde, zeiden zij, wij moeten allen 
tegelijk boven komen, wij zenden geen commissie. Dit weder aan van Diggelen 
berigt zijnde, zeide hij, dit zal nooit gebeuren. 

Intusschen verzogt hij aan de schout, dat die eens beneden zoude gaan en 
hun de verkeertheid van hun voornemen onder het oog brengen. De schout 
dit doende en daarbij voegende hetgeen de municip. reeds aan van Diggelen 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De municipaliteit op verzoek van den burger Staat van Diggelen gequalifi-
ceerd door de commissie van Organisatie der Bataavsche Gewapende Burger-
macht voor dit gewest, om de doleantien te hooren van de zich bezwaard 
vindende burgers, wegens de uitschrijving der contributie op deze plaats, met 
de Commissie der Huishoudelijk Directie der Gewapende Burgermacht alhier, 
bijeen vergadert zijnde, op de regtkamer, arriveerden de burger van Diggelen, 
dewelke op verzoek van de voorzitter der Municipaliteit zijne qualificatie aan 
de secretaris overgaf, die hem de vergadering voorlas en ook in ordre wierd 
bevonden.

Voorts stelde de voorzitter aan de burger Van Diggelen voor, de omstan-
digheid waarin deze burgerij zich bevond, namelijk dat dezelve zig in het 
voorleden jaar reeds contributie had betaald, waarvan veele andere plaatzen 
waren bevrijd gebleven, dat dit een groot misnoegen onder de burgerij 
verwekte, en met reden, vermits het geheel ongerijmt is dat de een plaats 
bezwaard word boven de andere, dat de municip. als het belang van hare 
burgerij steeds behartigende, om gemelde reden ten sterksten instaande dat 
deze plaats voor dit jaar zoude vrij zijn van betaling, althans in zooverre, dat 
diegene welke voorleden jaar volledig betaald hebben, hun quitantien tot 
betaling voor dit jaar zouden verstrekken, en de zodanigen die in het geheel 
niet of maar gedeeltelijk hebben voldaan, nu ten vollen zouden moeten 
betalen, dat zulks met de billijkheid en regtvaardigheid volmaakt strookte.

De burger van Diggelen antwoorde daarop dat de municipaliteit wel onder 
het oog moest houden dat de tegenwoordige heffing van een geheel anderen 
aard was, dan die van het vorige jaar, dat deze was nationaal en de andere 
provintiaal, en derhalven met malkander niets gemeens hadde, dat hij daarom 
van oordeel was, dat de municip. zig met deze gegronde bezwaren behoorde te 
adresseeren bij het Provintiaal Bestuur van Holland, dat hij desniettemin 
gevoelde de gegrondheid der bezwaren van de municip voor hunne burgerij, 
en ook beloofde bij zijne committenten dat gebruik ervan te maken, dat 
enigzints voor hem mogelijk was.

Vervolgens de tijt van doleantie daar zijnde, diende de geregtsbode aan, dat 
er verscheide burgers waren om te doleeren.

Waarop de burger van Diggelen order gaf, dat zij dan een voor een boven 
zouden komen, dog de bode dit aan hun berigtende, zeiden zij, neen wij willen 
een voor een niet boven komen, maar alle tegelijk of anders een commissie uit 
ons midden. - Waarop de burger Van Diggelen zeide dat hij wel lijden mogt 
dat er een commissie kwam, van zes, agt, of uitterlijk tien perzonen, maar alle 
tegelijk, dat zulks niet kon wezen, want dat hij niet in staat was, om tegen 
hun allen te spreken.

Deze boodschap weder aan hun gebragt zijnde, zeiden zij, wij moeten allen 
tegelijk boven komen, wij zenden geen commissie. Dit weder aan van Diggelen 
berigt zijnde, zeide hij, dit zal nooit gebeuren.

Intusschen verzogt hij aan de schout, dat die eens beneden zoude gaan en 
hun de verkeertheid van hun voornemen onder het oog brengen. De schout 
dit doende en daarbij voegende hetgeen de municip. reeds aan van Diggelen 



hadde voorgesteld en waarop zij had geinsteerd, was het van dat gevolg, dat 
het op den grootsten hoop, als uitmakende het onkundigste en zedelooste 
gedeelte van 'S Gravendeels burgerij, geen invloed ter wereld hadde. 

Eenige ogenblikken daarna, naderden zij de trap van de regtkamer, met 
oogmerk om er alle tegelijk op te komen, dog de burger van Diggelen stelde zig 
aan den trap en vermaande haar in het vriendelijke de goede order in het oog 
te willen houden, en een voor een boven te komen, dog tevergeefs. Doe 
begonde zij hunne billetten aan van Diggelen aan te presenteren, met te 
zeggen, den een hij kon niet betalen, den andere hij wilde niet en diergelijke, 
dog die burger weigerde ze aan te nemen. Intusschen wierd het gedrang op de 
trap al langer hoe sterker, zodat van Diggelen genoodzaakt was de deur te 
sluiten, en doe smeten zij alle hun billetten bij de trap neder, ja zommigen 
staken ze onder door de deur. Dit verwekte een groot rumoer en beweging, 
dog eenige tijd daarna vertrok het grootste gedeelte van de snaken. Doe 
zamelde de bode die billetten bij malkander en bragt ze op de regtkamer, 
dezelve getelt zijnde, wierd bevonden dat er maar 93 waren, waarop van 
Diggelen order gaf, dezelve naukeurig ter secretarie te bewaren, om er niet een 
van af te geven. 

Vervolgens compareerde nog eenige doleanten, die zig bij de voorgemelde 
niet gevoegt hadden en dus zig beter gedroegen, dewelke alle, 't maar eenig-
zints mogelijk zijnde, vermindering kregen. 

Eindelijk wierd er nog een adres geprezenteert, geteekent door eenige 
stemgeregtigde burgers, hoofdzakelijk inhoudende 
1° surcheance van betaling, tot zoolanger er op alle plaatzen en Generale 

Registratie en organisatie zal plaats hebben. 
2° dat zij met hunne quitantien van 't voorleden jaar nu zouden betalen 
3° dat indien de vorige poincten geen plaats konden hebben, zij dan alle 

gerekent zouden worden in perzoon te hebben gedoleert, waarop de burger 
van Diggelen repliceerde, dat de municip een commissie in zin en 
substantie hetzelfde hadden voorgesteld, dat hij dat adres zoude overnemen 
en het nodige gebruik ervan maken, waarop de tekenaars van gemeld 
adres, onvermindert het verzogte door hun, voor zoverre zij prezent waren, 
in perzoon doleerden. 
Vervolgens door de Municip. in overweging genomen zijnde, het voorgeval- 

lene door den woesten hoop, is geresolveert, per missive daarvan kennis te 
geven, ter plaatze daar het behoort, en is de vergadering gescheiden tot heden 
avond ten vijf uuren. 

Gecontinueerde vergadering des avonds ten 5 uuren. 
De voorzitter communiceert dat hij 11. woensdag ter tafel had gebragt, een 

ruwe schets van de finantieele staat van het Dorp, waaruit bleek dat er te kort 
komt een som van f 468:-:-, dat hij voornemens was om dat document 
hedenavond weder ter tafel te brengen, dog ernaar gezogt hebbende, het niet 
konde vinden, dog dat men wist hoeveel er te kort kwam, en derhalven er 
weinig aan gelegen was. 

Vervolgens wierd daarover gedelibereert en geresolveert een extra ordinaire 
omslag te doen, ten einde die penningen te bekomen, waartoe een concept-
plan wierd vervaardigd, dog de tijt te verre verlopen zijnde, om dat plan te 
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hadde voorgesteld en waarop zij had geinsteerd, was het van dat gevolg, dat 
het op den grootsten hoop, als uitmakende het onkundigste en zedelooste 
gedeelte van 'S Gravendeels burgerij, geen invloed ter wereld hadde.

Eenige ogenblikken daarna, naderden zij de trap van de regtkamer, met 
oogmerk om er alle tegelijk op te komen, dog de burger van Diggelen stelde zig 
aan den trap en vermaande haar in het vriendelijke de goede order in het oog 
te willen houden, en een voor een boven te komen, dog tevergeefs. Doe 
begonde zij hunne billetten aan van Diggelen aan te presenteren, met te 
zeggen, den een hij kon niet betalen, den andere hij wilde niet en diergelijke, 
dog die burger weigerde ze aan te nemen. Intusschen wierd het gedrang op de 
trap al langer hoe sterker, zodat van Diggelen genoodzaakt was de deur te 
sluiten, en doe smeten zij alle hun billetten bij de trap neder, ja zommigen 
staken ze onder door de deur. Dit verwekte een groot rumoer en beweging, 
dog eenige tijd daarna vertrok het grootste gedeelte van de snaken. Doe 
zamelde de bode die billetten bij malkander en bragt ze op de regtkamer, 
dezelve getelt zijnde, wierd bevonden dat er maar 93 waren, waarop van 
Diggelen order gaf, dezelve naukeurig ter secretarie te bewaren, om er niet een 
van af te geven.

Vervolgens compareerde nog eenige doleanten, die zig bij de  voorgemelde 
niet gevoegt hadden en dus zig beter gedroegen, dewelke alle, 't maar eenig-
zints mogelijk zijnde, vermindering kregen.

Eindelijk wierd er nog een adres geprezenteert, geteekent door eenige 
stemgeregtigde burgers, hoofdzakelijk inhoudende 
1° surcheance van betaling, tot zoolanger er op alle plaatzen en Generale 

Registratie en organisatie zal plaats hebben.
2° dat zij met hunne quitantien van 't voorleden jaar nu zouden betalen 
3° dat indien de vorige poincten geen plaats konden hebben, zij dan alle 

gerekent zouden worden in perzoon te hebben gedoleert, waarop de burger 
van Diggelen repliceerde, dat de municip een commissie in zin en 
substantie hetzelfde hadden voorgesteld, dat hij dat adres zoude overnemen 
en het nodige gebruik ervan maken, waarop de tekenaars van gemeld 
adres, onvermindert het verzogte door hun, voor zoverre zij prezent waren, 
in perzoon doleerden.
Vervolgens door de Municip. in overweging genomen zijnde, het voorgeval-

lene door den woesten hoop, is geresolveert, per missive daarvan kennis te 
geven, ter plaatze daar het behoort, en is de vergadering gescheiden tot heden 
avond ten vijf uuren.

Gecontinueerde vergadering des avonds ten 5 uuren.
De voorzitter communiceert dat hij ll. woensdag ter tafel had gebragt, een 

ruwe schets van de finantieele staat van het Dorp, waaruit bleek dat er te kort 
komt een som van f 468:-:-, dat hij voornemens was om dat document 
hedenavond weder ter tafel te brengen, dog ernaar gezogt hebbende, het niet 
konde vinden, dog dat men wist hoeveel er te kort kwam, en derhalven er 
weinig aan gelegen was. 

Vervolgens wierd daarover gedelibereert en geresolveert een extra ordinaire 
omslag te doen, ten einde die penningen te bekomen, waartoe een concept-
plan wierd vervaardigd, dog de tijt te verre verlopen zijnde, om dat plan te 



kunnen arresteeren, is goed gevonden hetzelve te stellen in handen eener 
personeele commissie, ten einde heden over agt dagen meer evenredig en in 
ordre ter tafel te brengen en zijn tot die commissie benevens de secretaris 
benoemt, de burgers Diepenhorst en Bijvank. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23 November 1797, het 3de 
jaar der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op donderdag 
den 23e November 1797, het 3de jaar  
der Bat. vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent, met een kleine verandering. 

De voorzitter zegt dat uit de resumtie der notulen is gebleken, dat de 
vergadering heeft gedecreteert, per missive zig te adresseeren wegens het 
voorgevallene voorleden zaturdag, ter plaatze daar het behoort, en dus aan 
den commissie van algemeene directie ter organisatie der Bataafsche 
gewapende burgermacht voor dit gewest, en daarom pre-advijseerde om 
zodanig een missive door den secretaris te doen concipiëeren in den geest der 
vergadering en dezelve aanstaande zaturdag ter tafel te brengen, en is 
conform geconcludeert. 

Voorts zegt de voorzitter, dat hij aan de vergadering moest communiceren, 
dat door hem van de vrouw van Teunis Aardoom was vernomen, den burger 
Diepenhorst aan haar hadde gezegt, hij zoude het haar niet raden om 't geld 
te halen bij Florus Klijnjan, wegens het varen der varkens, dat hij van oordeel 
was, dat ider van Dord mede konde brengen wat hij wilde voor een ander; iets 
hetwelk zijns bedunken geheel ongerijmt is, vermits door zulke gezegden van 
leden der municipaliteit de decreten van deze vergadering illisoir wierden 
gemaakt, dog den burger Diepenhorst ontkende dit gezegde, en zeide dat hij 
alleen gezegt hadde, dat als het zijn zaak was, hij het geld bij Florus Klijnjan 
niet zoude halen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert het 
genomen decreet te mainteneren, en die perzonen tevoren genoemt, nogmaals 
te doen aanzeggen, om te zorgen, dat de schippers binnen twee maal 24 
uuren de vragt voor het varen der varkens hebben, en in geval van weigering 
de gevolgen daaruit voortvloeijende, zig zullen moeten getroosten. 

De voorzitter zegt, dat hij vermeend reden van klagten te hebben, vermits 
zijn buurman, Jan Jse Visser, benevens zijn huis heeft staan een zogenaamd 
boenhuisje, daar hij in stookt, en waarvan de schoorsteen maar even boven 
het dak opgemetselt is, derhalven verre beneden de keur, dewelke dicteert dat 
het moet zijn vier voeten boven het dak, alsmede dat in hetzelve word 
gewassen, waardoor dat vuile water daarin uitgegoten werdende, door een 
gootgat den dijk afloopt beneden op de straat en daar blijft staan tot nadeel 
van zijn huis dat hij begrijpt, dit niet verpligt te zijn dit te dulden en daarom 
voorziening verzoekt. 

Waarover gedelibereerd zijnde, is geresolveert met het doen van brand- 
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kunnen arresteeren, is goed gevonden hetzelve te stellen in handen eener 
personeele commissie, ten einde heden over agt dagen meer evenredig en in 
ordre ter tafel te brengen en zijn tot die commissie benevens de secretaris 
benoemt, de burgers Diepenhorst en Bijvank. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23 November 1797, het 3de 
jaar der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op donderdag 
den 23e November 1797, het 3de jaar 
der Bat. vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent, met een kleine verandering.

De voorzitter zegt dat uit de resumtie der notulen is gebleken, dat de 
vergadering heeft gedecreteert, per missive zig te adresseeren wegens het 
voorgevallene voorleden zaturdag, ter plaatze daar het behoort, en dus aan 
den commissie van algemeene directie ter organisatie der Bataafsche 
gewapende burgermacht voor dit gewest, en daarom pre-advijseerde om 
zodanig een missive door den secretaris te doen concipiëeren in den geest der 
vergadering en dezelve aanstaande zaturdag ter tafel te brengen, en is 
conform geconcludeert.

Voorts zegt de voorzitter, dat hij aan de vergadering moest communiceren, 
dat door hem van de vrouw van Teunis Aardoom was vernomen, den burger 
Diepenhorst aan haar hadde gezegt, hij zoude het haar niet raden om 't geld 
te halen bij Florus Klijnjan, wegens het varen der varkens, dat hij van oordeel 
was, dat ider van Dord mede konde brengen wat hij wilde voor een ander; iets 
hetwelk zijns bedunken geheel ongerijmt is, vermits door zulke gezegden van 
leden der municipaliteit de decreten van deze vergadering illisoir wierden 
gemaakt, dog den burger Diepenhorst ontkende dit gezegde, en zeide dat hij 
alleen gezegt hadde, dat als het zijn zaak was, hij het geld bij Florus Klijnjan 
niet zoude halen.

Waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert het 
genomen decreet te mainteneren, en die perzonen tevoren genoemt, nogmaals 
te doen aanzeggen, om te zorgen, dat de schippers binnen twee maal 24 
uuren de vragt voor het varen der varkens hebben, en in geval van weigering 
de gevolgen daaruit voortvloeijende, zig zullen moeten getroosten.

De voorzitter zegt, dat hij vermeend reden van klagten te hebben, vermits 
zijn buurman, Jan Jse Visser, benevens zijn huis heeft staan een zogenaamd 
boenhuisje, daar hij in stookt, en waarvan de schoorsteen maar even boven 
het dak opgemetselt is, derhalven verre beneden de keur, dewelke dicteert dat 
het moet zijn vier voeten boven het dak, alsmede dat in hetzelve word 
gewassen, waardoor dat vuile water daarin uitgegoten werdende, door een 
gootgat den dijk afloopt beneden op de straat en daar blijft staan tot nadeel 
van zijn huis dat hij begrijpt, dit niet verpligt te zijn dit te dulden en daarom 
voorziening verzoekt.

Waarover gedelibereerd zijnde, is geresolveert met het doen van brand-



schouw aanstaande zaturdag, op het een en andere naukeurig reguard te 
slaan en na bevind van zaken ingevolge de dorpskeuren te handelen. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 25e November 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 
25e November 1797, het 3e jaar der Bat. 
vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
de notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter communiceert dat den burger Jan van de Koppel zig bij hem 
had vervoegt, met verzoek om een attestatie van zijn gedrag en denkwijs, en 
dat de secretaris, er reeds een had geconcipieert die de vergadering zoude 
werden voorgelezen. Dit gedaan zijnde, en er niemant iets op aan te merken 
hebbend, wierd dezelve door den schout en president schepen geteekent en 
Jan van de Koppel ter hand gesteld. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw, en hier en daar  
eenige breuken bevindende, is na den afloop daarvan een lijst geformeert en 
aan de bode ter hand gesteld, ten einde de gebrekige daarvan te verwittigen, 
en is de herschouw bepaald op eerstvolgende zaturdag den 2e december des 
namiddags ten drie uuren. 

Vervolgens brengt de secretaris de concept missive ter tafel, waarvan in de 
vorige notulen mentie is gemaakt, dewelke geresumeerd zijnde, wierd 
unaniem geapprobeerd, de secretaris gelast in het net te schrijven, en zo 
spoedig mogelijk te verzenden. 

Voorts bragt de commissie benoemt om de extraordinaire belasting op de 
huizen te revideeren en te egaliseeren de lijst ter tafel, de zelve geresumeert 
zijnde, unaniem wierd goedgekeurd en de commissie bedankt. 

Voorts communiceert de voorzitter, dat hij bij zig hadde gehad Pieter Roos 
van de Wagt, dewelke zig beklaagde over zijn vrouw, vermits dezelve kon 
goedvinden hem weg te jagen, omdat hij niet genoeg kon winnen, schoon hij 
alles wat hij verdiende in huis bragt, en zeker door zijn ouderdom zooveel niet 
konde verdienen als doe hij jonger was. Dat hij ook naderhand bij zig had 
gehad zijn vrouw, die uit een geheel vaatje tapte, en zeide dat haar man den 
geheelen zomer uit werken ging, en niet naar haar omzag, als tegen de winter, 
dat hij dan weinig van aanbelang thuis bragt, en zonder iets alsdan te kunnen 
verdienen, de winter bij haar doorbragt en tegen de zomer weer wegging, 
hetwelk haar slegt aanstond, dat haar kinderen, die het brood voor haar  
winnen, voornemens waren haar te verlaten ingeval daar geen verandering in 
kwam, en wanneer dat gebeurde, zij geen brood had om te eeten, en daarom 
er gaarne af zoude zijn. - dat hij daarop gezegt hadde, dat het best zoude zijn 
dat zij beiden op heden den 25 november 's namiddags ten 4 uuren alhier 
voor de vergadering zouden komen en hunne zaak aldaar noordrage. -
Waarop de vrouw op gemelde tijd alleen compareerde en de zaak te kennen 
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schouw aanstaande zaturdag, op het een en andere naukeurig reguard te 
slaan en na bevind van zaken ingevolge de dorpskeuren te handelen.
Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 25e November 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Zaturdag den 
25e November 1797, het 3e jaar der Bat. 
vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
de notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De voorzitter communiceert dat den burger Jan van de Koppel zig bij hem 
had vervoegt, met verzoek om een attestatie van zijn gedrag en denkwijs, en 
dat de secretaris, er reeds een had geconcipieert die de vergadering zoude 
werden voorgelezen. Dit gedaan zijnde, en er niemant iets op aan te merken 
hebbend, wierd dezelve door den schout en president schepen geteekent en 
Jan van de Koppel ter hand gesteld.

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw, en hier en daar 
eenige breuken bevindende, is na den afloop daarvan een lijst geformeert en 
aan de bode ter hand gesteld, ten einde de gebrekige daarvan te verwittigen, 
en is de herschouw bepaald op eerstvolgende zaturdag den 2e december des 
namiddags ten drie uuren.

Vervolgens brengt de secretaris de concept missive ter tafel, waarvan in de 
vorige notulen mentie is gemaakt, dewelke geresumeerd zijnde, wierd 
unaniem geapprobeerd, de secretaris gelast in het net te schrijven, en zo 
spoedig mogelijk te verzenden.

Voorts bragt de commissie benoemt om de extraordinaire belasting op de 
huizen te revideeren en te egaliseeren de lijst ter tafel, de zelve geresumeert 
zijnde, unaniem wierd goedgekeurd en de commissie bedankt.

Voorts communiceert de voorzitter, dat hij bij zig hadde gehad Pieter Roos 
van de Wagt, dewelke zig beklaagde over zijn vrouw, vermits dezelve kon 
goedvinden hem weg te jagen, omdat hij niet genoeg kon winnen, schoon hij 
alles wat hij verdiende in huis bragt, en zeker door zijn ouderdom zooveel niet 
konde verdienen als doe hij jonger was. Dat hij ook naderhand bij zig had 
gehad zijn vrouw, die uit een geheel vaatje tapte, en zeide dat haar man den 
geheelen zomer uit werken ging, en niet naar haar omzag, als tegen de winter, 
dat hij dan weinig van aanbelang thuis bragt, en zonder iets alsdan te kunnen 
verdienen, de winter bij haar doorbragt en tegen de zomer weer wegging, 
hetwelk haar slegt aanstond, dat haar kinderen, die het brood voor haar 
winnen, voornemens waren haar te verlaten ingeval daar geen verandering in 
kwam, en wanneer dat gebeurde, zij geen brood had om te eeten, en daarom 
er gaarne af zoude zijn. - dat hij daarop gezegt hadde, dat het best zoude zijn 
dat zij beiden op heden den 25 november 's namiddags ten 4 uuren alhier 
voor de vergadering zouden komen en hunne zaak aldaar voordrage. -
Waarop de vrouw op gemelde tijd alleen compareerde en de zaak te kennen 



gaf, dog vermits haar man niet bij haar was, oordeelde de municipaliteit dat 
het best was, dat zij beiden de eerstvolgende burendingdag of een andere 
vergadering, voor de Municip. zouden komen, hetwelk haar alsdan zoude 
werden aangezegt, waarmede zij genoegen nam en vertrok. 

Vervolgens is goedgevonden, om bij loting te verdeelen de stratenschouw, 
en zijn tot dat einde gemaakt tien briefjes en door ieder een getrokken, en 
waaruit bleek dat No. 1 hadde getrokken L. Bongers en K.van Strijen, No 2 
T.Lamme en de secretaris. No. 3. L. Diepenhorst en de bode, No 4. C. Verijp 
en J.H. Bijvank en No 5. de schout en A.K. Smits. 

Voorts zegt Bongers, dat hij voornemens was, om morgen naar Rotterdam 
te reizen en daarom voorstelde om met advokaat van der Pot te spreken, over 
de bewuste arresten, de vergadering daar eenparig voor zijnde, wierden 
Bongers twee brieven van Van Lith medegegeven, ten voorsz. einde. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 4e december 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden op maandag den 4e december 
1797, het derde jaar der Bataafsche vrijheid. 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent. 
De voorzitter zegt, dat hem ter ooren was gekomen, dat den burger Diepen-

horst tegen den burger Teunis Aardoom op de Kaaij opentlijk had gezegt, dat 
de schout dat geval van de varkens maar had doorgedrongen, en 't welk hij 
schout ontkende, en vraagde aan de schepenen of zulks waar was? dog 
waarop Diepenhorst zeide dat zulks volstrekt een leugen was, vermits hij nooit 
met T. Aardoom over dat geval had gesproken. 

Waarop vervolgens den burger Diepenhorst wierd verzogt, als daartoe het 
geschiktste zijnde, om de zaak van de varkens met de schippers uit de wereld 
te maken, hetwelk denzelve op zig nam. 

Is gecompareert Huig Vlasblom, dewelke zig beklaagde, dat zijn huis zo 
hoog in de verpondingen staat buiten veele anderen, waarop den voorzitter 
aan hem zeide, dat zulks in het aanstaande voorjaar wel zoude worden 
geredresseert. 

Is gelezen een missive van den bailliuw van den landen van Strijen van deze 
inhoud. 
Vrijheid 
	

Gelijkheid 	 Broederschap! 
's-Gravendeel, den 29 Nobember 1797, 	 den Bailliuw van den lande 

van Strijen 
het 3e jr der Bat. vrijheid 

	
aan De municip. van 'S Gr'deel en Leer- 

Ambagt 
Medeburgers! 

Daar ik meene van goeder hand geinformeert meen te zijn, dat in de gepas-
seerde week dezes dorps beëedigde vroedvrouw is geroepen, bij een vrouws-
perzoon in barensnood zijnde en wel in nnegt, dan dat zij geweigerd heeft, daar 
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gaf, dog vermits haar man niet bij haar was, oordeelde de municipaliteit dat 
het best was, dat zij beiden de eerstvolgende burendingdag of een andere 
vergadering, voor de Municip. zouden komen, hetwelk haar alsdan zoude 
werden aangezegt, waarmede zij genoegen nam en vertrok.

Vervolgens is goedgevonden, om bij loting te verdeelen de stratenschouw, 
en zijn tot dat einde gemaakt tien briefjes en door ieder een getrokken, en 
waaruit bleek dat No. 1 hadde getrokken L. Bongers en K.van Strijen, No 2 
T.Lamme en de secretaris. No. 3. L. Diepenhorst en de bode, No 4.  C. Verijp 
en J.H. Bijvank en No 5. de schout en A.K. Smits.

Voorts zegt Bongers, dat hij voornemens was, om morgen naar Rotterdam 
te reizen en daarom voorstelde om met advokaat van der Pot te spreken, over 
de bewuste arresten, de vergadering daar eenparig voor zijnde, wierden 
Bongers twee brieven van Van Lith medegegeven, ten voorsz. einde.
Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 4e december 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden op maandag den 4e december 
1797, het derde jaar der Bataafsche vrijheid.

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent.
De voorzitter zegt, dat hem ter ooren was gekomen, dat den burger Diepen-

horst tegen den burger Teunis Aardoom op de Kaaij opentlijk had gezegt, dat 
de schout dat geval van de varkens maar had doorgedrongen, en 't welk hij 
schout ontkende, en vraagde aan de schepenen of zulks waar was? dog 
waarop Diepenhorst zeide dat zulks volstrekt een leugen was, vermits hij nooit 
met T. Aardoom over dat geval had gesproken.

Waarop vervolgens den burger Diepenhorst wierd verzogt, als daartoe het 
geschiktste zijnde, om de zaak van de varkens met de schippers uit de wereld 
te maken, hetwelk denzelve op zig nam.

Is gecompareert Huig Vlasblom, dewelke zig beklaagde, dat zijn huis zo 
hoog in de verpondingen staat buiten veele anderen, waarop den voorzitter 
aan hem zeide, dat zulks in het aanstaande voorjaar wel zoude worden 
geredresseert.

Is gelezen een missive van den bailliuw van den landen van Strijen van deze 
inhoud.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap!

's-Gravendeel, den 29 Nobember 1797, den Bailliuw van den lande 
van Strijen 

het 3e jr der Bat. vrijheid aan De municip. van 'S Gr'deel en Leer-
Ambagt

Medeburgers!
Daar ik meene van goeder hand geinformeert meen te zijn, dat in de gepas-

seerde week dezes dorps beëedigde vroedvrouw is geroepen, bij een vrouws-
perzoon in barensnood zijnde en wel in onegt, dan dat zij geweigerd heeft, daar 



te komen, uit hoofde dat dat vrouwsperzoon aan de kinderziekte lag, en zij op 
hare kinderen dezelve ook niet gehad had. 

Hoezeer nu de vroedvrouw geheel buiten mijn departement te zijn, kan 
werden gerekent, wanneer zij geroepen word bij getroude vrouwen, zoo blijft het 
egter ten aanzien van onegte of bastaarden een zekere waarheid, dat zij 
ingevolge slands wetten niet verpligt is om aan mij van diergelijke gevallen 
kennis te geven, maar dat zij ook ingevolge het 88 art. van 't Egt-reglement Stat. 
Gen. d.d. 18 Maart 1656, bij het aanvaarden van haar post,  nu. met. Pede ~et 

beloven dat zij binnen vierentwintig vuren na de geboorte eeniger 
bastaardkinderen dezelve aan. zullen brengen, met de naam en woning der 
moeders, opdat officiers daarna prncedeere, en daar zij, door hunne gedane 
weigering, buiten de mogelijkheid is, om aan dit gedeelte van hare eed te 
kunnen voldoen, en diergelijke weigeringen voor het vervolg van zeer nadeelige 
en ongelukkige vervolgen, zo voor de werking der justitie, als speciaal voor deze 
burgerij zoude zijn, zoo einde ik mij verpligt, zulks ter uwer kennisse te moeten 
brengen, en mij dieswegen te beklagen. 

Ik twifffel geen oogenblik of ul. zult met mij hetzelve penetreeren, en wel de 
goedheid gelieve te hebben, voor het vervolg daaromtrent zodanige maatregelen 
te nemen, als ul. in uwe wijsheid & regtvaardigheid zullen oordeelen te behoren. 

Heil en broederschap 
uw medeburger W. Kluit Lzn 

Waarop de schout zeide dat de zaak in dezelve vervat, bezijden de waarheid is, 
dat hij daarna geinformeert hadde en bevonden, dat de vroedvrouw 
onschuldig was, stellende dus voor om deze missive voor notificatie aan te 
nemen, en is conform geconcludeerd. 

Is gelezen een missive van de commissie van Algemeene Directie van 
Bataafsche Gewapende Burgermagt voor dit gewest van den volgende inhoud. 
Gelijlcheicl 	 Vrijheid 	 Broederschap 

De commissie tot de algemeene directie van de 
Bataafsche gewapende burgermacht voor dit ge-
west 
aan De municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer- 

Ambagt 
Medeburgers! 

Wij hebben uwe missive van den 27e dezer ontfangen, en met leetwezen, 
daaruit het onbehoorlijk gedrag van eenige uwer ingezetenen vernomen, en ul. 
verzoek om S'deel en Leer-Ambagt voor dit jaar van het betalen van contributien 
vrij te stellen, op het ongelijk heffen van contributien in het vorige jaar gegrond, 
overwogen, dan om niet op nieuws in dezelfde verwarringen, als waarover gijl. u 
teregt beklaagt, te vervallen, zult gijl. geredelijk gevoelen, dat wij hetzelve niet 
kunnen accordeeren. 

Wij verwagten van ul. dat gij, volgens de publ. van het Provintiaal Bestuur 
van den 18 september ll. u conform het gepubliceerde reglement, zult gedragen; 
terwijl wij u tevens verzekeren, dat er niet eene plaats, van het betalen van 
contributien sinds den 1 januari 1797 zal bevrijd blijven, gelijk ook dat de 
municipaliteiten, zig op alle mogelijk adsistentie /desnoods/ kunnen verlaten, 
ten minsten wij zijn vastel ijk geresolveerd, om door alle mogelijke middelen de 
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te komen, uit hoofde dat dat vrouwsperzoon aan de kinderziekte lag, en zij op 
hare kinderen dezelve ook niet gehad had.

Hoezeer nu de vroedvrouw geheel buiten mijn departement te zijn, kan 
werden gerekent, wanneer zij geroepen word bij getroude vrouwen, zoo blijft het 
egter ten aanzien van onegte of bastaarden een zekere waarheid, dat zij 
ingevolge slands wetten niet verpligt is om aan mij van diergelijke gevallen 
kennis te geven, maar dat zij ook ingevolge het 88 art. van 't Egt-reglement Stat. 
Gen. d.d. 18 Maart 1656, bij het aanvaarden van haar post, nu met eede moet 
beloven dat zij binnen vierentwintig uuren na de geboorte eeniger 
bastaardkinderen deselve aan zullen brengen, met de naam en woning der 
moeders, opdat officiers daarna procedeere, en daar zij, door hunne gedane 
weigering, buiten de mogelijkheid is, om aan dit gedeelte van hare eed te 
kunnen voldoen, en diergelijke weigeringen voor het vervolg van zeer nadeelige 
en ongelukkige vervolgen, zo voor de werking der justitie, als speciaal voor deze 
burgerij zoude zijn, zoo vinde ik mij verpligt, zulks ter uwer kennisse te moeten 
brengen, en mij dieswegen te beklagen.

Ik twijffel geen oogenblik of ul. zult met mij hetzelve penetreeren, en wel de 
goedheid gelieve te hebben, voor het vervolg daaromtrent zodanige maatregelen 
te nemen, als ul. in uwe wijsheid & regtvaardigheid zullen oordeelen te behoren.

Heil en broederschap
uw medeburger W. Kluit Lzn

Waarop de schout zeide dat de zaak in dezelve vervat, bezijden de waarheid is, 
dat hij daarna geinformeert hadde en bevonden, dat de vroedvrouw 
onschuldig was, stellende dus voor om deze missive voor notificatie aan te 
nemen, en is conform geconcludeerd.

Is gelezen een missive van de commissie van Algemeene Directie van
Bataafsche Gewapende Burgermagt voor dit gewest van den volgende inhoud.
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

De commissie tot de algemeene directie van de 
Bataafsche gewapende burgermacht voor dit ge-
west
aan De municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-

Ambagt
Medeburgers!

Wij hebben uwe missive van den 27e dezer ontfangen, en met leetwezen, 
daaruit het onbehoorlijk gedrag van eenige uwer ingezetenen vernomen, en ul. 
verzoek om S'deel en Leer-Ambagt voor dit jaar van het betalen van contributien 
vrij te stellen, op het ongelijk heffen van contributien in het vorige jaar gegrond, 
overwogen, dan om niet op nieuws in dezelfde verwarringen, als waarover gijl. u 
teregt beklaagt, te vervallen, zult gijl. geredelijk gevoelen, dat wij hetzelve niet
kunnen accordeeren.

Wij verwagten van ul. dat gij, volgens de publ. van het Provintiaal Bestuur 
van den 18 september ll. u conform het gepubliceerde reglement, zult gedragen; 
terwijl wij u tevens verzekeren, dat er niet eene plaats, van het betalen van 
contributien sinds den 1 januari 1797 zal bevrijd blijven, gelijk ook dat de 
municipaliteiten, zig op alle mogelijk adsistentie /desnoods/ kunnen verlaten, 
ten minsten wij zijn vastelijk geresolveerd, om door alle mogelijke middelen de 



door ons toevertrouwde autoriteit te doen respecteren. 
Voorts verzoeken wij ul. eene lijst der bewuste, onder ul. berustende 

contributiebilletten te doen opmaken, en aan ons toe te zenden, gelijk ook een 
dubbeld derzelve aan den bailliuw van den lande van Strijen, teneinde dezelve 
zodanig daarin zou kunnen handelen, als hij ex officio zal vermenen te behoren. 

Ons verlatende op ul. medewerking, bevelen wij ul. de bescherming Godes. 
In den Hage van 29e nov. 1797 	 ter ordonnantie van bovengem.. commissie 
het 3e jaar der Bat. vrijh. 	 Malecotius 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, het eerste gedeelte 
voor notificatie aan te nemen, en aan het tweede gedeelte te beantwoorden, 
derhalven een lijst aan die commissie te zenden, alsmede een dubbeld aan 
den bailliuw van den lande van Strijen. 

Is na deliberatie geresolveerd om aan den burger J.J. Schrijver, lid van het 
Provintiaal Bestuur van Holland, per missive te verzoeken, aan zijn belofte te 
voldoen, daarin bestaande, dat hij aan de burgers Pasman en Lamme hadde 
gezegt, zodra het provintiaal bestuur weder vergaderde, en de municip. 
schreef hem dan een brief, hij dan zoude zorgen, dat de municip. ten eersten 
betaling kreeg van haren verschotten. 

Vervolgens steld den burger Bongers voor, terwijl ons verzoek bij de 
commissie van algemeene directie &c. is gewezen van de hand, om aan het 
provintiaal bestuur van Holland ons te adresseren, en hun de zaak duidelijk 
voordragen, met verzoek en instantie om na dit jaar met onze quitantien te 
betalen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om het dus te stellen, dat wij 
dit jaar met onze quitantien kunnen voldoen, of dat zijl. een ander middel 
zoude uitdenken, voldoende om ons schadeloos te stellen, het zij door ons 
restitutie te bezorgen of diergelijke. 

Nog is geresolveert, dat de schout aanstaande vrijdag met den advokaat C. 
zal spreken over de weigering van van Lith om de bewuste arresten, op order 
van hem gedaan, te betalen. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8 December 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel. sec. 

Vergadering gehouden op vrijdag den 8e 
December 1797, het 3e jr der Bat. vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 
De notulen er voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter rapporteert dat hij met den advt Vrolikhert had gesproken 
over de bewuste arresten en dat denzelven had gezegt, voor zover het hem 
voorkwam, geen de minste bedenking te hebben, of hij moest ze betalen en 
dat het eerste, hetwelk eraan te doen zal zijn, voor 't geregt van Dord te doen 
dagvaarden. 

De secretaris zegt, dat hij de procureur Verhoeff mede heeft gesproken, over 

Broeders( 
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door ons toevertrouwde autoriteit te doen respecteren.
Voorts verzoeken wij ul. eene lijst der bewuste, onder ul. berustende 

contributiebilletten te doen opmaken, en aan ons toe te zenden, gelijk ook een 
dubbeld derzelve aan den bailliuw van den lande van Strijen, teneinde dezelve 
zodanig daarin zou kunnen handelen, als hij ex officio zal vermenen te behoren. 

Ons verlatende op ul. medewerking, bevelen wij ul. de bescherming Godes.
In den Hage van 29e nov. 1797 ter ordonnantie van bovengem.. commissie
het 3e jaar der Bat. vrijh. Malecotius

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, het eerste gedeelte 
voor notificatie aan te nemen, en aan het tweede gedeelte te beantwoorden, 
derhalven een lijst aan die commissie te zenden, alsmede een dubbeld aan 
den bailliuw van den lande van Strijen.

Is na deliberatie geresolveerd om aan den burger J.J. Schrijver, lid van het 
Provintiaal Bestuur van Holland, per missive te verzoeken, aan zijn belofte te 
voldoen, daarin bestaande, dat hij aan de burgers Pasman en Lamme hadde
gezegt, zodra het provintiaal bestuur weder vergaderde, en de municip. 
schreef hem dan een brief, hij dan zoude zorgen, dat de municip. ten eersten 
betaling kreeg van haren verschotten.

Vervolgens steld den burger Bongers voor, terwijl ons verzoek bij de
commissie van algemeene directie &c. is gewezen van de hand, om aan het 
provintiaal bestuur van Holland ons te adresseren, en hun de zaak duidelijk 
voordragen, met verzoek en instantie om na dit jaar met onze quitantien te 
betalen.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om het dus te stellen, dat wij 
dit jaar met onze quitantien kunnen voldoen, of dat zijl. een ander middel 
zoude uitdenken, voldoende om ons schadeloos te stellen, het zij door ons 
restitutie te bezorgen of diergelijke.

Nog is geresolveert, dat de schout aanstaande vrijdag met den advokaat C. 
zal spreken over de weigering van van Lith om de bewuste arresten, op order 
van hem gedaan, te betalen. 
Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8 December 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel. sec.

Vergadering gehouden op vrijdag den 8e 
December 1797, het 3e jr der Bat. vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen er voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De voorzitter rapporteert dat hij met den advt Vrolikhert had gesproken 
over de bewuste arresten en dat denzelven had gezegt, voor zover het hem 
voorkwam, geen de minste bedenking te hebben, of hij moest ze betalen en
dat het eerste, hetwelk eraan te doen zal zijn, voor 't geregt van Dord te doen 
dagvaarden.

De secretaris zegt, dat hij de procureur Verhoeff mede heeft gesproken, over 



voornoemde arresten en dat denzelven van Lith erover hadde gesproken en 
dat die in het eerste mede valjeerde (raljeerde?), dog dat Verhoeff hem hadde 
gezegt dat hij niet mede moest spotten, want dat het ernst was, dat er voorts 
eenigen woordenwisselingen over en weder hadden plaatsgehad, en dat van 
Lith eindelijk hadde gezegt dat hij er met zijn compagnons over zoude 
spreken, en dan aan Verhoeff rapport maken. 

Over welke beide rapporten gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om het 
antwoord van van Lith eerst af te wagten, alvorens men voortgang maakte, 
edog dat de secretaris aanstaande vrijdag bij Verhoeff zoude informeeren of 
dat hij nader rapport van van Lith had, en zo neen dat hij dan aan Verhoeff 
zoude verzoeken, om met Vrolikhert er eens over te spreken, dat die ook 
bereids er iets van wist. 

De voorzitter zegt, dat hij overeenkomstig het dorpsreglement verpligt is, om 
toe te zien dat de dorpskeuren worden gemainteneert, en dus diegene welke ze 
overtreden, moet bekeuren, en vervolgens de boetens ontfangen, dat hij uit die 
hoofde ll. woensdag doe het zo sterk waaijde, dat al de molens aan den 
Dordtsen dijk zonder zeilen maalden, en hij van eenige burgers klagten kreeg, 
dat er verscheide droogden uitdrukkelijk tegen de wet en zeer gevaarlijk, hij 
daarop er vijftien had bekeurd, en van deze dit en van een ander dat bescheid 
had gekregen, maar van niemant geld, dat hij vervolgens gisteren de bode bij 
al die lieden had gezonden om betaling, dog met dat gevolg, dat hij van 
niemant geld heeft gekregen, gevende dus de vergadering in bedenking hoe 
met die perzonen te handelen, dat hij oordeelde dat de boetens moeten 
worden ontfangen en hij dus als uitvoerende magt, zich verpligt vond die 
perzonen tot haar pligt te brengen, 

voegende den voorzitter er vervolgens bij dat er nog drie perzonen waren, 
namelijk Melis Naaktgeboren, Cornelis van Gink en Arij Roc. Smits, welke wel 
een begin hadden gemaakt, dog doe zij bemerkten dat het niet konde lukken, 
er aanstonds uitgescheiden waren, en dat dit zijns bedunkens een 
aanmerkelijk onderscheid maakten, waarover gedelibereert zijnde, is door de 
meerderheid geoordeelt, dat zij ook verpligt zijn te betalen, omdat zij schoon er 
uitgescheiden zijnde, evenwel de wet hebben overtreden, en voorts met een 
grote meerderheid geresolveerd, om door te werken en de boeten invorderen, 
dog ten overvloede is goedgevonden, daar de schout genoegen mede nam, dat 
hij bij alle nog eens zoude gaan, en ze aanmanen tot betaling. 

De voorzitter zegt, dat den burger Leendert den Hartog zig bij hem heeft 
vervoegt en gezegt dat hij gaarne bakker wilde worden, en daarom het 
stemregt wel wilde teekenen, verzoekende dus de medewerking der 
municipaliteit. 

Waarover gedelibereerd zijnde, is geoordeeld, dat die burger niet onder de 
braven behoort, bijzonder uit informatien van de burgers Lamme en Bongers, 
en daarom aan zijn verzoek niet kan werden voldaan. 

Voorts communiceert de voorzitter, dat de vrouw van Pieter Roos weder bij 
hem was geweest en gezegt, dat haar man bij haar was en dat hij had beloofd 
een documentje aan haar te zullen bezorgen, waarbij al wat er overschiet, voor 
haar kinderen zal zijn, dat hij daarop had gezegt, dat zulks goed was, en 
daarom nu vervald hetgeen besloten is, namelijk hun beiden de eerstvolgende 
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voornoemde arresten en dat denzelven van Lith erover hadde gesproken en 
dat die in het eerste mede valjeerde (raljeerde?), dog dat Verhoeff hem hadde 
gezegt dat hij niet mede moest spotten, want dat het ernst was, dat er voorts 
eenigen woordenwisselingen over en weder hadden plaatsgehad, en dat van 
Lith eindelijk hadde gezegt dat hij er met zijn compagnons over zoude 
spreken, en dan aan Verhoeff rapport maken.

Over welke beide rapporten gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om het 
antwoord van van Lith eerst af te wagten, alvorens men voortgang maakte, 
edog dat de secretaris aanstaande vrijdag bij Verhoeff zoude informeeren of 
dat hij nader rapport van van Lith had, en zo neen dat hij dan aan Verhoeff 
zoude verzoeken, om met Vrolikhert er eens over te spreken, dat die ook 
bereids er iets van wist.

De voorzitter zegt, dat hij overeenkomstig het dorpsreglement verpligt is, om 
toe te zien dat de dorpskeuren worden gemainteneert, en dus diegene welke ze 
overtreden, moet bekeuren, en vervolgens de boetens ontfangen, dat hij uit die 
hoofde ll. woensdag doe het zo sterk waaijde, dat al de molens aan den 
Dordtsen dijk zonder zeilen maalden, en hij van eenige burgers klagten kreeg, 
dat er verscheide droogden uitdrukkelijk tegen de wet en zeer gevaarlijk, hij 
daarop er vijftien had bekeurd, en van deze dit en van een ander dat bescheid 
had gekregen, maar van niemant geld, dat hij vervolgens gisteren de bode bij 
al die lieden had gezonden om betaling, dog met dat gevolg, dat hij van 
niemant geld heeft gekregen, gevende dus de vergadering in bedenking hoe 
met die perzonen te handelen, dat hij oordeelde dat de boetens moeten 
worden ontfangen en hij dus als uitvoerende magt, zich verpligt vond die 
perzonen tot haar pligt te brengen,

voegende den voorzitter er vervolgens bij dat er nog drie perzonen waren, 
namelijk Melis Naaktgeboren, Cornelis van Gink en Arij Roc. Smits, welke wel 
een begin hadden gemaakt, dog doe zij bemerkten dat het niet konde lukken, 
er aanstonds uitgescheiden waren, en dat dit zijns bedunkens een 
aanmerkelijk onderscheid maakten, waarover gedelibereert zijnde, is door de 
meerderheid geoordeelt, dat zij ook verpligt zijn te betalen, omdat zij schoon er 
uitgescheiden zijnde, evenwel de wet hebben overtreden, en voorts met een 
grote meerderheid geresolveerd, om door te werken en de boeten invorderen, 
dog ten overvloede is goedgevonden, daar de schout genoegen mede nam, dat 
hij bij alle nog eens zoude gaan, en ze aanmanen tot betaling.

De voorzitter zegt, dat den burger Leendert den Hartog zig bij hem heeft 
vervoegt en gezegt dat hij gaarne bakker wilde worden, en daarom het 
stemregt wel wilde teekenen, verzoekende dus de medewerking der 
municipaliteit.

Waarover gedelibereerd zijnde, is geoordeeld, dat die burger niet onder de 
braven behoort, bijzonder uit informatien van de burgers Lamme en Bongers, 
en daarom aan zijn verzoek niet kan werden voldaan.

Voorts communiceert de voorzitter, dat de vrouw van Pieter Roos weder bij 
hem was geweest en gezegt, dat haar man bij haar was en dat hij had beloofd 
een documentje aan haar te zullen bezorgen, waarbij al wat er overschiet, voor 
haar kinderen zal zijn, dat hij daarop had gezegt, dat zulks goed was, en 
daarom nu vervald hetgeen besloten is, namelijk hun beiden de eerstvolgende 



regtdag te dagvaarden. 
Is door de voorzitter gezegt, dat de vrouw van Jacob Visser, overleden 

zijnde, zonder testament, de municipaliteit als weesmeesters behoren te 
zorgen voor het voorkind van de overleden vrouw, verwekt bij haar eerste 
man, wijlen Arij Wzn van der Giessen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert een commissie te benoemen 
ten einde de goederen op inventaris te nemen, en voorts zodanige schikkingen 
te maken, als meest tot voordeel van gemeld kind zal bevonden worden te 
behoren, en zijn tot die commissie benoemt de burgers H. Pasman, H. 
Diepenhorst en J.H. Bijvank. 

Vervolgens is door de voorzitter aan Diepenhorst gevraagt in hoeverre hij 
geslaagt was, in het uit de wereld maken van het geschil, omtrent het varen 
der varkens, waarop Diepenhorst antwoorde, dat hij met F. Klijnjan erover 
had gesproken en dat die hadde gezegt, dat hij met zijn zwager H. Bouman 
had gesproken, dewelke niets voor de vragt pretendeerde, en voor het overige 
het aan Arij Barendrecht had overgegeven, dat dus indien T. Aardoom bij Mij 
Barendrecht om het geld ging, hij het wel zoude krijgen, dat hij, Diepenhorst 
daarop hadde gezegt, wij hebben met Mij Barendrecht in dit geval niets te 
doen, gij zijt de man die het met de schipper behoord te vereffenen, en de 
schipper heeft ook in dit geval met A. Barendrecht niets te doen, waaruit dus 
bleek dat die zaak nog niet geheel en al uit de wereld is. 

De voorzitter communiceert dat eergisteren bij hem is ontfangen een 
missive van den bailliuw van den lande van Strijen, inhoudende dat hij 
daarbij aan den Municip. deede toekomen een publicatie ter ontdekking der 
aanvoerders, aanleggers of aanraders tot het plegen van zodanige ongere-
geldheden, als er op den 18e Nov. 11. op de regtkamer alhier zijn voorgevallen, 
met verzoek om dezelve zo spoedig mogelijke en na voorgaande klokkegeklep 
op de gewoone plaatzen te doen afkondigen en aanplakken, alsmede dat de 
municip hem zoveel mogelijk wilde inligten en mededeelen hetgeen doe is 
voorgevallen. 

Dat hij gemelde publicatie nog op diezelfde dag had laten doen, en het welk 
unaniem wierd goedgekeurd. 
Vervolgens scheide de vergaderen. 
Den 17e december na het eindigen van de voormiddaggodsdienst, stelt de 
voorzitter in het portaal der kerk voor, om daar de eerstkomende woensdag 
het kistje met de enveloppes van den 80ste penning dient te worden geopent, 
en een lijst geformeert ingevolge de publicatie der Nationale Vergadering van 
12e october 1797, een commissie van drie personen te benoemen ten voors. 
einde, met welks voorstel de presente leden genoegen namen, en zijn daartoe 
benoemt de burgers Pieter Verijp, Pleun de Vlaming en Hendrik van 
Warendorp, en zijn die burgers daarvan kennis gegeven en verzogt zig op 
woensdag den 20e decbr. des voorm. ten 10 uuren op de regtkamer te laten 
vinden. 

De absente leden waren de burgers Koen van Strijen en Cornelis Verijp. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e december 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 
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regtdag te dagvaarden.
Is door de voorzitter gezegt, dat de vrouw van Jacob Visser, overleden 

zijnde, zonder testament, de municipaliteit als weesmeesters behoren te 
zorgen voor het voorkind van de overleden vrouw, verwekt bij haar eerste 
man, wijlen Arij Wzn van der Giessen.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert een commissie te benoemen 
ten einde de goederen op inventaris te nemen, en voorts zodanige schikkingen 
te maken, als meest tot voordeel van gemeld kind zal bevonden worden te 
behoren, en zijn tot die commissie benoemt de burgers H. Pasman, H. 
Diepenhorst en J.H. Bijvank.

Vervolgens is door de voorzitter aan Diepenhorst gevraagt in hoeverre hij 
geslaagt was, in het uit de wereld maken van het geschil, omtrent het varen 
der varkens, waarop Diepenhorst antwoorde, dat hij met F. Klijnjan erover 
had gesproken en dat die hadde gezegt, dat hij met zijn zwager H. Bouman 
had gesproken, dewelke niets voor de vragt pretendeerde, en voor het overige 
het aan Arij Barendrecht had overgegeven, dat dus indien T. Aardoom bij Arij 
Barendrecht om het geld ging, hij het wel zoude krijgen, dat hij, Diepenhorst 
daarop hadde gezegt, wij hebben met Arij Barendrecht in dit geval niets te 
doen, gij zijt de man die het met de schipper behoord te vereffenen, en de 
schipper heeft ook in dit geval met A. Barendrecht niets te doen, waaruit dus 
bleek dat die zaak nog niet geheel en al uit de wereld is.

De voorzitter communiceert dat eergisteren bij hem is ontfangen een 
missive van den bailliuw van den lande van Strijen, inhoudende dat hij 
daarbij aan den Municip. deede toekomen een publicatie ter ontdekking der 
aanvoerders, aanleggers of aanraders tot het plegen van zodanige ongere-
geldheden, als er op den 18e Nov. ll. op de regtkamer alhier zijn voorgevallen, 
met verzoek om dezelve zo spoedig mogelijke en na voorgaande klokkegeklep 
op de gewoone plaatzen te doen afkondigen en aanplakken, alsmede dat de 
municip hem zoveel mogelijk wilde inligten en mededeelen hetgeen doe is 
voorgevallen.

Dat hij gemelde publicatie nog op diezelfde dag had laten doen, en het welk 
unaniem wierd goedgekeurd.
Vervolgens scheide de vergaderen.
Den 17e december na het eindigen van de voormiddaggodsdienst, stelt de 
voorzitter in het portaal der kerk voor, om daar de eerstkomende woensdag 
het kistje met de enveloppes van den 80ste penning dient te worden geopent, 
en een lijst geformeert ingevolge de publicatie der Nationale Vergadering van 
12e october 1797, een commissie van drie personen te benoemen ten voors. 
einde, met welks voorstel de presente leden genoegen namen, en zijn daartoe 
benoemt de burgers Pieter Verijp, Pleun de Vlaming en Hendrik van 
Warendorp, en zijn die burgers daarvan kennis gegeven en verzogt zig op 
woensdag den 20e decbr. des voorm. ten 10 uuren op de regtkamer te laten 
vinden.

De absente leden waren de burgers Koen van Strijen en Cornelis Verijp.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e december 1797, het 3e 
jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.



Vergadering gehouden Op Woensdag den 20e 
December 1797, het 3e jaar der Bat. Vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen, zijn geresumeert, 
gearresteert en geteekent. 

De commissie bij de vorige vergadering benoemt omtrent het weeskind van 
Pieternella Mookhoek, gewezen huisvrouw van Jacob Visser, doet rapport, 
daarin bestaande, dat zij zich op zaturdag den 1 le Decbr. hadden vervoegt bij 
voorn. Jacob Visser, mitsgaders Neeltje van der Wulp, wed. Jacob Mookhoek, 
en het met hun waren eens geworden op deze wijze: dat gem. Jacob Visser 
afstand zoude doen van al hetgene tot zijn overledene huisvrouw haar lijf had 
behoort, alsmede van alle meubilaire goederen, en dat overgeven aan zijne 
schoonmoeder voorm. en dat gemelde wed. Jacob Mookhoek het weeskind 
zoude na zig nemen, en van het nodige verzorgen, tot deszelvs mondigen dag, 
eerder huwelijk of ander kostwinbarer state, doch ingeval van haar overlijden 
of onvermogen voor den mondigen dag van het kind, hare kinderen, met name 
Aart en Arij Mookhoek hetzelve dan daartoe brengen zullen, dat er door den 
secretaris zoodanig een acte was geformeert en door hun allen geteekent, 
welke door den secretaris wierd voorgelezen en door de vergadering 
geapprobeerd. 

De commissie haar werk word derhalven goedgekeurd en voor hare moeite 
bedankt. 

Word door eenige leden der vergadering gecommuniceerd dat er op giste-
renavond in de grondvergadering een commissie is benoemt, om zich heden te 
sisteeren voor de municip. ten einde te verzoeken, om de stemgeregtigde 
burgers op te roepen tegen donderdagavond den 28e december 1797, dan 
daarover geadviseert zijnde, is de meerderheid der vergadering van oordeel, 
dat die commissie niet wettig is, en dus als commissie niet kan worden 
beschouwd en ontfangen, vermits de grondvergadering in geenen deele 
daartoe is opgeroepen geweest, dog wanneer de leden van de directie dezelven 
wilden hebben opgeroepen, zij dan zulks maar te verzoeken hadden, ingevolge 
het reglement. 

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden, om een commissie te benoemen, 
ten einde zig bij de vierschaar van Strijen te begeeven, en aan dezelve te 
kennen geven, de verregaande ongeregeldheden, welke er thans op dit dorp 
plaats hebben, op den zondag, zoo met kopen en verkopen, als anders, en 
bijzonder in de herbergen, alles tegen de keuren van den landen van Strijen, 
met verzoek het door haar te dirigeeren, dat gemelde keuren opnieuw werden 
gepubliceert en geaffigeert, en is 't mogelijk duidelijker gemaakt. Ten einde de 
municipaliteiten ook beter in de gelegenheid zijn, om te maken, dat de 
overtreders gestraft worden, en die wetten beter geobserveerd. 

En zijn tot die commissie benoemd de burgers T. Lamme en C. Verijp. - dan 
vervolgens heeft gemelde commissie (om redenen den bailliuw Kluit aan een 
van de leden daags daaraan hadde gezegt, dat zodanig verzoek aan de 
vierschaar gedaan, zekerlijk aan hem zou worden gerenvoijeerd) met goedvin-
den van de municipaliteit, zig met voornoemde last bij den bailliuw vervoegd. 
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secretaris zoodanig een acte was geformeert en door hun allen geteekent, 
welke door den secretaris wierd voorgelezen en door de vergadering 
geapprobeerd.

De commissie haar werk word derhalven goedgekeurd en voor hare moeite 
bedankt.

Word door eenige leden der vergadering gecommuniceerd dat er op giste-
renavond in de grondvergadering een commissie is benoemt, om zich heden te 
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plaats hebben, op den zondag, zoo met kopen en verkopen, als anders, en 
bijzonder in de herbergen, alles tegen de keuren van den landen van Strijen, 
met verzoek het door haar te dirigeeren, dat gemelde keuren opnieuw werden 
gepubliceert en geaffigeert, en is 't mogelijk duidelijker gemaakt. Ten einde de 
municipaliteiten ook beter in de gelegenheid zijn, om te maken, dat de 
overtreders gestraft worden, en die wetten beter geobserveerd.

En zijn tot die commissie benoemd de burgers T. Lamme en C. Verijp. - dan 
vervolgens heeft gemelde commissie (om redenen den bailliuw Kluit aan een 
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den van de municipaliteit, zig met voornoemde last bij den bailliuw vervoegd.



Is gecompareert Reinier van Waardenburg, zich beklagende over Michiel 
Katoen, vermits denzelven hem weigerde te betalen, datgeen hetwelk hij aan 
zijn huis heeft verdiend, hetwelk nog bedraagt per reste f 4:2:-. 

Vervolgens compareerde Michiel Katoen, dewelke door de voorzitter het 
voorgemelde wierd onder het oog gebragt, dog dewelke ontkende dat hij gezegt 
hadde, hem niet te willen betalen, maar buiten staat was het te kunnen doen, 
uit hoofde van zijn groot huisgezin, waarop de municip. aan hem zeide, hem 
zulks wel te willen toegeven, dog dat van Waardenburg het zijne ook nodig 
had, en hij dus verpligt was, al was het met kleine porden, hem te betalen, 
waarop hij aannam ider week twee st. af te doen, waarmede Waardenburg 
genoegen nam, dog mede op deze conditie, dat hij een hengst zand voor hem 
zoude halen, dewelke kost 24 st. en dat dat geld zal werden gerekent à 4 st. 
per week, en dus voor zes weken. 

Nog zegt de voorzitter aan M. Katoen, dat Dirk Bijl ook bij hem was geweest 
met een pretensie van f 10:6:- ten laste van hem, daar hij, of wel zijn vader, 
ook al lange na hadde gewagt en dus gaarne betaling zoude hebben, dat Dirk 
Bijl aan hem hadde gezegt, dat zijn vader hem meer dan eens had 
gepresenteert, hij zou er maar groente voor brengen, dog dat hij zulks niet had 
willen doen. - waarop M. Katoen zeide, dat zulks waarheid was vanwege de 
groente, dog dat dat ook onmogelijk voor hem was, dewijl Gijsbert Bijl een 
groot huisgezin hadde, dat ider keer wel voor een schelling groente nodig had, 
en hij dat volstrekt niet kon missen, dat hij nu ook buiten staat was, om er 
iets van te kunnen afdoen, dog zodra mogelijk zulks zoude doen. 

Zijn gecompareert de burgers P. Verijp, P. de Vlaming en H. van Waren-
dorp, als benoemt in de commissie tot formeering van de lijst van de 
ingekomen billetten betrekkelijk den 80ste penning. - waarna het kistje in 
derzelver bijzijn wierd geopend en door hun de genoemde lijst gemaakt. Dit 
verrigt zijnde, wierd de commissie bedankt, nam afscheid en vertrok. 

Voorts stond binnen een commissie wanwegen de grondvergadering alhier, 
welke het volgende in geschrifte overgaf. 

Het voorstel van de commissie uit de grond of burgervergadering van 
'S Gravendeel bestaat hoofdzakelijk hierin, ten eersten om de stemgeregtigde 
burgers op te roepen tegen donderdag den 28 december S avonds ten zes uren 
om te dilibereren over de commissie van directie, en zodanig te handelen als 
men naar bevind van zaken zal oordeelen, te behoren. 

Ten tweeden de municipaliteit te verzoeken om reguard te slaan op het 
schenden van den sabbath en die magt uit te oeffenen, die hun in handen is 
gestelt. 

Waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden, die commissie te antwoor-
den, conform het te voren geadvijseerde, boven reeds genotuleert, hetwelk van 
dat gevolg was, dat de president der grondverg. eenige dagen daarna, aan de 
voorzitter der municip. verzogt, de grondvergadering extraordinair op te 
roepen, tegen voorn. 28e december des avonds ten 6 uren, en hetwelk alzoo 
ook is geschied. 

Den burger D.H. Bijvank, medelid der Municipaliteit verzoekt om brieven 
van voorschrijving ten einde hij gaarne als grossier en slijter in gedisteleerd 
alsmede in zout en zeep wilde ageeren, welk verzoek door de voorzitter in 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

Is gecompareert Reinier van Waardenburg, zich beklagende over Michiel 
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omvraag gebragt zijnde, unaniem wierd geaccordeert en de secretaris gelast 
zodanige brief van voorschrijving aan den burger Bijvank ter hand te stellen. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 10e Januarij 1798, het 
vierde jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 10e 
januarij 1798, het 4de jaar der Bat. vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap. 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter zegt, dat de vergadering blijkens de voorgaande notulen had 
goedgevonden een commissie te benoemen, dewelke zich bij den bailliuw heeft 
vervoegt met haren last, dan dat vervolgens door de municip. was geresolveert 
een missive te schrijven aan de municip. van Strijen, ten einde dezelve te 
verzoeken met ons concurrent te werken, en bij de vierschaar van den lande 
van Strijen te verzoeken, was het mogelijk de keuren van den landen van 
Strijen te vernieuwen en duidelijker te maken, om daardoor voor te komen de 
ongeregeldheden welke er thans op den dag des Heeren plaats hebben, dat 
daarop door de Municip. van Strijen per missive hoofdzakelijk was 
geantwoord, dat zij met ons de ontheiliging van den zondag zeer betreurden, 
en daarom hadden geresolveerd aanstaande zondag een publicatie te doen ter 
herinnering van de keuren van den landen van Strijen, gegrond op het placaat 
van de Staten van Holland in dato 6 Januarij 1706 (welke missive door den 
secretaris wierd voorgelezen) vragende voorts aan de vergadering hoe dezelve 
van oordeel was, zig nu omtrent dit stuk te gedragen, dat hij pre-advijseerde 
om ook zoortgelijke publicatie te doen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert en voorts geresol-
veert gemelde publicatie te doen op morgennamiddag ten twee uren. Voorts 
gedelibereert zijnde, over de executie van dezelve, of de leden der Municip. 
zelve des zondags zouden onderzoek doen, of de wet geobzerveerd word, ja 
dan neen, of dat zulks geschieden zoude door de bode, is door de meerderheid 
tot het laatste geresolveert, en wel zo, dat de bode eerstkomende zondag zulks 
incognito zal doen, en des zondags daaraan en vervolgens meer opzettelijk. 

Is gelezen een missive van de raad der burgerij van Dord van den volgenden 
inhoud. 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 

De raad van Dordrecht en de Merwede 
aan De Municipaliteit van 'S Gravendeel 

Medeburgers! 
Daar wij,  na ingenomen advis, van het committé van finantie en fabricage 

binnen deze stad, op heden besloten hebben dat alle de huurkoetziers of 
vragtrijders, zo binnen deze stad en jurisdictie. als te Zwijndrecht en 
Papendrecht, in het gild zijnde, verpligt zullen zijn hunne rijtuigen ter 
wederzijden op een der paneelen met cijffers van eenen genoegzamen groote 
geteekend, te doen nummeren, omme langs dien weg te kunnen ontdekken, 
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geantwoord, dat zij met ons de ontheiliging van den zondag zeer betreurden, 
en daarom hadden geresolveerd aanstaande zondag een publicatie te doen ter 
herinnering van de keuren van den landen van Strijen, gegrond op het placaat 
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gedelibereert zijnde, over de executie van dezelve, of de leden der Municip. 
zelve des zondags zouden onderzoek doen, of de wet geobzerveerd word, ja 
dan neen, of dat zulks geschieden zoude door de bode, is door de meerderheid 
tot het laatste geresolveert, en wel zo, dat de bode eerstkomende zondag zulks 
incognito zal doen, en des zondags daaraan en vervolgens meer opzettelijk.

Is gelezen een missive van de raad der burgerij van Dord van den volgenden 
inhoud.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De raad van Dordrecht en de Merwede
aan  De Municipaliteit van 'S Gravendeel

Medeburgers!
Daar wij, na ingenomen advis, van het committé van finantie en fabricage 

binnen deze stad, op heden besloten hebben dat alle de huurkoetziers of 
vragtrijders, zo binnen deze stad en jurisdictie. als te Zwijndrecht en 
Papendrecht, in het gild zijnde, verpligt zullen zijn hunne rijtuigen ter 
wederzijden op een der paneelen met cijffers van eenen genoegzamen groote 
geteekend, te doen nummeren, omme langs dien weg te kunnen ontdekken, 



welke huurkoetziers in gebreke blijven, hunne bij beschouwing defect worden 
gevonden rijtuigen behoorlijk te doen repareeren, alsmede bij inkomende klagten 
over brutaliteit in het rijden dadelijk bij opgave van het nummer te kunnen 
worden naargegaan door welke huurkoetziers of knegts dezelve mogten 
bedreven wezen, zo hebben wij gemeent ulieder hiervan te moeten kennis geven, 
terwijl wij ul. tevens bedenking geven om zulks ook te doen geschieden, aan alle 
rijtuigen toebehorende aan huurkoetziers, niet in het gild bij dezer stad zijnde, 
en welken op ulieder plaats gevonden mogten worden. 

In afwagting van eene spoedige rescriptie of gijl. hiertoe ook gelieven te 
besluiten, zo blijven wij, na toewensching van heil en aanbod van broederschap 

Ulieder medeburgers! 
Dordrecht den 5e Januarij 1798, 	 De Raad der Burgerij voorn. 
het vierde jaar der Bat. vrijheid 	Ter ordonnantie van denzelve (get.) P.S. Gevaerts 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve te beantwoorden, en 
wel op deze wijze, dat wij hier op deze plaatze maar één voerman hebben, die 
huurkoetzier is, en die met een toewagen en een kapchais rijd, dan wanneer 
het hem gelegen komt, en veel geld kan verdienen, vermits hier ter plaatze 
geen ordonnantie diesaangaande aanwezig is, en ook (hunnes wetens) nooit 
aanwezig geweest is, dat derhalven de municip. van oordeel is, hoezeer zij 
anders op de in de missive genoemde plaatzen het goed keurt dat 't op deze 
plaats niet nodig is om die rijtuigen te doen teekenen. 

Is gelezen een missive van den burger J.J. Schrijver van den volgende 
inhoud: 

Medeburgers! 
Ik heb de gespecificeerde declaratie van f 135:10:- ontfangen, en zal dezelve 

bijhet departement van finantie inleveren, met instantelijk verzoek om betaling, 
zo dit egter niet mogt gelukken, wijd het dan niet aan mijn bereidwilligheid om 
ul. te hebben willen van dienst zijn. - zijt reciproque met den aanvang van dit 
jaar veel heil en voorspoed toegewenst door uwen medeburger 

Den Haag, 5 Januarij 	 w.g. Joh. Schrijver 
A. o. 4 

Welke missive voor notificatie werd aangenomen. 
Is gelezen een missive van de Commissie van Binnenlandsche 

Correspondentie in Den Haag, luidende als volgt: 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

In Den Haag 3 januanj 1 798 	 De commmissie van Binnelandsche 
het 4de jaar der Bat. vrijheid 	 Correspondentie van binnenlandsche 

zaken van Holland in den Hage 
aan De Municipaliteit, de commissie van 

Binnelandsche Correspondentie te 's Gravendeel 
Medeburgers! 

Daar wij niet genoegzaam offait zijn, van de voorvallende zaken in dit gewest 
plaats hebbende, waarvan wij cognitie behoorden te dragen, welkers gebrek wij 
dagelijks gevoelen, en daardoor dikwils gepriveert worden om in zodanige 
gevallen voorziening te doen, hetgeen wij,  volgens den aart onzer aanstelling en 
het oogmerk van ons aanwezen, verpligt zouden zijn. 

Zo dient deze om ul. te verzoeken, en desnoods te gelasten aan ons 
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welke huurkoetziers in gebreke blijven, hunne bij beschouwing defect worden 
gevonden rijtuigen behoorlijk te doen repareeren, alsmede bij inkomende klagten 
over brutaliteit in het rijden dadelijk bij opgave van het nummer te kunnen 
worden naargegaan door welke huurkoetziers of knegts dezelve mogten 
bedreven wezen, zo hebben wij gemeent ulieder hiervan te moeten kennis geven, 
terwijl wij ul. tevens bedenking geven om zulks ook te doen geschieden, aan alle 
rijtuigen toebehorende aan huurkoetziers, niet in het gild bij dezer stad zijnde, 
en welken op ulieder plaats gevonden mogten worden.

In afwagting van eene spoedige rescriptie of gijl. hiertoe ook gelieven te 
besluiten, zo blijven wij, na toewensching van heil en aanbod van broederschap

Ulieder medeburgers!
Dordrecht den 5e Januarij 1798, De Raad der Burgerij voorn.
het vierde jaar der Bat. vrijheid Ter ordonnantie van denzelve (get.) P.S. Gevaerts

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve te beantwoorden, en 
wel op deze wijze, dat wij hier op deze plaatze maar één voerman hebben, die 
huurkoetzier is, en die met een toewagen en een kapchais rijd, dan wanneer 
het hem gelegen komt, en veel geld kan verdienen, vermits hier ter plaatze 
geen ordonnantie diesaangaande aanwezig is, en ook (hunnes wetens) nooit 
aanwezig geweest is, dat derhalven de municip. van oordeel is, hoezeer zij 
anders op de in de missive genoemde plaatzen het goed keurt dat 't op deze 
plaats niet nodig is om die rijtuigen te doen teekenen.

Is gelezen een missive van den burger J.J. Schrijver van den volgende 
inhoud:

Medeburgers!
Ik heb de gespecificeerde declaratie van f 135:10:- ontfangen, en zal dezelve 

bij het departement van finantie inleveren, met instantelijk verzoek om betaling, 
zo dit egter niet mogt gelukken, wijd het dan niet aan mijn bereidwilligheid om 
ul. te hebben willen van dienst zijn. - zijt reciproque met den aanvang van dit 
jaar veel heil en voorspoed toegewenst door uwen medeburger

Den Haag, 5 Januarij w.g. Joh. Schrijver 
A.o. 4

Welke missive voor notificatie werd aangenomen.
   Is gelezen een missive van de Commissie van Binnenlandsche 
Correspondentie in Den Haag, luidende als volgt:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

In Den Haag 3 januarij 1798 De commmissie van Binnelandsche
het 4de jaar der Bat. vrijheid Correspondentie van binnenlandsche 

zaken van Holland in den Hage
aan  De Municipaliteit, de commissie van 

Binnelandsche Correspondentie te 's Gravendeel
Medeburgers!

Daar wij niet genoegzaam offait zijn, van de voorvallende zaken in dit gewest 
plaats hebbende, waarvan wij cognitie behoorden te dragen, welkers gebrek wij 
dagelijks gevoelen, en daardoor dikwils gepriveert worden om in zodanige 
gevallen voorziening te doen, hetgeen wij, volgens den aart onzer aanstelling en 
het oogmerk van ons aanwezen, verpligt zouden zijn.

Zo dient deze om ul. te verzoeken, en desnoods te gelasten aan ons 



maandelijks een summier relaas over te zenden, van het gunt in uwe plaats door 
ulieden, in uwe betrekking, mogt zijn ontdekt of verrigt, ten einde daarvan 
behoorlijke kennisse te dragen, en met meerder vrugt te kunnen werkzaam zijn. 

Niet twijfelende, of hieraan zal door ul. voldoen worden, blijven wij, na 
toewensching van heil en aanbieding van broederschap, 

mede de commissie van binnenlandsche Corres-
pondentie Bueskes en ter ordonnantie van 
dezelve 	P.A. Goskelassas 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan de inhoud van 
dezelve te bantwoorden. 

De voorzitter communiceert, dat hij 11. vrijdag met den advt Vrolikhert heeft 
gesproken over gevallen, waarin de municip kan komen, door het beleggen 
van regtdagen, het doen van arresten &c., voor perzonen die niet op deze 
plaats behoren, en hem heeft gevraagt of de municip. niet een resolutie konde 
nemen om van zodanige de kosten te vragen, eer ze zig tot een of ander werk 
behoeven te laten gebruiken, en de advt Vrolikhert daarop hadde geantwoord, 
dat zodanig een resolutie zeer wel door de municip. kan genomen worden, 
waarop de voorzitter aan de vergadering voorstelde om in geval dezelve 
daartoe over ging, den burger Vrolikhert te verzoeken, zodanig een resolutie of 
concept op te stellen, in den juiste orde, waarop vervolgens door de secretaris 
wierd gezegt dat er in het keurboek van het dorp, zodanig een resolutie 
voorhanden is, gemaakt door schout en schepenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, om den volgende vergadering 
het keurboek eens in te zien, terwijl die resolutie zo dezelve in order is, kan 
worden vernieuwt en in werking gebragt. 

Den burger Bongers communiceert dat zijn buurman Adrianus Verhoeven, 
het nog van tijt tot tijt volhoud met zijnen as terug te houden, en dat hij dus 
van advijze zoude zijn, die burger de bode te zijnen koste te zenden, en hem 
aanzeggen dat hij voortaan zal hebben te zorgen, zijn as op zijn tijt voor de 
deur te plaatzen, op poene van parate executie, waarover gedelibereert zijnde, 
is geresolveert conform het advijs van Bongers te handelen, waarop de bode 
gelast word om morgen bij Adrianus Verhoeven te gaan, en zulks hem 
aanzeggen, alsmede 12 st. vragen voor zijn salaris. 

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeert, gearresteert en getee-
kent den 17e Januarij 1798, het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Januarij 1798, het 4e jaar der Bataavsche vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent. 
De voorzitter zegt dat hij den burger As. Verhoeven bij zig gehad heeft, dat 

denzelve zig beklaagde, dat de bode hem was gezonden en dat hij nooit 
weigeragtig was geweest om zijn as te geven, dat hij weliswaar denzelve niet 
voor zijn deur heeft geplaatst, vermits daar slegte gelegenheid toe is, en in 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

maandelijks een summier relaas over te zenden, van het gunt in uwe plaats door 
ulieden, in uwe betrekking, mogt zijn ontdekt of verrigt, ten einde daarvan 
behoorlijke kennisse te dragen, en met meerder vrugt te kunnen werkzaam zijn.

Niet twijfelende, of hieraan zal door ul. voldoen worden, blijven wij, na 
toewensching van heil en aanbieding van broederschap, 

mede de commissie van binnenlandsche Corres-
pondentie Bueskes en ter ordonnantie van 
dezelve P.A. Goskelässas

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan de inhoud van 
dezelve te bantwoorden. 

De voorzitter communiceert, dat hij ll. vrijdag met den advt Vrolikhert heeft 
gesproken over gevallen, waarin de municip kan komen, door het beleggen 
van regtdagen, het doen van arresten &c., voor perzonen die niet op deze 
plaats behoren, en hem heeft gevraagt of de municip. niet een resolutie konde 
nemen om van zodanige de kosten te vragen, eer ze zig tot een of ander werk 
behoeven te laten gebruiken, en de advt Vrolikhert daarop hadde geantwoord, 
dat zodanig een resolutie zeer wel door de municip. kan genomen worden, 
waarop de voorzitter aan de vergadering voorstelde om in geval dezelve 
daartoe over ging, den burger Vrolikhert te verzoeken, zodanig een resolutie of 
concept op te stellen, in den juiste orde, waarop vervolgens door de secretaris 
wierd gezegt dat er in het keurboek van het dorp, zodanig een resolutie 
voorhanden is, gemaakt door schout en schepenen van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, om den volgende vergadering 
het keurboek eens in te zien, terwijl die resolutie zo dezelve in order is, kan 
worden vernieuwt en in werking gebragt.

Den burger Bongers communiceert dat zijn buurman Adrianus Verhoeven, 
het nog van tijt tot tijt volhoud met zijnen as terug te houden, en dat hij dus 
van advijze zoude zijn, die burger de bode te zijnen koste te zenden, en hem 
aanzeggen dat hij voortaan zal hebben te zorgen, zijn as op zijn tijt voor de 
deur te plaatzen, op poene van parate executie, waarover gedelibereert zijnde, 
is geresolveert conform het advijs van Bongers te handelen, waarop de bode 
gelast word om morgen bij Adrianus Verhoeven te gaan, en zulks hem 
aanzeggen, alsmede 12 st. vragen voor zijn salaris.

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeert, gearresteert en getee-
kent den 17e Januarij 1798, het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Januarij 1798, het 4e jaar der Bataavsche vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent.
De voorzitter zegt dat hij den burger As. Verhoeven bij zig gehad heeft, dat 

denzelve zig beklaagde, dat de bode hem was gezonden en dat hij nooit 
weigeragtig was geweest om zijn as te geven, dat hij weliswaar denzelve niet 
voor zijn deur heeft geplaatst, vermits daar slegte gelegenheid toe is, en in 



perijkel dat de pot of pan daar ze in gedaan word, werd gebroken, gelijk al 
gebeurt is, doch dat hij ze zet in den zijde van zijn huis in de opgang, maar 
dat de asman ze dikwiks maar laat staan, en hij dan genootzaakt is ze op zijn 
erf uit te gieten, waarop den burger Bongers aanmerkte, dat het gezegde van 
As. Verhoeven niet overeenkomstig de waarheid was, daar hij verscheide 
malen hadde opgemerkt, dat hij geheel anders handelde, nog zegt de 
voorzitter dat hij hem had laten dagvaarden om heden te compareeren, dog 
dat hij van huis is. 

Den Burger Christiaan Smits staat binnen en verzoekt om brieven van 
voorschrijving, ten einde als bakker in zijn overleden vaders plaats te 
fungeeren. Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert aan die burger zijn 
verzoek te voldoen. 

Is gelezen een missive van den bailliuw van den lande van Strijen van dezen 
inhoud 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
'S Gravendeel den 15 Januarij 1798 
het 4e jaar der Bat. Vrijheid 

	

	Den bailliuw van den landen van Strijden 
aan De Municip van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt. 

Medeburgers! 
Bij mij ontfangen zijnde eene aanschrijving van het Provintiaal Bestuur van 

Holland. de 9e Dezer en daarbij gelastend werdende nauwkeurig toe te zien dat 
de publicatie van de voormalige Staten van Holland van den 22e october 1792 
tegen het permitteeren van loterijen geëmaneert, stiptelijlc werden naargekomen 
en geobserveerd. 

Zoo heb ik nodig geoordeeld ul daarvan kennis te geven, ten einde te zorgen 
dat bij ul. geen loterijen, strijdig tegen opgem. publicatie werden gepermitteert. 

Waarop mij verlatende, 	 heil en broederschap 
uw medeburger (get.) W. Kluit Lzn. 

waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, over de publicatie in gemelde 
missive vervat op aanstaande zondag een publicatie te laten doen, en is den 
secretaris daartoe gelast en gequalificeerd. 

Is gelezen een missive of aanschrijving van de commissie van den 80ste 
penning inhoudende hoofdzakelijk om te berigten hoe het met het ophalen der 
billetten is afgelopen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve te 
beantwoorden in dezer voege, luidende het concept als volgt 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

De Municip. van 'S Deel en L-Ambagt aan 
De commissie uit en vanwegens de Nationale vergadering, 
speciaal benoemd tot directie der heffing van de 80ste pen-
ning van de ingezetenen van Holland. 

Medeburgers, representanten! 
Deze diend om ul. te berigten dat wij overeenkomstig de publ. der Nationale 

Vergadering in dato 12e October 1797, een commissie hebben benoemt van drie 
penzonen, in welkers bijzijn het kis je is geopent en door wien een lijst is 
geformeert van den ingekomen billetten en schoon er doe nog eenige ontbraken, 
zijn dezelve vervolgens alle ingekomen, dan medeburgers, representanten, 
schoon wij bij het formeeren van de voomoemde lijst wel hebben ontdekt, dat 
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perijkel dat de pot of pan daar ze in gedaan word, werd gebroken, gelijk al 
gebeurt is, doch dat hij ze zet in den zijde van zijn huis in de opgang, maar 
dat de asman ze dikwiks maar laat staan, en hij dan genootzaakt is ze op zijn 
erf uit te gieten, waarop den burger Bongers aanmerkte, dat het gezegde van 
As. Verhoeven niet overeenkomstig de waarheid was, daar hij verscheide 
malen hadde opgemerkt, dat hij geheel anders handelde, nog zegt de 
voorzitter dat hij hem had laten dagvaarden om heden te compareeren, dog 
dat hij van huis is.

Den Burger Christiaan Smits staat binnen en verzoekt om brieven van 
voorschrijving, ten einde als bakker in zijn overleden vaders plaats te 
fungeeren. Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert aan die burger zijn 
verzoek te voldoen.

Is gelezen een missive van den bailliuw van den lande van Strijen van dezen 
inhoud
Vrijheid Gelijkheid Broederschap
'S Gravendeel den 15 Januarij 1798
het 4e jaar der Bat. Vrijheid Den bailliuw van den landen van Strijden

aan  De Municip van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt.
Medeburgers!

Bij mij ontfangen zijnde eene aanschrijving van het Provintiaal Bestuur van 
Holland. de 9e Dezer en daarbij gelastend werdende nauwkeurig toe te zien dat 
de publicatie van de voormalige Staten van Holland van den 22e october 1792 
tegen het permitteeren van loterijen geëmaneert, stiptelijk werden naargekomen 
en geobserveerd.

Zoo heb ik nodig geoordeeld ul daarvan kennis te geven, ten einde te zorgen 
dat bij ul. geen loterijen, strijdig tegen opgem. publicatie werden gepermitteert.

Waarop mij verlatende, heil en broederschap
uw medeburger (get.) W. Kluit Lzn.

waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, over de publicatie in gemelde 
missive vervat op aanstaande zondag een publicatie te laten doen, en is den 
secretaris daartoe gelast en gequalificeerd.

Is gelezen een missive of aanschrijving van de commissie van den 80ste 
penning inhoudende hoofdzakelijk om te berigten hoe het met het ophalen der 
billetten is afgelopen, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve te 
beantwoorden in dezer voege, luidende het concept als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

De Municip. van 'S Deel en L-Ambagt aan
De commissie uit en vanwegens de Nationale vergadering, 
speciaal benoemd tot directie der heffing van de 80ste pen-
ning van de ingezetenen van Holland.

Medeburgers, representanten!
Deze diend om ul. te berigten dat wij overeenkomstig de publ. der Nationale 

Vergadering in dato 12e October 1797, een commissie hebben benoemt van drie 
perzonen, in welkers bijzijn het kistje is geopent en door wien een lijst is 
geformeert van den ingekomen billetten en schoon er doe nog eenige ontbraken, 
zijn dezelve vervolgens alle ingekomen, dan medeburgers, representanten, 
schoon wij bij het formeeren van de voornoemde lijst wel hebben ontdekt, dat 



het meer dan waarschijnelijlc is, dat er perzonen zijn, die hadden behooren te 
fourneren, dog zulks niet gedaan hebben / want verscheide hebben hun 
billetten niet verzegeld / agteden wij ons volstrekt niet bevoegt om de billetten 
ingezien, maar hebben dezelve ingevolgen bovengenoemde publicatie weder in 
het kistje gedaan en vervolgens gesloten, zoals het op secretarie noch staat, 
intusschen twijffelen wij niet, of er zal door ul. behoorlijk onderzoek gedaan 
werden, en daardoor ontdekt wie die aterlingen zijn, die zig onttrekken, aan het 
Vaderland zodanige opofferingen te doen, als zij verpligt zijn, dat niet alleen, 
maar zij tot haar schade genoodzaakt zullen worden het hunne toe te brengen 
tot welzijn van het zelve, daardoor zouden dan ook de ware beminnaars van 
hun vaderland niet moede worden met opofferingen te doen als zulks nodig is, 
maar indien het onderzoek geen plaats heeft, zouden de brave wel degelijk 
moede worden, en ophouden te geven, althans wij voor ons zeer zeker, te meer 
daar diegenen dewelke haren pligt betragten, nog bespot en uitgejouwt worden, 
met veragtelijlce redenen, van dezulke die het niet doen, vermits zij tog zien dat 
er niet onderzogt word, althans over de tweede heffing van den 16e penning 
voor dit gewest, het nog geen plaats gehad, schoon zulks al lange had kunnen 
en moeten geschieden. 

Eindelijk dient dat wij geen onkosten hebben gehad van het drukken der 
billetten, vermist dezelve door ons zijn gehaalt op secretarie te Dordrecht, maar 
wij hebben eenige onkosten gehad met het doen maken van het kistje en het 
rondbrengen en ophalen der billetten, tezaamen ten bedrage van f 8:10:-, welke 
wij verzoeken dat ons mogen werden gerembourseert. 

Waarmede blijve na toewensching van heil en aanbieding van Broederschap. 
's-Gravendeel, 22 Jan. 1798 	 Ulieder medeburgers, de Municip. voornoemd 
het 4e jr der bat. vrijheid 	 ter ordonn. van dezelve, T. v.d. Koppel, sec. 

Aan welke concept unaniem is goedgekeurd en vervolgens door den secreta-
ris in het net geschreven en geëxpedieert. 

Is gecompareert Meeuwis Uitterlinden, dewelke wederom insteerde, op de 
f 15:-:- dewelke hij zeide verdiend te hebben met het varen der brandspuit. 

Waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat volgens drie getuigen, 
leden van het voormalig bestuur dezer plaats, was gecommuniceert, dat hij zig 
uitgelaten hadde, volgens hun beste weten, dat hij er geen geld voor 
pretendeerde. 

Waarop hij zeide, dat niemant zulks zeggen konde, dat hij nu en dan wel 
eens dat zou kunnen gezegt hebben, maar nooit met ernst, waarop hem wierd 
gezegt dat de municip. geen vrijheid zoude hebben om hem te voldoen, ingeval 
zulks was gepasseert in goeden ernst, dog daaruit het een en ander scheen te 
blijken, dat er geen voldoende bewijzen voorhanden zijn, dat zulks voor hem 
in ernst is gezegt, het de municip. best voor kwam om die zaak uit de wereld 
te maken, dog nog eene aanmerking moest maken op de rekening van f 15:-:-, 
dat de municip wat hoog voorkwam, waarover met den anderen wierd 
gesproken, en overeengekomen dat aan hem zou werden betaald f 9:-:- ten 
wederzijder genoegen. 

Is gelezen een missive van den burger J.J. Schrijver, luidende als volgt 
Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt 
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het meer dan waarschijnelijk is, dat er perzonen zijn, die hadden behooren te 
fourneren, dog zulks niet gedaan hebben / want verscheide hebben hun 
billetten niet verzegeld / agteden wij ons volstrekt niet bevoegt om de billetten 
ingezien, maar hebben dezelve ingevolgen bovengenoemde publicatie weder in 
het kistje gedaan en vervolgens gesloten, zoals het op secretarie noch staat, 
intusschen twijffelen wij niet, of er zal door ul. behoorlijk onderzoek gedaan 
werden, en daardoor ontdekt wie die aterlingen zijn, die zig onttrekken, aan het 
Vaderland zodanige opofferingen te doen, als zij verpligt zijn, dat niet alleen, 
maar zij tot haar schade genoodzaakt zullen worden het hunne toe te brengen 
tot welzijn van het zelve, daardoor zouden dan ook de ware beminnaars van 
hun vaderland niet moede worden met opofferingen te doen als zulks nodig is, 
maar indien het onderzoek geen plaats heeft, zouden de brave wel degelijk 
moede worden, en ophouden te geven, althans wij voor ons zeer zeker, te meer 
daar diegenen dewelke haren pligt betragten, nog bespot en uitgejouwt worden, 
met veragtelijke redenen, van dezulke die het niet doen, vermits zij tog zien dat 
er niet onderzogt word, althans over de tweede heffing van den 16e penning 
voor dit gewest, het nog geen plaats gehad, schoon zulks al lange had kunnen 
en moeten geschieden.

Eindelijk dient dat wij geen onkosten hebben gehad van het drukken der 
billetten, vermist dezelve door ons zijn gehaalt op secretarie te Dordrecht, maar 
wij hebben eenige onkosten gehad met het doen maken van het kistje en het 
rondbrengen en ophalen der billetten, tezaamen ten bedrage van f 8:10:-, welke 
wij verzoeken dat ons mogen werden gerembourseert.

Waarmede blijve na toewensching van heil en aanbieding van Broederschap.
's-Gravendeel, 22 Jan. 1798 Ulieder medeburgers, de Municip. voornoemd
het 4e jr der bat. vrijheid ter ordonn. van dezelve, T. v.d. Koppel, sec.

Aan welke concept unaniem is goedgekeurd en vervolgens door den secreta-
ris in het net geschreven en geëxpedieert.

Is gecompareert Meeuwis Uitterlinden, dewelke wederom insteerde, op de 
f 15:-:- dewelke hij zeide verdiend te hebben met het varen der brandspuit.

Waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat volgens drie getuigen, 
leden van het voormalig bestuur dezer plaats, was gecommuniceert, dat hij zig 
uitgelaten hadde, volgens hun beste weten, dat hij er geen geld voor 
pretendeerde.

Waarop hij zeide, dat niemant zulks zeggen konde, dat hij nu en dan wel 
eens dat zou kunnen gezegt hebben, maar nooit met ernst, waarop hem wierd 
gezegt dat de municip. geen vrijheid zoude hebben om hem te voldoen, ingeval 
zulks was gepasseert in goeden ernst, dog daaruit het een en ander scheen te 
blijken, dat er geen voldoende bewijzen voorhanden zijn, dat zulks voor hem 
in ernst is gezegt, het de municip. best voor kwam om die zaak uit de wereld 
te maken, dog nog eene aanmerking moest maken op de rekening van f 15:-:-, 
dat de municip wat hoog voorkwam, waarover met den anderen wierd 
gesproken, en overeengekomen dat aan hem zou werden betaald f 9:-:- ten 
wederzijder genoegen.

Is gelezen een missive van den burger J.J. Schrijver, luidende als volgt
Aan de Municipaliteit van 'S Gravendeel en Leer-
Ambagt



Medeburgers! 
Ik kan Ul. als nu communiceeren, dat de rekening van f 135:10:- eindelijk 

door de commizen der finantie is goedgekeurt en dat ik hoop heb dat daarop, 
misschien nog wel staande den loop der vergadering, door het Departement van 
Finantie eene ordonnantie zal werden geslagen, immers ik heb zulks aan de 
leden van dat departement instantelijk verzogt, ik heb gemeent ul. dit prealabel 
te moeten melden. 

Haag, 12 Janu 1798 A°4 	 Heil en broederschap 
uwer 	medeburger 
(get). J.J,. Schrijver 

Welke missive voor notificatie is aangenomen. 
Is gecompareert S.L. Cohen, verzoekende om op deze dorpe een lom-baard 

op te rigten, welk verzoek is gehouden in advijs. 
Vermits op den aanstaande 2e Februarij volgens het dorpsreglement de 

stemgeregtigde burgers bij publicatie moeten worden opgeroepen, ten einde 
nieuwe leden voor het plaatselijk bestuur te verkiezen, is goedgevonden 
denzelven publ. op zijn tijd te doen. 

Op zondag den 21e januarij zijn in den huwelijken staat bevestigt Gerrit 
Jacobsz. van Bezooijen J.M. woonende te Dubbeldam, met Jennikke P. Stam 
J.D. van 'SGr Deel. 

En den le Januarij is den dorpsrekening gedaan over den jare 1797. 
Aldus reresumeert, gearresteert en geteekent den 2e februarij 1798,. het 4e 
jaar der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Vrijdag den 2e 
Februarij 1798, het vierde jaar der Bat. 
vrijheid 

Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent. 
Gemerkt in het begin van Januarij 11. is ontfangen een aanschrijving van de 

Commissie van Binnelandsche Correspondentie van Holland, inhoudende een 
verzoek en desnoods een last, om ider maand opgave te doen van hetgeen er 
mogt zijn ontdekt of verrigt, hetwelk de municipaliteit in betrekking als 
Commissie van Binnelandsche betreft, is uit hoofde er in de maand januarij 
niets van dien aard is voorgevallen het onnodig geoordeeld, bovengemelde 
commissie verslag te doen, te meer daar gemelde aanschrijving alleenlijk 
opgeeft, dat er moet opgave gedaan worden als er iets word ontdekt. 

Vervolgens compareerde een groot gedeelte van de stemgeregtigde burgers, 
waarna de stemlijst wierd gelezen en de president, den burger T. Lamme, uit 
naam van hem en zijne medeleden de burgers bedankte voor het vertrouwen 
dat zijlieden in hun hadden gestelt en dat zij nu hunne posten in den schoot 
der burgerij nederleiden, en tot den kring van burgers wederkeerden. 

Dit verrigt zijnde, verzogt de voorzitter, dat de burgers uit hun midden 
zouden benoemen vier perzonen, ingevolge het tweede Art. van het dorpsregle-
ment, ten einde zig bij den secretaris te vervoegen. En zijn daartoe benoemd 
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Medeburgers!
Ik kan Ul. als nu communiceeren, dat de rekening van f 135:10:- eindelijk 

door de commizen der finantie is goedgekeurt en dat ik hoop heb dat daarop, 
misschien nog wel staande den loop der vergadering, door het Departement van 
Finantie eene ordonnantie zal werden geslagen, immers ik heb zulks aan de 
leden van dat departement instantelijk verzogt, ik heb gemeent ul. dit prealabel 
te moeten melden.

Haag, 12 Janu 1798 A°4 Heil en broederschap 
uwer medeburger 
(get). J.J,. Schrijver

Welke missive voor notificatie is aangenomen.
Is gecompareert S.L. Cohen, verzoekende om op deze dorpe een lom-baard 

op te rigten, welk verzoek is gehouden in advijs.
Vermits op den aanstaande 2e Februarij volgens het dorpsreglement de 

stemgeregtigde burgers bij publicatie moeten worden opgeroepen, ten einde 
nieuwe leden voor het plaatselijk bestuur te verkiezen, is goedgevonden 
denzelven publ. op zijn tijd te doen.

Op zondag den 21e januarij zijn in den huwelijken staat bevestigt Gerrit 
Jacobsz. van Bezooijen J.M. woonende te Dubbeldam, met Jennikke P. Stam 
J.D. van 'SGr Deel.

En den 1e Januarij is den dorpsrekening gedaan over den jare 1797.
Aldus reresumeert, gearresteert en geteekent den 2e februarij 1798,. het 4e 
jaar der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Vrijdag den 2e 
Februarij 1798, het vierde jaar der Bat. 
vrijheid

Vrijheid Gelijkheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent.
Gemerkt in het begin van Januarij ll. is ontfangen een aanschrijving van de 

Commissie van Binnelandsche Correspondentie van Holland, inhoudende een 
verzoek en desnoods een last, om ider maand opgave te doen van hetgeen er 
mogt zijn ontdekt of verrigt, hetwelk de municipaliteit in betrekking als 
Commissie van Binnelandsche betreft, is uit hoofde er in de maand januarij 
niets van dien aard is voorgevallen het onnodig geoordeeld, bovengemelde 
commissie verslag te doen, te meer daar gemelde aanschrijving alleenlijk 
opgeeft, dat er moet opgave gedaan worden als er iets word ontdekt.

Vervolgens compareerde een groot gedeelte van de stemgeregtigde burgers, 
waarna de stemlijst wierd gelezen en de president, den burger T. Lamme, uit 
naam van hem en zijne medeleden de burgers bedankte voor het vertrouwen 
dat zijlieden in hun hadden gestelt en dat zij nu hunne posten in den schoot 
der burgerij nederleiden, en tot den kring van burgers wederkeerden.

Dit verrigt zijnde, verzogt de voorzitter, dat de burgers uit hun midden 
zouden benoemen vier perzonen, ingevolge het tweede Art. van het dorpsregle-
ment, ten einde zig bij den secretaris te vervoegen. En zijn daartoe benoemd 



de burgers W. Kluit, J.W. Doedes, P. Verijp en F. van der Giessen. 
Voorts ging men over tot het opnemen der stemmen en bleek dat bij meerder-
heid van stemmen tot leden der municipaliteit waren verkoren de burgers 
Lodewijk Bongers, Cornelis van Gink, Frans van der Giessen, Koen J. van 
Strijen, Cornelis Verijp, Jan Hk. Bijvank en Arij Cors Smits, welke burgers 
hunne posten accepteerden en vervolgens in handen van den voorzitter den 
eed afleiden. 

Vervolgens gedelibereert zijnde over de wijze of men naargelang der 
stemmen de vergadering zal regelen, of op een andere wijze, en is geresolveert 
dat de vice president, Jan H. Bijvank, nu deze maand president zal zijn, en 
vervolgens L. Bongers, Mij C. Smits, C. Verijp, K.J. van Strijen, C. van Gink 
en F. van der Giessen. 

Voorts is na deliberatie goedgevonden, dat ieder lid zal gehouden zijn de 
inquartierlijst des maandags nadat hij dezelve agt dagen gehad heeft, voor des 
middags ten twaalf uuren aan zijn opvolger te bezorgen en bij manquement 
van dien zal hij verbeuren de boete van 6 stuivers, die door zijn opvolger zal 
moeten werden aangeteekent. 

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden, om bij loting de stratenschouw 
te regelen, en bij den uitslag gebleken, dat den 3e februarij de schouw hebben 
de burgers J. H. Bijvank en C. van Gink, den 10e F. van der Giessen en de 
bode, de 17e de schout en Mij K. Smits, den 24e C. Verijp en K. van Strijen 
en den 3e Maart L. Bongers en de Secretaris. 

Voorts is aan den vergadering door de secretaris het reglement van orde 
voorgelezen, en niemant der leden daartoe iets hebbende aan te merken, is 
het zelve door de nieuwe leden ook geteekent. 

Voorts is den burger Bongers met meerderheid van stemmen tot secretaris 
en thesaurier voor de vergadering gecontinueerd. 

Verder zijn bij loting tot de leden van de commissie tot het schoolwezen 
benoemd de burgers Koen van Strijen en Frans van der Giessen. 

Nog is bij loting de verdeeling der leden tot het maandelijks werk gevallen 
als volgt: de maand Februarij J.H. Bijvank en K. van Strijen. Maart L. Bongers 
en A.K. Smits, April C. Verijp, C. van Gink en F. van der Giessen, enzovoorts. 

Voorts is na deliberatie op een te voren gedaan voorstel geresolveert bij een 
regtsgeleerde een concept te halen, in zig bevattende, een resolutie of decreet, 
geconcludeert bij de municip. van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, dat 
buitenlieden die een arrest buitengewone regtdag of iets anders verzoeken, 
zullen gehouden zijn, de geregtelijke kosten, tevoren te moeten voldoen, en is 
de schout en zo die geen gelegenheid heeft, de secretaris verzogt, zulks bij de 
eerste gelegenheid te voldoen. 

Vervolgens scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Februarij 1798, het 
vierde jaar der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Maandag, den 5e Fe-
bruarij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid 

Gelijkheid 
	

Vrijheid 	 Broederschap 
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de burgers W. Kluit, J.W. Doedes, P. Verijp en F. van der Giessen.
Voorts ging men over tot het opnemen der stemmen en bleek dat bij meerder-
heid van stemmen tot leden der municipaliteit waren verkoren de burgers 
Lodewijk Bongers, Cornelis van Gink, Frans van der Giessen, Koen J. van 
Strijen, Cornelis Verijp, Jan Hk. Bijvank en Arij Cors Smits, welke burgers 
hunne posten accepteerden en vervolgens in handen van den voorzitter den 
eed afleiden.

Vervolgens gedelibereert zijnde over de wijze of men naargelang der 
stemmen de vergadering zal regelen, of op een andere wijze, en is geresolveert 
dat de vice president, Jan H. Bijvank, nu deze maand president zal zijn, en 
vervolgens L. Bongers, Arij C. Smits, C. Verijp, K.J. van Strijen, C. van Gink 
en F. van der Giessen.

Voorts is na deliberatie goedgevonden, dat ieder lid zal gehouden zijn de 
inquartierlijst des maandags nadat hij dezelve agt dagen gehad heeft, voor des 
middags ten twaalf uuren aan zijn opvolger te bezorgen en bij manquement 
van dien zal hij verbeuren de boete van 6 stuivers, die door zijn opvolger zal 
moeten werden aangeteekent.

Is vervolgens na deliberatie goedgevonden, om bij loting de stratenschouw 
te regelen, en bij den uitslag gebleken, dat den 3e februarij de schouw hebben 
de burgers J. H. Bijvank en C. van Gink, den 10e F. van der Giessen en de 
bode, de 17e de schout en Arij K. Smits, den 24e C. Verijp en K. van Strijen 
en den 3e Maart L. Bongers en de Secretaris.

Voorts is aan den vergadering door de secretaris het reglement van orde 
voorgelezen, en niemant der leden daartoe iets hebbende aan te merken, is 
het zelve door de nieuwe leden ook geteekent.

Voorts is den burger Bongers met meerderheid van stemmen tot secretaris 
en thesaurier voor de vergadering gecontinueerd. 

Verder zijn bij loting tot de leden van de commissie tot het schoolwezen 
benoemd de burgers Koen van Strijen en Frans van der Giessen.

Nog is bij loting de verdeeling der leden tot het maandelijks werk gevallen 
als volgt: de maand Februarij J.H. Bijvank en K. van Strijen. Maart L. Bongers 
en A.K. Smits, April C. Verijp, C. van Gink en F. van der Giessen, enzovoorts.

Voorts is na deliberatie op een te voren gedaan voorstel geresolveert bij een 
regtsgeleerde een concept te halen, in zig bevattende, een resolutie of decreet, 
geconcludeert bij de municip. van 'S Gravendeel en Leer-Ambagt, dat 
buitenlieden die een arrest buitengewone regtdag of iets anders verzoeken, 
zullen gehouden zijn, de geregtelijke kosten, tevoren te moeten voldoen, en is 
de schout en zo die geen gelegenheid heeft, de secretaris verzogt, zulks bij de 
eerste gelegenheid te voldoen.

Vervolgens scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e Februarij 1798, het 
vierde jaar der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Maandag, den 5e Fe-
bruarij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering, zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van den bailliuw van den landen van Strijen van 
dezen inhoud: 
Vrijheid 	 Gelijkheid 	 Broederschap 

'S Gravendeel, den 4e Februarij 1798, 
het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid 	De Bailliuw van den Lande van Strijen aan 

De Municip van 'S Deel en L-Ambagt 
Medeburgers! 

Op hoge ordre gelast zijnde, om alle onbekenden die suspect moeten zijn, van 
vagabondering ofte andere misdrijven aan te houden, en bereids de nodige 
ordre op de veren na de haulhiagie van den landen van Strijen, lijdende hebben 
gestelt, uitgezonden dat van 's Gravendeel, zo heb ik genieent daartoe van de 
Nationale Guarde alhier te moeten gebruik maken, weshalven ul. verzogt 
werden, aanstaande Din.gsdagnagt den 6e dezer tegen drie laffen aan mijn huis 
te zenden zes man der nationalen guarde met een officier of onderofficier, 
behoorlijk gewapend, om daaraan 's lands ordre naar behoren bekend te 
maken, en denzelven deze ter executie te doen leggen. 

Waarop mij verlatende 	 Heil en broederschap 
Uw medeburger (get.) W. Kluit Lzn. 

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveerd om daarvan dadelijk per 
missive kennis te geven aan den commandant der Nationalen Guarde alhier, 
en hem te verzoeken, ja desnoods gelasten, dat aan den inhoud derzelve 
voldaan worden. Gelijk ook mede wierd geresolveert, aan den Bailliuw van den 
Lande van Strijen per missive te berigten, dat aan de orders in zijne missive 
vervat behoorlijk is voldaan. 

Voorts scheide de vergadering. Aldus geresumeert, gearresteert en 
geteekent den 1 le Februarij 1798, het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 
1 le Februarij 1798, het vierde jaar der 
Bataavsche vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Job Dorst, weduwenaar van Strijen 
met Neeltje Gerritsd. Visser J.D. van 'sGravendeel. 

Is gelezen een missive van den Bailliuw van den Lande van Strijen luidende 
als volgt 
Vrijheid 	 Gelijlcheicl 	 Broederschap 

's Gravendeel den 11 e Februarij 1798, 
het vierde jaar der Bat. Vrijheid 

De Bailliuw van den lande van Strijen 
aan De Municip. van 's Deel en L-Ambagt 

Medeburgers! 
Andermaal de veren van de bailluagie van den Lande van Strijen lijdende 
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De notulen der voorgaande vergadering, zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een missive van den bailliuw van den landen van Strijen van 
dezen inhoud:
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

'S Gravendeel, den 4e Februarij 1798, 
het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid De Bailliuw van den Lande van Strijen aan

De Municip van 'S Deel en L-Ambagt
Medeburgers!

Op hoge ordre gelast zijnde, om alle onbekenden die suspect mogten zijn, van 
vagabondering ofte andere misdrijven aan te houden, en bereids de nodige 
ordre op de veren na de baulluagie van den landen van Strijen, lijdende hebben 
gestelt, uitgezondert dat van 's Gravendeel, zo heb ik gemeent daartoe van de 
Nationale Guarde alhier te moeten gebruik maken, weshalven ul. verzogt 
werden, aanstaande Dingsdagnagt den 6e dezer tegen drie uuren aan mijn huis 
te zenden zes man der nationalen guarde met een officier of onderofficier, 
behoorlijk gewapend, om daaraan 's lands ordre naar behoren bekend te 
maken, en denzelven deze ter executie te doen leggen.

Waarop mij verlatende Heil en broederschap
Uw medeburger (get.) W. Kluit Lzn.

Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveerd om daarvan dadelijk per 
missive kennis te geven aan den commandant der Nationalen Guarde alhier, 
en hem te verzoeken, ja desnoods gelasten, dat aan den inhoud derzelve 
voldaan worden. Gelijk ook mede wierd geresolveert, aan den Bailliuw van den 
Lande van Strijen per missive te berigten, dat aan de orders in zijne missive 
vervat behoorlijk is voldaan.

Voorts scheide de vergadering. Aldus geresumeert, gearresteert en 
geteekent den 11e Februarij 1798, het vierde jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 
11e Februarij 1798, het vierde jaar der 
Bataavsche vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Job Dorst, weduwenaar van Strijen 
met Neeltje Gerritsd. Visser J.D. van 'sGravendeel.

Is gelezen een missive van den Bailliuw van den Lande van Strijen luidende 
als volgt
Vrijheid Gelijkheid Broederschap

's Gravendeel den 11e Februarij 1798, 
het vierde jaar der Bat. Vrijheid

De Bailliuw van den lande van Strijen
aan   De Municip. van 's Deel en L-Ambagt

Medeburgers!
Andermaal de veren van de bailluagie van den Lande van Strijen lijdende  



moetende doen besetten, zo hebbe ik daarop de nodige ordre gestelt, 
uitgenomen op dat van 's Gravendeel, waartoe ik genieent hebbe te moeten 
gebruik te moeten maken van de Nationale Guarde alhier, weshalven ul. verzogt 
worden aanstaande dinsdagnagt den 13e deser tegen vier uren aan mijn Huis 
te zenden zes man der Nat. Guarde met een officier of onderofficier behoorlijk 
gewapend om daaraan 's lands order naar behooren bekend te maken, en 
dezelver ter executie te doen leggen. 

Waarop mij verlatende 

	

	 regt heil en broederschap. 
uw medeburger W. 
Kluit Lzn. 

Waarover gedelibereert zijnde, is wederom geresolveert aan den comman-
dant der Nationale guarde alhier daarvan per missive kennis te geven, en te 
gelasten zig involge daarvan te gedragen. 

Alsmede aan de bailliuw voorz. dat er aan het verzoek in zijn missive van 
heden reeds is voldaan. 

Aan de orde van den dag zijnde, het in advijs gehouden verzoek van S.L. 
Cohen om alhier ter plaatze een lombaard op te rigten, is hetzelve na 
deliberatie vooralsnoch om redenen gewezen van de hand. 

De voorzitter proponeert om bij de president van het administratief bestuur 
van het voormalig gewest Holland nu nog een poging te doen, ten einde onze 
verschotten en vacatien te verkrijgen, wegens de heffing van de geforceerde 
geldnegotiatien in den jaren 1795, alsmede om bij den burger W. Ris, lid van 
het gemelde bestuur te insteeren om te bewerken, dat de verschotten van 
wagenvragten, leverantien van brood, vlees, haver, stroo, &c. in den jare 1795 
aan den Hollandsche troupes gedaan werden, betaald, en zulks beide per 
missive. Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert en de 
secretaris gelast, zodanig missives te vervaardigen en voorts te expedeeren. 

Is gelezen een aanschrijving van het intermediair administratief bestuur 
van het voormalig Hollandsch gewest, inhoudende een last ten einde ons te 
gedragen naar den inhoud van de publ. der Nat. Verg. van 18 januarij ll. 
betrekkelijk de heffing van een tweede 80e penning. Welke voor notificatie is 
aangenomen, vermits men voornemens was overeenkomstig gemelde publ. te 
handelen. 

De voorzitter communiceert dat P.R. Stam volstrekt weigerd zijn quotiza-
tiegeld te betalen, dat hij zeer wel weet wat middelen er in het werk moeten 
werden gesteld, om hem tot zijn pligt te brengen, dog dat hij liever met de 
vergadering daarover wilde consuleeren. De vergadering daarover 
gedelibereert hebbende, is geresolveert hem te doen dagvaarden, tegen den 
eerstvolgenden regtdag. 

De schout rapporteert, dat hij en de secretaris zig 11. vrijdag hadden 
vervoegt bij den advt Vrolikhert, en verzogt om een genomen resolutie bij de 
municip. betrekkelijk het te voren betalen der salarissen van schout, 
schepenen, secretaris en bode bij het doen van arresten, het beleggen van 
regtdagen, enzovoort te concipiëeren, dat denzelven daarop hadden verzogt, 
een copie van die resolutie, dewelke ouwelings daaromtrent voor schout en 
schepenen was gemaakt, dat de sec. zodanige copie reeds aan hem had 
verzonden, en dus vermeld concept waarschijnelijk eerstdaags zal inkomen. 
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moetende doen besetten, zo hebbe ik daarop de nodige ordre gestelt, 
uitgenomen op dat van 's Gravendeel, waartoe ik gemeent hebbe te moeten 
gebruik te moeten maken van de Nationale Guarde alhier, weshalven ul. verzogt 
worden aanstaande dinsdagnagt den 13e deser tegen vier uren aan mijn Huis 
te zenden zes man der Nat. Guarde met een officier of onderofficier behoorlijk 
gewapend om daaraan 's lands order naar behooren bekend te maken, en 
dezelver ter executie te doen leggen.

Waarop mij verlatende regt heil en broederschap.
uw medeburger W. 
Kluit Lzn.

Waarover gedelibereert zijnde, is wederom geresolveert aan den comman-
dant der Nationale guarde alhier daarvan per missive kennis te geven, en te 
gelasten zig involge daarvan te gedragen.

Alsmede aan de bailliuw voorz. dat er aan het verzoek in zijn missive van 
heden reeds is voldaan.

Aan de orde van den dag zijnde, het in advijs gehouden verzoek van S.L. 
Cohen om alhier ter plaatze een lombaard op te rigten, is hetzelve na 
deliberatie vooralsnoch om redenen gewezen van de hand.

De voorzitter proponeert om bij de president van het administratief bestuur 
van het voormalig gewest Holland nu nog een poging te doen, ten einde onze 
verschotten en vacatien te verkrijgen, wegens de heffing van de geforceerde 
geldnegotiatien in den jaren 1795, alsmede om bij den burger W. Ris, lid van 
het gemelde bestuur te insteeren om te bewerken, dat de verschotten van 
wagenvragten, leverantien van brood, vlees, haver, stroo, &c. in den jare 1795 
aan den Hollandsche troupes gedaan werden, betaald, en zulks beide per 
missive. Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert en de 
secretaris gelast, zodanig missives te vervaardigen en voorts te expedeeren.

Is gelezen een aanschrijving van het intermediair administratief bestuur 
van het voormalig Hollandsch gewest, inhoudende een last ten einde ons te 
gedragen naar den inhoud van de publ. der Nat. Verg. van 18 januarij ll. 
betrekkelijk de heffing van een tweede 80e penning. Welke voor notificatie is 
aangenomen, vermits men voornemens was overeenkomstig gemelde publ. te 
handelen.

De voorzitter communiceert dat P.R. Stam volstrekt weigerd zijn quotiza-
tiegeld te betalen, dat hij zeer wel weet wat middelen er in het werk moeten 
werden gesteld, om hem tot zijn pligt te brengen, dog dat hij liever met de 
vergadering daarover wilde consuleeren. De vergadering daarover 
gedelibereert hebbende, is geresolveert hem te doen dagvaarden, tegen den 
eerstvolgenden regtdag.

De schout rapporteert, dat hij en de secretaris zig ll. vrijdag hadden 
vervoegt bij den advt Vrolikhert, en verzogt om een genomen resolutie bij de 
municip. betrekkelijk het te voren betalen der salarissen van schout, 
schepenen, secretaris en bode bij het doen van arresten, het beleggen van 
regtdagen, enzovoort te concipiëeren, dat denzelven daarop hadden verzogt, 
een copie van die resolutie, dewelke ouwelings daaromtrent voor schout en 
schepenen was gemaakt, dat de sec. zodanige copie reeds aan hem had 
verzonden, en dus vermeld concept waarschijnelijk eerstdaags zal inkomen.



Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Febr. 1798, het vierde 
jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 21e 
Februarij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
De commissie van het schoolwezen rapporteert dat 'er in de laatste 

bijeenkomst niets van belang was voorgevallen. 
De voorzitter communiceert, dat de burgers P.R. van den Santheuvel en J. 

Repelaer heden agt dagen bij hem aan huis waren geweest, dog hij doe niet 
thuis zijnde, maar ll. vrijdag bij Repelaer aan huis geweest zijnde, denzelve 
aan hem hadde gezegt, dat de reden waarom hij met Santheuvel hem wilde 
spreken, daarin bestond dat der verscheide klagten waren ingekomen over het 
huisje van Pierre le Brun, dat hetzelve zoals het nu is onbewoonbaar is, en 
geheel strijdig met de dorpskeuren, dat zijl. wel zouden kunnen bewerken, dat 
hetzelve huisje, zoo als het nu is niet bewoond werde, dog dat zij zulks liever 
aan de Municip. over wilde laten, waarop de voorzitter vervolgde dat ook aan 
hem zodanige klagten waren gedaan, gelijk ook den burger Verijp hetzelfde 
zeide. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan gemelde P. le 
Brun door de bode te doen aanzeggen, dat hij zijn gebouwd huisje, in die 
situatie zoals het thans is, niet zal hebben te bewoonen, vermits zulks zoude 
strijden met de brandkeuren dezer dorpe, niet alleen, maar ook zeer gevaarlijk 
zijn, en derhalven wilde hij 'er gebruik van maken, hetzelve zodanig moet 
veranderen, dat het niet strijd met gemelde keuren. 

Is op voorstel van den burger Bongers geresolveert Hendrik de Pee 
nogmaals door de bode te doen aanzeggen, dat hij zal hebben te zorgen, dat 
zijn schoorsteen voor de volgende brandschouw in gevolge de brandkeuren 
tenminsten vier voeten boven het dak is, en ingeval daar weder niet aan 
voldoende, de municip. hem zeer wel tot zijn pligt zal weten te brengen. 

Is gecompareert den burger Hendrik de Kwartel, dewelke vermeende reden 
van klagen te hebben, uit hoofde van de quotizatie op zijn huis, dat hij gaarne 
volgens zijn buren wilde betalen, maar niet boven dezelven, en dat hij 
vermeende dat zulks plaats had en dus verzogt daarin voorziening. 

Waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat de municip. voorzeker 
niet voorbedagtelijk den eenen burger gelijkstaande met den anderen in 
middelen en woning hoger of lager hadden gesteld, en dus ook zulks omtrent 
hem geen plaats hadde, edoch dat de vergadering zijn klagten hadde gehoord, 
dezelve zouden beoordelen en in geval dezelve gegrond waren, hij verzekerd 
konde zijn, de quotizatie op zijn huis zoude werden gealtereert op zodanige 
wijs als met de billijkheid en regtvaardigheid overeenkomt, waarmede de 
burger Hendrik de Quartel genoegen nam en vertrok. 

Is gelezen een missive van het committé van de zaken tot de Marine van 
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Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Febr. 1798, het vierde 
jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 21e 
Februarij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
De commissie van het schoolwezen rapporteert dat 'er in de laatste 

bijeenkomst niets van belang was voorgevallen.
De voorzitter communiceert, dat de burgers P.R. van den Santheuvel en J. 

Repelaer heden agt dagen bij hem aan huis waren geweest, dog hij doe niet 
thuis zijnde, maar ll. vrijdag bij Repelaer aan huis geweest zijnde, denzelve 
aan hem hadde gezegt, dat de reden waarom hij met Santheuvel hem wilde 
spreken, daarin bestond dat der verscheide klagten waren ingekomen over het 
huisje van Pierre le Brun, dat hetzelve zoals het nu is onbewoonbaar is, en 
geheel strijdig met de dorpskeuren, dat zijl. wel zouden kunnen bewerken, dat 
hetzelve huisje, zoo als het nu is niet bewoond werde, dog dat zij zulks liever 
aan de Municip. over wilde laten, waarop de voorzitter vervolgde dat ook aan 
hem zodanige klagten waren gedaan, gelijk ook den burger Verijp hetzelfde 
zeide.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan gemelde P. le 
Brun door de bode te doen aanzeggen, dat hij zijn gebouwd huisje, in die 
situatie zoals het thans is, niet zal hebben te bewoonen, vermits zulks zoude 
strijden met de brandkeuren dezer dorpe, niet alleen, maar ook zeer gevaarlijk 
zijn, en derhalven wilde hij 'er gebruik van maken, hetzelve zodanig moet 
veranderen, dat het niet strijd met gemelde keuren.

Is op voorstel van den burger Bongers geresolveert Hendrik de Pee 
nogmaals door de bode te doen aanzeggen, dat hij zal hebben te zorgen, dat 
zijn schoorsteen voor de volgende brandschouw in gevolge de brandkeuren 
tenminsten vier voeten boven het dak is, en ingeval daar weder niet aan 
voldoende, de municip. hem zeer wel tot zijn pligt zal weten te brengen.

Is gecompareert den burger Hendrik de Kwartel, dewelke vermeende reden 
van klagen te hebben, uit hoofde van de quotizatie op zijn huis, dat hij gaarne 
volgens zijn buren wilde betalen, maar niet boven dezelven, en dat hij 
vermeende dat zulks plaats had en dus verzogt daarin voorziening.

Waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt, dat de municip. voorzeker 
niet voorbedagtelijk den eenen burger gelijkstaande met den anderen in 
middelen en woning hoger of lager hadden gesteld, en dus ook zulks omtrent 
hem geen plaats hadde, edoch dat de vergadering zijn klagten hadde gehoord, 
dezelve zouden beoordelen en in geval dezelve gegrond waren, hij verzekerd 
konde zijn, de quotizatie op zijn huis zoude werden gealtereert op zodanige 
wijs als met de billijkheid en regtvaardigheid overeenkomt, waarmede de 
burger Hendrik de Quartel genoegen nam en vertrok.

Is gelezen een missive van het committé van de zaken tot de Marine van 



den volgenden inhoud. 
Gelijlcheicl 	 Vrijheid 	 Broederschap 

Het committé tot de zaken der Marine 
aan De Municip van 's Gravendeel 

In den Hage den 10e Feb. 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid 
Deze om ul. kennis te geven, dat wij tot wering der fraudes welke te 's Gra-
vendeel door het lossing der goederen uit zeeschepen in ligters gepleegt worden, 
besloten hebben aldaar een commis ter recherge aan te stellen, gelijk wij daartoe 
aangestelt hebben den burger J. IJsenmenger (IIsenmanger) met verzoek aan 
ul. aan denzelven in zijne qualiteit als desnoods alle hulp en adsistentie te doen 
toebrengen. 

Heil en broederschap 
Het committé tot de zaken der Marine 

G. van Olivier 
tot ordonn. van dezelve. A.R. Besier. 

Welke missive voor notificatie is aangenomen. 
Is gelezen een aanschrijving van het administratief bestuur van het 

voormalig gewest Holland, inhoudende een last om op onze verantwoordelijk-
heid te zorgen, dat alle zogenaamde gemeenebest gezinde societeiten, indien 
er zodanige alhier mogten exteeren, werden venietigt(!), en gesloten, zonder 
verwijl alsmede op de zo heimelijke als openbare handelingen der leden, van 
alle zodanige orange en gemeenebestgezinde societeiten een wakend oog te 
blijven houden met last om binnen agt dagen na ontfangst van deze 
aanschrijving, aan de commissie van Binnelandsche correspondentie dier 
vergadering opgave te doen van onze verrigtingen in deze. 

Waarover gedelibereert zijnde, is nodig geoordeelt en geresolveert dezelve in 
gepaste termen, overeenkomstig de gesteldheid der zaken, op deze plaats 
diesaangaande te beantwoorden. 

Is gecompareert den burger Pieter Stam, dewelke door den president der 
municip. wierd onder het oog gebragt, zijne slegte handelwijs omtrent het niet 
betalen van zijn verschuldigt quotizatiegeld, dat hij vooreerst in den voorleden 
jare aan de schout had belooft, als de reeptijd gedaan zoude zijn, hij dan 
zoude betalen, maar er niet eens na had omgezien, dat hij nu voor eenige tijt 
met de schout was overeengekomen, om ider week bij zijn baas 10 st. te laten 
inhouden ten voorsz. einde, dog dat contract alweer hadde verbroken, met op 
een brutale en hem gants niet passende wijze aan de schout in bijzijn van de 
sec. te zeggen, omdat Je daarover bij mijn baas geweest ben en hem zulks 
hebt gezegt, hou ik mij daar niet aan, ik doe het in 't geheel niet, en je kunt 
maar doen dat je geleert heb. 

Dat de schout met zeer veel regt, zonder eenige verdere inschiklijkheid te 
gebruiken, hem wel tot betaling zoude kunnen noodzaken, dog om alle 
middelen te beproeven, die immer mogelijk zijn, de schout en municip. te 
raden geworden waren om hem nogmaals voor hun te doen dagvaarden en 
hem categorisch af te vragen, of hij nu bereid is te betalen, waarop hij ten 
antwoord gaf, als de schout daarmede tevreden is, dat ik hem ider week 10 
stuivers geef, zolang als het aan is, dan heb ik er niets tegen, en dan zal ik 
hem vandaag 10 stuivers brengen. De vergadering daarmede genoegen 
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den volgenden inhoud.
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

Het committé tot de zaken der Marine
aan De Municip van 's Gravendeel

In den Hage den 10e Feb. 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid
Deze om ul. kennis te geven, dat wij tot wering der fraudes welke te 's Gra-
vendeel door het lossing der goederen uit zeeschepen in ligters gepleegt worden, 
besloten hebben aldaar een commis ter recherge aan te stellen, gelijk wij daartoe 
aangestelt hebben den burger J. IJsenmenger (IJsenmanger) met verzoek aan 
ul. aan denzelven in zijne qualiteit als desnoods alle hulp en adsistentie te doen 
toebrengen.

Heil en broederschap
Het committé tot de zaken der Marine

G. van Olivier
tot ordonn. van dezelve. A.R. Besier.

Welke missive voor notificatie is aangenomen.
Is gelezen een aanschrijving van het administratief bestuur van het 

voormalig gewest Holland, inhoudende een last om op onze verantwoordelijk-
heid te zorgen, dat alle zogenaamde gemeenebest gezinde societeiten, indien 
er zodanige alhier mogten exteeren, werden venietigt(!), en gesloten, zonder 
verwijl alsmede op de zo heimelijke als openbare handelingen der leden, van 
alle zodanige orange en gemeenebestgezinde societeiten een wakend oog te 
blijven houden met last om binnen agt dagen na ontfangst van deze 
aanschrijving, aan de commissie van Binnelandsche correspondentie dier 
vergadering opgave te doen van onze verrigtingen in deze.

Waarover gedelibereert zijnde, is nodig geoordeelt en geresolveert dezelve in 
gepaste termen, overeenkomstig de gesteldheid der zaken, op deze plaats 
diesaangaande te beantwoorden.

Is gecompareert den burger Pieter Stam, dewelke door den president der 
municip. wierd onder het oog gebragt, zijne slegte handelwijs omtrent het niet 
betalen van zijn verschuldigt quotizatiegeld, dat hij vooreerst in den voorleden 
jare aan de schout had belooft, als de reeptijd gedaan zoude zijn, hij dan 
zoude betalen, maar er niet eens na had omgezien, dat hij nu voor eenige tijt 
met de schout was overeengekomen, om ider week bij zijn baas 10 st. te laten 
inhouden ten voorsz. einde, dog dat contract alweer hadde verbroken, met op 
een brutale en hem gants niet passende wijze aan de schout in bijzijn van de 
sec. te zeggen, omdat Je daarover bij mijn baas geweest ben en hem zulks 
hebt gezegt, hou ik mij daar niet aan, ik doe het in 't geheel niet, en je kunt
maar doen dat je geleert heb.

Dat de schout met zeer veel regt, zonder eenige verdere inschiklijkheid te 
gebruiken, hem wel tot betaling zoude kunnen noodzaken, dog om alle 
middelen te beproeven, die immer mogelijk zijn, de schout en municip. te 
raden geworden waren om hem nogmaals voor hun te doen dagvaarden en 
hem categorisch af te vragen, of hij nu bereid is te betalen, waarop hij ten 
antwoord gaf, als de schout daarmede tevreden is, dat ik hem ider week 10 
stuivers geef, zolang als het aan is, dan heb ik er niets tegen, en dan zal ik 
hem vandaag 10 stuivers brengen. De vergadering daarmede genoegen 



nemende, vertrok Pieter Stam. 
Is door den secretaris, uit naam van den president der kerkenraad een 

verzoek gedaan, hier in bestaande, dat de woorden voorkomende in een 
voorstel van een commissie uit gemelde kerkenraad aan de Municip alhier, 
den 10e september 1796 gedaan, en luidende - en dan ring weigpragtig 
blijvende, de zodanige aanzeggen, dat, ingeval zij tot armoede mngten  
vervallen, als aan niet zullen werden bedeeld, alsmede nok diegene niet,  
dewelke van hare naastbestaande zijn,  mogen werden geroijeerd, welke 
periode is te vinden in het resolutieboek der Municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt, folio 106. 

Waarover gedelibereert zijnde, is conform het gemelde verzoek geconclu-
deert. 

De secretaris communiceert, dat Bast.B. Naaktgeboren en Cornelis Kalis, 
zig bij hem hadden vervoegt, den eersten om een copie uit het testament van 
hem en zijne eerste huisvrouw en de tweede uit het testament van zijn vrouws 
moeder, de wed. Gerrit Weeda, en zijn beide die verzoeken geaccordeert. 

Is gecommuniceert, dat er een aanschrijving is ingekomen van het admini-
stratief bestuur van het voormalig gewest Holland, tendeerende om op te 
geven een exacte naamlijst der leden van de Municip. en derzelver minister, 
waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, dezelve missiven te 
beantwoorden zo en in dien voege als het behoort. 

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Maart 1798, het 
vierde jaar de Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 21 
Maart 1798, het 4e jaar der bat. Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van de commissie betreklijk de heffing van den 80ste 
penning, luidende als volgt: 
Gelijlcheicl 	 Vrijheid 	 Broederschap 

De commissie uit en vanwegens de con-
stitutueerende verg. 

aan De municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt 

Medeburgers! 
Terwijl op den verderen inhoud van ul. missive van den 23 Jan. 1.1. 

eerstdaags een besluit zal genomen werden, welke aan ul. regtmatige 
verwagting in alle billijkheid zal voldoen, dient intusschen deze alleen, om van 
ul. te vorderen, een spoedige specificque opgaven der kosten, waarvan gijl. 
melding maakt, blijvende onder toewensching en aanbieding van Heil en 
Broederschap 

Ul. medeburgers C. Visser, W. Bruins, O.G. Gorter 
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nemende, vertrok Pieter Stam.
Is door den secretaris, uit naam van den president der kerkenraad een 

verzoek gedaan, hier in bestaande, dat de woorden voorkomende in een 
voorstel van een commissie uit gemelde kerkenraad aan de Municip alhier, 
den 10e september 1796 gedaan, en luidende - en dan nog weigeragtig 
blijvende, de zodanige aanzeggen, dat, ingeval zij tot armoede mogten 
vervallen, als aan niet zullen werden bedeeld, alsmede ook diegene niet, 
dewelke van hare naastbestaande zijn, mogen werden geroijeerd, welke 
periode is te vinden in het resolutieboek der Municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt, folio 106.

Waarover gedelibereert zijnde, is conform het gemelde verzoek geconclu-
deert.

De secretaris communiceert, dat Bast.B. Naaktgeboren en Cornelis Kalis, 
zig bij hem hadden vervoegt, den eersten om een copie uit het testament van 
hem en zijne eerste huisvrouw en de tweede uit het testament van zijn vrouws 
moeder, de wed. Gerrit Weeda, en zijn beide die verzoeken geaccordeert.

Is gecommuniceert, dat er een aanschrijving is ingekomen van het admini-
stratief bestuur van het voormalig gewest Holland, tendeerende om op te 
geven een exacte naamlijst der leden van de Municip. en derzelver minister, 
waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, dezelve missiven te 
beantwoorden zo en in dien voege als het behoort.

Niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, is de vergadering 
gescheiden.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e Maart 1798, het 
vierde jaar de Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 21 
Maart 1798, het 4e jaar der bat. Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een missive van de commissie betreklijk de heffing van den 80ste 
penning, luidende als volgt:
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

De commissie uit en vanwegens de con-
stitutueerende verg.

aan De municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt

Medeburgers!
Terwijl op den verderen inhoud van ul. missive van den 23 Jan. l.l. 

eerstdaags een besluit zal genomen werden, welke aan ul. regtmatige 
verwagting in alle billijkheid zal voldoen, dient intusschen deze alleen, om van 
ul. te vorderen, een spoedige specificque opgaven der kosten, waarvan gijl. 
melding maakt, blijvende onder toewensching en aanbieding van Heil en 
Broederschap

Ul. medeburgers C. Visser, W. Bruins, O.G. Gorter



Den Haag, den 2e Maart, het 4e jaar d. B.V. 
Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van de voorzitter geresolveert 

om tegelijk de kosten van de twee der 80ste penning ook over te zenden, zo 
van het rondbrengen en ophalen der billetten, als wegens het maken van een 
tweede kistje en dat alles specificq. 

Is gelezen een missive van de burgervergadering alhier van de volgende 
inhoud 
Gelijkheid 

	

	 Vrijheid 	 Broederschap 
De ondergeteikende stemgeregtigde burgers en 
ingezetenen van 's Deel 

aan De Municip van 's Deel en L-Ambagt 
Medeburgers! 

De ondergeteikende, alle leden van eene burgervergadering door hun op deze 
dorpe opgerigt, doen ul. hiernevens toekomen, een afschrift van hunne 
gearresteerde bepalingen, waarna zij hunne werkzaamheden zullen rigten. Zij 
blijven voorts met toebede van heil en aanbod van broederschap 

's-Gravendeel, 28e Maart 1808 ulieder medeburgers get. W.G. Doedes, G. van de 
Koppel, H. Pasman, 

het 4e jr der bataavsche Vrijheid 	F. van de Koppel, Hendrik Bouman, Christiaan 
Smits, P. Verijp, Cornelis van Gink, B.B. Naaktgeboren, P.R. 
van Warendorp, Hendrik van Witten, Arij Verijp, Jan van 
Harthals, A. Bouman, Arij K Smits. 

Waarbij dus ook eenige bepalingen betrekkelijk die burgervergadering welke 
missive en bepalingen voor notificatie zijn aangenomen. 

Is gelezen een missive van den burger P. Verijp van den volgende inhoud 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Een en ondeelbaarheid 

Pieter Verijp, commandeerend officier der 
Bataavsche gewapende burgermacht te 's Gra-
vendeel 
aan de Municipaliteit aldaar. 

Medeburgers 
Op den 5e en 12e der maand Februarij 11. door ul. gelast zijnde, om te zorgen, 

dat op den 6e en 13e der zelver maand op ider der gezegde ordres volgende zes 
man met een officier of onderofficier, behoorlijk gewapend des morgens den 6e 
ten 3 uuren en de 13e ten 4 uuren zig voor het huis van den bailliuw W. Kluit 
zouden bevinden, heb ik niet gemanqueerd deze ordres naar behoren te 
observeeren. Dan medeburgers, daar ik dat geval daaromtrent toen ter tijd aan 
de gemelde burgermacht is gebruikt geworden, niet kan beschouwen onder die 
poincten te horen, waarin de gewapende burgermagt zouden behoorlijke 
recompensatie kan werden gerequireert, en daaromtrent, van verscheidene 
toentertijd mede wagt gehouden hebbende burgers ben aangesproken 
geworden, hebbe ik nodig geoordeeld, ul. als in deze de requisiteums zijnde te 
verzoeken, dat gijl. gelieft te zorgen, dat aan elk der toentertijden wacht gedaan 
hebbende burgers voor deze hunnen diensten behoorlijke belooning worde ter 
hand gesteld. 
Heil en broederschap 	 Uw medeburgers 
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Den Haag, den 2e Maart, het 4e jaar d. B.V.
Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van de voorzitter geresolveert 

om tegelijk de kosten van de twee der 80ste penning ook over te zenden, zo 
van het rondbrengen en ophalen der billetten, als wegens het maken van een 
tweede kistje en dat alles specificq.

Is gelezen een missive van de burgervergadering alhier van de volgende 
inhoud
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

De ondergeteikende stemgeregtigde burgers en 
ingezetenen van 's Deel

aan De Municip van 's Deel en L-Ambagt
Medeburgers!

De ondergeteikende, alle leden van eene burgervergadering door hun op deze 
dorpe opgerigt, doen ul. hiernevens toekomen, een afschrift van hunne 
gearresteerde bepalingen, waarna zij hunne werkzaamheden zullen rigten. Zij 
blijven voorts met toebede van heil en aanbod van broederschap

's-Gravendeel, 28e Maart 1808 ulieder medeburgers get. W.G. Doedes, G. van de 
Koppel, H. Pasman,

het 4e jr der bataavsche Vrijheid F. van de Koppel, Hendrik Bouman, Christiaan 
Smits, P. Verijp, Cornelis van Gink, B.B. Naaktgeboren, P.R. 
van Warendorp, Hendrik van Witten, Arij Verijp, Jan van 
Harthals, A. Bouman, Arij K. Smits.

Waarbij dus ook eenige bepalingen betrekkelijk die burgervergadering welke 
missive en bepalingen voor notificatie zijn aangenomen.

Is gelezen een missive van den burger P. Verijp van den volgende inhoud
Gelijkheid Vrijheid Een en ondeelbaarheid

Pieter Verijp, commandeerend officier der 
Bataavsche gewapende burgermacht te 's Gra-
vendeel
aan de Municipaliteit aldaar.

Medeburgers
Op den 5e en 12e der maand Februarij ll. door ul. gelast zijnde, om te zorgen, 

dat op den 6e en 13e der zelver maand op ider der gezegde ordres volgende zes 
man met een officier of onderofficier, behoorlijk gewapend des morgens den 6e 
ten 3 uuren en de 13e ten 4 uuren zig voor het huis van den bailliuw W. Kluit 
zouden bevinden, heb ik niet gemanqueerd deze ordres naar behoren te 
observeeren. Dan medeburgers, daar ik dat geval daaromtrent toen ter tijd aan 
de gemelde burgermacht is gebruikt geworden, niet kan beschouwen onder die 
poincten te horen, waarin de gewapende burgermagt zouden behoorlijke 
recompensatie kan werden gerequireert, en daaromtrent, van verscheidene 
toentertijd mede wagt gehouden hebbende burgers ben aangesproken 
geworden, hebbe ik nodig geoordeeld, ul. als in deze de requisiteums zijnde te 
verzoeken, dat gijl. gelieft te zorgen, dat aan elk der toentertijden wacht gedaan 
hebbende burgers voor deze hunnen diensten behoorlijke belooning worde ter 
hand gesteld.
Heil en broederschap Uw medeburgers



's Gravendeel, den 21 maart 
1798, het 4e jr 
AQLB het eerste een en ondeelbaar 

daarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert die burger te 
verzoeken, een specificque rekening diesaangaande aan de Municip. ter hand 
te stellen. 

Is door de voorzitter gezegt dat het thans de tijd van eijken is, en daarom de 
vergadering in consideratie gaf, om het aanstaande zondag te doen 
publiceeren, tegen dingsdags eerstkomende en volgende dagen. 

Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en zijn tot de 
vaceering bij de schout en secretaris bij loting verkoren, des dingsdag L. 
Bongers en K. van Strijen, Woensdag C. Verijp en J.H. Bijvank en donderdags 
A.K. Smits, C. van Gink en F. van der Giessen. 

De voorzitter steld voor om het nieuwgebouwd huis van T. Lamme en dat 
van Gerrit de Ruijter in het klappermansgeld aan te slaan en is conform 
geconcludeert. 

Vervolgens in omvrage gebragt zijnde, hoe hoog dezelve zullen worden 
gesteld, is gedecreteert, dat van Teunis Lamme op f -:1:8, en dat van Gerrit de 
ruiter of f -:2:- per vier weken te stellen. 

Is gecompareert de huisvrouw van Jacob Wardenier, dewelke zig beklaagde 
over de handelwijs, van haar man met haar, en dat zo hoog gaande, dat zij 
volstrekt in de noodzakelijkheid is gebracht om van hem nu voor de tweede 
reis vandaan te gaan, en dat dit wierd veroorzaakt voornamelijk door het 
gebruiken van te veel drank; de vrouw zeide dat de mishandelingen hoofdza-
kelijk daarin bestaan, dat hij haar twee maal had geslagen en ook twee maal 
het hair had uit het hoofd getrokken en dat idere keer bijna zonder reden, de 
eerste keer dat hij al eenige avonden in de herberg was geweest, en die avond 
mansperzonen bij zijn moeder waren die hij in herberg bij Frans Ketting 
moest brengen en dat zij doe tot hem zeide: Moet je nu al weer weg, ik zit alle 
avonden alleen met mijn kind, en ga je nu al weer heen? 
En de tweede keer was, dat hij op een houtverkoping was geweest, en een uur 
eer thuis kwam als hij had gezegt, en wel wat beschonken, en doe het eten 
niet klaar vindende, zoo kwaad wierd, op het zeggen van haar: wat kan den 
drank niet al doen, dat hij ze een klap gaf. 

Waarover gedelibereert zijnde, is met goedvinden van haar geresolveert, 
hem heden avond om zes uuren te ontbieden, en hem over voornoemde 
beschuldigingen te onderhouden. 

Is na deliberatie goedgevonden de enveloppes van den tweeden 80ste 
penning nog deze week door de bode te doen ophalen, alsmede daarvoor, door 
den timmerman L. Bongers een nieuw kistje te doen maken. 

De schout verzoekt om een attestatie de vita, ten einde zijn pensioen te 
ontfangen en is conform geaccordeert. 

De schout vraagt aan de vergadering of dezelve er voor zoude zijn, als de 
agenten komen om de municip te reorganiseren de gewapende burgermacht 
in de wapenen te doen komen in navolging van de stad Dordrecht, hetwelk in 
omvraag geweest zijnde, is geresolveert zulks niet te doen. 

Voorts word in deliberatie gebragt, een voorstel van de schoolmeester 
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daarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert die burger te 
verzoeken, een specificque rekening diesaangaande aan de Municip. ter hand 
te stellen.

Is door de voorzitter gezegt dat het thans de tijd van eijken is, en daarom de 
vergadering in consideratie gaf, om het aanstaande zondag te doen 
publiceeren, tegen dingsdags eerstkomende en volgende dagen.

Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en zijn tot de 
vaceering bij de schout en secretaris bij loting verkoren, des dingsdag L. 
Bongers en K. van Strijen, Woensdag C. Verijp en J.H. Bijvank en donderdags 
A.K. Smits, C. van Gink en F. van der Giessen.

De voorzitter steld voor om het nieuwgebouwd huis van T. Lamme en dat 
van Gerrit de Ruijter in het klappermansgeld aan te slaan en is conform 
geconcludeert.

Vervolgens in omvrage gebragt zijnde, hoe hoog dezelve zullen worden 
gesteld, is gedecreteert, dat van Teunis Lamme op f -:1:8, en dat van Gerrit de 
ruiter of f -:2:- per vier weken te stellen.

Is gecompareert de huisvrouw van Jacob Wardenier, dewelke zig beklaagde 
over de handelwijs, van haar man met haar, en dat zo hoog gaande, dat zij 
volstrekt in de noodzakelijkheid is gebracht om van hem nu voor de tweede 
reis vandaan te gaan, en dat dit wierd veroorzaakt voornamelijk door het 
gebruiken van te veel drank; de vrouw zeide dat de mishandelingen hoofdza-
kelijk daarin bestaan, dat hij haar twee maal had geslagen en ook twee maal 
het hair had uit het hoofd getrokken en dat idere keer bijna zonder reden, de 
eerste keer dat hij al eenige avonden in de herberg was geweest, en die avond 
mansperzonen bij zijn moeder waren die hij in herberg bij Frans Ketting 
moest brengen en dat zij doe tot hem zeide: Moet je nu al weer weg, ik zit alle 
avonden alleen met mijn kind, en ga je nu al weer heen?
En de tweede keer was, dat hij op een houtverkoping was geweest, en een uur 
eer thuis kwam als hij had gezegt, en wel wat beschonken, en doe het eten 
niet klaar vindende, zoo kwaad wierd, op het zeggen van haar: wat kan den 
drank niet al doen, dat hij ze een klap gaf.

Waarover gedelibereert zijnde, is met goedvinden van haar geresolveert, 
hem heden avond om zes uuren te ontbieden, en hem over voornoemde 
beschuldigingen te onderhouden.

Is na deliberatie goedgevonden de enveloppes van den tweeden 80ste 
penning nog deze week door de bode te doen ophalen, alsmede daarvoor, door 
den timmerman L. Bongers een nieuw kistje te doen maken.

De schout verzoekt om een attestatie de vita, ten einde zijn pensioen te 
ontfangen en is conform geaccordeert.

De schout vraagt aan de vergadering of dezelve er voor zoude zijn, als de 
agenten komen om de municip te reorganiseren de gewapende burgermacht 
in de wapenen te doen komen in navolging van de stad Dordrecht, hetwelk in 
omvraag geweest zijnde, is geresolveert zulks niet te doen.

Voorts word in deliberatie gebragt, een voorstel van de schoolmeester 



daarin bestaande, om een lootsje of schuurtje te mogen hebben, ten einde zijn 
hout &c. gedeeltelijk daarin te plaatsen, daar hij het anders geheel op zijn 
zolder moet doen. 

Daarover gedelibereert zijnde, is geresolveert uit hoofde der bekrompene 
staat der dorpskasse, dat verzoek voorals nog te wijzen van de hand. 

Vervolgens in omvraag gebragt zijnde, of de kiel van het schoolhuis zal 
werden verlood, zal daartoe worden geresolveert, uit hoofde van de volstrekte 
noodzakelijkheid. 

Voorts is gedelibereert over de goot, of die zal gelegt worden, ja dan neen, 
en geresolveert van ja, mits dat de schoolmeester uit zijn privébeurs de helft 
daarvan betaalt, gelijk hij zig wel heeft uitgelaten daartoe genegen te zijn. 

De secretaris verzoekt, om een rieten heining te mogen zetten, langs zijn 
erf, en de schout om er op zijn erf te repareeren, welke beide verzoeken 
worden geaccepteert. 

De secretaris brengt ter tafel 3 requesten, als een van Jan van Soest, Dirk 
Boer en Maria in 't Veld wed. Aart van Soest, alle inhoudende om de revenuen 
van de effecten en gelden, hunne onmondige kinderen uit de boedel van Jan 
Meiboom, toegekomen, te mogen genieten, en dat de voogden Arij Dse. van der 
Linden en Jilles Herweijer mogen werden gequalificeerd en desnoods gelast, 
om dezelve aan hun jaarlijks tegen quitantie ter hand te stellen. Waarover 
gedelibereerd zijnde, is conform gemelde verzoeken gedecreteerd, en de secr. 
gelast zodanige authorisatie in behoorlijke forma aan gemelde voogden te 
bezorgen. 

Gecontinueerde vergadering des avonds ten 5 uuren. 
Is gelezen een missive van den burger Janssen, eerste commissaris der 

Fransche troupes in den Haag, betrekkelijk de klagten over verregaand 
pligtsverzuim van de leveranciers van vivres en fourages aan de fransche 
troupes bij hun inkomende, met een serieuse aanbeveling om daar tegens te 
waken, &c. Welke missive voor notificatie is aangenomen. 

Den burger Bongers steld voor, om daar het veertiende artijkel van de 
dorpskeuren is gepubliceert en nu mogelijk ten eersten wel eens konde 
gebeuren dat hetzelve wierd overtreden, of er nu niet diende te worden 
bepaald, hoe dan te handelen, waarop de voorzitter antwoorde, dat zulks bij 
het Art. zelve bepaald word, namelijk de boete van 20 stuivers, voorts vraagde 
Bongers hoe het met 't kooijregt op deze plaats staat, 'er niemant daar het 
zekere van wetende, en 'er bijna niets van op secretarie voor handen zijnde, is 
geresolveert bij de notaris Felders aanstaande Vrijdag te advijseeren, en 
daarna onderzoek te doen, en word zulks opgedragen aan de schout en 
secretaris. 

Voorts steld Bongers voor, om daar het nu zo langen tijd onderweg heeft 
geweest, met die boeken en documenten, welke van secretarie nog onder Kluit 
zijn berustende, om daar nu ten eersten werk van te maken. Waarover 
gedelibereert zijnde, is conform geresolveert, en wel zo dat men een missive zal 
schrijven aan Kluit en daarin bepalen dat er een commissie bij hem zal 
komen, op eerstkomende dingsdag des middags ten 12 uren, ten einde die 
boeken &c. welke bij hem nog berusten van secretarie over te nemen, en zijn 
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daarin bestaande, om een lootsje of schuurtje te mogen hebben, ten einde zijn 
hout &c. gedeeltelijk daarin te plaatsen, daar hij het anders geheel op zijn 
zolder moet doen.

Daarover gedelibereert zijnde, is geresolveert uit hoofde der bekrompene 
staat der dorpskasse, dat verzoek voorals nog te wijzen van de hand.

Vervolgens in omvraag gebragt zijnde, of de kiel van het schoolhuis zal 
werden verlood, zal daartoe worden geresolveert, uit hoofde van de volstrekte 
noodzakelijkheid.

Voorts is gedelibereert over de goot, of die zal gelegt worden, ja dan neen, 
en geresolveert van ja, mits dat de schoolmeester uit zijn privébeurs de helft 
daarvan betaalt, gelijk hij zig wel heeft uitgelaten daartoe genegen te zijn.

De secretaris verzoekt, om een rieten heining te mogen zetten, langs zijn 
erf, en de schout om er op zijn erf te repareeren, welke beide verzoeken 
worden geaccepteert.

De secretaris brengt ter tafel 3 requesten, als een van Jan van Soest, Dirk 
Boer en Maria in 't Veld wed. Aart van Soest, alle inhoudende om de revenuen 
van de effecten en gelden, hunne onmondige kinderen uit de boedel van Jan 
Meiboom, toegekomen, te mogen genieten, en dat de voogden Arij Dse. van der 
Linden en Jilles Herweijer mogen werden gequalificeerd en desnoods gelast, 
om dezelve aan hun jaarlijks tegen quitantie ter hand te stellen. Waarover 
gedelibereerd zijnde, is conform gemelde verzoeken gedecreteerd, en de secr. 
gelast zodanige authorisatie in behoorlijke forma aan gemelde voogden te 
bezorgen.

Gecontinueerde vergadering des avonds ten 5 uuren.
Is gelezen een missive van den burger Janssen, eerste commissaris der 

Fransche troupes in den Haag, betrekkelijk de klagten over verregaand 
pligtsverzuim van de leveranciers van vivres en fourages aan de fransche 
troupes bij hun inkomende, met een serieuse aanbeveling om daar tegens te 
waken, &c. Welke missive voor notificatie is aangenomen.

Den burger Bongers steld voor, om daar het veertiende artijkel van de 
dorpskeuren is gepubliceert en nu mogelijk ten eersten wel eens konde 
gebeuren dat hetzelve wierd overtreden, of er nu niet diende te worden 
bepaald, hoe dan te handelen, waarop de voorzitter antwoorde, dat zulks bij 
het Art. zelve bepaald word, namelijk de boete van 20 stuivers, voorts vraagde 
Bongers hoe het met 't kooijregt op deze plaats staat, 'er niemant daar het 
zekere van wetende, en 'er bijna niets van op secretarie voor handen zijnde, is 
geresolveert bij de notaris Felders aanstaande Vrijdag te advijseeren, en 
daarna onderzoek te doen, en word zulks opgedragen aan de schout en 
secretaris.

Voorts steld Bongers voor, om daar het nu zo langen tijd onderweg heeft 
geweest, met die boeken en documenten, welke van secretarie nog onder Kluit 
zijn berustende, om daar nu ten eersten werk van te maken. Waarover 
gedelibereert zijnde, is conform geresolveert, en wel zo dat men een missive zal 
schrijven aan Kluit en daarin bepalen dat er een commissie bij hem zal 
komen, op eerstkomende dingsdag des middags ten 12 uren, ten einde die 
boeken &c. welke bij hem nog berusten van secretarie over te nemen, en zijn 



daartoe benoemd de burgers L. Bongers en K. van Strijen. 
Is gecompareert Jacob Wardenier, aan welke door de voorzitter wierd 

gezegt, dat zijn vrouw heden morgen zig bij deze vergadering heeft vervoegt 
met grote klagten over de mishandeling haar aangedaan, waardoor zij genoot-
zaakt was geweest, bij hem vandaan te gaan, dat het voornamelijk daarin 
bestaat, als hij teveel drank gebruikte, door haar dan te slaan, bij het hair te 
plukken, enzovoort, gelijk meer dan eens was gebeurd, waarop hij antwoorde, 
dat zulks eens was gebeurd, en dat zij het er doe na maakte, en als zij dat 
vanavond weer deed, hij het ook weer doen zoude, en dat bestond daarin, dat 
hij haar kortswijlig bij de neus plukte, en zij hem daarop de pijp uit de mond 
sloeg, dat hij daarop kwaad werd, een klap gaf, en bij het hair plukte. 

Waarop de voorzitter hem op de minnelijkste wijze onder het oog bragt dat 
zulks onbetamelijk was, en zo een levenswijs nooit kan goedkomen, en 
daarom ook aanmaanden, om terwijl zij beide nog jong zijn, en ider hun 
fouten hebben, voor te nemen, dezelve te verbeteren, en als het ware alsof zij 
nu eerst getrouwd waren, bij malkanderen te gaan, en het voorgaande niet 
meer gedenken, als man en vrouw met elkanderen in liefde en eensgezindheid 
leven, dat daarop zegen te wagten zoude zijn, en dat zijn vrouw duidelijk met 
haar rede te kennen had gegeven, daartoe zeer genegen te zijn, en dat 
derhalven nu de vraag was, als zijn vrouw weder bij hem kwam, of hij dan 
met haar wilde leven als een man betaamt, omtrent zijn vrouw zich te gedra-
gen, waarop hij gants niet voldoende antwoorde, en met zijn reden duidelijk te 
kennen gaf, daar niet toe genegen te zijn, ja zelfs zeide, dat hij daar nog geen 
zin in hadde, waarop hem doe nog door de voorzitter wierd gezegt dat hij 
moest zien wat hij deed, en gedenken dat het zijn wettige vrouw was en dat 
het wel zoude kunnen gebeuren, dat hij dezen goede raad verwerpende, 
naderhand berouw zoude hebben, dog hij bleef halsstarrig en vertrok. 

Voorts steld Bongers voor, om te informeeren hoe het met de bewuste 
arresten staat, waarop de voorzitter zeide, dat hij 11. vrijdag in passant 
Vrolikhert erover heeft gesproken en dat die hem zeide er nog niet aan gedaan 
te hebben, waarop vervolgens de secretaris verzogt wierd om aanstaande 
vrijdag uit naam van de municipaliteit den advokaat Vrolikhert te verzoeken 
dog zoo spoedig mogelijk daar een einde aan te maken. 

Bongers zegt, ingeval het mogt gebeuren, dat de loots staande op het erf 
van Teunis Lamme, eens was verkogt, of binnenkort mogt worden verkogt, hij 
er voor zoude zijn, om terwijl het dorp denzelve op het hoofd heeft geplaatst, 
op requisitie, en vervolgens wederom vandaar verplaatst op voormeld erf, 
alsdan aan het administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, een 
specificque declaratie te zenden van die kosten met verzoek dat dezelve zullen 
werden betaalt. 

Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en derhalven 
geresolveert, zodra 'er word ontdekt dat gemelde loots is verkogt, voormelde 
missive te schrijven. 

Bongers zegt, dat hij hem nog kan herinneren, dat 'er in het laatst van het 
voorleden jaar aan den secretaris is gedemandeerd het maken van een 
register van alle de placaten, publicatien enzovoort, zedert de revolutie van het 
jaar 1795, ten einde hetzelve alsmede van ider publicatie een exemplaar te 
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gezegt, dat zijn vrouw heden morgen zig bij deze vergadering heeft vervoegt 
met grote klagten over de mishandeling haar aangedaan, waardoor zij genoot-
zaakt was geweest, bij hem vandaan te gaan, dat het voornamelijk daarin 
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haar rede te kennen had gegeven, daartoe zeer genegen te zijn, en dat 
derhalven nu de vraag was, als zijn vrouw weder bij hem kwam, of hij dan 
met haar wilde leven als een man betaamt, omtrent zijn vrouw zich te gedra-
gen, waarop hij gants niet voldoende antwoorde, en met zijn reden duidelijk te 
kennen gaf, daar niet toe genegen te zijn, ja zelfs zeide, dat hij daar nog geen 
zin in hadde, waarop hem doe nog door de voorzitter wierd gezegt dat hij 
moest zien wat hij deed, en gedenken dat het zijn wettige vrouw was en dat 
het wel zoude kunnen gebeuren, dat hij dezen goede raad verwerpende, 
naderhand berouw zoude hebben, dog hij bleef halsstarrig en vertrok.

Voorts steld Bongers voor, om te informeeren hoe het met de bewuste 
arresten staat, waarop de voorzitter zeide, dat hij ll. vrijdag in passant 
Vrolikhert erover heeft gesproken en dat die hem zeide er nog niet aan gedaan 
te hebben, waarop vervolgens de secretaris verzogt wierd om aanstaande 
vrijdag uit naam van de municipaliteit den advokaat Vrolikhert te verzoeken 
dog zoo spoedig mogelijk daar een einde aan te maken.

Bongers zegt, ingeval het mogt gebeuren, dat de loots staande op het erf 
van Teunis Lamme, eens was verkogt, of binnenkort mogt worden verkogt, hij 
er voor zoude zijn, om terwijl het dorp denzelve op het hoofd heeft geplaatst, 
op requisitie, en vervolgens wederom vandaar verplaatst op voormeld erf, 
alsdan aan het administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, een 
specificque declaratie te zenden van die kosten met verzoek dat dezelve zullen 
werden betaalt.

Waarover gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, en derhalven 
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plaatzen op de regtkamer. Waarop de secretaris zegt, dat zulks waar is, en dat 
hij de vergadering kan communicieeren er werkelijk mede bezig te zijn, en zoo 
spoedig mogelijk het ook zal voltooijen, dog dat het een zeer omslagtig werk is, 
en daarom 'er veel tijt toe vereischt word. 

Denzelver burger zegt, dat de vrouw van T. Aardoom hem heeft aangespro-
ken, en gezegt dat zij of haar man in den jare 1795 had geleverd een touw 
voor de vrijheidsboom &c., hetwelk bedraagt F 1:10:-, dat zij dat van Kluit had 
gedagt te krijgen, dog tevergeefs, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, om na te zien of het in de rekening van Kluit is verantwoord, 
en zo neen, om ze dan te betalen. 

Nog is geresolveert om Verhagen zijn pretensie van 1795 waarvan de 
rekening ook door hem aan Kluit is gezonden, en niet betaalt, ook te voldoen, 
dog dat hij te voren zijn rekening aan Kluit moet bezorgen. 

Is gecompareert de vrouw van Jacob Wardenier, dewelke door de voorzitter 
wierd gezegt hetgeen aan haar man was voorgedragen en door hem was 
geantwoord, en voorts wilde zij duidelijke bewijzen verkrijgen dat hij haar 
mishandeld, zij dan weer bij hem dient te gaan en is het mogelijk getuigen ziet 
te bekomen, van zijne mishandeling omtrent haar perzoon, dat wanneer dit 
plaats heeft, hij dan wel tot zijn pligt is te brengen, maar de municip. er  niets 
meer van wetende, als voor het tegenwoordige, namelijk gegronde bewijzen 
manquerende, ook er niets meer aan doen kan, als nu reets gedaan was. 
Waarop zij niet onduidelijk te kennen gaf, zeer huiverig te zijn om weder bij 
hem te gaan, dog er met haar ouders over te spreken. 

Bongers stelt voor om de schutskooij wat beter in order te brengen, de 
grond te vereffenen, en de schoe-ijen van de palen te verwen &c., welks 
voorstel unaniem wierd goedgekeurd en conform geconcludeert. 

Nog is door denzelven burger gevraagt, waar dat de notulen en verdere 
stukken, behorende bij de societeit en vorige burgervergadering, nu moeten 
blijven, en is geoordeeld dat dezelve op secretarie behoren en derhalven dat 
daar ten eerste maar werk van diende gemaakt te worden, om die over te 
nemen, vervolgens te verzegelen, en ze op secretarie te verplaatzen. 
Vervolgens scheide de vergadering. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Maart 1798, het 
vierde jaar der Bat. Vrijh. 

H. Pasman schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 28e 
maart 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter zegt, dat de reden waarom hij nu op dit uur de vergadering 
had belegt en niet hedenavond ten vier uuren, zoals reeds was gezegt, daarin 
bestond, dat den burger P. Knogh, gisterenavond in perzoon bij hem aan huis 
ware geweest, met verzoek, indien het mogelijk ware dat de vergadering op dit 
uur bijeen konde komen, hem daarmede groot plaisier zoude werden gedaan, 
dat hij, voorzitter daarop hadde gezegt, dat het zeer moeijlijk was, uit hoofde 
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plaatzen op de regtkamer. Waarop de secretaris zegt, dat zulks waar is, en dat 
hij de vergadering kan communicieeren er werkelijk mede bezig te zijn, en zoo 
spoedig mogelijk het ook zal voltooijen, dog dat het een zeer omslagtig werk is, 
en daarom 'er veel tijt toe vereischt word.

Denzelver burger zegt, dat de vrouw van T. Aardoom hem heeft aangespro-
ken, en gezegt dat zij of haar man in den jare 1795 had geleverd een touw 
voor de vrijheidsboom &c., hetwelk bedraagt F 1:10:-, dat zij dat van Kluit had 
gedagt te krijgen, dog tevergeefs, waarover gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, om na te zien of het in de rekening van Kluit is verantwoord, 
en zo neen, om ze dan te betalen.

Nog is geresolveert om Verhagen zijn pretensie van 1795 waarvan de 
rekening ook door hem aan Kluit is gezonden, en niet betaalt, ook te voldoen, 
dog dat hij te voren zijn rekening aan Kluit moet bezorgen.

Is gecompareert de vrouw van Jacob Wardenier, dewelke door de voorzitter 
wierd gezegt hetgeen aan haar man was voorgedragen en door hem was 
geantwoord, en voorts wilde zij duidelijke bewijzen verkrijgen dat hij haar 
mishandeld, zij dan weer bij hem dient te gaan en is het mogelijk getuigen ziet 
te bekomen, van zijne mishandeling omtrent haar perzoon, dat wanneer dit 
plaats heeft, hij dan wel tot zijn pligt is te brengen, maar de municip. er niets 
meer van wetende, als voor het tegenwoordige, namelijk gegronde bewijzen 
manquerende, ook er niets meer aan doen kan, als nu reets gedaan was. 
Waarop zij niet onduidelijk te kennen gaf, zeer huiverig te zijn om weder bij 
hem te gaan, dog er met haar ouders over te spreken.

Bongers stelt voor om de schutskooij wat beter in order te brengen, de 
grond te vereffenen, en de schoe-ijen van de palen te verwen &c., welks 
voorstel unaniem wierd goedgekeurd en conform geconcludeert.

Nog is door denzelven burger gevraagt, waar dat de notulen en verdere 
stukken, behorende bij de societeit en vorige burgervergadering, nu moeten 
blijven, en is geoordeeld dat dezelve op secretarie behoren en derhalven dat 
daar ten eerste maar werk van diende gemaakt te worden, om die over te 
nemen, vervolgens te verzegelen, en ze op secretarie te verplaatzen.
Vervolgens scheide de vergadering.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Maart 1798, het 
vierde jaar der Bat. Vrijh.

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 28e 
maart 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De voorzitter zegt, dat de reden waarom hij nu op dit uur de vergadering 
had belegt en niet hedenavond ten vier uuren, zoals reeds was gezegt, daarin 
bestond, dat den burger P. Knogh, gisterenavond in perzoon bij hem aan huis 
ware geweest, met verzoek, indien het mogelijk ware dat de vergadering op dit 
uur bijeen konde komen, hem daarmede groot plaisier zoude werden gedaan, 
dat hij, voorzitter daarop hadde gezegt, dat het zeer moeijlijk was, uit hoofde 



men bezig was met eijken, en enige burgers bescheiden waren om ten negen 
uuren ten ijk te komen, edog ten plaiziere van de commissarissen zulks dog 
zeer gaarne wilden doen. 

Vervolgens verschenen gemelde agenten of commissarissen, den burgers P. 
Knogh en J.T. Bornwater, beide van Dord ter reorganisatie der municipalitei-
ten in de districten van Maas en Hollands Diep en wierden door de voorzitter 
in naam der vergadering verwelkomt en voorts verzogt hunnen last aan de 
vergadering open te leggen, hetwelk ze ook deden, zoodat zij haren geloofsbrief 
aan de secretaris overgaven, die hem de vergadering voorlas, en hun doe 
erkende in die qualiteit waartoe zij hier gekomen waren, waarna zijl. alle de 
leden, ider van hunne ontsloegen, alsmede van den eed bij de aanvaarding 
derzelve gedaan en vervolgens alle de leden verzogt, de regtkamer te verlaten 
ten einde zijl. vrijelijk konden delibereren, dat gedaan zijnde, en een oogenblik 
daarna wederom alle door hun verzogt zijnde, boven te komen, zeiden ze 
rondgezien te hebben en geen bekwamen perzonen kunnende uitdenken, tot 
de regering van dezen plaats, hadden goedgevonden dezelve perzonen 
wederom aan te stellen, ider in hunne posten, waarna zij vervolgens de 
instructie voor de municipaliteiten aan de secretaris overgaven, die ze aan de 
vergadering voorlas, en niemant van de leden daarop iets hebbende aan te 
merken, wierd de verklaring daarin voorkomende 

ik verklare te hehhen, een onveranderlijke afkeer van het stadhmider-
sohap, de aristnoratie, de regerin&slnnsheid en het federalisme 

door alle de leden afgelegt en onderteekent alsmede de belofte 
ik helnve np mijne hurgeri-rmiw, dat ik mij met alle vermogens aan de 
inhoud dezer inst-nintie stiptelijk zal gedragen, 

mede door alle de leden gedaan; waarop de burger Knogh de vergadering 
geluk en het nodige toewenschte in hare aanvaarde posten, en hetwelke door 
de voorzitter der Municip. zeer gepast wierd beantwoord; voorts verzogten de 
agenten ingevolge het 3 artijkel van de instructie in hun tegenwoordigheid een 
president te benoemen, hetwelk wierd gedaan en eenparig daartoe verkoren 
de burger L. Bongers, voor een maand. Voorts vraagden de burgers waar hier 
de publicatien werden gedaan en geantwoord zijnde, voor de kerk, verzogten 
zij, dat er zoude werden geklept, ten einde bij publicatie en affixie aan den 
volke bekend te maken de aanstelling of organisatie der Municip. alhier, 
alsmede dat er een commissie met hun zig derwaarts zoude begeven, ter 
voorsz. einde. Dit gedaan zijnde, wierd in tegenwoordigheid van hun en de 
commissie door de secretaris voormelde publicatie afgekondigt en voorts door 
de bode aangeplakt. 
Aldus gearresteert, geresumeert en geteekent, den le april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel. sec. 

Vergadering gehouden op zondag den le april 
1798, het 4e jaar der bat. Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
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men bezig was met eijken, en enige burgers bescheiden waren om ten negen 
uuren ten ijk te komen, edog ten plaiziere van de commissarissen zulks dog 
zeer gaarne wilden doen.

Vervolgens verschenen gemelde agenten of commissarissen, den burgers P. 
Knogh en J.T. Bornwater, beide van Dord ter reorganisatie der municipalitei-
ten in de districten van Maas en Hollands Diep en wierden door de voorzitter 
in naam der vergadering verwelkomt en voorts verzogt hunnen last aan de 
vergadering open te leggen, hetwelk ze ook deden, zoodat zij haren geloofsbrief 
aan de secretaris overgaven, die hem de vergadering voorlas, en hun doe 
erkende in die qualiteit waartoe zij hier gekomen waren, waarna zijl. alle de 
leden, ider van hunne ontsloegen, alsmede van den eed bij de aanvaarding 
derzelve gedaan en vervolgens alle de leden verzogt, de regtkamer te verlaten 
ten einde zijl. vrijelijk konden delibereren, dat gedaan zijnde, en een oogenblik 
daarna wederom alle door hun verzogt zijnde, boven te komen, zeiden ze 
rondgezien te hebben en geen bekwamen perzonen kunnende uitdenken, tot 
de regering van dezen plaats, hadden goedgevonden dezelve perzonen 
wederom aan te stellen, ider in hunne posten, waarna zij vervolgens de 
instructie voor de municipaliteiten aan de secretaris overgaven, die ze aan de 
vergadering voorlas, en niemant van de leden daarop iets hebbende aan te 
merken, wierd de verklaring daarin voorkomende

ik verklare te hebben, een onveranderlijke afkeer, van het stadhouder-
schap, de aristocratie, de regeringsloosheid en het federalisme

 door alle de leden afgelegt en onderteekent alsmede de belofte 
ik belove op mijne burgertrouw, dat ik mij met alle vermogens aan de 
inhoud dezer instructie stiptelijk zal gedragen, 

mede door alle de leden gedaan; waarop de burger Knogh de vergadering 
geluk en het nodige toewenschte in hare aanvaarde posten, en hetwelke door 
de voorzitter der Municip. zeer gepast wierd beantwoord; voorts verzogten de 
agenten ingevolge het 3 artijkel van de instructie in hun tegenwoordigheid een 
president te benoemen, hetwelk wierd gedaan en eenparig daartoe verkoren 
de burger L. Bongers, voor een maand. Voorts vraagden de burgers waar hier 
de publicatien werden gedaan en geantwoord zijnde, voor de kerk, verzogten 
zij, dat er zoude werden geklept, ten einde bij publicatie en affixie aan den 
volke bekend te maken de aanstelling of organisatie der Municip. alhier, 
alsmede dat er een commissie met hun zig derwaarts zoude begeven, ter 
voorsz. einde. Dit gedaan zijnde, wierd in tegenwoordigheid van hun en de 
commissie door de secretaris voormelde publicatie afgekondigt en voorts door 
de bode aangeplakt.
Aldus gearresteert, geresumeert en geteekent, den 1e april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel. sec.

Vergadering gehouden op zondag den 1e april 
1798, het 4e jaar der bat. Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.



Zijn in den huwelijken staat bevestigd, Johan Adam Klaes, J.M. van Halbs 
in het graafschap Lainigen, Westenburg, met Angenita Hartman, J.D. van Lits 
in het graafschap Coblentz, beide wonende alhier. 

Is gecompareert Cornelis van Heeren, wonende te oud beijerland, welke te 
kennen gaf, dat zijn ouders niet alleen, maar ook zijn voogden reeds overleden 
zijn, en dat hij nu voornemens zijnde te trouwen, uit hoofde van zijn 
minderjarigheid zig had verpligt gevonden bij de municipaliteit alhier te 
vervoegen, begrijpende dat dezelve nu de plaats vervangt van zijne voogden. 

Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat het best 
zal zijn, dat hij zig bij de secretaris van Oud Beijerland vervoegd, eenige dagen 
tevoren, dat hij voornemens is om aan te teekenen, en hem de zaak te kennen 
geven, ingeval denzelven dan geen aanmerking maakt, hij kan voortgaan, dog 
zo ja, hij dezelve dan alhier kan overbrengen. 

De voorzitter zegt dat het voorname oogmerk waarom hij hedenavond de 
vergadering heeft belegt, bestaat in twee redenen, de eerste om over de 
instructie voor de municipaliteiten, en wel bijzonder het 9e en 10 artijkel te 
spreken, en de tweede over een geval dat 11. donderdag was voorgevallen, 
daarin bestaande, dat er drie vrouwsperzonen waaronder een blinde bij hem 
gekomen waren, ten einde permissie te vragen om met liedjes rond te gaan, en 
dezelve te zingen, dat hij de liedjes had nagezien, en bevonden geheel 
nutteloos te zijn, tot geldverspilling te zullen uitlopen, alsmede dat zij op 
naam van die blinde wel eens tot bedelarij zouden kunnen overgaan, en 
daarom hun had verboden ermee rond te gaan en te zingen, doch 't welk van 
dat gevolg was, dat omtrent drie uuren daarna, zij openbaar dezelve kwamen 
zingen; dat hij doe na haar toeging en vraagde wie haar order gegeven had, 
dat zij daarop hadden gezegt, de bailliuw, hij daarop gezegt hadde, ik 
ordonneer Je er op het ogenblik uit te scheiden, of ik zal je zo dadelijk van het 
dorp laten brengen, de bailluw heeft er niets over te zeggen; en dat zij er doe 
ook uitgescheiden waren, dat hij zulke en zoortgelijke grappen, gelijk bekend 
is van de bailluw, al dikwils heeft moeten ondergaan, 't welk hem zeer begint 
te verveelen, en daarom aan de Municip. verzogt daar een einde van te maken, 
dat, als zulke en diergelijke dingen aan de bailluw behoren, hij er dan zig voor 
't vervolg niet meer aan stoort, dog als ze de municip raken, dat hij zeker 
gelooft, hij als de uitvoerende magt hebbende, gaarne zoude zien door geen 
bailluw daarin te worden verhindert. 

Over welke communicatie gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan 
de commissie van Binnenlandsche Correspondentie van 't voormalig Gewest 
Holland, van dit geval alsmede van dat 't welk den president Bongers met de 
Bailluw op zondag den 11 van de verlopen maand, omtrent het lossen van een 
hengst hout heeft gehad, kennis te geven, met verzoek, om elicudatie of 
zodanige zaken tot het crimineele, ofwel tot het civiele behoren en zulks zoo 
spoedig mogelijk. 

En werd de secretaris gelast en gequalificeerd zodanige missive aan die 
commissie te schrijven. 

De president Bongers vermeent dat het onbehoorlijk is dat de burger 
Barend Knoest de passage van den Havendijk beneemt, door daarop hout te 
leggen, zo zelfs dat het al is gebeurt dat er niemant over konde, of hij moest 
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Zijn in den huwelijken staat bevestigd, Johan Adam Klaes, J.M. van Halbs 
in het graafschap Lainigen, Westenburg, met Angenita Hartman, J.D. van Lits 
in het graafschap Coblentz, beide wonende alhier.

Is gecompareert Cornelis van Heeren, wonende te oud beijerland, welke te 
kennen gaf, dat zijn ouders niet alleen, maar ook zijn voogden reeds overleden 
zijn, en dat hij nu voornemens zijnde te trouwen, uit hoofde van zijn 
minderjarigheid zig had verpligt gevonden bij de municipaliteit alhier te 
vervoegen, begrijpende dat dezelve nu de plaats vervangt van zijne voogden.

Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat het best 
zal zijn, dat hij zig bij de secretaris van Oud Beijerland vervoegd, eenige dagen 
tevoren, dat hij voornemens is om aan te teekenen, en hem de zaak te kennen 
geven, ingeval denzelven dan geen aanmerking maakt, hij kan voortgaan, dog 
zo ja, hij dezelve dan alhier kan overbrengen.

De voorzitter zegt dat het voorname oogmerk waarom hij hedenavond de 
vergadering heeft belegt, bestaat in twee redenen, de eerste om over de 
instructie voor de municipaliteiten, en wel bijzonder het 9e en 10 artijkel te 
spreken, en de tweede over een geval dat ll. donderdag was voorgevallen, 
daarin bestaande, dat er drie vrouwsperzonen waaronder een blinde bij hem 
gekomen waren, ten einde permissie te vragen om met liedjes rond te gaan, en 
dezelve te zingen, dat hij de liedjes had nagezien, en bevonden geheel 
nutteloos te zijn, tot geldverspilling te zullen uitlopen, alsmede dat zij op 
naam van die blinde wel eens tot bedelarij zouden kunnen overgaan, en 
daarom hun had verboden ermee rond te gaan en te zingen, doch 't welk van 
dat gevolg was, dat omtrent drie uuren daarna, zij openbaar dezelve kwamen 
zingen; dat hij doe na haar toeging en vraagde wie haar order gegeven had, 
dat zij daarop hadden gezegt, de bailliuw, hij daarop gezegt hadde, ik 
ordonneer Je er op het ogenblik uit te scheiden, of ik zal je zo dadelijk van het 
dorp laten brengen, de bailluw heeft er niets over te zeggen; en dat zij er doe 
ook uitgescheiden waren, dat hij zulke en zoortgelijke grappen, gelijk bekend 
is van de bailluw, al dikwils heeft moeten ondergaan, 't welk hem zeer begint 
te verveelen, en daarom aan de Municip. verzogt daar een einde van te maken, 
dat, als zulke en diergelijke dingen aan de bailluw behoren, hij er dan zig voor 
't vervolg niet meer aan stoort, dog als ze de municip raken, dat hij zeker 
gelooft, hij als de uitvoerende magt hebbende, gaarne zoude zien door geen 
bailluw daarin te worden verhindert.

Over welke communicatie gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert aan 
de commissie van Binnenlandsche Correspondentie van 't voormalig Gewest 
Holland, van dit geval alsmede van dat 't welk den president Bongers met de 
Bailluw op zondag den 11 van de verlopen maand, omtrent het lossen van een 
hengst hout heeft gehad, kennis te geven, met verzoek, om elicudatie of 
zodanige zaken tot het crimineele, ofwel tot het civiele behoren en zulks zoo 
spoedig mogelijk.

En werd de secretaris gelast en gequalificeerd zodanige missive aan die 
commissie te schrijven.

De president Bongers vermeent dat het onbehoorlijk is dat de burger 
Barend Knoest de passage van den Havendijk beneemt, door daarop hout te 
leggen, zo zelfs dat het al is gebeurt dat er niemant over konde, of hij moest 



over 't hout klouteren. Alle de leden daarvan overtuigt zijnde, is geresolveert 
om door de bode aan gemelde Barend Knoest op morgen te doen aanzeggen, 
dat hij zal hebben te zorgen, dat het voornoemde hout voor zonnenondergang 
die dag van den dijk is geruimt. 

Voorts word in deliberatie gebracht bijzonder het 9 artijkel der instructie 
voor de municipaliteiten, hetwelk luid: 
Zij zullen binnen den tijd van veertien dagen na derzelver organisatie aan het 
Administratief Bestuur opgeven de namen van alle de nutteloze of onwaardige 
amptenaren en bedienders van dit voormalig ge-west, binnen hun ressort 
aanwezig, benevens denzelver qualiteiten, en geresolveert vooralsnog daar niet 
op te besluiten, maar te wagten tot een volgende vergadering, edoch dat 
intusschen alle de leden zig zouden bekwamen om alsdan daarover finaal te 
kunnen concludeeren, om dan de opgaaf na behoren te kunnen doen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e April 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 7e 
april 1798, het vierde jaar der Bat.e Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, de eene betreklijk het wegnemen van 
wapenborden, eergestoeltens, &c. uit de kerken, voorts alle wapens op 
koetzen, liverijen &c. alles ingevolge de publicatie van de Provisionele 
Representanten van het volk van Holland, in dato 8 Junij 1795, welke 
aanschrijving voor notificatie is aangenomen, vermits daaraan alhier reeds 
voldaan is. 

En de tweede betreklijk zodanige perzonen, dewelke leden zijn geweest van 
de zogenaamde Gemeenebest gezinde societeiten, ten einde daarvan kennis te 
geven, mede aangenomen voor notificatie, om reden dat zodanige societeiten 
alhier niet zijn aanwezig geweest. 

Is gelezen een publicatie van het uitvoerend Bewind, behelzende dat alle 
regenten en ministers van het voormalig bestuur, die in en na den jare 1787 
hebben gediend, in staat van plaatselijk arrest bij provizie werden gesteld, 
alsmede dat zij geene van hunne goederen mogen verkopen of bezwaren en 
ten derde dat provisioneel worden opgeschort en buiten effect gesteld, alle 
zodanige transporten en andere actens, welke na den 22 Jan. ll. zijn 
gepasseert, van eenige hunner goederen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert om aan de oude regenten dezer plaats, in de termen van gemelde 
publicatie vallende ten overvloede, om door onwetenheid zoms in geen ongeval 
te geraken, door de bode van dat decreet kennis te geven, met bijvoeging, als 
zij consens nodig hebben, zij zig dan kunnen vervoegen bij de secretaris. En is 
dit gecommuniceert aan de burgers Jacobus van Halteren, Dirk Boer, Jillis 
Herweijer, Mij van der Linden, Reinier H. van den Berg en Wijnand 
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over 't hout klouteren. Alle de leden daarvan overtuigt zijnde, is geresolveert 
om door de bode aan gemelde Barend Knoest op morgen te doen aanzeggen, 
dat hij zal hebben te zorgen, dat het voornoemde hout voor zonnenondergang 
die dag van den dijk is geruimt.

Voorts word in deliberatie gebracht bijzonder het 9 artijkel der instructie 
voor de municipaliteiten, hetwelk luid:
Zij zullen binnen den tijd van veertien dagen na derzelver organisatie aan het 
Administratief Bestuur opgeven de namen van alle de nutteloze of onwaardige 
amptenaren en bedienders van dit voormalig ge-west, binnen hun ressort 
aanwezig, benevens denzelver qualiteiten, en geresolveert vooralsnog daar niet 
op te besluiten, maar te wagten tot een volgende vergadering, edoch dat 
intusschen alle de leden zig zouden bekwamen om alsdan daarover finaal te 
kunnen concludeeren, om dan de opgaaf na behoren te kunnen doen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e April 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Zaturdag den 7e 
april 1798, het vierde jaar der Bat.e Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, de eene betreklijk het wegnemen van 
wapenborden, eergestoeltens, &c. uit de kerken, voorts alle wapens op 
koetzen, liverijen &c. alles ingevolge de publicatie van de Provisionele 
Representanten van het volk van Holland, in dato 8 Junij 1795, welke 
aanschrijving voor notificatie is aangenomen, vermits daaraan alhier reeds 
voldaan is.

En de tweede betreklijk zodanige perzonen, dewelke leden zijn geweest van 
de zogenaamde Gemeenebest gezinde societeiten, ten einde daarvan kennis te 
geven, mede aangenomen voor notificatie, om reden dat zodanige societeiten 
alhier niet zijn aanwezig geweest.

Is gelezen een publicatie van het uitvoerend Bewind, behelzende dat alle 
regenten en ministers van het voormalig bestuur, die in en na den jare 1787 
hebben gediend, in staat van plaatselijk arrest bij provizie werden gesteld, 
alsmede dat zij geene van hunne goederen mogen verkopen of bezwaren en 
ten derde dat provisioneel worden opgeschort en buiten effect gesteld, alle 
zodanige transporten en andere actens, welke na den 22 Jan. ll. zijn 
gepasseert, van eenige hunner goederen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert om aan de oude regenten dezer plaats, in de termen van gemelde 
publicatie vallende ten overvloede, om door onwetenheid zoms in geen ongeval 
te geraken, door de bode van dat decreet kennis te geven, met bijvoeging, als 
zij consens nodig hebben, zij zig dan kunnen vervoegen bij de secretaris. En is 
dit gecommuniceert aan de burgers Jacobus van Halteren, Dirk Boer, Jillis 
Herweijer, Arij van der Linden, Reinier H. van den Berg en Wijnand 



Biesheuvel, alle leden van het voormalig bestuur dezer plaats. 
Vervolgens is na deliberatie goedgevonden, een commissie te benoemen, ten 

einde zig bij de gewezene secretarissen van de gewezen societeit en 
burgervergadering alhier, H. Schoenmaker en C. Smits te vervoegen, ten einde 
de papieren en documenten daartoe betrekking hebbende, van hun over te 
nemen, en zijn daartoe benoemt de burgers L. Bongers en J.H. Bijvank met de 
secretaris. Dezelve commissie staande de vergadering aan haren last zullende 
voldoen, begaf zig na gemelde burgers, dewelke alle de notulen, boeken en 
documenten aan dezelve overgaven, waarmede zij zich naar de regtkamer 
begaf en aan de vergadering ter hand stelde, dewelke goed vond dat de 
secretaris dezelve op secretarie zoude plaatzen en verzegelen, 't welk ook door 
hem is verrigt. 

Is gelezen een missive van W. Kluit Lz. van den volgenden inhoud: 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 

's Gravendeel den 25 Maart 1798, het vierde jaar der Bat. vrijh., 
W. Kluit Lz. van den landen van Strijen 

aan De Municip van 's Gravendeel en Leer-Ambagt. 
Medeburgers! 

In antwoord op uwe missive van 21e dezer dient dat de door ul. bepaalden 
tijd, wanneer er eene commissie uit ul. midden geadsisteert met den secretaris 
zig ten mijnen huize zoude bevinden, ten einde de nog onder mij berustende 
boeken en papieren over te nemen, mij niet convenieert, maar dat ik voorts met 
den secretaris zeer gaarne een tijd wil bepalen, ten einde de mij tot een last 
verstrekkende boeken en papieren aan hem over te geven, en vervolgens den 
inventaris behoorlijk te sluijten. 

Heil en broederschap 
ul. Medeburger (get.) W. Kluit La 

Waarop gedelibereert is goedgevonden en geresolveert om aan de bailluw 
Kluit nogmaals bij missive kennis te geven, dat hij zig een commissie uit de 
municip. met de secretaris op donderdag den 12e april voorm. ten 9 uuren te 
zijnen huize zal laten vinden, ten einde de boeken, papieren en documenten, 
welke noch onder hem zijn berustende van de secretarie van 's Gravendeel 
over te nemen, en ingeval het op die tijt hem niet mogt conveniëeren, hij dan 
wort verzogt een dag en uur te bepalen, mits niet langer dan agt dagen 
daarna, en zijn tot die commissie benoemt de burgers C. Verijp en J.H. 
Bijvank. 

Voorts word in deliberatie gebragt het 9e artijkel van de instructie van de 
municip. luidende als volgt: 

"Zij zullen binnen den tijt van veertien dagen na derzelver organisatie, aan 
het Administratief Bestuur opgeven de namen van alle de nutteloze of 
onwaardige amptenaren en bedienders van dit voormalig gewest binnen 
hun ressort aanwezig, benevens derzelver qualiteiten". 

En geresolveert uit hoofde van noodzakelijkheid op te geven, vooreerst 
omtrent de burger Giphart, commis ter recherge aan 's Lands Wagthuis in de 
Kille, dat hij geen stemgeregtigd burger is, en gevolglijk ook nooit in de grond-
vergadering is opgekomen. 

Wat den burger Arij Bouman, opzigter ter recherge alhier aangaat, te 
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welke noch onder hem zijn berustende van de secretarie van 's Gravendeel 
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het Administratief Bestuur opgeven de namen van alle de nutteloze of 
onwaardige amptenaren en bedienders van dit voormalig gewest binnen 
hun ressort aanwezig, benevens derzelver qualiteiten".

En geresolveert uit hoofde van noodzakelijkheid op te geven, vooreerst 
omtrent de burger Giphart, commis ter recherge aan 's Lands Wagthuis in de 
Kille, dat hij geen stemgeregtigd burger is, en gevolglijk ook nooit in de grond-
vergadering is opgekomen.

Wat den burger Arij Bouman, opzigter ter recherge alhier aangaat, te 



berigten dat denzelve na de omwending van 1787, door A. van Tets, doetertijt 
in gecommitteerde raden wegens de stad Dordrecht en zijn Heer, aan die post 
is geholpen, dat hij de eerste jaren van zijn verblijf op deze plaats heeft 
getoont de oranjepartij te zijn toegedaan, dog nooit imand beledigt, en na de 
revolutie van 1795, het stemregt heeft getekent, en de grondvergaderingen 
bijgewoond, en voor het tegenwoordige zig zo gedraagt, dat er niets op valt aan 
te merken. 

Wat de burger J.J. Rouffaer, gaarder van des Gemeenelands Middelen 
alhier betreft, te berigten, dat hij is stemgeregtigd burger en de grondvergade-
ringen heeft bijgewoont, dog dat hij den 15 aug.s 1795, bij gelegenheid dat hij 
was opgeroepen om den eed aan den lande als amptenaar af te leggen, op het 
formulier van den eed aanmerkingen maakte, en wel op de woorden  het volk 
van Holland ephnnw en eptronw te zullen zijn, met te zeggen, indien die 
woorden zich zo ver uitstrekken, dat zij mij niet als amptenaar, maar 
bijzonder als burger raken, dan doe ik hem niet, wel in qualiteit als 
amptenaar, maar niet als burger, ik ben niet voornemens iets te resikeeren 
buiten mijn ampt voor het Volk van Holland. 

Eindelijk wat de sluiswagter van de polder Nieuw Bonaventura P. P. Baren-
drecht aanbelangt, te berigten, dat hij geen stemgeregtigd burger is, en dus 
nooit in de grondvergaderingen geweest, alsmede de orangepartij toegedaan, 
dog niet overtuigt zijnde of dezelve onder de lands amptenaren kan worden 
geteld, schoon hij aangesteld is in die post, door den rentmeester van de 
Graaflijkheid en voor de helft door dezelve en voor de wederhelft door de 
polder word betaalt, de vergadering het aan de wijsheid van het administratief 
overgeeft, tevens verzoekende, indien hij tot de plaatselijke amptenaren of tot 
het poldersbestuur afzonderlijk mogt behoren, daarvan nader te werden 
ingeligt. 

Nog is door de meerderheid geresolveerd, vermits de Jood kan goedvinden, 
schapen over de straten in 't dorp te laten lopen, uitdrukkelijk tegen het 
onlangs bij publicatie gerenoveerde 14 art. van de dorpskeuren aanlopende, 
om hem door de bode te doen aanzeggen, dat hij voortaan zal hebben te 
zorgen, geen schapen of lammeren over 's Dorps straten te laten lopen, zonder 
herder, of dat ze ergens na toe werden gebragt, op de boete bij het gemelde 14 
art. bepaald. 

Is geresolveert de geregtsbode Reijer Kranendonk te reorganiseren, ten 
welker einde hij door de voorzitter van zijn post wierd ontslagen en vervolgens 
gelast, de regtkamer te verlaten, voorts gedelibereert zijnde, over zijne 
wederaanstelling, is nodig geoordeeld, hem alsvorens onder het oog te 
brengen, zijne al te sterke gehegtheid aan den drank, en daaruit wat al te 
dikwils voortkomende, dat hij zijne zaken niet in die order waarneemt als hem 
betaamt tot schande voor zijne committenten de municip. en tot oneer en 
schade voor hem en de zijne, en dus de municip wel genegen is, om hem 
weder aan te stellen, mits hij beterschap belooft. Hij daarop gelast zijnde, 
weder binnen te staan, is hem het gemelde door de voorzitter en president 
zeer vriendelijk en gepast onder het oog gebragt, 't welke van dat gevolg was, 
dat hij beterschap beloofde, waarop hij weder wierd aangesteld en de 
verklaring in handen van den voorzitter afleide. 
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Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12e April 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op donderdag den 12e 
April 1798, het vierde jaar der Bat. vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is gelezen een missive van agenten tot regeling en zuivering der grondver-
gaderingen in het district Maas en Hollands Diep, zijnde van den volgende 
inhoud. 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 

De agenten tot regeling en zuivering der grondvergaderingen 
in district van Maas en Hollands Diep 
aan Schout en Municipaliteit van den dorpe van 's Graven-
deel en Leer-Ambagt. 

Medeburgers! 
Daar wij van ul. op onze requisitie hebben bekomen de lijst der apparente 

stemgeregtigdens in uwe gemeente, en wij dezelve ingevolge onze instructie 
nagezien en daarvan hebben geroijeert de zodanige die ons na informatie 
gebleken zijn te zijn aanhangers van het stadhouderlijk of bondgenootschap-
pelijk bestuur of die in het gemeende ordre van zaken door de revolutie van den 
22e jan. gevestigd niet zijn toegedaan, zo zenden wij ingevolge het 7 Art. van 
onze instructie dezelve gerevideerde lijst aan. TIlieden terug, met last om op 
aanstaande maandag den 16 april  
ontbieden en hnnfd voor hc--ft te doen afleggen de volgende verklaring 

"lk eerklare mijnen onveranderlijken afkeer van het stadhouderlijk bestuur, 
het foederalismus, de aristocratie en regeeringloosheid" 

En verder zult gij involge het 8 articul van onze instructie, vervolgens allen die 
perzonen dezelfde verklaring in. een bijzonder daartoe aangelegd beek met 
hunnen naamtekeningen doen bekragtigen en ingevolge de 9 art. van onze 
instructie zult gijlieden de gc-)pdheid hebben om op aanstaande Dingsdag den 
17e dezer, of ten allerlangsten woensdag den 18e dezer de lijsten van deze 
burgers aan ons toe te zenden, opdat wij die wederom aan het uitvoerend 
bewind kunnen inzenden. Verders belieft gijl. zoo veel mogelijk ons informatie in 
te zenden, omtrend de gesteldheid uwer plaats in het gemeen en de bijzondere 
omstandigheden van de verdeeling der grondvergaderinge, en het locaal voor 
dezelve, ten einde wij daaromtrent kunnen berigten. 

Wij vertrouwen ulieden zonder eenige de minste nalatigheid aan den inhoud 
van deze brief wel zult willen voldoen, als zijnde de volstrekte begeerte van het 
uitvoerend bewind. 

Verders blijve na toewensching van heil en aanbod van Broederschap. 
Dord 15 april 1798 	 uwen medeburgers 
't 4e j. der B.V.hd. 	 (get.) Paulus Knogh 

J.T. Bomwater 
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burgers aan ons toe te zenden, opdat wij die wederom aan het uitvoerend 
bewind kunnen inzenden. Verders belieft gijl. zoo veel mogelijk ons informatie in 
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Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert aan den inhoud derzelver te 
voldoen, en zodanig een lijst te formeren gelijk men ook dadelijk daartoe over 
ging, waarna de voorzitter op zig nam, om dezelve op morgen aan de agenten 
ter hand te stellen. 

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Hollandsch Gewest, betreklijk het houden van grondvergaderingen 
tegen den 23e aanstaande, omtrent de stemming over de Constitutie, welke 
aanschrijvingen voor notificatie zijn aangenomen, mits datgeen te observeren 
't geen daarin word gelast. 

Voorts is geresolveert aan de municip. van Cillershoek het nodige per 
missive te bezorgen, en de tijd der bijeenkomsten der grondvergaderingen te 
bepalen op gem. 23 april des namiddags ten half drie uuren. 

Is gelezen een missive van den burger W. Kluit Lz. luidende als volgt: 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 

's Gravendeel, den 9e april 1798 
het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid 

den Bailliuw van den Lande van Strijen 
aan de Municipaliteit van 's Gravendeel. 

Medeburgers 
In antwoord op uwe missive van heden, dient: dat ik bij mijne vorige van 25e 

maart ll. niets hebbe bij te voegen, maar bij de inhoud daarvan persisteere. 
Waarmede 	 Heil en broederschap 

uw medebroeder (get.) W. Kluit Lz. 
Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, daaromtrent een advis in te 

nemen, bij een regtsgeleerde ten einde te onderzoeken hoe het met die zaak 
gelegen is. Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 16e April 1798, het vierde 
jaar der Bat.e vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op maandag den 16e 
April 1798, het vierde jaar der Bat.e vrijheid, 
abz. C. Verijp en J.H. Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

De vergadering bijeen zijnde, ten einde de stemgeregtigde burgers volgens 
de gerevideerde lijst, zoals die door de agenten was teruggezonden, de verkla-
ring af te nemen en te doen onderteekenen, ging men daartoe over. 

Vervolgens de wierd de secretaris gelast om overeenkomstig de aanschrij-
ving van de agenten de lijst op te maken en voorts omtrent de burgers die 
wegens absentie niet konden compareeren erbij te voegen, dat schout en 
municipaliteit verzekerd zijn, dat die burgers op hun retour het stemregt 
zullen aannemen en onderteekenen. 

Voorts wierd door een lid gecommuniceert vernomen te hebben, dat er 
beesten over des dorps straten hebben gelopen, dog niet wetende van wie. 
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Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert aan den inhoud derzelver te 
voldoen, en zodanig een lijst te formeren gelijk men ook dadelijk daartoe over 
ging, waarna de voorzitter op zig nam, om dezelve op morgen aan de agenten 
ter hand te stellen.

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Hollandsch Gewest, betreklijk het houden van grondvergaderingen 
tegen den 23e aanstaande, omtrent de stemming over de Constitutie, welke 
aanschrijvingen voor notificatie zijn aangenomen, mits datgeen te observeren 
't geen daarin word gelast.

Voorts is geresolveert aan de municip. van Cillershoek het nodige per 
missive te bezorgen, en de tijd der bijeenkomsten der grondvergaderingen te 
bepalen op gem. 23 april des namiddags ten half drie uuren.

Is gelezen een missive van den burger W. Kluit Lz. luidende als volgt:
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

's Gravendeel, den 9e april 1798
het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid

den Bailliuw van den Lande van Strijen
aan de Municipaliteit van 's Gravendeel.

Medeburgers
In antwoord op uwe missive van heden, dient: dat ik bij mijne vorige van 25e 

maart ll. niets hebbe bij te voegen, maar bij de inhoud daarvan persisteere.
Waarmede Heil en broederschap

uw medebroeder (get.) W. Kluit Lz.
Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert, daaromtrent een advis in te 

nemen, bij een regtsgeleerde ten einde te onderzoeken hoe het met die zaak 
gelegen is. Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 16e April 1798, het vierde 
jaar der Bat.e vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op maandag den 16e 
April 1798, het vierde jaar der Bat.e vrijheid, 
abz. C. Verijp en J.H. Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

De vergadering bijeen zijnde, ten einde de stemgeregtigde burgers volgens 
de gerevideerde lijst, zoals die door de agenten was teruggezonden, de verkla-
ring af te nemen en te doen onderteekenen, ging men daartoe over.

Vervolgens de wierd de secretaris gelast om overeenkomstig de aanschrij-
ving van de agenten de lijst op te maken en voorts omtrent de burgers die 
wegens absentie niet konden compareeren erbij te voegen, dat schout en 
municipaliteit verzekerd zijn, dat die burgers op hun retour het stemregt 
zullen aannemen en onderteekenen.

Voorts wierd door een lid gecommuniceert vernomen te hebben, dat er 
beesten over des dorps straten hebben gelopen, dog niet wetende van wie. 



Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van den president geresolveert 
om terstond door de bode aan Cornelis den Boer te laten vragen, of hij vee aan 
den dijk heeft lopen, dog waarop het antwoord was neen, waarop is 
goedgevonden, de bode te gelasten, ingeval er weder op de dorpsstraten 
bevonden worden te lopen en men weet niet van wie, ze alsdan in de kooij te 
brengen. 

Voorts rapporteert de voorzitter dat hij met den advocaat Vrolikhert heeft 
gesproken over de handelwijs van den burger Kluit en dat die van advijs is, 
dat Kluit wel degelijk verpligt is, om datgeen, 't welk nog onder hem van 
secretarie is berustende, aan de municipaliteit over te geven, en dat er niet 
beter op is, als hij weigeragtig blijft, dan aan het Administratief Bestuur van 
het voormalig Hollandsch Gewest daarvan kennis te geven. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert overeenkomstig het advijs van den burger 
Vro-likhert te handelen en is de secretaris gelast, zodanige missive in 
gereedheid te brengen en te expediëeren. 

Is gelezen een aanschrijving van de commissie van Binnelandsche Corres-
pondentie van het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, 
inhoudende, dat gemelde Commissie door het Administratie Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, eene missive was ter hand gesteld van den agent 
bij het departement van algemeene politie en Binnelandsche Correspondentie 
der Bat.e Republiek, waarbij hetzelve bestuur werd aangeschreven om aan 
alle municipaliteiten, zo in de steden als ten plattelande, aan te schrijven, om 
ter plaatze alwaar reeds commissien van Binnelandsche Correspondentie 
exteeren dezelve te doen voortduren, en daar er geene zijn, zodanige uit hun 
midden aan te stellen, en uit dien hoofde deze municipaliteit te gelasten aan 
bovengemelde aanschrijving te voldoen, en de namen der leden, benevens die 
van den secretaris onverwijld aan hun op te geven, en verders dat die 
commissie moet werden gelast, om aan hun 's maandelijks een relaas van 
hunne verrigtingen over te zenden. 

Waarover gedelibereert zijnde, is in gevolge daarvan geresolveert een 
commissie te benoemen van twee perzonen, en zijn daartoe verkoren de 
burgers L. Bongers en C. Verijp en tot secretaris T. van de Koppel, wordende 
de sec. gelast van deze benoeming per missive aan de voorm. commissie 
kennis te geven. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 18e april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 18e April 
1798, het 4e jaar der Bataafsche vrijheid, absent de 
burgers L. Bongers en C. Verijp. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is gelezen en aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende te zorgen dat het resultaat der 
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Waarover gedelibereert zijnde, is op voorstel van den president geresolveert 
om terstond door de bode aan Cornelis den Boer te laten vragen, of hij vee aan 
den dijk heeft lopen, dog waarop het antwoord was neen, waarop is 
goedgevonden, de bode te gelasten, ingeval er weder op de dorpsstraten 
bevonden worden te lopen en men weet niet van wie, ze alsdan in de kooij te 
brengen.

Voorts rapporteert de voorzitter dat hij met den advocaat Vrolikhert heeft 
gesproken over de handelwijs van den burger Kluit en dat die van advijs is, 
dat Kluit wel degelijk verpligt is, om datgeen, 't welk nog onder hem van 
secretarie is berustende, aan de municipaliteit over te geven, en dat er niet 
beter op is, als hij weigeragtig blijft, dan aan het Administratief Bestuur van 
het voormalig Hollandsch Gewest daarvan kennis te geven. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert overeenkomstig het advijs van den burger 
Vro-likhert te handelen en is de secretaris gelast, zodanige missive in 
gereedheid te brengen en te expediëeren.

Is gelezen een aanschrijving van de commissie van Binnelandsche Corres-
pondentie van het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, 
inhoudende, dat gemelde Commissie door het Administratie Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, eene missive was ter hand gesteld van den agent 
bij het departement van algemeene politie en Binnelandsche Correspondentie 
der Bat.e Republiek, waarbij hetzelve bestuur werd aangeschreven om aan 
alle municipaliteiten, zo in de steden als ten plattelande, aan te schrijven, om 
ter plaatze alwaar reeds commissien van Binnelandsche Correspondentie 
exteeren dezelve te doen voortduren, en daar er geene zijn, zodanige uit hun 
midden aan te stellen, en uit dien hoofde deze municipaliteit te gelasten aan 
bovengemelde aanschrijving te voldoen, en de namen der leden, benevens die 
van den secretaris onverwijld aan hun op te geven, en verders dat die 
commissie moet werden gelast, om aan hun 's maandelijks een relaas van 
hunne verrigtingen over te zenden.

Waarover gedelibereert zijnde, is in gevolge daarvan geresolveert een 
commissie te benoemen van twee perzonen, en zijn daartoe verkoren de 
burgers L. Bongers en C. Verijp en tot secretaris T. van de Koppel, wordende 
de sec. gelast van deze benoeming per missive aan de voorm. commissie 
kennis te geven.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 18e april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 18e April 
1798, het 4e jaar der Bataafsche vrijheid, absent de 
burgers L. Bongers en C. Verijp.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is gelezen en aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende te zorgen dat het resultaat der 



stemming van de acte van staatsregeling in onze gemeente, uitterlijk den 27e 
april, bij dat bestuur zij ingekomen. - Aangenomen voor notificatie ten einde 
zig na die last stiptelijk te gedragen. 

De voorzitter communicieert, dat den burger Teunis Lamme op gisteren aan 
hem heeft verzogt, dat hij heden voor hem aan de vergadering zoude vragen, 
om copie uit de notulen betrekkelijk der verplaatsing van 's Lands loods op 
zijn erf. Waarop gedelibereert zijnde, is eenparig goedgevonden voor het tegen-
woordige noch niet in dat verzoek te treden, vermits de reden welke de burger 
Lamme voorgeeft, niet voldoende geoordeeld worden, zijnde deze, ingeval hij 
dezelve verkreeg, alsdan vrij zoude zijn, althans voor een gedeelte, om de 
verponding te betalen. 

Is gecompareert Simon de Kievit, dewelke zig beklaagde over zijn buurman 
Corn. van der Linden wanwegen een keet of waschhuisje door hem gebouwd, 
en waardoor hij schade lijd door het water dat daar afloopt, waarbij hij een 
geschriftje afgeeft, van Jan van Harthals, gezwore landmeter te Dubbeldam, 
denwelke zijn erf heeft gemeten, en waaruit duidelijk bleek, dat de klagten van 
hem de Kievit regtmatig zijn, en het pannendak op hetzelve huisje leggende 
zeven à agt duimen onder het rieten dak van hem, de Kievit uitsteekt, 
waardoor het water van het pannendak tot tegen het huis en de schuur van 
de Kievit stort, en de aarde tegen de fondamenten van 't zelve doet 
wegschuren, met dat gevolg, dat zijn bollen of zaat op de dorsvloer leggende, 
geheel bederft. 

Voorts beklaagde hij zig ook nog over gem. C. van der Linden wegens het 
staan van zijn secreet, 't welk zo is dat de vuiligheid daarvan op zijn erf loopt. 
Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert die zaken te onderzoeken, en is 
zulks verzogt en opgedragen aan de burgers L. Bongers en F. van der Giessen 
om zulks te doen aanstaande zaturdag, die dat ook op zig namen. 

Is gecompareert de wed. T. Natschouw, dewelke haar broeder Pieter den 
Hartog hadde doen dagvaarden over zeker huis, door haar aan hem verhuurt 
voor zeven jaren, en 't welk hij (zo hij zegt) nu ontkent, schoon er een behoor-
lijke huursedul van is geschreven en is geteekent, dog die nu onder hen is 
berustende. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert aan P. den Hartog per missive 
te verzoeken en desnoods gelasten, vermelde huurcedul binnen drie dagen na 
dato dezes aan de schout, een van de leden der municip. of secretaris ter 
hand te stellen, ten einde de inhoud daarvan te kunnen naarzien. 

De burgers C. van Gink en F. van der Giessen, leden dezer vergadering, 
geven te kennen, verzogt te zijn, vanwege de inwoonders van Renoishoek aan 
de Municipaliteit voor te dragen, om vermits zij zoowel als andere burgrs van 
het dorp in de lasten zoo van sluisen als andere waterlootsinge moeten 
dragen, zij verzoeken om ook gelijk met andere burgers de voordeelen te 
genieten, en daarin wel genegen en bereid zijn, om tot verkrijging van 
behoorlijk water, eenige en wel de grootste kosten te dragen, doch ook gaarne 
zouden zien, dat het dorp het zijne daar ook aan toe bragt. Waarover 
gedelibereert zijnde, is geresolveert aan die burgers te vragen, of zij genegen 
zijn, de kosten die nu moeten gemaakt worden zoo tot het leggen van het 
kaatje als keerplanken te betalen, en dat dan het dorp het onderhoud voor 
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stemming van de acte van staatsregeling in onze gemeente, uitterlijk den 27e 
april, bij dat bestuur zij ingekomen. - Aangenomen voor notificatie ten einde 
zig na die last stiptelijk te gedragen.

De voorzitter communicieert, dat den burger Teunis Lamme op gisteren aan 
hem heeft verzogt, dat hij heden voor hem aan de vergadering zoude vragen, 
om copie uit de notulen betrekkelijk der verplaatsing van 's Lands loods op 
zijn erf. Waarop gedelibereert zijnde, is eenparig goedgevonden voor het tegen-
woordige noch niet in dat verzoek te treden, vermits de reden welke de burger 
Lamme voorgeeft, niet voldoende geoordeeld worden, zijnde deze, ingeval hij 
dezelve verkreeg, alsdan vrij zoude zijn, althans voor een gedeelte, om de 
verponding te betalen.

Is gecompareert Simon de Kievit, dewelke zig beklaagde over zijn buurman 
Corn. van der Linden vanwegen een keet of waschhuisje door hem gebouwd, 
en waardoor hij schade lijd door het water dat daar afloopt, waarbij hij een 
geschriftje afgeeft, van Jan van Harthals, gezwore landmeter te Dubbeldam, 
denwelke zijn erf heeft gemeten, en waaruit duidelijk bleek, dat de klagten van 
hem de Kievit regtmatig zijn, en het pannendak op hetzelve huisje leggende 
zeven à agt duimen onder het rieten dak van hem, de Kievit uitsteekt, 
waardoor het water van het pannendak tot tegen het huis en de schuur van 
de Kievit stort, en de aarde tegen de fondamenten van 't zelve doet 
wegschuren, met dat gevolg, dat zijn bollen of zaat op de dorsvloer leggende, 
geheel bederft.

Voorts beklaagde hij zig ook nog over gem. C. van der Linden wegens het 
staan van zijn secreet, 't welk zo is dat de vuiligheid daarvan op zijn erf loopt. 
Waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert die zaken te onderzoeken, en is 
zulks verzogt en opgedragen aan de burgers L. Bongers en F. van der Giessen 
om zulks te doen aanstaande zaturdag, die dat ook op zig namen.

Is gecompareert de wed. T. Natschouw, dewelke haar broeder Pieter den 
Hartog hadde doen dagvaarden over zeker huis, door haar aan hem verhuurt 
voor zeven jaren, en 't welk hij (zo hij zegt) nu ontkent, schoon er een behoor-
lijke huursedul van is geschreven en is geteekent, dog die nu onder hen is 
berustende.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert aan P. den Hartog per missive 
te verzoeken en desnoods gelasten, vermelde huurcedul binnen drie dagen na 
dato dezes aan de schout, een van de leden der municip. of secretaris ter 
hand te stellen, ten einde de inhoud daarvan te kunnen naarzien.

De burgers C. van Gink en F. van der Giessen, leden dezer vergadering, 
geven te kennen, verzogt te zijn, vanwege de inwoonders van Renoishoek aan 
de Municipaliteit voor te dragen, om vermits zij zoowel als andere burgrs van 
het dorp in de lasten zoo van sluisen als andere waterlootsinge moeten 
dragen, zij verzoeken om ook gelijk met andere burgers de voordeelen te 
genieten, en daarin wel genegen en bereid zijn, om tot verkrijging van 
behoorlijk water, eenige en wel de grootste kosten te dragen, doch ook gaarne 
zouden zien, dat het dorp het zijne daar ook aan toe bragt. Waarover 
gedelibereert zijnde, is geresolveert aan die burgers te vragen, of zij genegen 
zijn, de kosten die nu moeten gemaakt worden zoo tot het leggen van het 
kaatje als keerplanken te betalen, en dat dan het dorp het onderhoud voor 



zijn rekening zal nemen, zullende dan met vrouw Vervoorn over dat reepje 
land gesproken worden. 

Voorts gedelibereert zijnde over het inlaten van water, was de meerderheid 
van oordeel dat het best was, dat zulks aan het opzigt van beide de collegien 
Dijkgraaf en heemraden van Mijlpolder en de municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt zal worden gedemandeert, dog zulk wierd niet ter conclusie 
gebragt. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23 april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Maandag den 23e April 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche Vrijheid, absent de burgers K. 
van Strijen en J.H. Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Heden de dag zijnde, om over het ontwerp van staatsregeling te stemmen, 
waren de stembevoegden opgeroepen tegen half drie uren in het rechthuis, 
dezelve in vier grondvergaderingen afgedeelt zijnde, begaven zich ider naar zijn 
kamer, het werk afgelopen zijnde, en de proces verbalen behoorlijk geteekent, 
door de voorzitter en sec. van ider grondvergadering aan de municipaliteit 
overhandigt zijnde, bleek dat in 
no. 1 waren geweest 13 prezente en 5 abzente, 
No. 2 15 presente en 3 absente, 
no. 3 16 presente en 2 abs. en in 
no. 4 14 presente en 7 absente, dus tesamen 58 presente die ook alle hunne 
stem hadden uitgebragt met ja. 

Voorts is gelezen de huursedul van Pieter den Hartog, betreklijk het huren 
van het huis van zijn zuster Neeltje den Hartog, wed. T. Natschouw, en 
bevonden dat dezelve geheel ongetekent was, waarom de vergadering begreep, 
dat er volstrekt niets aan te doen was. 

De voorzitter zegt, dat de wed. Klaas Bex zich bij hem had vervoegt, met 
klachten over de behandeling van haar zoon, door de ballasthaalders P.P. 
Barendrecht en A. van Santen, daarin bestaande, dat haar zoon, als ballas-ter 
in vroeger tijd als eens vijf guldens door hunl. was gekort en vervolgens van 
een schip, daar zij ider tien schuiten aan hadden bezorgt, en zo zij zeiden twee 
schuiten minder hadden ontfangen, hetwelk zij ook aan hem alleen hadden 
gekort, dat alzo niet en behoort, dat hij voorzitter met voornoemde 
ballasthaalders daarover had gesproken en gezegt dat het behoorlijk was, 
ingeval zij haar volle geld niet verkrijgen, dat mindere door haar gelijkelijk 
wierd gedragen, dat P. Barendrecht daarop had gezegt dat ider zien moest dat 
hij het zijne kreeg, willende daarmede te kennen geven dat hij vrijheid had, al 
wierd het geld ten vollen niet ontfangen, om het zijne daarvan af te nemen, om 
het tekortkomende door Bastiaan Bex alleen te doen dragen, dat hij voorzitter 
hem ten sterksten had tegengesproken en gezegt dat hij kon verzekerd zijn, 
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zijn rekening zal nemen, zullende dan met vrouw Vervoorn over dat reepje 
land gesproken worden.

Voorts gedelibereert zijnde over het inlaten van water, was de meerderheid 
van oordeel dat het best was, dat zulks aan het opzigt van beide de collegien 
Dijkgraaf en heemraden van Mijlpolder en de municip. van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt zal worden gedemandeert, dog zulk wierd niet ter conclusie 
gebragt.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23 april 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Maandag den 23e April 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche Vrijheid, absent de burgers K. 
van Strijen en J.H. Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Heden de dag zijnde, om over het ontwerp van staatsregeling te stemmen, 
waren de stembevoegden opgeroepen tegen half drie uren in het rechthuis, 
dezelve in vier grondvergaderingen afgedeelt zijnde, begaven zich ider naar zijn 
kamer, het werk afgelopen zijnde, en de proces verbalen behoorlijk geteekent, 
door de voorzitter en sec. van ider grondvergadering aan de municipaliteit 
overhandigt zijnde, bleek dat in 
no. 1 waren geweest 13 prezente en 5 abzente, 
No. 2 15 presente en 3 absente, 
no. 3 16 presente en 2 abs. en in 
no. 4 14 presente en 7 absente, dus tesamen 58 presente die ook alle hunne 
stem hadden uitgebragt met ja.

Voorts is gelezen de huursedul van Pieter den Hartog, betreklijk het huren 
van het huis van zijn zuster Neeltje den Hartog, wed. T. Natschouw, en 
bevonden dat dezelve geheel ongetekent was, waarom de vergadering begreep, 
dat er volstrekt niets aan te doen was.

De voorzitter zegt, dat de wed. Klaas Bex zich bij hem had vervoegt, met 
klachten over de behandeling van haar zoon, door de ballasthaalders P.P. 
Barendrecht en A. van Santen, daarin bestaande, dat haar zoon, als ballas-ter 
in vroeger tijd als eens vijf guldens door hunl. was gekort en vervolgens van 
een schip, daar zij ider tien schuiten aan hadden bezorgt, en zo zij zeiden twee 
schuiten minder hadden ontfangen, hetwelk zij ook aan hem alleen hadden 
gekort, dat alzo niet en behoort, dat hij voorzitter met voornoemde 
ballasthaalders daarover had gesproken en gezegt dat het behoorlijk was, 
ingeval zij haar volle geld niet verkrijgen, dat mindere door haar gelijkelijk 
wierd gedragen, dat P. Barendrecht daarop had gezegt dat ider zien moest dat 
hij het zijne kreeg, willende daarmede te kennen geven dat hij vrijheid had, al 
wierd het geld ten vollen niet ontfangen, om het zijne daarvan af te nemen, om 
het tekortkomende door Bastiaan Bex alleen te doen dragen, dat hij voorzitter 
hem ten sterksten had tegengesproken en gezegt dat hij kon verzekerd zijn, 



dat de municip die vrouw zoude mainteneren, en hij veel aan verpligt was als 
hij het geld ontfing, zonder dat B. Bex daarbij was, al was het dat hij dan 
gekort wierd om hem zijn volle geld te betalen, dat hij voorzitter zich verpligt 
had gevonden, dit aan de vergadering te communiceeren, en gaarne de 
intentie zoude weten der Municip: - wanneer dit verrigte van hem wierd 
goedgekeurd, hij dan wel wilde geauthoriseert worden, om uit naam der 
Municip. gemelde ballasthaalders over de handelwijs Bast. Bex aangedaan 
nog eens ernstig te onderhouden, ten einde zulks niet meer gebeurd, dan 
vermits er doe iets tusschenbeide kwam, is daar verder niet over gedelibereert. 

Is gecompareert het dijkcollegie van de Mijlpolder, ten einde met de 
Municip. te spreken over hetgeen waarvan in de notulen der vorige vergade-
ring melding is gemaakt. Waarover met den anderen gedelibereert zijnde, is 
door de voorzitter, dat hij met de inwoonders van Renoishoek had gesproken, 
over de kosten van het kaatje, de keerplanken &c., en dat zij de kosten 
daarvan voor haar rekening willen nemen, vervolgens verzoekende dat het 
dijkcollegie de sloot en bruggenhoofden zal opkeuren en in order doen 
brengen voor polders rekening, en dat voorts gemelde sloot onder dorpskeu-
ren werd gebragt. 

Voorts is na eenige discussien, zo met vrouw Vervoorn, over de sloot langs 
het bouwland en de erven, en die langs de weiden alsmede met het polderbe-
stuur omtrent het uitlaten van water &c. geresolveert en gecontracteert 
tusschen de municipaliteit van 's Gravendeel en Leer-Ambagt het 
poldersbestuur van de Mijlpolder, de wed. Andries Vervoorn en de inwoonders 
van Renoishoek, de navolgende artijkelen, welke aldus luiden: 

Contract en conditien gesloten en geapprobeert, door 
de Municipaliteit van 's Gravendeel en leer-Ambagt, 
het poldersbestuur van de Mijlpolder, Trijntje Dorst 
en de inwoonders van Renoishoek. 

Art. 1 
Er zal een kade gelegt worden op het land van bovengemelde wed. Andries 
Vervoorn, gelegen in Leerambagt, ten kosten van de inwoonders van Renois-
hoek. 

Art. 2 
Dezelve kade zal door de wed. Vervoorn, hare erven en nakomelingen werden 
onderhouden ten hunnen kosten, dog daarentegen zullen zijlieden de baten 
daarvan genieten. 

Art. 3 
Voornoemde wed. Vervoorn zal de grond tot het vermelde kaatje benodigt op 
altijtdurende erfpagt en op erfpagtsregt afstaan, aan het dorp 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt tegen een jaarlijksche erfpagt door voorn. dorp te betalen, van 
vier stuivers de roede, zullende de hoegrootheid daarvan moeten werden 
gemeten. 

Art. 4 
De poldersslooten van het huis van de wed. Jan Mookhoek tot het huis van de 
wed. Anna van der Giessen en vandaar tot de woning of het einde van de 
woning van Herman Jongekrijg, zullen door het poldersbestuur in het hoofd 
genoemt worden in de keur gebragt, ten kosten van de polder, zoo spoedig 
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dat de municip die vrouw zoude mainteneren, en hij veel aan verpligt was als 
hij het geld ontfing, zonder dat B. Bex daarbij was, al was het dat hij dan 
gekort wierd om hem zijn volle geld te betalen, dat hij voorzitter zich verpligt 
had gevonden, dit aan de vergadering te communiceeren, en gaarne de 
intentie zoude weten der Municip: - wanneer dit verrigte van hem wierd 
goedgekeurd, hij dan wel wilde geauthoriseert worden, om uit naam der 
Municip. gemelde ballasthaalders over de handelwijs Bast. Bex aangedaan 
nog eens ernstig te onderhouden, ten einde zulks niet meer gebeurd, dan 
vermits er doe iets tusschenbeide kwam, is daar verder niet over gedelibereert.

Is gecompareert het dijkcollegie van de Mijlpolder, ten einde met de 
Municip. te spreken over hetgeen waarvan in de notulen der vorige vergade-
ring melding is gemaakt. Waarover met den anderen gedelibereert zijnde, is 
door de voorzitter, dat hij met de inwoonders van Renoishoek had gesproken, 
over de kosten van het kaatje, de keerplanken &c., en dat zij de kosten 
daarvan voor haar rekening willen nemen, vervolgens verzoekende dat het 
dijkcollegie de sloot en bruggenhoofden zal opkeuren en in order doen 
brengen voor polders rekening, en dat voorts gemelde sloot onder dorpskeu-
ren werd gebragt. 

Voorts is na eenige discussien, zo met vrouw Vervoorn, over de sloot langs 
het bouwland en de erven, en die langs de weiden alsmede met het polderbe-
stuur omtrent het uitlaten van water &c. geresolveert en gecontracteert 
tusschen de municipaliteit van 's Gravendeel en Leer-Ambagt het 
poldersbestuur van de Mijlpolder, de wed. Andries Vervoorn en de inwoonders 
van Renoishoek, de navolgende artijkelen, welke aldus luiden:

Contract en conditien gesloten en geapprobeert, door 
de Municipaliteit van 's Gravendeel en leer-Ambagt, 
het poldersbestuur van de Mijlpolder, Trijntje Dorst 
en de inwoonders van Renoishoek.

Art. 1
Er zal een kade gelegt worden op het land van bovengemelde wed. Andries 
Vervoorn, gelegen in Leerambagt, ten kosten van de inwoonders van Renois-
hoek.

Art. 2
Dezelve kade zal door de wed. Vervoorn, hare erven en nakomelingen werden 
onderhouden ten hunnen kosten, dog daarentegen zullen zijlieden de baten 
daarvan genieten.

Art. 3
Voornoemde wed. Vervoorn zal de grond tot het vermelde kaatje benodigt op 
altijtdurende erfpagt en op erfpagtsregt afstaan, aan het dorp 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt tegen een jaarlijksche erfpagt door voorn. dorp te betalen, van 
vier stuivers de roede, zullende de hoegrootheid daarvan moeten werden 
gemeten.

Art. 4
De poldersslooten van het huis van de wed. Jan Mookhoek tot het huis van de 
wed. Anna van der Giessen en vandaar tot de woning of het einde van de 
woning van Herman Jongekrijg, zullen door het poldersbestuur in het hoofd 
genoemt worden in de keur gebragt, ten kosten van de polder, zoo spoedig 



mogelijk en vervolgens aan de municipaliteit van meergemelde dorpen in de 
brandkeuren werden overgegeven, gelijk dezelve municipaliteit gemelde 
slooten, ook vervolgens als buurslooten evengelijk de andere op het dorp 
jaarlijks zal beschouwen. 

Art. 5 
De sloot langs het land van meergemelde wed. Vervoorn agter de erven 
alsmede die van de weiden langs de erven, loopende tot aan de dijksloot, zal 
door den inwoonders van Renoishoek, dadelijk in een regte lijn werden 
gebragt, en van alle modder en vuiligheid gezuiverd en derhalven agter of 
nevens die zijn erf of erven, alwaar denzelven de behoorlijke wijdte niet heeft 
werden afgegraven, zoo veel nodig zijn zal, om de regte lijn en de nodige wijdte 
te verkrijgen. 

Art. 6 
Dezelve sloot zal ten minsten eenmaal 's Jaars door genoemde inwoonders 
van Renoishoek ider agter of bezijden zijn erf of erven, behoorlijk werden 
gezuivert van alle liezen of biezen of andere vuiligheid. 

Art. 7 
Als dezelve sloot gediept of geschoten moet worden zal gemelde vrouw 
Vervoorn hare erven of nakomelingen, alsmede de inwoners van Renoishoek 
ider voor de helft, of van de halve sloot de kosten moeten dragen. 

Art. 8 
Het poldersbestuur voorn. en de municipaliteit voorsz. zullen ider een sleutel 
hebben van de waterkeering, en zal ider agt dagen water moeten werden 
uitgelaten, edog indien het water in de polder laag genoeg is, en het in de 
zomer door bederving en vervuiling van het water noodzakelijk word om het 
binnen agt dagen te doen, zal de municipaliteit zulks aan het poldersbestuur 
voorstellen, dewelke dat zoo bevindende het ook wel zal toestaan. 

Art. 9 
En zullen drie keerplanken zullen werden gestelt ten kosten van de inwoon-
ders van Renoishoek. 

Art. 10 
Het vorenstaande in art. 8 gemeld, zal plaats hebben van den le april tot den 
le october en de overige maanden van het jaar, zal na de gesteldheid van 't 
hooge of lage water gereguleerd worden. 

Art. 11 
Dengene die het water in en uitlaat, zal door de inwoners van Renoishoek 
werden verkoren en ook gesalarieert, dog zal onder het opzigt van beide de 
voorn. collegien staan, om te beoordeelen of dezelven overeenkomstig de wet 
handelt en zal ook gehouden zijn zich daaraan te onderwerpen. 

Art. 12 
Ingeval het water in de polders des zomers boven het zomerpeil is, zal er geen 
water mogen werden uitgelaten, dan met voorkennis en goedvinden van het 
polderbestuur. 

Art. 13 
Alle de voorgeschreven conditien behoorlijk op zegel geschreven zijnde, 
mitsgaders voor alle daarbij geinteresseerde een dubbeld, zullen de kosten 
daarvan werden betaalt, door de inwoonders van Renoishoek, en door alle de 
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mogelijk en vervolgens aan de municipaliteit van meergemelde dorpen in de 
brandkeuren werden overgegeven, gelijk dezelve municipaliteit gemelde 
slooten, ook vervolgens als buurslooten evengelijk de andere op het dorp 
jaarlijks zal beschouwen.

Art. 5
De sloot langs het land van meergemelde wed. Vervoorn agter de erven 
alsmede die van de weiden langs de erven, loopende tot aan de dijksloot, zal 
door den inwoonders van Renoishoek, dadelijk in een regte lijn werden 
gebragt, en van alle modder en vuiligheid gezuiverd en derhalven agter of 
nevens die zijn erf of erven, alwaar denzelven de behoorlijke wijdte niet heeft 
werden afgegraven, zoo veel nodig zijn zal, om de regte lijn en de nodige wijdte 
te verkrijgen.

Art. 6
Dezelve sloot zal ten minsten eenmaal 's Jaars door genoemde inwoonders 
van Renoishoek ider agter of bezijden zijn erf of erven, behoorlijk werden 
gezuivert van alle liezen of biezen of andere vuiligheid.

Art. 7
Als dezelve sloot gediept of geschoten moet worden zal gemelde vrouw 
Vervoorn hare erven of nakomelingen, alsmede de inwoners van Renoishoek 
ider voor de helft, of van de halve sloot de kosten moeten dragen.

Art. 8
Het poldersbestuur voorn. en de municipaliteit voorsz. zullen ider een sleutel 
hebben van de waterkeering, en zal ider agt dagen water moeten werden 
uitgelaten, edog indien het water in de polder laag genoeg is, en het in de 
zomer door bederving en vervuiling van het water noodzakelijk word om het 
binnen agt dagen te doen, zal de municipaliteit zulks aan het poldersbestuur 
voorstellen, dewelke dat zoo bevindende het ook wel zal toestaan.

Art. 9
En zullen drie keerplanken zullen werden gestelt ten kosten van de inwoon-
ders van Renoishoek.

Art. 10
Het vorenstaande in art. 8 gemeld, zal plaats hebben van den 1e april tot den 
1e october en de overige maanden van het jaar, zal na de gesteldheid van 't 
hooge of lage water gereguleerd worden.

Art. 11
Dengene die het water in en uitlaat, zal door de inwoners van Renoishoek 
werden verkoren en ook gesalarieert, dog zal onder het opzigt van beide de 
voorn. collegien staan, om te beoordeelen of dezelven overeenkomstig de wet 
handelt en zal ook gehouden zijn zich daaraan te onderwerpen.

Art. 12
Ingeval het water in de polders des zomers boven het zomerpeil is, zal er geen 
water mogen werden uitgelaten, dan met voorkennis en goedvinden van het 
polderbestuur.

Art. 13
Alle de voorgeschreven conditien behoorlijk op zegel geschreven zijnde, 
mitsgaders voor alle daarbij geinteresseerde een dubbeld, zullen de kosten 
daarvan werden betaalt, door de inwoonders van Renoishoek, en door alle de 



daarbij belanghebbende werden ondertekent. 
Art. 14 

Eindelijk verbinden de ondergeteekenden, tot naarkominge van hetgene 
voorschreven staat, hunne perzonen en goederen, als na rechten. 

Aldus gedaan en onderteekent te 's Gravendeel den 27e April 1798. 

Van welk contract en conditien voorts vier dubbelde zijn geschreven, ider op 
een zegel van 12 stuivers en door alle de daarbij belanghebbenden onderte-
ekent, en voorts aan de municip. voorsz. het poldersbestuur, vrouw Vervoorn 
en de inwoonders van Renoishoek ider een te hand gesteld. 

Vervolgens is gelezen een missive van den eersten commissaris van de 
fransche trouppes in soldij dezer republiek betreklijk de aanneming van de 
vivres en fourage voor twaalf maanden, en daarbij de contracten tot die 
aanneming betreklijk, welke een en ander voor notificatie is aangenomen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e april 1798, het vierde 
jaar der Bat.e vrijheid 

	

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 
29e april 1798 het 4e jaar der 
Bataafsche vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Mij Pietersz. Broer met Jannigje Adriaansd. de Kreek, beide van 's Gravendeel 

De voorzitter zegt dat ingevolge het 8e artijkel van de instructie voor de 
municipaliteiten dezelve zullen gehouden zijn op de meest geschikte wijze 
hunne handelingen aan de volken te doen bekend worden, en daarom aan de 
vergadering voorstelde, of het niet best zoude zijn, ider burendingdag de 
notulen van de vergadering der vorige maand gehouden met open deuren te 
resumeren. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zich met dat voorstel te 
conformeeren. 

Voorts zegt de voorzitter, vermits het waarschijnelijk is, dat deze of gene, 
voornemens is, de landsloots staande op het erf van den burger Teunis 
Lamme te kopen, hij uit dien hoofde aan de vergadering voorstelde om de 
pretensie welke het dorp heeft, zo van het plaatzen der loots op het hoofd, als 
het plaatzen van dezelve op het erf van gemelde Lamme, op te maken, en 
daarvan kennis te geven aan het administratief bestuur van het voormalig 
gewest Holland, met verzoek om dezelve gelden gerestitueert te krijgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, alsmede om Lamme 
extract uit de notulen dies-aangaande volgens zijn verzoek ter hand te stellen, 
wordende de secretaris daartoe gelast en gequalificeert. 

De voorzitter zegt, dat Pleun Ritmeester zich bij hem heeft vervoegd op 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

daarbij belanghebbende werden ondertekent.
Art. 14

Eindelijk verbinden de ondergeteekenden, tot naarkominge van hetgene 
voorschreven staat, hunne perzonen en goederen, als na rechten.

Aldus gedaan en onderteekent te 's Gravendeel den 27e April 1798.

Van welk contract en conditien voorts vier dubbelde zijn geschreven, ider op 
een zegel van 12 stuivers en door alle de daarbij belanghebbenden onderte-
ekent, en voorts aan de municip. voorsz. het poldersbestuur, vrouw Vervoorn 
en de inwoonders van Renoishoek ider een te hand gesteld.

Vervolgens is gelezen een missive van den eersten commissaris van de 
fransche trouppes in soldij dezer republiek betreklijk de aanneming van de 
vivres en fourage voor twaalf maanden, en daarbij de contracten tot die 
aanneming betreklijk, welke een en ander voor notificatie is aangenomen.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e april 1798, het vierde 
jaar der Bat.e vrijheid

H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 
29e april 1798 het 4e jaar der 
Bataafsche vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt
Arij Pietersz. Broer met Jannigje Adriaansd. de Kreek, beide van 's Gravendeel

De voorzitter zegt dat ingevolge het 8e artijkel van de instructie voor de 
municipaliteiten dezelve zullen gehouden zijn op de meest geschikte wijze 
hunne handelingen aan de volken te doen bekend worden, en daarom aan de 
vergadering voorstelde, of het niet best zoude zijn, ider burendingdag de 
notulen van de vergadering der vorige maand gehouden met open deuren te 
resumeren.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zich met dat voorstel te 
conformeeren.

Voorts zegt de voorzitter, vermits het waarschijnelijk is, dat deze of gene, 
voornemens is, de landsloots staande op het erf van den burger Teunis 
Lamme te kopen, hij uit dien hoofde aan de vergadering voorstelde om de 
pretensie welke het dorp heeft, zo van het plaatzen der loots op het hoofd, als 
het plaatzen van dezelve op het erf van gemelde Lamme, op te maken, en 
daarvan kennis te geven aan het administratief bestuur van het voormalig 
gewest Holland, met verzoek om dezelve gelden gerestitueert te krijgen.

Waarop gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert, alsmede om Lamme 
extract uit de notulen dies-aangaande volgens zijn verzoek ter hand te stellen, 
wordende de secretaris daartoe gelast en gequalificeert.

De voorzitter zegt, dat Pleun Ritmeester zich bij hem heeft vervoegd op 



gisteren en gevraagd waar hij zijn hekken moet zetten, ter afheining van de 
dijk, dat hij hem hadde geantwoord, zulks niet te weten, doch oordeelde best 
te zijn op de sluis bij Van Diest, dat Ritmeester voorts vermeende dat de 
municip. verplicht zoude zijn om het einde de Smitsweg een hekken te 
plaatzen, want dat hij niet gaarne boete zou betalen indien zijn vee daarheen 
in het dorp kwam. Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem 
van oordeel, dat de wet of keur hier moet decideeren, en dus Ritmeester moet 
zorgen dat zijn vee van dorps-straat blijft, op verbeurte der boete, wordende 
de voorzitter verzogt P. Ritmeester daarvan kennis te geven. 

De voorzitter zegt dat hij verpligt is, om de burger Bongers te berispen, 
vermits hij nalatig is gebleven om een kleetje over de brandspuit te bezorgen 
ter beveiliging voor zand en andere vuiligheid, voorts dat hij oordeelde nodig te 
zijn, dat er pannen op het brandspuithuisje gelegt worden, voor het nat &c. 
waarop door Bongers wierd geantwoord, dat hij tot dusverre niet teregt had 
kunnen bekomen een kleetje daartoe geschikt te verkrijgen, waarop burger 
Bijvank zeide dat hij zodanig een kleetje daartoe geschikt hadde, waarop de 
president Bongers wierd verzogt, hetzelve te gaan bezien en goed bevonden 
werdende het aan te kopen, en wat het voorstel betreffende het leggen van 
pannen op het huisje aanbelangt, wierd hetzelve zeer nodig geoordeelt en dus 
conform geconcludeerd, althans als het bestaanbaar is. 

Voorts gedelibereert zijnde, over het doen der brandschouw en het proberen 
der brandspuit is geresolveert de brandschouw te doen op zaturdag den 12e 
meij 1798, des voormiddags ten 10 uuren en des namiddags ten 3 uuren de 
spuit proberen en is bij loting gevallen, dat de wijk van Bevershoek &c. in het 
voorjaar 't zal doen, en de andere in 't najaar. 

De commissie bij Corn. van der Linden inspectie genomen hebbende 
omtrent de klagten tegen hem ingebragt door Simon de Kievit, doet rapport 
daarin bestaande, bevonden te hebben, dat de klagten van de Kievit gegrond 
waren en dus dat C. van der Linden zijn huisje behoort in te korten, zodat het 
op zijn eigen grond staat, en wat zijn secreet aanbelangt, hij behoord te zorgen 
dat de vuiligheid daarvan op zijn eigen grond blijft, dat gemelde commissie 
verder van oordeel was, dat C. van der Linden de schoorsteen van gemeld 
huisje, behoord te verhogen, ten einde alle gevaren zoo veel mogelijk voor te 
komen, - waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden de schout te 
verzoeken met C. van der Linden over het een en ander te spreken en hem in 
het vriendelijke is het mogelijk tot zijn pligt te brengen, dog ingeval zulks niet 
schikt, alsdan andere middelen te beproeven. 

De secretaris verzoekt uit naam van den commandant der Bataafsche 
Gewapende burgermacht alhier, een geschikte plaats tot het waarnemen der 
exercitien die nu een aanvang zullen nemen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, de schout te verzoeken met de wed. Joost van den Berg over 
haar boomgaard, de gewone plaats der exercitien tot dat einde te spreken, 
hetwelk dezelve ook op zig nam. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 6e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bataavsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de 
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gisteren en gevraagd waar hij zijn hekken moet zetten, ter afheining van de 
dijk, dat hij hem hadde geantwoord, zulks niet te weten, doch oordeelde best 
te zijn op de sluis bij Van Diest, dat Ritmeester voorts vermeende dat de 
municip. verplicht zoude zijn om het einde de Smitsweg een hekken te 
plaatzen, want dat hij niet gaarne boete zou betalen indien zijn vee daarheen 
in het dorp kwam. Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem 
van oordeel, dat de wet of keur hier moet decideeren, en dus Ritmeester moet 
zorgen dat zijn vee van dorps-straat blijft, op verbeurte der boete, wordende 
de voorzitter verzogt P. Ritmeester daarvan kennis te geven. 

De voorzitter zegt dat hij verpligt is, om de burger Bongers te berispen, 
vermits hij nalatig is gebleven om een kleetje over de brandspuit te bezorgen 
ter beveiliging voor zand en andere vuiligheid, voorts dat hij oordeelde nodig te 
zijn, dat er pannen op het brandspuithuisje gelegt worden, voor het nat &c. 
waarop door Bongers wierd geantwoord, dat hij tot dusverre niet teregt had 
kunnen bekomen een kleetje daartoe geschikt te verkrijgen, waarop burger 
Bijvank zeide dat hij zodanig een kleetje daartoe geschikt hadde, waarop de 
president Bongers wierd verzogt, hetzelve te gaan bezien en goed bevonden 
werdende het aan te kopen, en wat het voorstel betreffende het leggen van 
pannen op het huisje aanbelangt, wierd hetzelve zeer nodig geoordeelt en dus 
conform geconcludeerd, althans als het bestaanbaar is.

Voorts gedelibereert zijnde, over het doen der brandschouw en het proberen 
der brandspuit is geresolveert de brandschouw te doen op zaturdag den 12e 
meij 1798, des voormiddags ten 10 uuren en des namiddags ten 3 uuren de 
spuit proberen en is bij loting gevallen, dat de wijk van Bevershoek &c. in het 
voorjaar 't zal doen, en de andere in 't najaar.

De commissie bij Corn. van der Linden inspectie genomen hebbende 
omtrent de klagten tegen hem ingebragt door Simon de Kievit, doet rapport 
daarin bestaande, bevonden te hebben, dat de klagten van de Kievit gegrond 
waren en dus dat C. van der Linden zijn huisje behoort in te korten, zodat het 
op zijn eigen grond staat, en wat zijn secreet aanbelangt, hij behoord te zorgen 
dat de vuiligheid daarvan op zijn eigen grond blijft, dat gemelde commissie 
verder van oordeel was, dat C. van der Linden de schoorsteen van gemeld 
huisje, behoord te verhogen, ten einde alle gevaren zoo veel mogelijk voor te 
komen, - waarover gedelibereert zijnde, is goedgevonden de schout te 
verzoeken met C. van der Linden over het een en ander te spreken en hem in 
het vriendelijke is het mogelijk tot zijn pligt te brengen, dog ingeval zulks niet 
schikt, alsdan andere middelen te beproeven.

De secretaris verzoekt uit naam van den commandant der Bataafsche 
Gewapende burgermacht alhier, een geschikte plaats tot het waarnemen der 
exercitien die nu een aanvang zullen nemen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, de schout te verzoeken met de wed. Joost van den Berg over 
haar boomgaard, de gewone plaats der exercitien tot dat einde te spreken, 
hetwelk dezelve ook op zig nam. 

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 6e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bataavsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de 



Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 6e meij 
1798 het vierde jaar der Bataafsche vrijheid, 
abzent de burger Arij C. Smits. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 
Zijn in de huwelijken staat bevestigt, de volgende perzonen 
Adrianus van Steenbergen J.M. met Neeltje Bastiaansd. Smaal J.D. beide van 
's Gr.deel 
Leendert H. van der Linden J.M. met Geertje Noteboon, J.M. beide van 's 
Gr.deel 
Mij B. Roos J.M. geboren te Westmaas met Jannigje J. Mookhoek, J.D. 
geboren en beide woonende te 's Gr.deel 
Jacob Naaktgeboren J.M. met Metje de Kreek, J.D. beide van 's Gr.deel. 
Laurens Wildeman J.M. geboren en wonende te 's Deel met Anna de Jong J.D. 
geboren te 's Gr.deel en wonende te Dubbeldam 
en Adrianus van Diest J.M. geboren te Gorinchem met Jannigje Barendrecht, 
wed. Reijerkoppe, geboren en beide woonende te 's Gravendeel. 

De voorzitter zegt, dat uit de resumptie der notulen is gebleken, dat hij met 
een en andere commissie is belast geworden en hij dus de eer zoude hebben 
daarvan rapport te doen, en wel vooreerst: 

dat hij met wed. Joost van den Berg had gesproken over haar boomgaart, 
om daarop te exerceeren tegen een behoorlijke belooning en dat zij zulks had 
geaccordeert en 'er reets kennis van had gegeven aan de commandant. 

Ten tweede dat hij aan Pleun Ritmeester had berigt gedaan, dat de 
municip. oordeelde dat het best was dat zijn hekken geplaatst word bij Jan 
van Soest, vermits de wet (zoals hij ook wist) zegt, dat het vee van de straten 
moet blijven op de boete van 20 stuivers, en wanneer het geplaatst word op 
het sluisje, hij dikwils in gevaar zoude lopen, om de boete te moeten betalen, 
dat Ritmeester al werklijk bezig zijnde met het hekken op voornoemde sluisje 
te plaatzen, een weinig daarover onvergenoegt was, dog evenwel de palen er 
weder uit trok en vervolgens van dit geval ging kennis geven aan J. Repelaer, 
penningmeester van N. Bonaventura, hetwelk van dat gevolg was, dat 
denzelve des namiddags op het dorp kwam, ten einde met hem en de leden 
der Municip. daarover te spreken, gelijk hij ook met hem en drie leden deden 
en hun hadde gezegt, dat het uit de kaart van Nieuw Bonaventura scheen te 
blijken, dat dat end dijk was Bonaventura en niet het dorp en die straat 
derhalve niet konde gerekent worden binnens dorps te zijn, 

en dat hij had voorgesteld, dat hij schout met twee of meer leden der 
Municip. morgen bij hem zouden komen om die kaart te bezien en nader met 
hem te spreken, dat hij, Bongers, Verijp en Van der Giessen daarop bij hem 
hadden geweest, de kaart bezien en vervolgens op zijn voorstel waren 
overeengekomen, om provisioneel het hekken op het voornoemde sluisje te 
plaatzen, en zodra den advt Van der Pot in Dord komt bij zijn moeder hij hem 
dan zal spreken, en met hem alhier komen, ten einde dat geschil, is het 
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Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 6e meij 
1798 het vierde jaar der Bataafsche vrijheid, 
abzent de burger Arij C. Smits.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.
Zijn in de huwelijken staat bevestigt, de volgende perzonen
Adrianus van Steenbergen J.M. met Neeltje Bastiaansd. Smaal J.D. beide van 
's Gr.deel
Leendert H. van der Linden J.M. met Geertje Noteboon, J.M. beide van 's 
Gr.deel
Arij B. Roos J.M. geboren te Westmaas met Jannigje J. Mookhoek, J.D. 
geboren en beide woonende te 's Gr.deel
Jacob Naaktgeboren J.M. met Metje de Kreek, J.D. beide van 's Gr.deel.
Laurens Wildeman J.M. geboren en wonende te 's Deel met Anna de Jong J.D. 
geboren te 's Gr.deel en wonende te Dubbeldam
en Adrianus van Diest J.M. geboren te Gorinchem met Jannigje Barendrecht, 
wed. Reijerkoppe, geboren en beide woonende te 's Gravendeel.

De voorzitter zegt, dat uit de resumptie der notulen is gebleken, dat hij met 
een en andere commissie is belast geworden en hij dus de eer zoude hebben 
daarvan rapport te doen, en wel vooreerst:

dat hij met wed. Joost van den Berg had gesproken over haar boomgaart, 
om daarop te exerceeren tegen een behoorlijke belooning en dat zij zulks had 
geaccordeert en 'er reets kennis van had gegeven aan de commandant.

Ten tweede dat hij aan Pleun Ritmeester had berigt gedaan, dat de 
municip. oordeelde dat het best was dat zijn hekken geplaatst word bij Jan 
van Soest, vermits de wet (zoals hij ook wist) zegt, dat het vee van de straten 
moet blijven op de boete van 20 stuivers, en wanneer het geplaatst word op 
het sluisje, hij dikwils in gevaar zoude lopen, om de boete te moeten betalen, 
dat Ritmeester al werklijk bezig zijnde met het hekken op voornoemde sluisje 
te plaatzen, een weinig daarover onvergenoegt was, dog evenwel de palen er 
weder uit trok en vervolgens van dit geval ging kennis geven aan J. Repelaer, 
penningmeester van N. Bonaventura, hetwelk van dat gevolg was, dat 
denzelve des namiddags op het dorp kwam, ten einde met hem en de leden 
der Municip. daarover te spreken, gelijk hij ook met hem en drie leden deden 
en hun hadde gezegt, dat het uit de kaart van Nieuw Bonaventura scheen te 
blijken, dat dat end dijk was Bonaventura en niet het dorp en die straat 
derhalve niet konde gerekent worden binnens dorps te zijn, 

en dat hij had voorgesteld, dat hij schout met twee of meer leden der 
Municip. morgen bij hem zouden komen om die kaart te bezien en nader met 
hem te spreken, dat hij, Bongers, Verijp en Van der Giessen daarop bij hem 
hadden geweest, de kaart bezien en vervolgens op zijn voorstel waren 
overeengekomen, om provisioneel het hekken op het voornoemde sluisje te 
plaatzen, en zodra den advt Van der Pot in Dord komt bij zijn moeder hij hem 
dan zal spreken, en met hem alhier komen, ten einde dat geschil, is het 



mogelijk te decideren, dog dat hij van oordeel was, vermits Nieuw Bonaven-
tura in de possessie is het door de municip. van 's Gr.deel moet bewezen 
worden dat het tot het dorp behoort, - Dat hij schout zulks aan de overige 
leden der municip. had gecommuniceert, die daar ook genoegen mede namen, 
gelijk hij ook aan Repelaer had belooft hem daags daaraan berigt diesaan-
gaande te doen toekomen en zulks ook gedaan hadde. 

Ten 3, dat hij ook met C. van der Linden had gesproken over zijn wasch-
huisje en secreet, en dat denzelven had gezegt het secreet te zullen 
verplaatzen zodat de Kievit daar geen hinder van heeft, doch wat aanbelangt 
het huisje, hij niet voornemens is daarvoor alsnoch iets aan te doen, want dat 
hetzelve er al gestaan heeft, niet alleen voor de schuur van S. de Kievit maar  
zelfs voor het huis is gebouwd, en dat hij daarom zoude afwachten wat er 
verder van komt. 

Is nogmaals gesproken over het leggen van pannen op het brandspuithuis-
je, en den secrets verzocht, om eens na te zien of er iets van op secretarie te 
vinden is betreffende een zeker accord tusschen de kerkeraad van 's Graven-
deel en de Municip. van 's Gravendeel en de Municipaliteit aldaar, menende 
de secrets dat zulks plaats heeft. 

Voorts zijn nog eenige perzonen geplaatst op de lijst van de wijk 
Beverenshouk &c. aan de brandspuit, voor eenige absente en overledenen als 
tot slangdragers de knecht van Pieter Schots man en Jan van Wijn-gaarden, 
aan de perspomp Bastiaan Rekeling en Pieter van Bruggen en in plaats van 
Herman; Mij Kranendonk. 

Verder is geresolveert dat er drie kinnetjes agt guldens bier zal werden 
gegeven en in het school uitgedronken, 't welk zal werden gehaalt in de 
brouwerij de Bell te Dord. 

Is gelezen een missive van het administratief bestuur van het Voormalig 
Gewest Holland, inhoudende een last aan den burger Willem Kluit Lz. tot de 
overgave der registers &c. behorende tot de secretarie van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt, aan een daartoe benoemde commissie. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een missive van de commandant P. Verijp,. inhoudende een 
aantekening van de gewapende burgers, welke op de 6, 7, 13, 14 Feb. 11. op 
order van de municip. de wagt hebben betrokken, alsmede van het loon, 
welke hunnes bedunkens hun daarvoor zoude competeeren, berekent tegen 
een en een halven stuiver per uur, en welke rekening bedraagt f 44:5:8, 
waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert den burger W. Kluit betaling 
daarvan te vragen, vermits hij de perzoon is, die daarom heeft gevraagd, 
voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12 Meij 1798 het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 12e 
Meij 1798 het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid, abzent A.K. Smits. 

Gelijkheid 
	

Vrijheid 	 Broederschap 
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mogelijk te decideren, dog dat hij van oordeel was, vermits Nieuw Bonaven-
tura in de possessie is het door de municip. van 's Gr.deel moet bewezen 
worden dat het tot het dorp behoort, - Dat hij schout zulks aan de overige 
leden der municip. had gecommuniceert, die daar ook genoegen mede namen, 
gelijk hij ook aan Repelaer had belooft hem daags daaraan berigt diesaan-
gaande te doen toekomen en zulks ook gedaan hadde.

Ten 3, dat hij ook met C. van der Linden had gesproken over zijn wasch-
huisje en secreet, en dat denzelven had gezegt het secreet te zullen 
verplaatzen zodat de Kievit daar geen hinder van heeft, doch wat aanbelangt 
het huisje, hij niet voornemens is daarvoor alsnoch iets aan te doen, want dat 
hetzelve er al gestaan heeft, niet alleen voor de schuur van S. de Kievit maar 
zelfs voor het huis is gebouwd, en dat hij daarom zoude afwachten wat er 
verder van komt.

Is nogmaals gesproken over het leggen van pannen op het brandspuithuis-
je, en den secrets verzocht, om eens na te zien of er iets van op secretarie te 
vinden is betreffende een zeker accord tusschen de kerkeraad van 's Graven-
deel en de Municip. van 's Gravendeel en de Municipaliteit aldaar, menende 
de secrets dat zulks plaats heeft. 

Voorts zijn nog eenige perzonen geplaatst op de lijst van de wijk 
Beverenshouk &c. aan de brandspuit, voor eenige absente en overledenen als 
tot slangdragers de knecht van Pieter Schots man en Jan van Wijn-gaarden, 
aan de perspomp Bastiaan Rekeling en Pieter van Bruggen en in plaats van 
Herman; Arij Kranendonk.

Verder is geresolveert dat er drie kinnetjes agt guldens bier zal werden 
gegeven en in het school uitgedronken, 't welk zal werden gehaalt in de 
brouwerij de Bell te Dord.

Is gelezen een missive van het administratief bestuur van het Voormalig 
Gewest Holland, inhoudende een last aan den burger Willem Kluit Lz. tot de 
overgave der registers &c. behorende tot de secretarie van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt, aan een daartoe benoemde commissie. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een missive van de commandant P. Verijp,. inhoudende een 
aantekening van de gewapende burgers, welke op de 6, 7, 13, 14 Feb. ll. op 
order van de municip. de wagt hebben betrokken, alsmede van het loon, 
welke hunnes bedunkens hun daarvoor zoude competeeren, berekent tegen 
een en een halven stuiver per uur, en welke rekening bedraagt f 44:5:8, 
waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert den burger W. Kluit betaling 
daarvan te vragen, vermits hij de perzoon is, die daarom heeft gevraagd, 
voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12 Meij 1798 het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 12e 
Meij 1798 het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid, abzent A.K. Smits.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van het administratief bestuur van het 
voormalig gewest Holland, inhoudende om eenige plegtigheden op deN 9e meij 
aanstaande bij het vieren van het Nationaal Feest wegens de aanneming van 
het ontwerp der staatsregeling voor het Bataafsche Volk uitoeffenen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeelt over den inhoud daarvan nader 
op aanstaande woensdag bepalingen te maken, en intusschen te informeren 
welke plechtigheden op andere plaatzen zullen werden uitgeoeffent. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en op de Kaaij 
gekomen zijnde, waren de leden van het poldersbestuur van de Mijlpolder 
aldaar, ten einde de dijksloot in Renoishoek aan de Municip. over te geven in 
de dorpskeuren, dog te voren inspecteerde de Municip. dezelve sloot, of deze 
sloot ook in ordre was gebragt, als het verdrag vereischt, zulks zoo bevonden 
zijnde, nam de Municip. gemelde sloot over in de keuren van het dorp en 
scheide in vriendschap van het polderscollegie. 

De brandschouw verrigt zijnde, en hier en daar eenige breuken ontdekt 
hebbende, wierden dezelve in order door de secretaris genoteert, de her-
schouw bepaald op zaturdag den 26 meij aanstaande des namiddags ten 3 
uuren, en de bode gelast die perzonen de nodige aanzegging daarvan te doen. 

Voorts des namiddags de brandspuit geprobeert zijnde, bleven abzent de 
burgers Reinier van Waardenburg, Gerrit Bijl en Abraham de Ruijter, en 
verbeurden dus de boete gelijk ook wierd geresolveert overeenkomstig het 
reglement dezelve door de bode te doen ophalen. 

Op zondag den 13e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
personen 
Pieter J. van Strijen J.M. met Lijntje Ab Naaktgeboren J.D., beide van 's 
Gr. deel 
en Adrianus Zwartbol, J.M. geboren te Alblas, met Sijgje de Bruijn, J.D. 
geboren te Strijen en beide wonende onder 's Gravendeel. 

Voorts is uit naam van de gewapende burgermacht te 's Gravendeel ter tafel 
gebracht, een concept plaatselijk reglement voor gemelde gewapende 
burgermacht alhier, met verzoek van approbatie en goedkeuring, en is 
hetzelve bij resumptie geapprobeerd. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 16e Meij 1798, het 
vierde jaar der Bataavsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e Meij 
1798, het vierde jaar der Bat. vrijheid, absent de 
burgers van Strijen en Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
De schout zegt dat R. van Waardenburg zich bij hem heeft vervoegd met 

klagten dat hij door de bode was aangesproken, om de boete bij het absent 
blijven bij het proberen der brandspuit, en dat hij zeker vermeende, dat hij nu 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gelezen een aanschrijving van het administratief bestuur van het 
voormalig gewest Holland, inhoudende om eenige plegtigheden op deN 9e meij 
aanstaande bij het vieren van het Nationaal Feest wegens de aanneming van 
het ontwerp der staatsregeling voor het Bataafsche Volk uitoeffenen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeelt over den inhoud daarvan nader 
op aanstaande woensdag bepalingen te maken, en intusschen te informeren 
welke plechtigheden op andere plaatzen zullen werden uitgeoeffent.

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en op de Kaaij 
gekomen zijnde, waren de leden van het poldersbestuur van de Mijlpolder 
aldaar, ten einde de dijksloot in Renoishoek aan de Municip. over te geven in 
de dorpskeuren, dog te voren inspecteerde de Municip. dezelve sloot, of deze 
sloot ook in ordre was gebragt, als het verdrag vereischt, zulks zoo bevonden 
zijnde, nam de Municip. gemelde sloot over in de keuren van het dorp en 
scheide in vriendschap van het polderscollegie.

De brandschouw verrigt zijnde, en hier en daar eenige breuken ontdekt 
hebbende, wierden dezelve in order door de secretaris genoteert, de her-
schouw bepaald op zaturdag den 26 meij aanstaande des namiddags ten 3 
uuren, en de bode gelast die perzonen de nodige aanzegging daarvan te doen.

Voorts des namiddags de brandspuit geprobeert zijnde, bleven abzent de 
burgers Reinier van Waardenburg, Gerrit Bijl en Abraham de Ruijter, en 
verbeurden dus de boete gelijk ook wierd geresolveert overeenkomstig het 
reglement dezelve door de bode te doen ophalen.

Op zondag den 13e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
personen
Pieter J. van Strijen J.M. met Lijntje Ab Naaktgeboren J.D., beide van  's 
Gr.deel
en Adrianus Zwartbol, J.M. geboren te Alblas, met Sijgje de Bruijn, J.D. 
geboren te Strijen en beide wonende onder 's Gravendeel.

Voorts is uit naam van de gewapende burgermacht te 's Gravendeel ter tafel 
gebracht, een concept plaatselijk reglement voor gemelde gewapende 
burgermacht alhier, met verzoek van approbatie en goedkeuring, en is 
hetzelve bij resumptie geapprobeerd.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 16e Meij 1798, het 
vierde jaar der Bataavsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e Meij 
1798, het vierde jaar der Bat. vrijheid, absent de 
burgers van Strijen en Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent.
De schout zegt dat R. van Waardenburg zich bij hem heeft vervoegd met 

klagten dat hij door de bode was aangesproken, om de boete bij het absent 
blijven bij het proberen der brandspuit, en dat hij zeker vermeende, dat hij nu 



in de andere wijk hoorde, hetwelk ook de reden geweest was, dat hij absent 
ware gebleven, waarbij ook kwam, dat hij het niet hadde geweten, dat de 
brandspuit geprobeert wierd, en derhalven verzogt om te werden vrijge-
sproken van de boete. 

Waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert om 
voornoemde redenen hem te excuseeren van de boete, dog zoo dat hij in het 
najaar bij de andere wijk zal werden gevoegt. 

Is gecompareert de burger Teunis Lamme, dewelke uit hoofde zijn extract 
uit de notulen niet opgeeft, dat de landsloots is gesteld op dat erf, waarvan het 
huis is geplunderd en afgebroken in den jare 1787, verzoekt dat hetzelve er 
noch word bijgevoegd, waarop de voorzitter aanmerkte dat zulks volstrekt 
geen plaats kan hebben, vermits zodanig extract letterlijk moet werden 
geschreven, waarop Lamme vervolgens verzogt om het dan afzonderlijk bij 
wijze van declaratoir te mogen hebben. 

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, aan zijn verzoek te 
voldoen en tevens daarbij te voegen, de pretensie welke het dorp heeft, door 
het plaatzen en verplaatzen van gemelde loots op het hoofd en op het erf 
bovengemeld, bedragende f 62:17:4, ingevolge overgeleverde notitie aan het 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland. 

Zijn gecompareert Abraham Ab. de Ruijter en Gerrit Bijl, als gedagvaart 
door de schout uit hoofde van weigering van het betalen der boetens bij het 
absent blijven, bij het proberen der brandspuit, dewelke door de voorzitter 
wierd gevraagt na de reden van weigering, waarop zij zeiden, het te verdoemen 
om te betalen, want dat zij hadden gewaarschuwd aan de secretaris, waarop 
de schout zeide dat zulks niet voldoende was, dat 't reglement zeide, dat bij 
hem of bij een van de brandmeesters moest kennis worden gegeven indien 
men volstrekt niet kan. Waarop de secrets te kennen gaf, hoe zich dit geval 
had toegedragen, waaruit duidelijk bleek dat hij niets meer had gedaan dan 
hij als mensch verplicht was en haar in geenen deele vrijheid hadde gegeven 
om weg te blijven, waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die zaak verder 
te termineeren en haar tot haar pligt brengen. 

Is gecompareert S.L. Cohen, dewelke zich beklaagde over Adam Weeda, uit 
hoofde hij aan hem had geleverd 140 lb. vlees à 21/2  per pond, en dus f 17.10-
.- bedragende, 't welk hij weigerd te betalen. 

Vervolgens compareerde Adam Weeda, aan dewelke door de voorzitter wierd 
onder 't oog gebragt, 't geen S.L. Cohen hadde gezegt, waarop Weeda antwoor-
de, dat hij in 't najaar 1796 een vet kalf had gehad, en bij S.L. Cohen ware 
gekomen en gevraagt of hij hetzelve wilde koopen, en het zo ver was gekomen, 
dat hij dat kalf had geruijld tegen een 2jarige vaars, mits 10 tonnen 
aardappelen er op toe, welke vaars Cohen zeide dat met kalf was en om 
kerstmis moest kalven, en dat zoo niet zijnde, hij dan dezelve weder zoude na 
zich nemen, en een daalder voor de ton aardappelen betalen, dat vervolgens 
naar verloop van eenige weken, gemelde vaars was tuchtig geworden ('t welk 
door hem aan Cohen was gezegt) en dus oordeelde dat die koopmanschap 
ongedaan was, omdat het niet uitkwam zoals hij had gezegt, dog dat Cohen 
daar niet heen wilde, dat vervolgens kersmis, en Nieuwe Jaar zelvs voorbij 
zijnde, hij aan hem hadde gezegd, Je moet uw beest thuis halen, dog daarop 
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in de andere wijk hoorde, hetwelk ook de reden geweest was, dat hij absent 
ware gebleven, waarbij ook kwam, dat hij het niet hadde geweten, dat de 
brandspuit geprobeert wierd, en derhalven verzogt om te werden vrijge-
sproken van de boete.

Waarover gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert om 
voornoemde redenen hem te excuseeren van de boete, dog zoo dat hij in het 
najaar bij de andere wijk zal werden gevoegt.

Is gecompareert de burger Teunis Lamme, dewelke uit hoofde zijn extract 
uit de notulen niet opgeeft, dat de landsloots is gesteld op dat erf, waarvan het 
huis is geplunderd en afgebroken in den jare 1787, verzoekt dat hetzelve er 
noch word bijgevoegd, waarop de voorzitter aanmerkte dat zulks volstrekt 
geen plaats kan hebben, vermits zodanig extract letterlijk moet werden 
geschreven, waarop Lamme vervolgens verzogt om het dan afzonderlijk bij 
wijze van declaratoir te mogen hebben.

Waarover gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, aan zijn verzoek te 
voldoen en tevens daarbij te voegen, de pretensie welke het dorp heeft, door 
het plaatzen en verplaatzen van gemelde loots op het hoofd en op het erf 
bovengemeld, bedragende f 62:17:4, ingevolge overgeleverde notitie aan het 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland.

Zijn gecompareert Abraham Ab. de Ruijter en Gerrit Bijl, als gedagvaart 
door de schout uit hoofde van weigering van het betalen der boetens bij het 
absent blijven, bij het proberen der brandspuit, dewelke door de voorzitter 
wierd gevraagt na de reden van weigering, waarop zij zeiden, het te verdoemen 
om te betalen, want dat zij hadden gewaarschuwd aan de secretaris, waarop 
de schout zeide dat zulks niet voldoende was, dat 't reglement zeide, dat bij 
hem of bij een van de brandmeesters moest kennis worden gegeven indien 
men volstrekt niet kan. Waarop de secrets te kennen gaf, hoe zich dit geval 
had toegedragen, waaruit duidelijk bleek dat hij niets meer had gedaan dan 
hij als mensch verplicht was en haar in geenen deele vrijheid hadde gegeven 
om weg te blijven, waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die zaak verder 
te termineeren en haar tot haar pligt brengen.

Is gecompareert S.L. Cohen, dewelke zich beklaagde over Adam Weeda, uit 
hoofde hij aan hem had geleverd 140 lb. vlees à 2½ per pond, en dus ƒ 17.10-
.- bedragende, 't welk hij weigerd te betalen.

Vervolgens compareerde Adam Weeda, aan dewelke door de voorzitter wierd 
onder 't oog gebragt, 't geen S.L. Cohen hadde gezegt, waarop Weeda antwoor-
de, dat hij in 't najaar 1796 een vet kalf had gehad, en bij S.L. Cohen ware 
gekomen en gevraagt of hij hetzelve wilde koopen, en het zo ver was gekomen, 
dat hij dat kalf had geruijld tegen een 2jarige vaars, mits 10 tonnen 
aardappelen er op toe, welke vaars Cohen zeide dat met kalf was en om 
kerstmis moest kalven, en dat zoo niet zijnde, hij dan dezelve weder zoude na 
zich nemen, en een daalder voor de ton aardappelen betalen, dat vervolgens 
naar verloop van eenige weken, gemelde vaars was tuchtig geworden ('t welk 
door hem aan Cohen was gezegt) en dus oordeelde dat die koopmanschap 
ongedaan was, omdat het niet uitkwam zoals hij had gezegt, dog dat Cohen 
daar niet heen wilde, dat vervolgens kersmis, en Nieuwe Jaar zelvs voorbij 
zijnde, hij aan hem hadde gezegd, Je moet uw beest thuis halen, dog daarop 



door hem was geantwoord: ik kan 't nu niet plaatzen, en zij doe overeengeko-
men waren dat hij (Weeda namelijk) 't zoude uithouden, dog dat het zelve 
beest doe voor Meij noch is komen te sterven, daar hij Cohen dadelijk kennis 
van gaf, maar met dat gevolg, dat hij hem niets wil betalen. Waarop door de 
Municipaliteit wierd geoordeeld Cohen nogmaals te horen over het gezegde 
van Weeda, met dat gevolg dat hij het meeste ontkende, en aan Weeda zeide, 
dat hij zal hebben te zorgen, om binnen 3 x 24 Uuren het vlees te betalen, en 
zo niet hij hem dan verder in Regten zal vervolgen. 

Is gecompareert de wed. Dirk Klijnjan, dewelke te kennen gaf, dat zij ll. 
zondag zich bij de kerkeraad had vervoegt en te kennen gegeven dat de 
municip. haar schoorsteen had afgekeurd, dat de kerkeraad daarop had 
gezegt zij zoude zich vervoegen bij de municip en verzoeken om permissie, ten 
einde met een bus rond te gaan bij de burgerij om een aalmoes, welk verzoek 
zij bij dezen was doende. Waarop gedelibereert zijnde, is haar dat verzoek 
unaniem toegestaan en de secretaris gelast haar een conzent ter hand te 
stellen. 

Is gecompareert Cornelis van Heeren, wonende aan de Zinkweg onder 
Oudbeijerland, dewelke te kennen gaf, dat hij nu getrouwd zijnde, informatie 
vraagt hoe het met de boedel van zijn vader is uitgelopen en of er, na aftrek 
van de schulden, nog is overgeschoten, waarop hem is geantwoord dat de 
municip tot hiertoe daarvan volstrekt onkundig was, want dat dezelve voordat 
hij kennis had gegeven dat zijn voogden waren overleden, niets daarvan had 
geweten, en dat het derhalven nu best was, die zaken zoo na mogelijk te 
onderzoeken, en dat hij hetgeen hem bekent is, nu aan de municipaliteit 
behoort mede te deelen, waarop hij zeide daar ook weinig van te weten, doch 
dat hem wel was gezegt, dat zijn vader het laatste jaar zijns levens voor f 
1100:-:- vlas heeft gekogt van Santheuvel in de Willemstad, alsmede dat zijn 
oom Pieter van Heeren, tijde dat hij dat onegt kind heeft gehad, f 600:-:- bij 
zijn oom Leendert van Heeren heeft gehaald, waarvan f 200:-:- is blijven 
staan, doch of dit van zijn vaders geld is geweest, hij zulks volstrekt niet weet. 

Waarop de Municip. aan hem zeide voor dit oogenblik niets meer te zeggen 
te hebben, dat hij nu naar huis konde gaan en in geval van noodzakelijkheid 
hem dan zal werden aangeschreven. 

Vervolgens is goedgevonden den burger N. Naaktgeboren door de bode te 
laten verzoeken voor de municip. te komen, dog zo hij nu niet mogt kunnen, 
als dan heden avond ten half 8 uren, waarop de bode ten antwoord mede-
bragt, dat hij 't niet nu konde doen, maar wel heden avond. 

De voorzitter brengt in deliberatie hoe te handelen op aanstaande zaturdag, 
omtrent het vieren van het nationaal feest, en geresolveert, om van den toorn, 
de regtkamer en het schoolhuis de nationale vlaggen te laten waaijen, des 
morgens ten 8, des middags ten 12 en des namiddags ten 4 uren, ider keer 
een poos van een uur met beide de klokken te luijden, den toorn met eenige 
lantaarns verligten en de regtkamer en het schoolhuis illumineren, alsmede 
de vrijhoedshoed(!) bij den vrijheidsboom plaatzen, en wat het tactement aan 
de gewapende burgermacht aanbelangt, hetzelve op de regtkamer gebruiken, 
de wijn halen bij van Meeteren en zoon te Dord, het brood laten bakken bij 
Mij K. Smits voor de helft en bij Pieter de Vries voor de wederhelft en de kaas 
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door hem was geantwoord: ik kan 't nu niet plaatzen, en zij doe overeengeko-
men waren dat hij (Weeda namelijk) 't zoude uithouden, dog dat het zelve 
beest doe voor Meij noch is komen te sterven, daar hij Cohen dadelijk kennis 
van gaf, maar met dat gevolg, dat hij hem niets wil betalen. Waarop door de 
Municipaliteit wierd geoordeeld Cohen nogmaals te horen over het gezegde 
van Weeda, met dat gevolg dat hij het meeste ontkende, en aan Weeda zeide, 
dat hij zal hebben te zorgen, om binnen 3 x 24 Uuren het vlees te betalen, en 
zo niet hij hem dan verder in Regten zal vervolgen.

Is gecompareert de wed. Dirk Klijnjan, dewelke te kennen gaf, dat zij ll. 
zondag zich bij de kerkeraad had vervoegt en te kennen gegeven dat de 
municip. haar schoorsteen had afgekeurd, dat de kerkeraad daarop had 
gezegt zij zoude zich vervoegen bij de municip en verzoeken om permissie, ten 
einde met een bus rond te gaan bij de burgerij om een aalmoes, welk verzoek 
zij bij dezen was doende. Waarop gedelibereert zijnde, is haar dat verzoek 
unaniem toegestaan en de secretaris gelast haar een conzent ter hand te 
stellen.

Is gecompareert Cornelis van Heeren, wonende aan de Zinkweg onder 
Oudbeijerland, dewelke te kennen gaf, dat hij nu getrouwd zijnde, informatie 
vraagt hoe het met de boedel van zijn vader is uitgelopen en of er, na aftrek 
van de schulden, nog is overgeschoten, waarop hem is geantwoord dat de 
municip tot hiertoe daarvan volstrekt onkundig was, want dat dezelve voordat 
hij kennis had gegeven dat zijn voogden waren overleden, niets daarvan had 
geweten, en dat het derhalven nu best was, die zaken zoo na mogelijk te 
onderzoeken, en dat hij hetgeen hem bekent is, nu aan de municipaliteit 
behoort mede te deelen, waarop hij zeide daar ook weinig van te weten, doch 
dat hem wel was gezegt, dat zijn vader het laatste jaar zijns levens voor f 
1100:-:- vlas heeft gekogt van Santheuvel in de Willemstad, alsmede dat zijn 
oom Pieter van Heeren, tijde dat hij dat onegt kind heeft gehad, f 600:-:- bij 
zijn oom Leendert van Heeren heeft gehaald, waarvan f 200:-:- is blijven 
staan, doch of dit van zijn vaders geld is geweest, hij zulks volstrekt niet weet.

Waarop de Municip. aan hem zeide voor dit oogenblik niets meer te zeggen 
te hebben, dat hij nu naar huis konde gaan en in geval van noodzakelijkheid 
hem dan zal werden aangeschreven.

Vervolgens is goedgevonden den burger N. Naaktgeboren door de bode te 
laten verzoeken voor de municip. te komen, dog zo hij nu niet mogt kunnen, 
als dan heden avond ten half 8 uren, waarop de bode ten antwoord mede-
bragt, dat hij 't niet nu konde doen, maar wel heden avond.

De voorzitter brengt in deliberatie hoe te handelen op aanstaande zaturdag, 
omtrent het vieren van het nationaal feest, en geresolveert, om van den toorn, 
de regtkamer en het schoolhuis de nationale vlaggen te laten waaijen, des 
morgens ten 8, des middags ten 12 en des namiddags ten 4 uren, ider keer 
een poos van een uur met beide de klokken te luijden, den toorn met eenige 
lantaarns verligten en de regtkamer en het schoolhuis illumineren, alsmede 
de vrijhoedshoed(!) bij den vrijheidsboom plaatzen, en wat het tactement aan 
de gewapende burgermacht aanbelangt, hetzelve op de regtkamer gebruiken, 
de wijn halen bij van Meeteren en zoon te Dord, het brood laten bakken bij 
Arij K. Smits voor de helft en bij Pieter de Vries voor de wederhelft en de kaas 



laten halen bij Arij R. Smits. 
Voorts is de vergadering gescheiden tot hedenavond ten half 8 uren. 

Gecontinueerde zitting des avonds ten half agt uren absent de president 
Smits en Bijvank. 

Is gecompareert Melis Naaktgeboren, in qualiteit als voogd over de kinderen 
van Leendert van Heeren, dewelke door de voorzitter wierd gezegt, dat 
Cornelis van Heeren zig bij deze vergadering heeft vervoegt, ten einde, zoals 
tevoren reeds is gezegt, en dat hij als voogd in voorn. boedel, waarschijnelijk 
wel 't een of ander zal hebben gevonden, de voogdijschap van L. van Heeren 
betreffende, waarop Naaktgeboren ant-woorde, dat zulks zeer weinig was en 
alleen bestond in eenige quitantien van betaalde schulden, omtrent na zijn 
beste weten f 500:-:- bedragende, waarop de voorzitter aan hem verzogt zijn 
medevoogt H. van Heeren op Dubbeldam ook eens te spreken, en dat er dan 
niet betere op is, als malkander over die zaak te onderhouden. 

Is nog gedelibereert over het extract uit het register der Resolutien, van het 
administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, en geresolveerd, uit 
hoofde van eenige duisterheid met den advt. Vrolikhert te adviseeren, of de 
bailliuw van zijn of dan of de municip. van haar kant de eerste moet zijn en is 
de secretaris daartoe verzogt. 

Voorts Scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 19e 
Meij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid, 
absent Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Den secretaris rapporteert, dat hij met den advkt had gesproken over het 

extract uit het register van de handelingen van het adm. bestuur van het 
voormalig Gewest Holland betreklijk de last aan de Bailliuw Kluit, om alle de 
boeken, papieren &c. tot de secretarie alhier behorende, over te geven aan een 
benoemde of nog te benoemen commissie uit de municip. geadsisteert met 
deszelfs secretaris en denzelven daarin ook eenige duisterheid hadde ontdekt, 
dog dat hij de Municip. zoude raden dat hij deed weten dat er een commissie 
uit de municip. geadsisteert met de sec.s bij hem zoude komen ten voorsz. 
einde op zodanige tijt als de municip. zal goedvinden. 

Voorts dat hij met hem ook had gesproken over die twee perzonen welke 
weigeren hunnen boete te betalen wegens het abzent blijven tijdens het 
probeeren der brandspuit en hij het reglement had ingezien, ad-vijseerende 
dat zij de boete verschuldigt zijn, en zij nu schriftelijk voor de municip. uit 
naam van de schout behoren gedagvaard te worden, en ingeval de Municipali-
teit daartoe genegen is, hem zulks zal werden aangeschreven, terwijl alsdan 
zodanige dagvaarding in behoorlijke forma zal in gereedheid brengen. Waarop 
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laten halen bij Arij R. Smits.
Voorts is de vergadering gescheiden tot hedenavond ten half 8 uren.

Gecontinueerde zitting des avonds ten half agt uren absent de president 
Smits en Bijvank.

Is gecompareert Melis Naaktgeboren, in qualiteit als voogd over de kinderen 
van Leendert van Heeren, dewelke door de voorzitter wierd gezegt, dat 
Cornelis van Heeren zig bij deze vergadering heeft vervoegt, ten einde, zoals 
tevoren reeds is gezegt, en dat hij als voogd in voorn. boedel, waarschijnelijk 
wel 't een of ander zal hebben gevonden, de voogdijschap van L. van Heeren 
betreffende, waarop Naaktgeboren ant-woorde, dat zulks zeer weinig was en 
alleen bestond in eenige quitantien van betaalde schulden, omtrent na zijn 
beste weten f 500:-:- bedragende, waarop de voorzitter aan hem verzogt zijn 
medevoogt H. van Heeren op Dubbeldam ook eens te spreken, en dat er dan 
niet betere op is, als malkander over die zaak te onderhouden.

Is nog gedelibereert over het extract uit het register der Resolutien, van het 
administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, en geresolveerd, uit
hoofde van eenige duisterheid met den advt. Vrolikhert te adviseeren, of de 
bailliuw van zijn of dan of de municip. van haar kant de eerste moet zijn en is 
de secretaris daartoe verzogt.

Voorts Scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bat. vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 19e 
Meij 1798, het vierde jaar der Bat. Vrijheid, 
absent Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Den secretaris rapporteert, dat hij met den advkt had gesproken over het 

extract uit het register van de handelingen van het adm. bestuur van het 
voormalig Gewest Holland betreklijk de last aan de Bailliuw Kluit, om alle de 
boeken, papieren &c. tot de secretarie alhier behorende, over te geven aan een 
benoemde of nog te benoemen commissie uit de municip. geadsisteert met 
deszelfs secretaris en denzelven daarin ook eenige duisterheid hadde ontdekt, 
dog dat hij de Municip. zoude raden dat hij deed weten dat er een commissie 
uit de municip. geadsisteert met de sec.s bij hem zoude komen ten voorsz. 
einde op zodanige tijt als de municip. zal goedvinden.

Voorts dat hij met hem ook had gesproken over die twee perzonen welke 
weigeren hunnen boete te betalen wegens het abzent blijven tijdens het 
probeeren der brandspuit en hij het reglement had ingezien, ad-vijseerende 
dat zij de boete verschuldigt zijn, en zij nu schriftelijk voor de municip. uit 
naam van de schout behoren gedagvaard te worden, en ingeval de Municipali-
teit daartoe genegen is, hem zulks zal werden aangeschreven, terwijl alsdan 
zodanige dagvaarding in behoorlijke forma zal in gereedheid brengen. Waarop 



gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, die zaak voort te zetten en 
Vrolikhert daarvan kennis te geven. 

Voorts wierd goedgevonden, een commissie te benoemen, om geleid door de 
gewapende burgermacht tot bij den vrijheidsboom aldaar de toegezondene 
aanspraak te doen. En zijn bij loting verkoren bij de schout H. Pasman en de 
president A.K. Smits, den burger C. van Gink. 

Vervolgens stond binnen de commandant en oudste corporaal der 
gewapende burgermacht alhier, verzoekende in gevolge de aanschrijving van 
het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, dat zich een 
commissie uit de Municip. voor het frond zoude begeven, ten einde begeleid te 
worden tot bij den vrijheidsboom, om aldaar een aanspraak aan de 
vergaderde menigte te doen. Gemelde commissie zig voor het front verplaatst 
hebbende, wierd dezelve tot voor de vrijheidsboom geleid, alwaar daar  
gekomen zijnde, deed de schout (als door de president daartoe verzogt) de 
aanspraak allertreffentst, welke door de commandant der gewapende 
burgermacht zeer gepast wierd beantwoord. Voorts wierd dezelve commissie 
weder tot voor het regthuis geleid, en ontfing de militaire Honneurs. Verder 
wierd dit nationaal feest in rust en vreede en met zeer veel vreugde door alle 
ware Bataven gevierd en die luisterrijke dag ten einde gebragt. 

Op zondag den 20e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
perzonen: 
Jacob J. van Strijen J.M. met Trijntje J. Dorst J.D., beiden van 's Gr.deel 
Theodorus Haas J.M. geboren te Burk in 't Cleefs met Huijbertje Visser, 
weduwe van Dirk H.k. Hillekes, geboren en beide woonende te 's Gravendeel. 
Barend Knoest J.M., geboren te Steenderen in het voormalig quartier van 
Zutphen met Adriana Robbemond, J.D. geboren en beide wonende alhier te 
's Gr.deel. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 27e Meij 
1798, het 4e jaar der Bat. vrijh., absent de 
burgers Smits en Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteerd en geteekent. 
De schout zegt, dat uit de resumptie der notulen is gebleken, dat die twee 

perzonen welke abzent zijn gebleven bij het proberen der brandspuit, de boete 
moeten betalen en bereids Vrolikhert is aangeschreven, om de dagvaarding in 
gereedheid te brengen, dog dat de secrets hem heeft gezegt, zij zouden de 
boete betalen, vragende of de vergadering daar nu genoegen mede nam, 
waarop gedelibereert zijnde, is gere-solveert daarmede genoegen te nemen 
voor dit maal, dog onder deze mits, dat indien Vrolikhert voor zijne gedane 
moeite iets pretendeerd, zij zulks ook moeten betalen, 't welk de secretaris 
voor zijn rekening nam. 

De commissie de herschouw hebbende waargenomen, doet rapport, zoo dat 
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gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert, die zaak voort te zetten en 
Vrolikhert daarvan kennis te geven.

Voorts wierd goedgevonden, een commissie te benoemen, om geleid door de 
gewapende burgermacht tot bij den vrijheidsboom aldaar de toegezondene 
aanspraak te doen. En zijn bij loting verkoren bij de schout H. Pasman en de 
president A.K. Smits, den burger C. van Gink.

Vervolgens stond binnen de commandant en oudste corporaal der 
gewapende burgermacht alhier, verzoekende in gevolge de aanschrijving van 
het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, dat zich een 
commissie uit de Municip. voor het frond zoude begeven, ten einde begeleid te 
worden tot bij den vrijheidsboom, om aldaar een aanspraak aan de 
vergaderde menigte te doen. Gemelde commissie zig voor het front verplaatst 
hebbende, wierd dezelve tot voor de vrijheidsboom geleid, alwaar daar 
gekomen zijnde, deed de schout (als door de president daartoe verzogt) de 
aanspraak allertreffentst, welke door de commandant der gewapende 
burgermacht zeer gepast wierd beantwoord. Voorts wierd dezelve commissie 
weder tot voor het regthuis geleid, en ontfing de militaire Honneurs. Verder 
wierd dit nationaal feest in rust en vreede en met zeer veel vreugde door alle 
ware Bataven gevierd en die luisterrijke dag ten einde gebragt.

Op zondag den 20e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt de volgende 
perzonen:
Jacob J. van Strijen J.M. met Trijntje J. Dorst J.D., beiden van 's Gr.deel
Theodorus Haas J.M. geboren te Burk in 't Cleefs met Huijbertje Visser, 
weduwe van Dirk H.k. Hillekes, geboren en beide woonende te 's Gravendeel.
Barend Knoest J.M., geboren te Steenderen in het voormalig quartier van 
Zutphen met Adriana Robbemond, J.D. geboren en beide wonende alhier te 
's Gr.deel.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e Meij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 27e Meij 
1798, het 4e jaar der Bat. vrijh., absent de 
burgers Smits en Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteerd en geteekent.
De schout zegt, dat uit de resumptie der notulen is gebleken, dat die twee 

perzonen welke abzent zijn gebleven bij het proberen der brandspuit, de boete 
moeten betalen en bereids Vrolikhert is aangeschreven, om de dagvaarding in 
gereedheid te brengen, dog dat de secrets hem heeft gezegt, zij zouden de 
boete betalen, vragende of de vergadering daar nu genoegen mede nam, 
waarop gedelibereert zijnde, is gere-solveert daarmede genoegen te nemen 
voor dit maal, dog onder deze mits, dat indien Vrolikhert voor zijne gedane 
moeite iets pretendeerd, zij zulks ook moeten betalen, 't welk de secretaris 
voor zijn rekening nam.

De commissie de herschouw hebbende waargenomen, doet rapport, zoo dat 



het bij alle wel is bevonden, uitgenomen bij den burger H. Diepenhorst, die 
niets aan de sloot scheen gedaan te hebben, en dat ook de zijl zoo hun is 
gezegt, wel is doorgestoken, doch er verder niets aan is gedaan. Verder dat 
zijl. waren aangesproken door de vrouw van Aart de Zeeuw over het verschil 
tusschen hun en Arij Appel, en de commissie aan die vrouw had gezegt, dat 
het best was dat zij beiden de eerstvolgende regtdag zich voor de municip. 
vervoegen, ten einde de zaak is het mogelijk te beslisschen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is het verrigte van de commissie goedgekeurd 
en voorts goedgevonden ten overvloede nogmaals te onderzoeken of de sloot 
van Diepenhorst in order is ja dan neen. 

Is na deliberatie goedgevonden, om nu ten eersten een commissie geadsis-
teert met den secretaris te zenden bij den burger Kluit ten bewusten einde. 
Verder in omvraag gebragt of het de reeds benoemde commissie zal doen of 
wel een andere, en door de meerderheid geresolveerd tot een andere, 
wordende daartoe benoemd de burgers L. Bongers en J.H. Bijvank, voorts dat 
zulks zal geschieden op eerstkomende donderdag den 31e Meij des 
voormiddags ten 9 uren, en hem daarvan per missive zal werden kennis 
gegeven, twee maal 24 uren tevoren. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Willem A. de Kreek J.M. van Strijen, met Saartje den Boer, J.D. van 
's Gra.deel 

Is gelezen en aanschrijving van de commissie van Binnelandsche Corres-
pondentie van 's Hage inhoudende dat bij hun was ontfangen eene aanschrij-
ving van de agent bij het departement van inwendige policie en toezicht op de 
staat van dijken, wegen en wateren der Bat. republiek, behelzende dat 'er 
binnen deze republiek op diverse plaatzen publicq verkocht word zeker libel, 
tot titul voerende "Nederlandsch Staatsgebreken en derzelver geneesmidde-
len", alsmede een dergelijk libel, geïntuleerd tableau speculatief de l'Europe, 
par le general D., welke passages in zich bevatten die in den hoogsten graad 
ingerigt zijn om de tegenwoordige orde van zaken te belagen en in een hatelijk 
dagligt te stellen en terwijl gem. agent over zulks het nodig had gevonden het 
verder uitgeven derzelve te supprimeren. 

En daarom zijl. ingevolge den inhoud van gem. aanschrijving ons gelasten 
om na genoemde libellen de strictste recherges te doen en bij ontdekking 
dezelve dadelijk te doen ophalen, en aan gem. agent toe te zenden, welke 
aanschrijving voor notificatie is aangenomen. 

Is voorts geresolveert, om op zaturdag den 9 junij ten vaceeren en alle 
burgers die vermeenen stemgeregtigd te zijn, op te roepen en uit te nodigen 
om zich alsdan in het stemregister te laten inteekenen. 

Is in deliberatie gebragt, hoe te handelen omtrent het leggen van hout op 
den Havendijk hetwelk Barend Knoest gestadig doet en het zoo ver brengt, dat 
er bijna geen passagie open is, om er over te gaan, en geresolveert op morgen 
een publicatie te doen, dat ider zal hebben te zorgen, het hout of eenige 
andere materialen van de dijken binnens dorps weg te doen, binnen twee 
maal 24 uren, na dato, op de boete van 30 stuivers voor den armen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 9e Junij 1798, het vierde 
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het bij alle wel is bevonden, uitgenomen bij den burger H. Diepenhorst, die 
niets aan de sloot scheen gedaan te hebben, en dat ook de zijl zoo hun is 
gezegt, wel is doorgestoken, doch er verder niets aan is gedaan. Verder dat 
zijl. waren aangesproken door de vrouw van Aart de Zeeuw over het verschil 
tusschen hun en Arij Appel, en de commissie aan die vrouw had gezegt, dat 
het best was dat zij beiden de eerstvolgende regtdag zich voor de municip. 
vervoegen, ten einde de zaak is het mogelijk te beslisschen.

Waarop gedelibereert zijnde, is het verrigte van de commissie goedgekeurd 
en voorts goedgevonden ten overvloede nogmaals te onderzoeken of de sloot 
van Diepenhorst in order is ja dan neen.

Is na deliberatie goedgevonden, om nu ten eersten een commissie geadsis-
teert met den secretaris te zenden bij den burger Kluit ten bewusten einde. 
Verder in omvraag gebragt of het de reeds benoemde commissie zal doen of 
wel een andere, en door de meerderheid geresolveerd tot een andere, 
wordende daartoe benoemd de burgers L. Bongers en J.H. Bijvank, voorts dat 
zulks zal geschieden op eerstkomende donderdag den 31e Meij des 
voormiddags ten 9 uren, en hem daarvan per missive zal werden kennis 
gegeven, twee maal 24 uren tevoren.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt
Willem A. de Kreek J.M. van Strijen, met Saartje den Boer, J.D. van 
's Gra.deel

Is gelezen en aanschrijving van de commissie van Binnelandsche Corres-
pondentie van 's Hage inhoudende dat bij hun was ontfangen eene aanschrij-
ving van de agent bij het departement van inwendige policie en toezicht op de 
staat van dijken, wegen en wateren der Bat. republiek, behelzende dat 'er 
binnen deze republiek op diverse plaatzen publicq verkocht word zeker libel, 
tot titul voerende "Nederlandsch Staatsgebreken en derzelver geneesmidde-
len", alsmede een dergelijk libel, geïntuleerd tableau speculatief de l'Europe, 
par le general D., welke passages in zich bevatten die in den hoogsten graad 
ingerigt zijn om de tegenwoordige orde van zaken te belagen en in een hatelijk 
dagligt te stellen en terwijl gem. agent over zulks het nodig had gevonden het 
verder uitgeven derzelve te supprimeren.

En daarom zijl. ingevolge den inhoud van gem. aanschrijving ons gelasten 
om na genoemde libellen de strictste recherges te doen en bij ontdekking 
dezelve dadelijk te doen ophalen, en aan gem. agent toe te zenden, welke 
aanschrijving voor notificatie is aangenomen.

Is voorts geresolveert, om op zaturdag den 9 junij ten vaceeren en alle 
burgers die vermeenen stemgeregtigd te zijn, op te roepen en uit te nodigen 
om zich alsdan in het stemregister te laten inteekenen.

Is in deliberatie gebragt, hoe te handelen omtrent het leggen van hout op 
den Havendijk hetwelk Barend Knoest gestadig doet en het zoo ver brengt, dat 
er bijna geen passagie open is, om er over te gaan, en geresolveert op morgen 
een publicatie te doen, dat ider zal hebben te zorgen, het hout of eenige 
andere materialen van de dijken binnens dorps weg te doen, binnen  twee 
maal 24 uren, na dato, op de boete van 30 stuivers voor den armen.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 9e Junij 1798, het vierde 



jaar der Bataafsche Vrijheid. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 9e 
Junij 1798, het vierde jaar der Bataafsche vrij-
heid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

Is voor de vergadering verschenen de burger W. Buurman, dewelke verzogt 
om een acte of commissien als chirurgijn. Waarop gedelibereert zijnde, is hem 
dat verzoek geaccordeert, en de secs. gelast en gequalificeert hem zodanig een 
acte in behoorlijke forma ter hand te stellen. 

De vergadering bijeen zijnde, om de uitgenodigde burgers die vermenen 
mogten, ingevolge de acte van staatsregeling de vereischtens van stembe-
voegtheid te bezitten, af te wagten om zich in het stemregister daartoe 
aangelegd, te laten inteekenen, compareerde eenige burgers ter voorsz. einde. 

Als de burger P.H. Giphart, welke zich aanbood om de verklaring af te 
leggen en te teekenen, als stemgeregtigd burger. - waarin deszelfs absentie 
over gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geoordeelt hem zulks toe te 
laten, waarop hij de verklaring afleide en onderschreef. 

Noch is gecompareerd de burger J. van Eijsenmenger, laatst metterwoon 
hierterplaatze gekomen zijnde, welke zig ook aanbood als stemgeregtigd 
burger, waarop de voorzitter hem vraagde waar hij van geboorte was, en 
antwoorde van Nassauw Usingen, voorts hoe lang hij in deze republiek zijn 
vaste woonplaats heeft gehad, antwoord 18 jaren, waarop de vergadering 
geene reden vindende, om hem het stemregt te weigeren, door hem de verkla-
ring wierd afgelegd en geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
Voormalig Gewest Holland, inhoudende dat zommige municipaliteiten zijn in 
gebreken gebleken om den tweede titul van de staatsregeling onverwijld in 
werking te brengen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is dezelve voor notificatie aangenomen, 
vermits aan den inhoud daarvan alhier bereids is voldaan. 

Is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, inhoudende een last om 
op te geven alle bewaarplaatzen voor gevangenen alhier aanwezig, alsmede 
van alle blok, rasp en werkhuizen, welke aanschrijving is nodig geoordeeld te 
beantwoorden. 

Noch is gelezen een aanschrijving van hetzelfde bestuur, behelzende de 
aanneming van vivres en fourages, aangenomen voor notificatie. 

De secretaris leest eene bij hem ontfangene missive van de secretaris van 
den Haag, inhoudende een verzoek om eenige partijen land daarin 
voorkomende te doen taxeeren, nagelaten bij vrouwe Cornelia van den 
Santheuvel, douariere van wijlen Mr. Quirijn van Strijen, in 's Hage, 
overleden, verzoekende dat de municipaliteit hetzelve land zoude gelieven te 
taxeeren. Waarop de Municip. tot dat werk over ging en het werk zelve 
volbragt. 
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jaar der Bataafsche Vrijheid.
H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Zaturdag den 9e 
Junij 1798, het vierde jaar der Bataafsche vrij-
heid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

Is voor de vergadering verschenen de burger W. Buurman, dewelke verzogt 
om een acte of commissien als chirurgijn. Waarop gedelibereert zijnde, is hem 
dat verzoek geaccordeert, en de secs. gelast en gequalificeert hem zodanig een 
acte in behoorlijke forma ter hand te stellen.

De vergadering bijeen zijnde, om de uitgenodigde burgers die vermenen 
mogten, ingevolge de acte van staatsregeling de vereischtens van stembe-
voegtheid te bezitten, af te wagten om zich in het stemregister daartoe 
aangelegd, te laten inteekenen, compareerde eenige burgers ter voorsz. einde.

Als de burger P.H. Giphart, welke zich aanbood om de verklaring af te 
leggen en te teekenen, als stemgeregtigd burger. - waarin deszelfs absentie 
over gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geoordeelt hem zulks toe te 
laten, waarop hij de verklaring afleide en onderschreef.

Noch is gecompareerd de burger J. van Eijsenmenger, laatst metterwoon 
hierterplaatze gekomen zijnde, welke zig ook aanbood als stemgeregtigd 
burger, waarop de voorzitter hem vraagde waar hij van geboorte was, en 
antwoorde van Nassauw Usingen, voorts hoe lang hij in deze republiek zijn 
vaste woonplaats heeft gehad, antwoord 18 jaren, waarop de vergadering 
geene reden vindende, om hem het stemregt te weigeren, door hem de verkla-
ring wierd afgelegd en geteekent.

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
Voormalig Gewest Holland, inhoudende dat zommige municipaliteiten zijn in 
gebreken gebleken om den tweede titul van de staatsregeling onverwijld in 
werking te brengen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is dezelve voor notificatie aangenomen, 
vermits aan den inhoud daarvan alhier bereids is voldaan.

Is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, inhoudende een last om 
op te geven alle bewaarplaatzen voor gevangenen alhier aanwezig, alsmede 
van alle blok, rasp en werkhuizen, welke aanschrijving is nodig geoordeeld te 
beantwoorden.

Noch is gelezen een aanschrijving van hetzelfde bestuur, behelzende de 
aanneming van vivres en fourages, aangenomen voor notificatie.

De secretaris leest eene bij hem ontfangene missive van de secretaris van 
den Haag, inhoudende een verzoek om eenige partijen land daarin 
voorkomende te doen taxeeren, nagelaten bij vrouwe Cornelia van den 
Santheuvel, douariere van wijlen Mr. Quirijn van Strijen, in 's Hage, 
overleden, verzoekende dat de municipaliteit hetzelve land zoude gelieven te 
taxeeren. Waarop de Municip. tot dat werk over ging en het werk zelve 
volbragt.



Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 20e Junij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid 

H. Pasman, schout; 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 20e 
Junij 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is na deliberatie geresolveerd, om de enveloppes van den tweeden termijn 
der heffing van 8 pr Cent deze week door de bode te doen ophalen. 

Zijn gecompareert twee bovenlanders, welke te kennen geven, dat zij twaalf 
guldens van Bastiaan de Geus moeten hebben vanwege het maaijen van een 
wei groot drie mergen, hetwelk hij nu weigerd te betalen en zegt dat Mij van 
der Giessen het moet voldoen, voorts zeiden ze dat Arij van der Giessen had 
goed gesproken voor den drank die zij gebruikt hebben, en hierbij den hospes 
is gehaalt dat zij zulks kunnen getuigen, dog dat B. de Geus evenwel de man 
is wien zij, zo ze dagten, het eerst moesten aanspreken. 

Is gecompareert B. de Geus, welke door de president het vorenstaande 
wierd onder het oog gebragt. - Waarop B. de Geus zeide, dat niet hij maar A. 
v.d. Giessen het betalen moest, om reden dat hij de weij had besteed om te 
maaijen voor rekening van A. v.d. Giessen hetwelk ook duidelijk bleek, daaruit 
dat hij voor den drank had gesproken en zelfs zoals P. Vervoorn getuigde, hem 
had gepresendeerd dezelve te betalen, dog omdat er meer nodig zoude zijn, hij 
zeide, dan kunt gij het wel tegelijk voldoen. Voorts dat A. v.d. Giessen had 
gezegt, dat hij 't hooij er niet uit konde rijden, en daarom agte de koop 
ongedaan te zijn, dog dat zulks maar een voorwendsel waren geweest, want 
dat Jacob van der Griend en Roelof Walters aan gemelde bovelanders hadden 
gepresenteerd hetzelve eruit te rijden, gelijk ook de bovelanders getuigden 
zulks waar te zijn. 

Waarop gedelibereert zijnde, is nodig geoordeeld, dat B. de Geus en de 
maaijers er een gemeene zaak van zullen maken, en A. v.d. Giessen schrifte-
lijk doen dagvaarden, hetwelk ook aan haar is gecommuniceert. 

Is gecompareert Jan van de Wier, dewelke zeide, een jaar bij schipper Aart 
de Groot gewoont te hebben, en hij hem weigerde zijn huur te betalen, 
alsmede noch eenig draaggeld van vlas, waarop de procureur Bex voor hem 
compareerende, zeide dat de huur bedraagt f 60:-:- en het overige 7 à 8 gl. 
dus tezamen zeven à achtenzestig guldens, dat hij van de Groot heeft te 
pretendeeren. 

Schipper Aart de Groot present, zeide dat de reden waarom hij zijn knegt 
niet hadde betaald, daarin bestond, dat er een ongeluk was voorgevallen met 
een schuit vlas, en dat de knegt daarin zijn orders ware te buiten gegaan, 
waardoor een groot gedeelte vlas ware natgeworden en dus veel schade 
veroorzaakt, en dat hij dus sustineerde, dat zijn knegt een derde van die 
schade behoord te voldoen, - waarop Box antwoorde, nu voor dit oogenblik 
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Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 20e Junij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid

H. Pasman, schout; T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 20e 
Junij 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is na deliberatie geresolveerd, om de enveloppes van den tweeden termijn 
der heffing van 8 pr Cent deze week door de bode te doen ophalen.

Zijn gecompareert twee bovenlanders, welke te kennen geven, dat zij twaalf 
guldens van Bastiaan de Geus moeten hebben vanwege het maaijen van een 
wei groot drie mergen, hetwelk hij nu weigerd te betalen en zegt dat Arij van 
der Giessen het moet voldoen, voorts zeiden ze dat Arij van der Giessen had 
goed gesproken voor den drank die zij gebruikt hebben, en hierbij den hospes 
is gehaalt dat zij zulks kunnen getuigen, dog dat B. de Geus evenwel de man 
is wien zij, zo ze dagten, het eerst moesten aanspreken.

Is gecompareert B. de Geus, welke door de president het vorenstaande 
wierd onder het oog gebragt. - Waarop B. de Geus zeide, dat niet hij maar A. 
v.d. Giessen het betalen moest, om reden dat hij de weij had besteed om te 
maaijen voor rekening van A. v.d. Giessen hetwelk ook duidelijk bleek, daaruit 
dat hij voor den drank had gesproken en zelfs zoals P. Vervoorn getuigde, hem 
had gepresendeerd dezelve te betalen, dog omdat er meer nodig zoude zijn, hij 
zeide, dan kunt gij het wel tegelijk voldoen. Voorts dat A. v.d. Giessen had 
gezegt, dat hij 't hooij er niet uit konde rijden, en daarom agte de koop 
ongedaan te zijn, dog dat zulks maar een voorwendsel waren geweest, want 
dat Jacob van der Griend en Roelof Walters aan gemelde bovelanders hadden 
gepresenteerd hetzelve eruit te rijden, gelijk ook de bovelanders getuigden 
zulks waar te zijn.

Waarop gedelibereert zijnde, is nodig geoordeeld, dat B. de Geus en de 
maaijers er een gemeene zaak van zullen maken, en A. v.d. Giessen schrifte-
lijk doen dagvaarden, hetwelk ook aan haar is gecommuniceert.

Is gecompareert Jan van de Wier, dewelke zeide, een jaar bij schipper Aart 
de Groot gewoont te hebben, en hij hem weigerde zijn huur te betalen, 
alsmede noch eenig draaggeld van vlas, waarop de procureur Bex voor hem 
compareerende, zeide dat de huur bedraagt f 60:-:- en het overige 7 à 8 gl. 
dus tezamen zeven à achtenzestig guldens, dat hij van de Groot heeft te 
pretendeeren.

Schipper Aart de Groot present, zeide dat de reden waarom hij zijn knegt 
niet hadde betaald, daarin bestond, dat er een ongeluk was voorgevallen met 
een schuit vlas, en dat de knegt daarin zijn orders ware te buiten gegaan, 
waardoor een groot gedeelte vlas ware natgeworden en dus veel schade 
veroorzaakt, en dat hij dus sustineerde, dat zijn knegt een derde van die 
schade behoord te voldoen, - waarop Bax antwoorde, nu voor dit oogenblik 



daarin niet te willen treden, of zijn sustenu gegrond dan wel ongegrond was, 
maar liever hem raden zoude om die zaak in der minne te beslisschen, hem 
verder vragende hoe groot die schade was, waarop de Groot antwoorde zulks 
niet te weten, zonder naukeurig onderzoek, waarop Box repliceerde, hem nog 
14 dagen tijd te geven om dat na te gaan, en dat hij dan eens bij hem zoude 
komen, konden zij het dan eens worden, de zaak afgedaan was, en zo niet, 
hetzelve dan aan het geregt ter beslissching behoorde te werden overgegeven, 
waarmede de schipper de Groot genoegen nam en vertrok. 

Is gelezen een request van Jan Spruijt van opstal van Dordrecht, procureur 
voor den Hove en den Hoge Vierschaar van Zuid Holland, inhoudende verzoek 
om als procureur voor dezen geregte te mogen werden geadmitteerd. Waarover 
gedelibereert zijnde, is unanniem geresolveert dat verzoek te accepteeren. 

De burger C. van Gink zegt, dat hij op de Buitensluis zijnde, heeft 
gesproken Cornelis van Heeren, dewelke hem hadde gevraagt, of er al werk 
van ware gemaakt, betreffende de erfportie van zijn ouders (vermits hij daar 
niets van konde zeggen) verzoekende het spoedig zoude werden gedaan, dat 
hij vervolgens de voogd M. Naaktgeboren had gesproken, die na zijn 
medevoogd H. van Heeren ware geweest om hem te spreken, dog hem niet 
hadde thuisgevoelen, dog dat Naaktgeboren hem hadde gezegt de papieren 
nogmaals naukeurig naargezien te hebben en bevonden dat de betaalde 
rekeningen door Leendert van Heeren voor Jacob van Heeren waren 
bedragende omtrent f 1050:-:- zonder noch iets in rekening te brengen voor de 
opvoeding der kinderen van J. van Heeren, dat het dus vrij mogelijk is, dat er 
meer door L. van Heeren in zijn qualiteit ware uitgegeven dan ontfangen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan de voogden tegen 
aanstaande burendingdag te verzoeken, met al haar documenten in het 
regthuis te komen, alsmede C. van Heeren aan te schrijven, indien hij het 
verkiest zig alsdan ook te sisteeren, voor de municipaliteit alhier, ten einde die 
zaak, is het mogelijk, uit de wereld te helpen. 

Is gecompareert Aart de Zeeuw, dewelke zich beklaagde over zijn buren C. 
van der Linden en A. Appel, vermits zijlieden hem zijn erf betwisten, zo hij 
dagt door aan beide zijden van het zijne na zig te nemen, 't welk haar niet 
toekomt, met verzoek dat de municip. hem daarin regt zal doen wedervaren, 
en hem een scheiding of roe bezorgen, dat hij weet wat het zijne is, om 
daarover te kunnen disponeeren, na zijn welgevallen. 

Is gecompareerd C. van der Linden, dewelke op het geavanceerde van den 
president zeide, dat hij oordeelde niets meer te hebben dan zijn wettig 
eigendom, en dus niet wilde gedogen, dat er paaltjes geslagen wierden op zijn 
grond. 

Is gecompareert Mij Appel, dewelke insgelijks zeide dat de Haining stond op 
dezelve reede als zij altoos gestaan hadde en dus oordeelde niets meer te 
hebben dan hem toekomt. 

Vervolgens de partijen tegelijk binnenstaande, oordeeelde de municip. dat 
'er om die twisten uit de wereld te maken, niet beter op was dan dat die drie 
erven door een gezworen landmeter worden gemeten, en in geval er dan mogt 
tekort komen, zij dat dan onder malkanderen ider pro rato de begroting van 
hun erf zouden moeten missen, en grooter zijnde, dat meerdere evenzoo 
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daarin niet te willen treden, of zijn sustenu gegrond dan wel ongegrond was, 
maar liever hem raden zoude om die zaak in der minne te beslisschen, hem 
verder vragende hoe groot die schade was, waarop de Groot antwoorde zulks 
niet te weten, zonder naukeurig onderzoek, waarop Bax repliceerde, hem nog 
14 dagen tijd te geven om dat na te gaan, en dat hij dan eens bij hem zoude 
komen, konden zij het dan eens worden, de zaak afgedaan was, en zo niet, 
hetzelve dan aan het geregt ter beslissching behoorde te werden overgegeven, 
waarmede de schipper de Groot genoegen nam en vertrok.

Is gelezen een request van Jan Spruijt van opstal van Dordrecht, procureur 
voor den Hove en den Hoge Vierschaar van Zuid Holland, inhoudende verzoek 
om als procureur voor dezen geregte te mogen werden geadmitteerd. Waarover 
gedelibereert zijnde, is unanniem geresolveert dat verzoek te accepteeren.

De burger C. van Gink zegt, dat hij op de Buitensluis zijnde, heeft 
gesproken Cornelis van Heeren, dewelke hem hadde gevraagt, of er al werk
van ware gemaakt, betreffende de erfportie van zijn ouders (vermits hij daar 
niets van konde zeggen) verzoekende het spoedig zoude werden gedaan, dat 
hij vervolgens de voogd M. Naaktgeboren had gesproken, die na zijn 
medevoogd H. van Heeren ware geweest om hem te spreken, dog hem niet 
hadde thuisgevonden, dog dat Naaktgeboren hem hadde gezegt de papieren 
nogmaals naukeurig naargezien te hebben en bevonden dat de betaalde 
rekeningen door Leendert van Heeren voor Jacob van Heeren waren 
bedragende omtrent f 1050:-:- zonder noch iets in rekening te brengen voor de 
opvoeding der kinderen van J. van Heeren, dat het dus vrij mogelijk is, dat er 
meer door L. van Heeren in zijn qualiteit ware uitgegeven dan ontfangen.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan de voogden tegen 
aanstaande burendingdag te verzoeken, met al haar documenten in het 
regthuis te komen, alsmede C. van Heeren aan te schrijven, indien hij het 
verkiest zig alsdan ook te sisteeren, voor de municipaliteit alhier, ten einde die 
zaak, is het mogelijk, uit de wereld te helpen.

Is gecompareert Aart de Zeeuw, dewelke zich beklaagde over zijn buren C. 
van der Linden en A. Appel, vermits zijlieden hem zijn erf betwisten, zo hij 
dagt door aan beide zijden van het zijne na zig te nemen, 't welk haar niet 
toekomt, met verzoek dat de municip. hem daarin regt zal doen wedervaren, 
en hem een scheiding of roe bezorgen, dat hij weet wat het zijne is, om 
daarover te kunnen disponeeren, na zijn welgevallen.

Is gecompareerd C. van der Linden, dewelke op het geavanceerde van den 
president zeide, dat hij oordeelde niets meer te hebben dan zijn wettig 
eigendom, en dus niet wilde gedogen, dat er paaltjes geslagen wierden op zijn 
grond.

Is gecompareert Arij Appel, dewelke insgelijks zeide dat de Haining stond op 
dezelve reede als zij altoos gestaan hadde en dus oordeelde niets meer te 
hebben dan hem toekomt.

Vervolgens de partijen tegelijk binnenstaande, oordeeelde de municip. dat 
'er om die twisten uit de wereld te maken, niet beter op was dan dat die drie 
erven door een gezworen landmeter worden gemeten, en in geval er dan mogt 
tekort komen, zij dat dan onder malkanderen ider pro rato de begroting van 
hun erf zouden moeten missen, en grooter zijnde, dat meerdere evenzoo 



verdeelen, dog waarmede Aart de Zeeuw wel genoegen nam, doch de twee 
anderen niet, dus de Municip. dit niet verder kunnende brengen, zeide aan 
Aart de Zeeuw dat hij die zaak verder willende termineeren, genoodzaakt 
zoude zijn, zijne partijen in regten te vervolgen, waarna Arij Appel nogmaals 
binnenstaande, zeide, dat hij zijn erf wel wilde laten meten, mits dat het hem 
geen geld koste. 

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende dat het aan ider Bataafsch burger zal 
vrijstaan om in gevolge de gronden bij de aangenomen staatsregeling betaald, 
zodanige nering en handteering aan te vangen en te beginnen, als hem zal 
goeddunken, mits daarvan dadelijk kennis gevende aan het dagelijks bestuur, 
waaronder hij gehoord, en wijders handelende overeenkomstig den letters en 
inhoud van de publicatie van 10 Meij 11. mitsgaders niets er tamerende strijdig 
met de publ. resol. en ordonn. op des gemeene lands middelen. 

Welke aanschrijving voor notificatie is aangenomen. 
Is nog gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, behelzende in gevalle 

de municip. van de perzonen van P.R. Vrede, Wijbo Fijnje, Ebersteijn, J. 
Eijkenbroek en Ducange iets mogt voorkomen, daarvan onverwijld daarvan 
berigt hun in te zenden. 

Welke aanschrijving mede voor notificatie is aangenomen, mits zig daarna 
te gedragen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 30 Junij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 
30e Junij, 1798, het vierde jaar der 
Bataafsche vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van de Commissie van Onderzoek, inhoudende 
dat dezelve eerstkomende maandag den 2e Julij des morgens ten 8 uren 
voornemens is op deze plaats het onderzoek wegens de heffing van 6 pr ct. 
garresteert 30 Junij en 10 augustus 1796 te beginnen, met verzoek dat de 
daarbij gaande billetten door de geregtsbode zullen werden rondgebragt, 
alsmede dat er een geschikte plaats tot het onderzoek aan haar zal werden 
opgegeven. 

Waarop de voorzitter zegt, dat er reeds aan die poincten is voldaan, gemerkt 
die korte tijd zulks vorderde, dat hij voorts de vergadering voorstelde, of alle 
de leden verkozen daarbij prezent te zijn, of wel een commissie en wierd tot 
het laatste besloten en daartoe bij het lot benoemd de burgers C. van Gink en 
F. van der Giessen, dog eerstvermelde burger gaf zijn commissie over aan den 
burger A.C. Smits, doch de overige leden behielden egter de vrijheid om erbij 
te adsisteeren. 

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
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Is gelezen een aanschrijving van de Commissie van Onderzoek, inhoudende 
dat dezelve eerstkomende maandag den 2e Julij des morgens ten 8 uren 
voornemens is op deze plaats het onderzoek wegens de heffing van 6 pr ct. 
garresteert 30 Junij en 10 augustus 1796 te beginnen, met verzoek dat de 
daarbij gaande billetten door de geregtsbode zullen werden rondgebragt, 
alsmede dat er een geschikte plaats tot het onderzoek aan haar zal werden 
opgegeven.

Waarop de voorzitter zegt, dat er reeds aan die poincten is voldaan, gemerkt 
die korte tijd zulks vorderde, dat hij voorts de vergadering voorstelde, of alle 
de leden verkozen daarbij prezent te zijn, of wel een commissie en wierd tot 
het laatste besloten en daartoe bij het lot benoemd de burgers C. van Gink en 
F. van der Giessen, dog eerstvermelde burger gaf zijn commissie over aan den 
burger A.C. Smits, doch de overige leden behielden egter de vrijheid om erbij 
te adsisteeren.

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 



voormalig Gewest Holland, inhoudende een last dat de Municip. zig in het 
formeeren der stemregisters stiptelijk naar de staatsregeling zal moeten 
gedragen. Aangenomen daaraan te obediëeren. 

Is gelezen een missive van de agent van Inwendige Policie, inhoudende om 
alle zogenaamde constitutioneele gezelschappen, clubsen, societeiten &c. 
welke aan hun hoofd presidenten hebben, en die speciaal daartoe strekkende 
om de gebeurenis van den 12e Junij tegen te werken, indien er zodanige in 
deze gemeente mogten bestaan, duidelijk uiteen te doen gaan en voorts indien 
er door de ingezetenen, door geheime machinatien getragt word te 
influenceren op de aanstaande stemming der leden van het vertegen-
woordigend lighaam, hem agent daarvan kennis te geven, en eindelijk om in 
het algemeen het nauwkeurigst toeverzig te houden op de daden en 
gesprekken van hun, welke enigzints verzagt ophouden. Aangenomen zig 
daarnaar stiptelijk te gedragen. 

De voorzitter zegt dat ingevolge de publicatie van dato 18 Junij 11. de 
municip. zal verpligt zijn het stemregister weder te openen en zulks bij 
publicatien bekend te maken, - waarop gedelibereert zijnde, is conform 
geconcludeert, en is de schout verzocht, om daartoe te vaceeren met adsis-
tentie van de secretaris, wordende verder bepaald om tot den 10 Julij 
aanstaande ieder dag des morgens om 8 tot 9 uren ten huize van de schout 
ten dien einde te vaceren. 

Vervolgens zijn door de burgers P. Verijp en T. van de Koppel, als leden van 
de raad van Discipline, den eed in handen van den voorzitter afgelegd, en den 
secretaris gelast den burger Dirk Stoop, daarvan per missive kennis te geven. 

De voorzitter zegt, dat het de leden bekend is, dat den eenen klapwaker, 
Arij voor die post heeft bedankt, en het dus tijt begind te worden, om dezelve 
post aan een ander te begeven, waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de 
stemgeregtigde burgers die daartoe mogten inclineeren, en de vereischten 
bezitten, bij publicatie tennis te geven, dat gemelde post op eerstkomende 
zaturdag des avonds ten 7 uren in het regthuis zal werden begeven. 

Voorts is na deliberatie goedgevonden bij gelegenheid van de aanstaande 
kermis, door de bode aan de hospesen te doen aanzeggen, dat zij voor des 
zondags avonds ten half zeven uren zig zullen hebben te wagten, van op eenig 
speeltuig te laten speelen, en aan de kramers voor die tijd niet te mogen laten 
dobbelen, en daarmede uit te scheiden des woensdags avonds daaraanvolgen-
de. 

De burger A.K. Smits beklaagt zich over de collecteur Rouffaer vermits hij 
kan goedvinden /zo hij zegt/ om niet alleen niemant te helpen des morgens 
voor 8 uren, maar dat hij dikwils dan noch niet eens bij de hand is tot groot 
ongemak van de ingezetenen, vermeenende dat zulks niet en behoord. Waarop 
gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert, hem bij gelegenheid 
voor de vergadering te ontbieden, en over die zaak te onderhouden. 

De secretaris verzoekt voor Barend Knoest, actens van admissie als tapper 
in wijn, bier en gedisteleert. Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek 
geaccepteert, mits dat gemelde B. Knoest het stemregt teekent. 

Waarna de vergadering scheide. 
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Voorts is op maandag den 2e Julij des morgens ten 8 uren de commissie 
van onderzoek wegens de geldheffing van 6 perct. bestaande uit de burgers 
Schultz van Haegen en De Jongh van Son in het regthuis verschenen, en na 
alvorens de namen der presente leden van de Municipaliteit, alsmede Schout 
en Secretaris door hun aangeteekend zijnde, gaf dezelve te kennen dat er 80 
persoonen waren die in de loting zouden worden toegelaten, en dat er dus 
daarvan 8 moesten worden uitgeloot, gelijk dan ook 80 nummers in een 
gesloten bus wierden gedaan, in bijzijn van verscheide burgers die Gecompa- 
reert waren, en voorts door hun 8 nummers getrokken, welke nummers met 
die van de enveloppes vergeleken zijnde, bleek dat no. 
1. Arij Bouman 
9. De Wed. Huig Tak 
15. Abraham Naaktgeboren 
32. Ph. Hk. Giphart 
48. Rochus Smits 
61. Pieter van Strijen 
63. Lodewijk Bongers 
71. Melis Naaktgeboren 
de perzonen waren die nader moeten werden onderzogt. Voorts vraagde de 
Commissie noch Eenige informatie omtrent diegenen welke niet betaald 
hebben, en vertrok. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, 
den 4e Julij 1789, het 4e Jaar der Bataafschen Vrijheid, 

H. Pasman, schout en T. van de Koppel, Secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 4e 
Julij 1798, het vierde jaar der Bataafsche Vrij-
heid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 
gearresteert en geteekent. 
De voorzitter zegt, dat de reden van deze bijeenkomst daarin bestaat dat er bij 
hem ontfangen is een missive van den Brielle, luidende als volgt: 
Gelijlcheicl 	 Vrijheid 	 Broederschap 
Brielle den 30 Junij 1798 	 De municipaliteit der stad Brielle 
Het vierde jaar der Bat. vrijheid 	aan De municip. van 's Gravendeel en 

Leer-Ambagt, Cillershoek 
Medeburgers! 

Ingevolge de aanschrijving van het intermediair administratief bestuur van het 
voormalig Gewest Holland van den 27 dezer, in nevensgaand pacquet 
ingesloten, hebben wij den dag van den 7 jul ij aanstaande bekwaamst 
gevonden tot houden der daarin gemelde vergadering van een lid van elke 
municipaliteit in het district van Maas en Haringvliet, en dat gedeelte van het 
district Maas en Hollands Diep, hetwelk daarbij is gevoegd, weshalve wij daarbij 
verzoeken op gem. 7 Julij des morgens ten 11 uuren een lid uwer municipaliteit 
op het raadhuis dezer stad te doen verschijnen, om met ons eene gecombineerde 
vergadering te houden, ten einde als in gemelde aanschrijving is vermeld. 
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Heil, en broederschap 
De municip voormeld 

Ter ordonnantie van dezelve 
/ get/ H.M. van Lith, secretaris. 

Waarover gedelibereert zijnde, is die commissie opgedragen aan de schout, 
dewelke die opdragt ook vrijwillig op zig nam. 

Voorts werd gelezen voormelde aanschrijving van het Administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, inhoudende dat deze municipali-
teit een lid uit haar midden moest zenden naar de stad Brielle, als de 
hoofdplaats van dit district, ten einde met elkanderen te vergaderen op het 
Raadhuis aldaar op Zaturdag den 7e Julij eerstkomende, om de nodige 
schikkingen tot de kiesvergadering te beramen. 

Vervolgens is goedgevonden het uur der bijeenkomst der grondvergadering 
dingsdag den 10 Julij te bepalen, des morgens ten 10 uren en de secretaris 
gelast de municip. van Cillershoek daarvan per missive kennis te geven, 
alsmede hun de nodige billetten toe te zenden. 

Is gelezen een aanschrijving van het voorm. bestuur, behelzende dat 
zommige municipaliteiten, niettegenstaande den duidelijke en uitdrukkelijke 
last, vervat in de publicatie van het Intermediair Uitvoerend Bewind der 
Bataafsche republiek, do. 18 Junij 11., tot hiertoe, of in gebreken zijn gebleven, 
de stemregisters in hunne wederom te doen open leggen of andere wederom 
onwaardige en alzints onbevoegde perzonen, niet zonder merkelijke ergernis 
voor brave vaderlanders, tot het stemregt toe te laten, en daarop goedgevon-
den en verstaan hebben, zodanige municipaliteiten op hunne verantwoorde-
lijkheid aan te schrijven en te gelasten zonder verwijl, zig volstrekt naar gem. 
publicatie en de staatsregeling te gedragen. Aangenomen voor notificatie, 
vermits zulks alhier geen plaats heeft. 

Is gelezen een extract uit het register van de resolutien van het intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, inhoudende, dat er 
bij hun was gelezen een extract uit het register der besluiten van het 
uitvoerend bewind der Bataafsche republiek in dato 28 junij 11. behelzende dat 
het zoude kunnen gebeuren, dat ingevolge het 16 artijkel der tweede afdeeling 
van het reglement (A) tot de Acte van Staatsregeling behorende bij de 2e 
stemming tusschen de derde en vierde die de meerderheid van stemmen 
zouden hebben tot de benoeming van kiezers in de grondvergadering, of van 
leden bij het vertegenwoordigend lighaam, in de districtsvergaderingen geene 
meerderheid van stemmen plaats had, en in het gemelde regelement niet word 
bepaald op welke eene wijze dat dan zoude behoren te worden beslischt, is 
besloten, zulks alsdan ten decideren met het lot. Aangenomen zich in 
zodanige gevallen daarnaar te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het voorm. 
bestuur, inhoudende een extract uit het register der besluiten van het 
Intermediair Uitvoerend Bewind der Bat. republiek, dato 28 junij 1798, 
behelzende een requisitie, dat alle municip. binnen agt dagen na den 
ontvangst dier aanschrijving zullen hebben op te geven: 
1° de namen van zodanige perzonen onder hunne jurisdictie, welke openbare 

voorstanders van het gewezen stadhouderlijk bestuur zijn, en binnen hare 
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Heil, en broederschap
De municip voormeld

Ter ordonnantie van dezelve 
/get/ H.M. van Lith, secretaris.

Waarover gedelibereert zijnde, is die commissie opgedragen aan de schout, 
dewelke die opdragt ook vrijwillig op zig nam.

Voorts werd gelezen voormelde aanschrijving van het Administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, inhoudende dat deze municipali-
teit een lid uit haar midden moest zenden naar de stad Brielle, als de 
hoofdplaats van dit district, ten einde met elkanderen te vergaderen op het 
Raadhuis aldaar op Zaturdag den 7e Julij eerstkomende, om de nodige 
schikkingen tot de kiesvergadering te beramen.

Vervolgens is goedgevonden het uur der bijeenkomst der grondvergadering 
dingsdag den 10 Julij te bepalen, des morgens ten 10 uren en de secretaris 
gelast de municip. van Cillershoek daarvan per missive kennis te geven, 
alsmede hun de nodige billetten toe te zenden.

Is gelezen een aanschrijving van het voorm. bestuur, behelzende dat 
zommige municipaliteiten, niettegenstaande den duidelijke en uitdrukkelijke 
last, vervat in de publicatie van het Intermediair Uitvoerend Bewind der 
Bataafsche republiek, do. 18 Junij ll., tot hiertoe, of in gebreken zijn gebleven, 
de stemregisters in hunne wederom te doen open leggen of andere wederom 
onwaardige en alzints onbevoegde perzonen, niet zonder merkelijke ergernis 
voor brave vaderlanders, tot het stemregt toe te laten, en daarop goedgevon-
den en verstaan hebben, zodanige municipaliteiten op hunne verantwoorde-
lijkheid aan te schrijven en te gelasten zonder verwijl, zig volstrekt naar gem. 
publicatie en de staatsregeling te gedragen. Aangenomen voor notificatie, 
vermits zulks alhier geen plaats heeft.

Is gelezen een extract uit het register van de resolutien van het intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, inhoudende, dat er 
bij hun was gelezen een extract uit het register der besluiten van het 
uitvoerend bewind der Bataafsche republiek in dato 28 junij ll. behelzende dat 
het zoude kunnen gebeuren, dat ingevolge het 16 artijkel der tweede afdeeling 
van het reglement (A) tot de Acte van Staatsregeling behorende bij de 2e 
stemming tusschen de derde en vierde die de meerderheid van stemmen 
zouden hebben tot de benoeming van kiezers in de grondvergadering, of van 
leden bij het vertegenwoordigend lighaam, in de districtsvergaderingen geene 
meerderheid van stemmen plaats had, en in het gemelde regelement niet word 
bepaald op welke eene wijze dat dan zoude behoren te worden beslischt, is 
besloten, zulks alsdan ten decideren met het lot. Aangenomen zich in 
zodanige gevallen daarnaar te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het voorm. 
bestuur, inhoudende een extract uit het register der besluiten van het 
Intermediair Uitvoerend Bewind der Bat. republiek, dato 28 junij 1798, 
behelzende een requisitie, dat alle municip. binnen agt dagen na den 
ontvangst dier aanschrijving zullen hebben op te geven:
1° de namen van zodanige perzonen onder hunne jurisdictie, welke openbare 

voorstanders van het gewezen stadhouderlijk bestuur zijn, en binnen hare 



plaats gewoond hebbende, buiten deze republiek zijn uitgeweken zedert den 
eersten januarij 1795 en mitsdien vallen in de termen van den 35 artijkel 
der algemeene beginzelen der burgerlijke en staatkundige grondregelen 
voor de staatsregeling geplaatst. 

2° De redenen waarom de Municip. van oordeel is, dat de opgegeven perzonen 
in de termen van de 35 art. vallen. 

3° De amptsbedieningen of functien welke zij hebben bekleed, en of zijn 
gehuwd dan ongehuwd zijn, als mede de achtergelatene kinderen en 
huisgezinnen van hun. 

4° Al hetgene nopens de hier te Lande agter gelatene goederen van zodanige 
perzonen welke op de le Januarij 1798 der zelver perzoonlijken eigendom 
zijn geweest, aan de municip. bekend is, met opgave ook van de schulden 
waarmede die goederen zijn bezwaard.  

Welke aanschrijving voor notificatie is aangenomen, vermits zodanige 
perzonen zich alhier niet bevinden, dog nodig geoordeeld, zulks per missive 
aan het voormelde bestuur te berigten. 

Voorts zegt de voorzitter dat de burger Collecteur Rouffaer bij hem hadde 
geweest en gezegt, hem ter ooren was gekomen, hij zoude aanstaande 
zaturdag gedagvaard worden voor de municip., dog indien hij gedagvaard 
wierd als collecteur, hij dan niet zoude compareeren, maar wel als hij wierd 
opgeroepen als burger, gevende de voorzitter in consideratie of de vergadering 
zoude kunnen goedvinden, dat een of ander lid hem maar eens zal zeggen, om 
voor de municip. te komen, of dat hij zal worden gedagvaard door de bode. 
Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem daarvoor dat hij 
zal werden gedagvaard evenals alle andere burgers. 

Is na deliberatie goedgevonden om de eerstvolgende vergadering alle de 
papieren tot de dorpsstraat behorende, naukeurig naar te zien. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 7e Julij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zaturdag, den 7e 
Julij 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent. 

Is gecompareert de burger J.J. Rouffaer, gaarder van des Gemeenelands 
middelen alhier als geciteert zijnde, om hem te horen wegens klagten omtrent 
zijn perzoon ingebragt, daarin bestaande dat hij de burgers buiten de door 
hem bepaalde uren, zijnde des morgens 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 
uren niet wilde helpen, doch hetwelk de burger Rouffaer ontkende, met te 
zeggen dat niemant in staat is zulks te kunnen bewijzen, maar integendeel, 
dat hij durfde en konde zeggen niemand ooit weggezonden te hebben, al was 
het voor of na die gestelde uren, dog dat hij zich niet verpligt rekende, met de 
municip. in die betrekking daar verder over te spreken, maar zeer gaarne als 
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plaats gewoond hebbende, buiten deze republiek zijn uitgeweken zedert den 
eersten januarij 1795 en mitsdien vallen in de termen van den 35 artijkel 
der algemeene beginzelen der burgerlijke en staatkundige grondregelen 
voor de staatsregeling geplaatst.

2°De redenen waarom de Municip. van oordeel is, dat de opgegeven perzonen 
in de termen van de 35 art. vallen.

3°De amptsbedieningen of functien welke zij hebben bekleed, en of zijn 
gehuwd dan ongehuwd zijn, als mede de achtergelatene kinderen en 
huisgezinnen van hun.

4°Al hetgene nopens de hier te Lande agter gelatene goederen van zodanige 
perzonen welke op de 1e Januarij 1798 der zelver perzoonlijken eigendom 
zijn geweest, aan de municip. bekend is, met opgave ook van de schulden 
waarmede die goederen zijn bezwaard.

  Welke aanschrijving voor notificatie is aangenomen, vermits zodanige 
perzonen zich alhier niet bevinden, dog nodig geoordeeld, zulks per missive 
aan het voormelde bestuur te berigten.

Voorts zegt de voorzitter dat de burger Collecteur Rouffaer bij hem hadde 
geweest en gezegt, hem ter ooren was gekomen, hij zoude aanstaande 
zaturdag gedagvaard worden voor de municip., dog indien hij gedagvaard 
wierd als collecteur, hij dan niet zoude compareeren, maar wel als hij wierd 
opgeroepen als burger, gevende de voorzitter in consideratie of de vergadering 
zoude kunnen goedvinden, dat een of ander lid hem maar eens zal zeggen, om 
voor de municip. te komen, of dat hij zal worden gedagvaard door de bode. 
Waarover gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem daarvoor dat hij 
zal werden gedagvaard evenals alle andere burgers.

Is na deliberatie goedgevonden om de eerstvolgende vergadering alle de 
papieren tot de dorpsstraat behorende, naukeurig naar te zien.
Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 7e Julij 1798, het vierde 
jaar der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Zaturdag, den 7e 
Julij 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 
geteekent.

Is gecompareert de burger J.J. Rouffaer, gaarder van des Gemeenelands 
middelen alhier als geciteert zijnde, om hem te horen wegens klagten omtrent 
zijn perzoon ingebragt, daarin bestaande dat hij de burgers buiten de door 
hem bepaalde uren, zijnde des morgens 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 
uren niet wilde helpen, doch hetwelk de burger Rouffaer ontkende, met te 
zeggen dat niemant in staat is zulks te kunnen bewijzen, maar integendeel, 
dat hij durfde en konde zeggen niemand ooit weggezonden te hebben, al was 
het voor of na die gestelde uren, dog dat hij zich niet verpligt rekende, met de 
municip. in die betrekking daar verder over te spreken, maar zeer gaarne als 



particulier met hun eene schikking in het vriendelijke wilde maken, zodat hij 
in de zomermaanden des morgens wat vroeger en des avonds wat later 
comptoir hield, doch dat hij dan ook tegelijk oordeelde, dat in de 
wintermaanden ten 8 uur des morgens wat vroeg was. - Waarop aan hem 
wierd gezegt dat men er eens over zoude denken, en bij nadere gelegendheid 
hem voor deze vergadering roepen, waarmede hij genoegen nam en vertrok. 

Vervolgens de tijd daar zijnde, dat de stemgeregtigde burgers die genegen-
heid hadden tot de bediening als nagtwaker waren opgeroepen om daarna te 
solliciteeren, stonden binnen de gerechtsbode Reijer Kranendonk en Jan van 
Wijngaarden, ter voorsz. einde en vermits zij beiden de bevoegtheid daartoe 
hadden, moest zulks door het lot werden beslischt, hetwelk de burger Jan van 
Wijngaarden trok, en vervolgens den eed in handen van den president als 
zodanig afleide. 

Voorts is gelezen een extract uit de resolutien van de Raad van Discipline 
van de Raad van Gewapende Burgermacht van Zwijndrecht, Papendrecht, 
's Gravendeel en Alblasserdam, inhoudende kennisgeving dat tot auditeur der 
Bataafsche Gewapende burgermacht in voorsz. arrondissement 
gecomprehendeert wettig is benoemd en aangesteld de burger Isaac Cornelis 
Marcel, wonende te Dordrecht, dewelke ook deze post heeft geaccepteerd en 
aanvaard. Aangenomen voor notificatie. 

Vervolgens scheide de vergadering. 
Op Dingsdag den 10e Julij, de dag waarop in de grondvergaderingen, ingevol-
ge de acte van staatsregeling een lid voor het vertegenwoordigend lichaam des 
Bataafschen volks en een plaatsvervanger van dat lid, benevens een kiezer 
een plaatsvervanger van dien kiezer moest worden benoemd, de 
grondvergaderingen ook alhier bijeen zijnde tot voorsz. eind, bleek dat in No.1 
was benoemd tot representant de burger A. Pesant, tot plaatsvervanger Pr. 
Verijp, tot kiezer J. de Rooij en plaatsvervanger D. Egging. 
No 2. Tot representant Pompe van Meerdervoort, plaatsvervanger A. Pesant, 
tot kiezer H. Pasman, plaatsvervanger T. van de Koppel, 
No 3. Tot representant: A. Pesant en tot plaatsvervanger Pr. Verijp, 
tot kiezer F. van der Giessen en tot plaatsvervanger K. van Strijen. 
No 4. Tot representant A. Pesant en tot plaatsvervanger H. Pasman, 
tot kiezer Pr. Verijp en tot plaatsvervanger J. Overweel. 

Welke kiezers zig den 13 July hebben begeven naar de stad Brielle, als 
zijnde de hoofdplaats van dit district, alwaar door alle de kiezers uit de 
benoemde zijn verkoren tot representant de burger A.H. van der Meij van der 
Linden, practiserend advocaat te Dordrecht, en tot deszelvs plaatsvervanger 
de burger Pieter Baalde, koopman te Rotterdam. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e July 1798, het 4e 
Jaar der Bataafschen Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Julij 1798, het 4e jr der Bat. vrijheid, absent 
de burger K. van Strijen, C. van Gink, F. van 
der Giessen en C. Verijp. 
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particulier met hun eene schikking in het vriendelijke wilde maken, zodat hij 
in de zomermaanden des morgens wat vroeger en des avonds wat later 
comptoir hield, doch dat hij dan ook tegelijk oordeelde, dat in de 
wintermaanden ten 8 uur des morgens wat vroeg was. - Waarop aan hem 
wierd gezegt dat men er eens over zoude denken, en bij nadere gelegendheid 
hem voor deze vergadering roepen, waarmede hij genoegen nam en vertrok.

Vervolgens de tijd daar zijnde, dat de stemgeregtigde burgers die genegen-
heid hadden tot de bediening als nagtwaker waren opgeroepen om daarna te 
solliciteeren, stonden binnen de gerechtsbode Reijer Kranendonk en Jan van 
Wijngaarden, ter voorsz. einde en vermits zij beiden de bevoegtheid daartoe 
hadden, moest zulks door het lot werden beslischt, hetwelk de burger Jan van 
Wijngaarden trok, en vervolgens den eed in handen van den president als 
zodanig afleide.

Voorts is gelezen een extract uit de resolutien van de Raad van Discipline 
van de Raad van Gewapende Burgermacht van Zwijndrecht, Papendrecht, 
's Gravendeel en Alblasserdam, inhoudende kennisgeving dat tot auditeur der 
Bataafsche Gewapende burgermacht in voorsz. arrondissement 
gecomprehendeert wettig is benoemd en aangesteld de burger Isaac Cornelis 
Marcel, wonende te Dordrecht, dewelke ook deze post heeft geaccepteerd en 
aanvaard. Aangenomen voor notificatie.

Vervolgens scheide de vergadering.
Op Dingsdag den 10e Julij, de dag waarop in de grondvergaderingen, ingevol-
ge de acte van staatsregeling een lid voor het vertegenwoordigend lichaam des 
Bataafschen volks en een plaatsvervanger van dat lid, benevens een kiezer 
een plaatsvervanger van dien kiezer moest worden benoemd, de 
grondvergaderingen ook alhier bijeen zijnde tot voorsz. eind, bleek dat in No.1 
was benoemd tot representant de burger A. Pesant, tot plaatsvervanger Pr. 
Verijp, tot kiezer J. de Rooij en plaatsvervanger D. Egging.
No 2. Tot representant Pompe van Meerdervoort, plaatsvervanger A. Pesant,
tot kiezer H. Pasman, plaatsvervanger T. van de Koppel,
No 3. Tot representant: A. Pesant en tot plaatsvervanger Pr. Verijp,
tot kiezer F. van der Giessen en tot plaatsvervanger K. van Strijen.
No 4. Tot representant A. Pesant en tot plaatsvervanger H. Pasman,
tot kiezer Pr. Verijp en tot plaatsvervanger J. Overweel.

Welke kiezers zig den 13 July hebben begeven naar de stad Brielle, als 
zijnde de hoofdplaats van dit district, alwaar door alle de kiezers uit de 
benoemde zijn verkoren tot representant de burger A.H. van der Meij van der 
Linden, practiserend advocaat te Dordrecht, en tot deszelvs plaatsvervanger 
de burger Pieter Baalde, koopman te Rotterdam.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e July 1798, het 4e 
Jaar der Bataafschen Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Julij 1798, het 4e jr der Bat. vrijheid, absent 
de burger K. van Strijen, C. van Gink, F. van 
der Giessen en C. Verijp.



Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent. 
Is gecompareert een commissie uit de kerkeraad alhier, welke zich 

beklaagde over den burger Arij K. Smits lid der municip„ dewelke had 
kunnen goedvinden om 31/2  1.b. brood minder voor het nagtmaal te leveren, als 
hij verpligt was, dat daarop den schoolmeester bij hem gezonden was, en hem 
gevraagt, uit naam der kerkeraad hoe het daarmee gelegen was, of het een 
abuis ware, ja dan nee, dat hij Smits de schoolmeester daarop eenig dwars 
bescheid hadde gegeven, hetgeen bleek uit de memorie door de schoolmeester 
aan de kerkeraad overgegeven, en uit dien hoofde de kerkeraad zich verpligt 
hadde gevonden dit ter kennis van deze vergadering te brengen, met verzoek 
van daarin voorziening. 

Waarop aan de commissie wierd verzogt gezegde memorie van de 
schoolmeester te mogen zien, die ook terstond wierd gehaald, en waaruit 
zeker bleek, /indien het alles zo ware gepasseerd/ dat Smits wat ruim van 
zeggen was geweest, dog hetwelk van dat gevolg was, dat Smits een goed deel 
daarvan ontkende, voorts zeggende dat hij nooit voornemens ware geweest 
meer in rekening te brengen als hij had geleverd, en dat de reden waarom hij 
niet meer hadde gebakken, was, dat hij van dat zoort van materialen niet 
meer hadde, dat hij dat ook had gezegt aan de jongen die het brood bij de 
meester hadde gebragt, maar dat die verzuimt hadde dat aan de meester te 
zeggen. 

Vervolgens in absentie van de commissie en Smits gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, die zaak is het mogelijk in der minne te beslisschen en uit de 
wereld te maken, zodat Smits behoord te declareren, dat hij althans niet meer 
in rekening zal brengen als door hem is geleverd, en indien er een of andere 
uitdrukking hem is ontvallen, die niet zo is geweest als wel behorende, zulks 
in haastigheid is geschied en dat daarmede de commissie behoord genoegen 
te nemen. Dit aan hunlieden voorgesteld zijnde, namen zij daarmede 
wederzijds genoegen en wierd dus de zaak volkomen afgedaan. 

Is gecompareert Melis Naaktgeboren, dewelke produceerde eenige betaalde 
rekeningen, rakende de boedel van Jacob Heeren, welke met elkander bedroe-
gen de zomma van f 878:-:- behalve nog 3, waaruit men niet zeer konde 
komen, dog welke waarschijnelijk beloven f 173:8:- en dus tezamen f 1051:8:-, 
behalve dat daarbij is gerekent eenige kosten, van de opvoeding der kinderen 
door Leendert van Heeren; - waarover met den anderen gedelibereert zijnde, is 
geresolveert aan Cornelis van Heeren, wonende onder Oudbeijerland daarvan 
per missive kennis te geven. 

Is gelezen een missive van den Bailliuw van den lande van Strijen, 
inhoudende dat bij hem was ontfangen van den advocaat fiscaal en 
procureur-generaal over de voormalige gewesten van Holland en Zeeland, het 
signalement van vijf perzonen met copie waarvan in gemelde missive 
ingesloten, met last dat de municip. hunne uiterste devoiren zoude 
aanwenden om de perzonen of wel een of meerdere derzelven aan te houden, 
en hem daarvan kennis geven. Aangenomen voor notificatie ten einde zig 
daarna te gedragen. 
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Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 

geteekent.
Is gecompareert een commissie uit de kerkeraad alhier, welke zich 

beklaagde over den burger Arij K. Smits lid der municip,, dewelke had 
kunnen goedvinden om 3½ l.b. brood minder voor het nagtmaal te leveren, als 
hij verpligt was, dat daarop den schoolmeester bij hem gezonden was, en hem 
gevraagt, uit naam der kerkeraad hoe het daarmee gelegen was, of het een 
abuis ware, ja dan nee, dat hij Smits de schoolmeester daarop eenig dwars 
bescheid hadde gegeven, hetgeen bleek uit de memorie door de schoolmeester 
aan de kerkeraad overgegeven, en uit dien hoofde de kerkeraad zich verpligt 
hadde gevonden dit ter kennis van deze vergadering te brengen, met verzoek 
van daarin voorziening.

Waarop aan de commissie wierd verzogt gezegde memorie van de 
schoolmeester te mogen zien, die ook terstond wierd gehaald, en waaruit 
zeker bleek, /indien het alles zo ware gepasseerd/ dat Smits wat ruim van 
zeggen was geweest, dog hetwelk van dat gevolg was, dat Smits een goed deel 
daarvan ontkende, voorts zeggende dat hij nooit voornemens ware geweest 
meer in rekening te brengen als hij had geleverd, en dat de reden waarom hij 
niet meer hadde gebakken, was, dat hij van dat zoort van materialen niet 
meer hadde, dat hij dat ook had gezegt aan de jongen die het brood bij de 
meester hadde gebragt, maar dat die verzuimt hadde dat aan de meester te 
zeggen.

Vervolgens in absentie van de commissie en Smits gedelibereert zijnde, is 
goedgevonden, die zaak is het mogelijk in der minne te beslisschen en uit de 
wereld te maken, zodat Smits behoord te declareren, dat hij althans niet meer 
in rekening zal brengen als door hem is geleverd, en indien er een of andere 
uitdrukking hem is ontvallen, die niet zo is geweest als wel behorende, zulks 
in haastigheid is geschied en dat daarmede de commissie behoord genoegen 
te nemen. Dit aan hunlieden voorgesteld zijnde, namen zij daarmede 
wederzijds genoegen en wierd dus de zaak volkomen afgedaan.

Is gecompareert Melis Naaktgeboren, dewelke produceerde eenige betaalde 
rekeningen, rakende de boedel van Jacob Heeren, welke met elkander bedroe-
gen de zomma van f 878:-:- behalve nog 3, waaruit men niet zeer konde 
komen, dog welke waarschijnelijk beloven f 173:8:- en dus tezamen f 1051:8:-, 
behalve dat daarbij is gerekent eenige kosten, van de opvoeding der kinderen 
door Leendert van Heeren; - waarover met den anderen gedelibereert zijnde, is 
geresolveert aan Cornelis van Heeren, wonende onder Oudbeijerland daarvan 
per missive kennis te geven.

Is gelezen een missive van den Bailliuw van den lande van Strijen, 
inhoudende dat bij hem was ontfangen van den advocaat fiscaal en 
procureur-generaal over de voormalige gewesten van Holland en Zeeland, het 
signalement van vijf perzonen met copie waarvan in gemelde missive 
ingesloten, met last dat de municip. hunne uiterste devoiren zoude 
aanwenden om de perzonen of wel een of meerdere derzelven aan te houden, 
en hem daarvan kennis geven. Aangenomen voor notificatie ten einde zig 
daarna te gedragen.



Is gelezen een aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland, inhoudende ontfangen te hebben een 
extract uit het register van de resolutien van den agent van finantien der Bat. 
republiek, waarvan zij copie daarnevens zonden, met last binnen 14 na de 
receptie daarvan op te geven, of en zo ja welke goederen in de termen van 
gedagte resolutien vallende onder onze jurisdictie gelegen zijn. 

Waarover gedelibereert zijnde, is om reden er geene zodanige goederen in 
die resolutie (die ook wierd gelezen) voorkwamen, goedgevonden en die aan-
schrijving op die wijs te beantwoorden. 

Nog is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorge-
melde bestuur van 12 July ll., inhoudende ontvangen te hebben een missive 
van den agent van finantien der Bat.e Republiek, met betrekking de 
verpagting der thienden, behorende tot de voormaligen in Frankrijk of 
anderen aan Frankrijk vereenigde Departementen &c. Aangenomen voor 
notificatie. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e Augustus 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e Augustus 1798, het vierde jaar der 
Bataafsche vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het intermediair 
administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, genomen op 27e 
julij 1798, behelzende dat bij hun was gelezen een extract uit het Register der 
decreten van het Intermediair wetgevend lighaam des Bataafschen volks van 
den 24 Junij 1798, inhoudende, dat bij hun was gelezen een missive van het 
Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende dat er 
ware gedecreteert, dat, met tenietdoening der in de voorsz. missive gemelde 
resolutie van 28 Januarij 1723 het aan alle municipaliteiten binnen dit 
voormalig gewest, voortaan zal vrijstaan, voor de waarde ter te voren 
omschreven afkoopspenningen aan te kopen, obligatien, ten laste van Bataaf-
sche Republiek, mits dat dezelve worden geexhibeerd aan de secretaris van 
het administratief van het voorz. voormalig Gewest, of van zodanig ander 
bestuur als daartoe in het vervolg van tijd, zal werden geregtigt, &c. 
Aangenomen voor notificatie, ten einde zig in tijd en wijlen daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van het voorsz. bestuur, inhoudende een 
extract uit het register der besluiten van het intermediair uitvoerend bewind 
der Bataafsche Republiek van de 23 Julij 1798, hoofdzakelijk van dezen 
inhoud, dat thans vele militairen zich niet ontzien, om tegens den wil hunner 
commandeerende officieren en zonder behoorlijk consent zich in het huwelijk 
te begeven, en daarom de Municipaliteiten en verdere collegien, welke in de 
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Is gelezen een aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland, inhoudende ontfangen te hebben een 
extract uit het register van de resolutien van den agent van finantien der Bat. 
republiek, waarvan zij copie daarnevens zonden, met last binnen 14 na de 
receptie daarvan op te geven, of en zo ja welke goederen in de termen van 
gedagte resolutien vallende onder onze jurisdictie gelegen zijn.

Waarover gedelibereert zijnde, is om reden er geene zodanige goederen in 
die resolutie (die ook wierd gelezen) voorkwamen, goedgevonden en die aan-
schrijving op die wijs te beantwoorden.

Nog is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorge-
melde bestuur van 12 July ll., inhoudende ontvangen te hebben een missive 
van den agent van finantien der Bat.e Republiek, met betrekking de 
verpagting der thienden, behorende tot de voormaligen in Frankrijk of 
anderen aan Frankrijk vereenigde Departementen &c. Aangenomen voor 
notificatie.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e Augustus 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag den 
15e Augustus 1798, het vierde jaar der 
Bataafsche vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het intermediair 
administratief bestuur van het voormalig gewest Holland, genomen op 27e 
julij 1798, behelzende dat bij hun was gelezen een extract uit het Register der 
decreten van het Intermediair wetgevend lighaam des Bataafschen volks van 
den 24 Junij 1798, inhoudende, dat bij hun was gelezen een missive van het 
Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende dat er 
ware gedecreteert, dat, met tenietdoening der in de voorsz. missive gemelde 
resolutie van 28 Januarij 1723 het aan alle municipaliteiten binnen dit 
voormalig gewest, voortaan zal vrijstaan, voor de waarde ter te voren 
omschreven afkoopspenningen aan te kopen, obligatien, ten laste van Bataaf-
sche Republiek, mits dat dezelve worden geexhibeerd aan de secretaris van 
het administratief van het voorz. voormalig Gewest, of van zodanig ander 
bestuur als daartoe in het vervolg van tijd, zal werden geregtigt, &c. 
Aangenomen voor notificatie, ten einde zig in tijd en wijlen daarna te 
gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van het voorsz. bestuur, inhoudende een 
extract uit het register der besluiten van het intermediair uitvoerend bewind 
der Bataafsche Republiek van de 23 Julij 1798, hoofdzakelijk van dezen 
inhoud, dat thans vele militairen zich niet ontzien, om tegens den wil hunner 
commandeerende officieren en zonder behoorlijk consent zich in het huwelijk 
te begeven, en daarom de Municipaliteiten en verdere collegien, welke in de 



haren met huwelijkszaken mogten gechargeert zijn, de nodige orders behoren 
te geven om zorge te dragen, dat er geene militairen in ondertrouw werden 
opgenomen, als diegenen dewelke een behoorlijk consentbriefje hebben 
geproduceerd, waarom zij ons bij dezen aanschrijven en gelasten zig conform 
derzelver inhoud te gedragen. Aangenomen overeenkomstig dezelve te 
handelen. 

Is gelezen een aanschrijving van het voormelde bestuur, inhoudende dat de 
instructie welke aan de municipaliteiten bij de reorganisatie in de maanden 
Maart of April 11. is ter hand gesteld, voor zoverre die strijdig is met de acte 
van staatsregeling, moet worden gehouden voor vernietigt, en wel Art. 2, 3, 9, 
10 en 11, doch dat de overige in werking blijven, tot zolange door het 
vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks ook in dezen nader zal 
worden voorzien. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het bovengemelde 
bestuur, inhoudende dat de ordonnantie op het trouwen en begraven, door de 
gewezene staten van Holland en Westfriesland, op den 26e October 1695 
gearresteerd, zal blijven in volle kracht en werking tot nader order. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een notificatie van hetzelfde bestuur, inhoudende dat door den 
agent van oorlog was aangesteld eene Commissie tot de Burgerwapening voor 
dit voormalig Gewest Holland, bestaande uit de burgers H. van der Spek, A. 
Oltmans en A. Kersten, verder met last aan de respective municipaliteiten om, 
wanneer zij de nodige aanschrijving en registratie lijsten van de voornoemde 
commissien zullen hebben ontfangen, daadlijk hare ingezetenen te doen 
oproepen, ten einde dezelven onder de gewapende of contribuabelen worden 
ingeschreven, en voorts dezelve lijsten ten spoedigste aan voornoemde 
commissie weder terug te zenden, ten einde door hun de organisatie zoude 
kunnen werden daargesteld, &c. Aangenomen zig daarna te zullen gedragen. 

Voorts word gelezen een aanschrijving van de commissie tot de Algemeene 
Directie der Bataafsche Gewapende Burgermacht van het voormalig Gewest 
Holland, inhoudende, om alle Gewapende Burgers dezer plaatsen, de officie-
ren daaronder begrepen, op te roepen, ten einde hun hoofdelijk de verklaring 
in gemelde aanschrijving vervat af te nemen, en van de weigeragtigen binnen 
veertien dagen kennis te geven. 

Geresolveert heden avond ten agt uren gemelde burgers tot dat einde op te 
roepen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalige Gewest Holland, inhoudende dat 
bij hun was gelezen een missive van deze Municipaliteit, daarbij overzendende 
de declaratien der reiskosten van de vier kiezers, benoemd in onze 
grondvergaderingen, alsmede de extra gevallen kosten, met verzoek dat 
dezelve zo spoedig mogelijk werden voldaan. 

En bij hun geresolveert was, ons bij extract te renvoijeeren aan den 
duidelijke letter van den advertentie van het Intermediair uitvoerend bewind 
der Bataafsche Republiek van 17 Julij 1798, onder andere geplaatst in de 
Haagsche Courant van 20 julij daaraanvolgende. 

Waarop de voorzitter zegt, dat hij gevoelende de ongelijkheid in dat opzicht, 
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haren met huwelijkszaken mogten gechargeert zijn, de nodige orders behoren 
te geven om zorge te dragen, dat er geene militairen in ondertrouw werden 
opgenomen, als diegenen dewelke een behoorlijk consentbriefje hebben 
geproduceerd, waarom zij ons bij dezen aanschrijven en gelasten zig conform 
derzelver inhoud te gedragen. Aangenomen overeenkomstig dezelve te 
handelen.

Is gelezen een aanschrijving van het voormelde bestuur, inhoudende dat de 
instructie welke aan de municipaliteiten bij de reorganisatie in de maanden 
Maart of April ll. is ter hand gesteld, voor zoverre die strijdig is met de acte 
van staatsregeling, moet worden gehouden voor vernietigt, en wel Art. 2, 3, 9, 
10 en 11, doch dat de overige in werking blijven, tot zolange door het 
vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks ook in dezen nader zal 
worden voorzien. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het bovengemelde 
bestuur, inhoudende dat de ordonnantie op het trouwen en begraven, door de 
gewezene staten van Holland en Westfriesland, op den 26e October 1695 
gearresteerd, zal blijven in volle kracht en werking tot nader order. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een notificatie van hetzelfde bestuur, inhoudende dat door den 
agent van oorlog was aangesteld eene Commissie tot de Burgerwapening voor 
dit voormalig Gewest Holland, bestaande uit de burgers H. van der Spek, A. 
Oltmans en A. Kersten, verder met last aan de respective municipaliteiten om, 
wanneer zij de nodige aanschrijving en registratie lijsten van de voornoemde 
commissien zullen hebben ontfangen, daadlijk hare ingezetenen te doen 
oproepen, ten einde dezelven onder de gewapende of contribuabelen worden 
ingeschreven, en voorts dezelve lijsten ten spoedigste aan voornoemde 
commissie weder terug te zenden, ten einde door hun de organisatie zoude 
kunnen werden daargesteld, &c. Aangenomen zig daarna te zullen gedragen.

Voorts word gelezen een aanschrijving van de commissie tot de Algemeene 
Directie der Bataafsche Gewapende Burgermacht van het voormalig Gewest 
Holland, inhoudende, om alle Gewapende Burgers dezer plaatsen, de officie-
ren daaronder begrepen, op te roepen, ten einde hun hoofdelijk de verklaring 
in gemelde aanschrijving vervat af te nemen, en van de weigeragtigen binnen 
veertien dagen kennis te geven.

Geresolveert heden avond ten agt uren gemelde burgers tot dat einde op te 
roepen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalige Gewest Holland, inhoudende dat 
bij hun was gelezen een missive van deze Municipaliteit, daarbij overzendende 
de declaratien der reiskosten van de vier kiezers, benoemd in onze 
grondvergaderingen, alsmede de extra gevallen kosten, met verzoek dat 
dezelve zo spoedig mogelijk werden voldaan.

En bij hun geresolveert was, ons bij extract te renvoijeeren aan den 
duidelijke letter van den advertentie van het Intermediair uitvoerend bewind 
der Bataafsche Republiek van 17 Julij 1798, onder andere geplaatst in de 
Haagsche Courant van 20 julij daaraanvolgende.

Waarop de voorzitter zegt, dat hij gevoelende de ongelijkheid in dat opzicht, 



onder andere met de schout van Strijen had gesproken, dewelke ook daarvan 
overtuigt zijnde, aan hem hadde gezonden een copie missive, zooals dezelve 
door de municipaliteit van Strijen aan het wetgevend lighaam deze week zal 
werden gezonden, welke copie missive door de secretaris wierd gelezen, en 
inhield de inconveniënten dewelke uit de verdeling van ons district zoals het 
nu is gedaan, voortvloeijen en hetwelk zeer wel zouden kunnen worden veran-
derd, wanneer de districten meer uit naast elkander gelegene dorpen werden 
gecomposeert en de hoofdplaatzen zo na mogelijk in het midden gebragt, 
verzoekende dat zij elk in hare wijsheid zodanige verandering en verbetering 
daarin gelieven te maken als nodig geoordeelt zal worden te behoren. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden zich met deze copie missive 
hoofdzakelijk te conformeren, doch met bijvoeging dat, het zij er onverhoopt 
geen verandering in moge komen, of dat aan het verlangen der municip. 
werde voldaan, in beide gevallen door hunl. moge werden gedecreteert, dat de 
kosten door alle de grondvergaderingen van zodanig gelijkelijk werden 
gedragen. 

Wordende de secretaris gelast zodanige missive ten spoedigste te expedië-
ren, alsmede den schout van Strijen mede per missive kennis te geven van 
deze resolutie en hem bedanken voor zijne genomen moeite. 

Is gecompareert den Burger La Fosse van Dordrecht, op wiens Last was 
gedagvaart de Bailliuw Kluit, dewelke de reden te kennen gaf, waarom hij 
zulks hadde gedaan, daarin bestaande, dat hij aan Kluit nu omtrent 21/2  
Jaren geleden, een Sabel hadde verkocht voor f 14.10.-, dat hij (omdat Kluit 
niet omzag om hem te betalen) in 't najaar 1797 aan de Schipper Hendrik 
Bouman had gegeven een gequiteerde Rekening daarvan, met verzoek dat hij 
bij Kluit zoude gaan en vragen om betaling, dat Bouman zulks had gedaan, en 
de Bailliuw zeide, ik zal de quitantie maar houden, ik kom morgen of overmor-
gen in de stad en dan zal ik hem wel betalen. Dat hij hem Eenige tijd daarna 
ziende voorbijgaan, aan hem vraagde, of Bouman hem den quitantie had 
gegeven, hij daarop zeide Ja, maar ik heb nu zoo veel geld niet bij mij, als ik 
weer in de Stad kom, zal ik Uw voldoen. 
Dat er voorts een geruimen tijd was verloopen, en hij niet na hem om zag, hij 
hem ontmoetede bij de scheepstimmerwerf van Jan Schouten, en er hem 
weder over aansprak. 

Dat hij doe aan hem hadde gezegd: Ik zal 'er de Schipper over spreken, ik 
betaal zoo veele Rekeningen in een jaar, en ik heb quitantie van uw, dus weet 
ik niet regt of ik Uw betaald heb of niet. 
Dat hij daarop tot hem had gezegt: dan zullen wij zamen de Schipper gaan 
spreken, die zal ons wel zeggen wat er van de zaak is, zoud gij nu zeggen dat 
Gij niet weet of Gij mij betaald heb of niet? 

Dat de Bailliuw vervolgens ware ingegaan in de herberg aan het hekken 
daar Bloot heeft gewoond, en aldaar een Glas bier commandeerde, dat hij 'er 
ook inging en zulks deed, dat zij daar eenige tijd vertoeft hebbende, de 
Bailliuw aan hem vroeg, of hij verder gaan moest, hij daarop had geantwoord: 
Ja, ik ga met Uw, om de Schipper te spreken. 

Dat de bailliuw daarop hadde gezegt: dat is niet nodig, en mi verrinem ik 

het nm  «Te te hetaleri;  dat dit het is 't geen hij aan de Municipaliteit had te 
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onder andere met de schout van Strijen had gesproken, dewelke ook daarvan 
overtuigt zijnde, aan hem hadde gezonden een copie missive, zooals dezelve 
door de municipaliteit van Strijen aan het wetgevend lighaam deze week zal 
werden gezonden, welke copie missive door de secretaris wierd gelezen, en 
inhield de inconveniënten dewelke uit de verdeling van ons district zoals het 
nu is gedaan, voortvloeijen en hetwelk zeer wel zouden kunnen worden veran-
derd, wanneer de districten meer uit naast elkander gelegene dorpen werden 
gecomposeert en de hoofdplaatzen zo na mogelijk in het midden gebragt, 
verzoekende dat zij elk in hare wijsheid zodanige verandering en verbetering 
daarin gelieven te maken als nodig geoordeelt zal worden te behoren.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden zich met deze copie missive 
hoofdzakelijk te conformeren, doch met bijvoeging dat, het zij er onverhoopt 
geen verandering in moge komen, of dat aan het verlangen der municip. 
werde voldaan, in beide gevallen door hunl. moge werden gedecreteert, dat de 
kosten door alle de grondvergaderingen van zodanig gelijkelijk werden 
gedragen.

Wordende de secretaris gelast zodanige missive ten spoedigste te expedië-
ren, alsmede den schout van Strijen mede per missive kennis te geven van 
deze resolutie en hem bedanken voor zijne genomen moeite.

Is gecompareert den Burger La Fosse van Dordrecht, op wiens Last was 
gedagvaart de Bailliuw Kluit, dewelke de reden te kennen gaf, waarom hij 
zulks hadde gedaan, daarin bestaande, dat hij aan Kluit nu omtrent 2½ 
Jaren geleden, een Sabel hadde verkocht voor ƒ 14.10.-, dat hij (omdat Kluit 
niet omzag om hem te betalen) in 't najaar 1797 aan de Schipper Hendrik 
Bouman had gegeven een gequiteerde Rekening daarvan, met verzoek dat hij 
bij Kluit zoude gaan en vragen om betaling, dat Bouman zulks had gedaan, en 
de Bailliuw zeide, ik zal de quitantie maar houden, ik kom morgen of overmor-
gen in de stad en dan zal ik hem wel betalen. Dat hij hem Eenige tijd daarna 
ziende voorbijgaan, aan hem vraagde, of Bouman hem den quitantie had 
gegeven, hij daarop zeide Ja, maar ik heb nu zoo veel geld niet bij mij, als ik 
weer in de Stad kom, zal ik Uw voldoen.
Dat er voorts een geruimen tijd was verloopen, en hij niet na hem om zag, hij 
hem ontmoetede bij de scheepstimmerwerf van Jan Schouten, en er hem 
weder over aansprak.

Dat hij doe aan hem hadde gezegd: Ik zal 'er de Schipper over spreken, ik 
betaal zoo veele Rekeningen in een jaar, en ik heb quitantie van uw, dus weet 
ik niet regt of ik Uw betaald heb of niet.
Dat hij daarop tot hem had gezegt: dan zullen wij zamen de Schipper gaan 
spreken, die zal ons wel zeggen wat er van de zaak is, zoud gij nu zeggen dat 
Gij niet weet of Gij mij betaald heb of niet? 

Dat de Bailliuw vervolgens ware ingegaan in de herberg aan het hekken 
daar Bloot heeft gewoond, en aldaar een Glas bier commandeerde, dat hij 'er 
ook inging en zulks deed, dat zij daar eenige tijd vertoeft hebbende, de 
Bailliuw aan hem vroeg, of hij verder gaan moest, hij daarop had geantwoord: 
Ja, ik ga met Uw, om de Schipper te spreken.

Dat de bailliuw daarop hadde gezegt: dat is niet nodig, en nu verdoem ik 
het om Je te betalen; dat dit het is 't geen hij aan de Municipaliteit had te 



communiceren. 
Voorts compareerde Hendrik Bouman, als ook door hem gedagvaart zijnde, 

en dewelke zeide, dat hij van La Fosse had ontvangen een Gequiteerden Reke-
ning, bedragende f 14.10.- van een Geleverden Sabel, met verzoek dat hij bij 
Kluit zoude gaan en vragen om betaling, dat hij zulks gedaan hadde, en den 
Bailliuw die quitantie in handen hebbende zeide: nu, ik kom eerstdaags in de 
stad en dan zal ik dien Burger zijn Geld wel geven, dat hij daarop gezegt 
hadde, Bailliuw dan verzoek ik de Quitantie terug, doch dat hij die niet had 
willen geven, en hij voorts aan La Fosse daarvan berigt hadde gedaan. 

Waarop gedelibereert zijnde, is algemeen Geoordeeld, hoezeer het uit beide 
de voormelde berigten duidelijk blijkt, dat de Bailliuw aan La Fosse die f 

14.10.- nooit heeft betaald, dat er de Municipaliteit niets aan kan doen, 
vermits hij quitantie heeft, wordende dit aan de Burger La Fosse 
Gecommuniceerd, dewelke zeide, dat hij dit ook zeer wel begreep, en dit door 
zijne komst alhier en de dagvaarding van de Bailliuw en Bouman, zijne 
intentie zo zeer niet ware geweest, maar wel om de Municipaliteit dezer plaats 
te doen zien en gevoelen wat man de Bailliuw van Strijen is, die niet waardig 
is, dat hij ooit of immer, door den Burger tot het bekleeden van Eenige post 
word gestemt, al was het slegts de post van straatschopper. 

Voorts zegt de voorzitter, dat hij de vergadering in consideratie geeft, of de 
vroedvrouw, indien zij bij een ongetrouwd vrouwperzoon in Barensnood word 
geroepen en dezelven verlost, niet verpligt is, daarvan aan hem, als schout, 
kennis te geven, en daarbij, wie zo een vrouwsperzoon tot vader heeft 
genoemt, althans zowel als aan de bailliuw, schoon die heeft gezegd, dat zulks 
niet nodig is. 

Waarop gedelibereert zijnde, is unaniem Geoordeeld, dat zij zulks wel 
degelijk verpligt is, en zij ook daarvoor haar Eed heeft afgelegt. 

Voorts zegt denzelven, dat hij met Hendriksje Stoker heeft gesproken, en 
dat die hem heeft gezegt, nooit vleeschelijke conversatie met iemand te 
hebben gehad dan met Jacobus Kooijmans, daar zij ook op was verlost, 
alsmede dat hij haar had belooft, indien zij zwanger wierd, hij ze dan zoude 
trouwen, dog niet zwanger wordende, ze dan een schort zoude kopen; 
dat hij voorzitter vervolgens ware gegaan bij Huibert Kooijmans om zijn zoon 
te spreken, dog denzelven niet thuis vindende, zeide de moeder, dat zij wel 
wist dat hij ze nooit zoude trouwen. Dat hij haar het zondige en onbetamelijke 
daarvan had onder het oog gebragt en zij voorts zeide dat zij hem had gezegt 
dat hij het kind dan mede moest onderhouden, dat hij doe aan haar had 
verzogt, als hij thuis kwam, te zeggen, om bij hem eens te komen, doch hem 
niet vernomen hadde, dat hij hem nu ll. maandag had laten dagvaarden tegen 
heden voor de municip., doch dat hij gezegt hadde, niet konde komen, omdat 
hij van huis moest. 

De voorzitter communiceert dat de burger C. van Gink en Hk. de Ruijter 
een zeker dispuut hebben betreklijk een gedeelte van het huis, dat C. van 
Gink bewoont, dat C. van Gink van oordeel is, dat de drie maanden waarvan 
in de huursedul gesproken word, zijnde drie maanden van ider jaar voor Meij 
en dat H. de Ruijter sustineert dat hij bij voorbeeld, ider dag kan zeggen over 
drie maanden kom ik er in woonen, dat zij beiden in hun gevoelen zijn, 
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communiceren.
Voorts compareerde Hendrik Bouman, als ook door hem gedagvaart zijnde, 

en dewelke zeide, dat hij van La Fosse had ontvangen een Gequiteerden Reke-
ning, bedragende ƒ 14.10.- van een Geleverden Sabel, met verzoek dat hij bij 
Kluit zoude gaan en vragen om betaling, dat hij zulks gedaan hadde, en den 
Bailliuw die quitantie in handen hebbende zeide: nu, ik kom eerstdaags in de 
stad en dan zal ik dien Burger zijn Geld wel geven, dat hij daarop gezegt 
hadde, Bailliuw dan verzoek ik de Quitantie terug, doch dat hij die niet had 
willen geven, en hij voorts aan La Fosse daarvan berigt hadde gedaan.

Waarop gedelibereert zijnde, is algemeen Geoordeeld, hoezeer het uit beide 
de voormelde berigten duidelijk blijkt, dat de Bailliuw aan La Fosse die ƒ
14.10.- nooit heeft betaald, dat er de Municipaliteit niets aan kan doen, 
vermits hij quitantie heeft, wordende dit aan de Burger La Fosse 
Gecommuniceerd, dewelke zeide, dat hij dit ook zeer wel begreep, en dit door 
zijne komst alhier en de dagvaarding van de Bailliuw en Bouman, zijne 
intentie zo zeer niet ware geweest, maar wel om de Municipaliteit dezer plaats 
te doen zien en gevoelen wat man de Bailliuw van Strijen is, die niet waardig 
is, dat hij ooit of immer, door den Burger tot het bekleeden van Eenige post 
word gestemt, al was het slegts de post van straatschopper.

Voorts zegt de voorzitter, dat hij de vergadering in consideratie geeft, of de 
vroedvrouw, indien zij bij een ongetrouwd vrouwperzoon in Barensnood word 
geroepen en dezelven verlost, niet verpligt is, daarvan aan hem, als schout, 
kennis te geven, en daarbij, wie zo een vrouwsperzoon tot vader heeft 
genoemt, althans zowel als aan de bailliuw, schoon die heeft gezegd, dat zulks 
niet nodig is.

Waarop gedelibereert zijnde, is unaniem Geoordeeld, dat zij zulks wel 
degelijk verpligt is, en zij ook daarvoor haar Eed heeft afgelegt.

Voorts zegt denzelven, dat hij met Hendriksje Stoker heeft gesproken, en 
dat die hem heeft gezegt, nooit vleeschelijke conversatie met iemand te 
hebben gehad dan met Jacobus Kooijmans, daar zij ook op was verlost, 
alsmede dat hij haar had belooft, indien zij zwanger wierd, hij ze dan zoude 
trouwen, dog niet zwanger wordende, ze dan een schort zoude kopen;
dat hij voorzitter vervolgens ware gegaan bij Huibert Kooijmans om zijn zoon 
te spreken, dog denzelven niet thuis vindende, zeide de moeder, dat zij wel 
wist dat hij ze nooit zoude trouwen. Dat hij haar het zondige en onbetamelijke 
daarvan had onder het oog gebragt en zij voorts zeide dat zij hem had gezegt 
dat hij het kind dan mede moest onderhouden, dat hij doe aan haar had 
verzogt, als hij thuis kwam, te zeggen, om bij hem eens te komen, doch hem 
niet vernomen hadde, dat hij hem nu ll. maandag had laten dagvaarden tegen 
heden voor de municip., doch dat hij gezegt hadde, niet konde komen, omdat 
hij van huis moest.

De voorzitter communiceert dat de burger C. van Gink en Hk. de Ruijter 
een zeker dispuut hebben betreklijk een gedeelte van het huis, dat C. van 
Gink bewoont, dat C. van Gink van oordeel is, dat de drie maanden waarvan 
in de huursedul gesproken word, zijnde drie maanden van ider jaar voor Meij 
en dat H. de Ruijter sustineert dat hij bij voorbeeld, ider dag kan zeggen over 
drie maanden kom ik er in woonen, dat zij beiden in hun gevoelen zijn,



versterkt geworden door de practisijns, die ider van hun daarover geadvijseert 
heeft, en om die reden H. de Ruijter den 7 meij ll. door de bode aan van Gink 
heeft doen aanzeggen (zo hij zegt) dat hij er drie maanden daaraanvolgende en 
dus den 7 Augustus zelve in komt woonen, waarvan van Gink alleen weet dat 
de bode bij hem is geweest, maar wat hij heeft gezegt, hij is vergeten, dat H. de 
Ruijter aan hem schout ll. maandag heeft gelast, om C. van Gink aan te 
zeggen, binnen drie maanden er uit te wezen, gelijk hij ook heeft gedaan, en 
wanneer dit nu geen plaats heeft, hij denkt dat de Ruijter morgen zal komen 
om geweld te gebruiken, vragende de vergadering daarover dagt. Waarover 
geresolveert zijnde, is unaniem geresolveert, om comparitie te ordonneren aan 
partijen, eer men tot geweldadige middelen overgaat. 
De burger Van Gink verzoekt vervolgens comparitie eer men verder gaat, 

hetwelk hem word geaccordeert. 

Gecontinueerde vergadering des avonds ten half agt uren, absent de burger 
F. van der Giessen. 

Word bij de vergadering in deliberatie gebragt, of het niet billijk zoude zijn 
of men schade ll. maandag aan het klapwakershuisje veroorzaakt, door de 
wagen en paarden van S.L. Cohen, door hem wierden hersteld, omdat het 
gekomen was door onagtzaamheid, dewijl de paarden los hadden gestaan, en 
unaniem geoordeeld van ja, waarop wierd goedgevonden S.L. Cohen ogen-
bliklijk te roepen. Denzelven gecompareert zijnde, wierd hem door de 
voorzitter niet alleen zijne verpligting om de schade te herstellen onder het oog 
gebragt, maar ook het gevaarlijke van zodanige onvoorzigtige handelwijs, 
dewijl daardoor grote ongelukken zouden kunnen werden veroorzaakt. S.L. 
Cohen, daarvan overtuigd zijnde, nam aan de schade morgen te doe 
herstellen. 

Voorts te tijd daar zijnde, dat de gewapende burgers waren opgeroepen om 
de verklaring hoofdelijk af te leggen, wierden dezelve boven geroepen, en de 
aanschrijving hun voorgelezen, en voorts den eed afzonderlijk, hetwelk van 
dat gevolg was, dat van de 29 prezente 17 dezelve zoo niet weigerden, ten 
minsten bedankten om ze die avond te doen, en zeiden zig er nog op te 
moeten bedenken, en twee waren er absent, waarop is goedgevonden 
nogmaals en ten overvloede aanstaande zondag bij publicatie bekend te 
maken, dat diegenen welke nu nog voornemens zijn de verklaring te doen, die 
avond ten zeven uren zich voor de municipaliteit moeten vervoegen, in het 
regthuis, terwijl de zodanige die alsdan niet compareeren, zullen worden 
aangemerkt, als de verklaring formeel geweigerd te hebben, en alsdan aan de 
Commissie voor Directie voor Algemeene Burgerwapening in het voormalig 
Gewest Holland zullen werden opgegeven. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e Augustus 1709, het 
vierde jaar der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 19e augustus 
1798, het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid, absent 
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versterkt geworden door de practisijns, die ider van hun daarover geadvijseert 
heeft, en om die reden H. de Ruijter den 7 meij ll. door de bode aan van Gink 
heeft doen aanzeggen (zo hij zegt) dat hij er drie maanden daaraanvolgende en 
dus den 7 Augustus zelve in komt woonen, waarvan van Gink alleen weet dat 
de bode bij hem is geweest, maar wat hij heeft gezegt, hij is vergeten, dat H. de 
Ruijter aan hem schout ll. maandag heeft gelast, om C. van Gink aan te 
zeggen, binnen drie maanden er uit te wezen, gelijk hij ook heeft gedaan, en 
wanneer dit nu geen plaats heeft, hij denkt dat de Ruijter morgen zal komen 
om geweld te gebruiken, vragende de vergadering daarover dagt. Waarover 
geresolveert zijnde, is unaniem geresolveert, om comparitie te ordonneren aan 
partijen, eer men tot geweldadige middelen overgaat. 
  De burger Van Gink verzoekt vervolgens comparitie eer men verder gaat, 
hetwelk hem word geaccordeert.

Gecontinueerde vergadering des avonds ten half agt uren, absent de burger 
F. van der Giessen.

Word bij de vergadering in deliberatie gebragt, of het niet billijk zoude zijn 
of men schade ll. maandag aan het klapwakershuisje veroorzaakt, door de 
wagen en paarden van S.L. Cohen, door hem wierden hersteld, omdat het 
gekomen was door onagtzaamheid, dewijl de paarden los hadden gestaan, en 
unaniem geoordeeld van ja, waarop wierd goedgevonden S.L. Cohen ogen-
bliklijk te roepen. Denzelven gecompareert zijnde, wierd hem door de 
voorzitter niet alleen zijne verpligting om de schade te herstellen onder het oog
gebragt, maar ook het gevaarlijke van zodanige onvoorzigtige handelwijs, 
dewijl daardoor grote ongelukken zouden kunnen werden veroorzaakt. S.L. 
Cohen, daarvan overtuigd zijnde, nam aan de schade morgen te doe 
herstellen.

Voorts te tijd daar zijnde, dat de gewapende burgers waren opgeroepen om 
de verklaring hoofdelijk af te leggen, wierden dezelve boven geroepen, en de 
aanschrijving hun voorgelezen, en voorts den eed afzonderlijk, hetwelk van 
dat gevolg was, dat van de 29 prezente 17 dezelve zoo niet weigerden, ten 
minsten bedankten om ze die avond te doen, en zeiden zig er nog op te 
moeten bedenken, en twee waren er absent, waarop is goedgevonden 
nogmaals en ten overvloede aanstaande zondag bij publicatie bekend te 
maken, dat diegenen welke nu nog voornemens zijn de verklaring te doen, die 
avond ten zeven uren zich voor de municipaliteit moeten vervoegen, in het 
regthuis, terwijl de zodanige die alsdan niet compareeren, zullen worden 
aangemerkt, als de verklaring formeel geweigerd te hebben, en alsdan aan de 
Commissie voor Directie voor Algemeene Burgerwapening in het voormalig 
Gewest Holland zullen werden opgegeven.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e Augustus 1709, het 
vierde jaar der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 19e augustus 
1798, het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid, absent 



de burger J.H. Bijvank 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Cornelis Pluimert, weduwnaar van 
Sijgje de Vlaming met Lijntje van der Giessen, wed. van Arij van der Giessen, 
beide van 's-Gravendeel. 

Is gecompareert Hendriksje Stoker dewelke door de voorzitter wierd 
onderhouden over al datgene hetwelk denzelven aan haar alleen had gevraagt, 
zie de notulen der voorgaande vergadering, met dat gevolg dat zij 't op dezelve 
wijs beantwoorde, als zij tevoren had gedaan. Derhalve zo, dat Jacobus 
Kooijmans van haar kind vader is, waarop ook de president haar deze en gene 
vraag deed, ten gevolge hebbende zodanig antwoord, waaruit bleek dat zij wel 
met genoegen het werk had verrigt, maar ook tevens dat zij met niemand 
anders te doen gehad, dan met Jacobus Kooijmans. 

De burger Jacobus Kooijmans, mede gedagvaart zijnde, en weder niet 
gecompareert is in deliberatie gebragt, hoe te handelen in die zaak en 
geresolveert om met een regtsgeleerde daarover te spreken, en wel met de 
procureur Felders, wordende zulks opgedragen aan de secretaris, die dat ook 
op zich nam. 

Hedenmorgen de gewapende burgers, die 11. woensdagavond nog niet 
hadden kunnen resolveren, om de nieuwe verklaring af te leggen, bij 
publicatie nogmaals opgeroepen zijnde, ten dien einde compareerde alleen 
Teunis Visser, die dezelve afleide, waarna de secretaris gelast wierd om aan de 
commissie van Algemene Directie van Gewapende Burgermacht in het 
voormalig Gewest Holland in den Haag opgave daarvan te doen, met naam en 
toenaam der zulken die geweigerd hebben, ingevolge de aanschrijving van 
gemelde commissien. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e september 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 5 
September 1798, het vierde jaar der 
Bataafschen vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent. 

De voorzitter zegt, dat hij in de voorleden week, van den burger Repelaer 
had vernomen dat den advt. van der Pot van Rotterdam in Dordt was en hij 
nu wel eens op 's Gravendeel zoude willen komen, indien het hem verzogt 
wierd, ten einde inspectie te nemen, omtrent dat eind straat van den hoek af 
tot bij Jan van Soest. Dat hij daarop hadde gezegt, dat zulks zeer goed was en 
de municipaliteit daar vriendschap mede zoude werden gedaan, dat voorts 
van der Pot en Repelaer op het dorp waren geweest en hij voorzitter met vier 
schepenen naar voorsz. eind straat waren gegaan, dat zij het bezigtigt 
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de burger J.H. Bijvank
Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Cornelis Pluimert, weduwnaar van 
Sijgje de Vlaming met Lijntje van der Giessen, wed. van Arij van der Giessen, 
beide van 's-Gravendeel.

Is gecompareert Hendriksje Stoker dewelke door de voorzitter wierd 
onderhouden over al datgene hetwelk denzelven aan haar alleen had gevraagt, 
zie de notulen der voorgaande vergadering, met dat gevolg dat zij 't op dezelve 
wijs beantwoorde, als zij tevoren had gedaan. Derhalve zo, dat Jacobus 
Kooijmans van haar kind vader is, waarop ook de president haar deze en gene 
vraag deed, ten gevolge hebbende zodanig antwoord, waaruit bleek dat zij wel 
met genoegen het werk had verrigt, maar ook tevens dat zij met niemand 
anders te doen gehad, dan met Jacobus Kooijmans.

De burger Jacobus Kooijmans, mede gedagvaart zijnde, en weder niet 
gecompareert is in deliberatie gebragt, hoe te handelen in die zaak en 
geresolveert om met een regtsgeleerde daarover te spreken, en wel met de 
procureur Felders, wordende zulks opgedragen aan de secretaris, die dat ook 
op zich nam.

Hedenmorgen de gewapende burgers, die ll. woensdagavond nog niet 
hadden kunnen resolveren, om de nieuwe verklaring af te leggen, bij 
publicatie nogmaals opgeroepen zijnde, ten dien einde compareerde alleen 
Teunis Visser, die dezelve afleide, waarna de secretaris gelast wierd om aan de 
commissie van Algemene Directie van Gewapende Burgermacht in het 
voormalig Gewest Holland in den Haag opgave daarvan te doen, met naam en 
toenaam der zulken die geweigerd hebben, ingevolge de aanschrijving van 
gemelde commissien.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 5e september 1798, het 
vierde jaar der Bataafsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 5 
September 1798, het vierde jaar der 
Bataafschen vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
geteekent.

De voorzitter zegt, dat hij in de voorleden week, van den burger Repelaer 
had vernomen dat den advt. van der Pot van Rotterdam in Dordt was en hij 
nu wel eens op 's Gravendeel zoude willen komen, indien het hem verzogt 
wierd, ten einde inspectie te nemen, omtrent dat eind straat van den hoek af 
tot bij Jan van Soest. Dat hij daarop hadde gezegt, dat zulks zeer goed was en 
de municipaliteit daar vriendschap mede zoude werden gedaan, dat voorts 
van der Pot en Repelaer op het dorp waren geweest en hij voorzitter met vier 
schepenen naar voorsz. eind straat waren gegaan, dat zij het bezigtigt 



hebbende, den advokaat zeide uit de situatie van het dorp zoude denken, dat 
hetzelve eind straat niet tot het dorp behoorde, nadat hij alvorens aan 
Repelaer had gezegt of geproponeert, om het hekken het einde de straat te 
plaatzen, en dat dan een contract gemaakt wierde tusschen het 
poldersbestuur, en de Municip. 

doch waar Repelaer niet heen wilde, zeggende dat hij geen vrijheid vond, 
om iets van het regt van de polder weg te geven, doch indien de Municip. het 
konde bewijzen, dat het tot het dorp behoorde, hij dan volkomen bereid was 
om het hekken te verplaatsen, meenende dat de Municip. van haar kant 
verpligt was om het te bewijzen, dewijl de polder in de possessie is; - dat van 
den Pot voorts aan hem voorzitter had verzogt, vrijdag in de stad nog eens bij 
hem te komen, dat hij dit met Bijvank en Bongers had gedaan, doch dat hij 
bij hetzelve advis bij nader overdenking zich hield, en dus zoo de municip 
geen bewijs konde produceeren, zijns oordeels er niets aan te doen ware, 
voegende erbij dat er mogelijk wel gelegenheid zoude voorkome, indien de 
kaarten gerequireert werden, en misschien de stad Dordt wel een kaart heeft 
van de ligging van 's Gravendeel, waaruit kan worden gezien hoe het met de 
zaak in questie gelegen is. 

De vergadering bedankte den voorzitter en de leden, dewelke dit werk mede 
verrigt hadden voor hunne genomene moeite. 

Is gelezen een aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland, dato 27 augustus 1798, inhoudende een 
last aan alle municipaliteiten om ingevolge hunne instructie van alle 
publicatien, notificatien en bekendmakingen door hun werdende gearresteert 
en gepubliceert, een exemplaar aan hetzelve bestuur te doen toekomen. 

Aangenomen om zich daarna te gedragen in zodanige gevallen, als zulks 
vereischt word. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op 
vrijdag den 31 Augustus 1798, inhoudende dat de vergadering op voordracht 
van den burger Romswinkel namens de minister van Finantie heeft gedecre-
teert en geresolveerd om aan den ontfanger-Generaal en de respective 
Ontvangers des Gemeene Middelen als mede de secretarissen en andere 
perzonen de ontfangst van het collateraal en andere oude middelen hebbende, 
en eindelijk de respective gaarders bij extract aan te schrijven. 
1° dat alle wisselbrieven door bewindhebberen van de Oostindische Compag-

nie getrokken op de voormalige Staten van Holland en Westfriesland en 
door dezelve tegens den eerste augustus 11. geaccepteert, in betaling van 
gemelde posten kunnen werden aangenomen en zonder eenige betaling van 
de hoegrootheid dezer posten. 

2° dat er geene afschrijvingen op wissels op differente dagen zullen worden 
toegelaten, en de gecombineerde posten, tenminsten het montant der 
wissels moeten bedragen. 

3° dat, ten einde een ider gelegenheid te geven, van het bedoelde emploij 
gebruik te maken, de wissels om het even waar zij ter betaling zijn 
aangewezen, op 's Lands comptoiren aangenomen moeten worden en 

4° dat ten einde alle fraudes te voorkomen een ider welke met zodanige 
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hebbende, den advokaat zeide uit de situatie van het dorp zoude denken, dat 
hetzelve eind straat niet tot het dorp behoorde, nadat hij alvorens aan 
Repelaer had gezegt of geproponeert, om het hekken het einde de straat te 
plaatzen, en dat dan een contract gemaakt wierde tusschen het 
poldersbestuur, en de Municip. 

doch waar Repelaer niet heen wilde, zeggende dat hij geen vrijheid vond, 
om iets van het regt van de polder weg te geven, doch indien de Municip. het 
konde bewijzen, dat het tot het dorp behoorde, hij dan volkomen bereid was 
om het hekken te verplaatsen, meenende dat de Municip. van haar kant 
verpligt was om het te bewijzen, dewijl de polder in de possessie is; - dat van 
den Pot voorts aan hem voorzitter had verzogt, vrijdag in de stad nog eens bij 
hem te komen, dat hij dit met Bijvank en Bongers had gedaan, doch dat hij 
bij hetzelve advis bij nader overdenking zich hield, en dus zoo de municip 
geen bewijs konde produceeren, zijns oordeels er niets aan te doen ware, 
voegende erbij dat er mogelijk wel gelegenheid zoude voorkome, indien de 
kaarten gerequireert werden, en misschien de stad Dordt wel een kaart heeft 
van de ligging van 's Gravendeel, waaruit kan worden gezien hoe het met de 
zaak in questie gelegen is.

De vergadering bedankte den voorzitter en de leden, dewelke dit werk mede 
verrigt hadden voor hunne genomene moeite.

Is gelezen een aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland, dato 27 augustus 1798, inhoudende een 
last aan alle municipaliteiten om ingevolge hunne instructie van alle 
publicatien, notificatien en bekendmakingen door hun werdende gearresteert 
en gepubliceert, een exemplaar aan hetzelve bestuur te doen toekomen.

Aangenomen om zich daarna te gedragen in zodanige gevallen, als zulks 
vereischt word.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op 
vrijdag den 31 Augustus 1798, inhoudende dat de vergadering op voordracht 
van den burger Romswinkel namens de minister van Finantie heeft gedecre-
teert en geresolveerd om aan den ontfanger-Generaal en de respective 
Ontvangers des Gemeene Middelen als mede de secretarissen en andere 
perzonen de ontfangst van het collateraal en andere oude middelen hebbende, 
 en eindelijk de respective gaarders bij extract aan te schrijven.
1° dat alle wisselbrieven door bewindhebberen van de Oostindische Compag-

nie getrokken op de voormalige Staten van Holland en Westfriesland en 
door dezelve tegens den eerste augustus ll. geaccepteert, in betaling van 
gemelde posten kunnen werden aangenomen en zonder eenige betaling van 
de hoegrootheid dezer posten.

2° dat er geene afschrijvingen op wissels op differente dagen zullen worden 
toegelaten, en de gecombineerde posten, tenminsten het montant der 
wissels moeten bedragen.

3° dat, ten einde een ider gelegenheid te geven, van het bedoelde emploij 
gebruik te maken, de wissels om het even waar zij ter betaling zijn 
aangewezen, op 's Lands comptoiren aangenomen moeten worden en

4° dat ten einde alle fraudes te voorkomen een ider welke met zodanige 



wisselbrieven eenige betaling op 's Lands comptoiren inbrengt, verpligt zal 
zijn zodanige wissel of wissels met aantekening van den datum en het 
comptoir waar de betaling geschied te quiteeren enz. en dat ten dien einde 
ook aan alle municipaliteiten bij dezen daarvan kennis word gegeven, ten 
einde aan hunner secretaris zulks te communiceren. 

En word direct aan de secretaris voormelde last ter kennisse gebragt, ten 
einde zich daarna te gedragen. 

Den 18 September de dag zijnde, waarop de commissie van Onderzoek 
wegens de geldheffing van 30e Junij en 10 Augustus 1796 te Dordrecht en 
ressort van dien, ingevolge een missive van dezelve in dato 7 september 11. 
alhier tot het doen van finaal onderzoek zoude vaceren en de municip of een 
commissie uit dezelve benevens de secretaris in gemelde missive was verzogt 
ten tijde van het onderzoek tegenwoordig te zijn, ten einde van hun noch 
zodanige ouvertures te geven, als zij ter voldoening van hunnen opgelegde last 
zouden vermeenen benodigt te hebben, had de voorzitter om goede redenen de 
geheele vergadering geconvoceert, tegen 's morgens de klokke agt uren op de 
eed, en om half negen uren verscheen de commissie bestaande uit de burgers 
Schultz van Haegen, Nibbelink, de Jong van Son en Krans, met adsumtie van 
de burgers Maasdam van Strijen, Leeuwenburg van Heinenoord en Van der 
Geen van Oudbeijerland. Dezelve burgers zitting genomen hebbende, verzocht 
den president aan de municip, de nodige inlichting, waarop door hunne 
secretaris de namen wierden opgelezen en voort door de municip. hunne 
vragen, voorzover ze wegens den staat en omstandigheden hunner burgeren 
bekend waren, beantwoord. Dit werk verrigt zijnde, begreep de municip. dat 
haar taak in dezen afgedaan ware, nam afscheid van de commissie en vertrok. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19 September 1798, het 4 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op woensdag den 19e 
September 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid, abs. 
de burgers Bijvank, Bongers en van Strijen. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, ge-
arresteert en geteekent. 

Is gelezen en extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 7e 
September ll. inhoudende een ampliatie der resolutie van 31 Aug. 1.1. 
betreklijk zodanige Oostindische Compagnies wisselbrieven, welke in betaling 
van 's Lands lasten en impositien werden aangenomen. 

Aangenomen voor notificatie, met last aan den secretaris om zich daarna in 
tijd en wijle te gedragen. 

Is gelezen een concept missive van de municipaliteit van Strijen, aan het 
vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen Volks, hoofdzakelijk 
inhoudende, de inconvenienten en nadelen welke uit de departementaale 
middelen, volgens de kaart van Mortier Covens en Comp. door dezen Waard te 
brengen onder het agste departement, hoofdplaats Middelburg, zoude voort- 
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wisselbrieven eenige betaling op 's Lands comptoiren inbrengt, verpligt zal 
zijn zodanige wissel of wissels met aantekening van den datum en het 
comptoir waar de betaling geschied te quiteeren enz. en dat ten dien einde 
ook aan alle municipaliteiten bij dezen daarvan kennis word gegeven, ten 
einde aan hunner secretaris zulks te communiceren.

En word direct aan de secretaris voormelde last ter kennisse gebragt, ten 
einde zich daarna te gedragen.

Den 18 September de dag zijnde, waarop de commissie van Onderzoek 
wegens de geldheffing van 30e Junij en 10 Augustus 1796 te Dordrecht en 
ressort van dien, ingevolge een missive van dezelve in dato 7 september ll. 
alhier tot het doen van finaal onderzoek zoude vaceren en de municip of een 
commissie uit dezelve benevens de secretaris in gemelde missive was verzogt 
ten tijde van het onderzoek tegenwoordig te zijn, ten einde van hun noch 
zodanige ouvertures te geven, als zij ter voldoening van hunnen opgelegde last 
zouden vermeenen benodigt te hebben, had de voorzitter om goede redenen de 
geheele vergadering geconvoceert, tegen 's morgens de klokke agt uren op de 
eed, en om half negen uren verscheen de commissie bestaande uit de burgers 
Schultz van Haegen, Nibbelink, de Jong van Son en Krans, met adsumtie van 
de burgers Maasdam van Strijen, Leeuwenburg van Heinenoord en Van der 
Geen van Oudbeijerland. Dezelve burgers zitting genomen hebbende, verzocht 
den president aan de municip, de nodige inlichting, waarop door hunne 
secretaris de namen wierden opgelezen en voort door de municip. hunne 
vragen, voorzover ze wegens den staat en omstandigheden hunner burgeren 
bekend waren, beantwoord. Dit werk verrigt zijnde, begreep de municip. dat 
haar taak in dezen afgedaan ware, nam afscheid van de commissie en vertrok.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 19 September 1798, het 4 
jaar der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op woensdag den 19e 
September 1798, het 4e jaar der Bat. Vrijheid, abs. 
de burgers Bijvank, Bongers en van Strijen.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, ge-
arresteert en geteekent.

Is gelezen en extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 7e 
September ll. inhoudende een ampliatie der resolutie van 31 Aug. l.l. 
betreklijk zodanige Oostindische Compagnies wisselbrieven, welke in betaling 
van 's Lands lasten en impositien werden aangenomen.

Aangenomen voor notificatie, met last aan den secretaris om zich daarna in 
tijd en wijle te gedragen.

Is gelezen een concept missive van de municipaliteit van Strijen, aan het 
vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen Volks, hoofdzakelijk 
inhoudende, de inconvenienten en nadelen welke uit de departementaale 
middelen, volgens de kaart van Mortier Covens en Comp. door dezen Waard te 
brengen onder het agste departement, hoofdplaats Middelburg, zoude voort-



vloeijen, met mondelinge propositie van den burger Maasdam, schout van 
Strijen, dat zodanig eene missive ook door de municip. alhier aan hetzelve 
bestuur werde gezonden, gelijk zulks ook waarschijnelijk reeds gedaan is van 
Oud Beijerland en van meerdere plaatsen in dezen Waard zal werden gevolgd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zulks ook te doen, met nog 
eenige bijvoeging en verandering. En is ook geresolveert om nochmaal 
aanzoek te doen om de verschoten gelden, door het dorp wegens het plaatsen 
en verplaatsen des lands loots op het hoofd en vandaar op het erf van den 
burger T. Lamme. 

Voorts scheide de vergadering tot heden namiddag ten vier uuren. 

Gecontinueerde vergadering des namiddags ten vier uren. 
Is gecompareert de procureur Bax van Dordt voor H. de Ruijter en de jood 

S.L. Cohen en nadat de regtdag tusschen Jacobus Koomans en Hendriksje 
Stoker door hunne procureurs Verhoeff en Felders, beide van Dordt en ook 
present was afgelopen, eischte Bax de huursedulle van H. de Ruijter betreklijk 
het voorste gedeelte van het huis door hem verhuurt aan Cornelis van Gink, 
en waaromtrent zij eenig verschil hadden, de voornaamste poincten gelezen 
zijnde, vraagde Bax van de Bode / die hij verzocht had dat prezent zoude 
komen / een schriftelijk relaas van de aanzegging door hem gedaan aan C. 
van Gink uit naam van H. de Ruijter, hetwelk de bode aannam hem te zullen 
bezorgen, voorzover hij zich dat antwoord nog konde rappelleren. 

Voorts bemerkende dat Van Gink prezent was, poogde hij die zaak in der 
minne te beslisschen, doch zulks liep vruchteloos af. 

Verder vraagde Bax of de gedagvaarde partij van den jood, namelijk Teuntje 
Ketting, ware gecompareert, en vernam van de bode dat ze niet ware 
gecompareert, en dewelke erbij voegde, doe hij ze dagvaarde, 't antwoord was 
zij wel wilde komen, indien zij geciteert wierd voor de vierschaar van Strijen en 
niet voor de municipaliteit al hier, dat zij daar niet mee nodig had, waarop 
Bax aan de bode verzogt dat hij ze zoude gaan roepen. 

De bode dit doende, was het antwoord van haar, ik ben daarvan geen 
meester en mijn vader is niet thuis, doch dat haar vader op hetzelfde ogenblik 
inkwam, dewelke zeide, zij heeft met de municipaliteit alhier niet nodig, maar  
als zij gedagvaart word voor de vierschaar van Strijen, dan zal zij wel 
compareren, want het zijn bailliuw's zaken. Waarop Bax antwoorde, wij zullen 
zien dat wij dat vrouwsperzoon tot haar pligt brengen, namelijk om voor deze 
regtbank te compareeren en daarmede liep die zaak voor dit maal af. 

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde, het proberen der brandspuit in dit 
najaar, stelde de voorzitter voor, om zulks niet te doen uit hoofde van de 
bekrompen staat van deze dorpscasse en welke nog zal vermeerderen, vermits 
er nog weder een verkiezing zal moeten plaats hebben, van een representant 
en plaatsvervanger, dewijl de burger Baalde blijft persisteren bij zijne reden 
van weigering. De vergadering conformeerde zich volkomen met dat voorstel, 
doch de meerderheid oordeelde dat het welvoegelijk zoude zijn, dat de 
brandmeesters daarover wierden gesproken, omdat in het voorjaar is 
vastgesteld, dat de brandspuit ook in het najaar zoude worden geprobeerd, en 
wierd dus geconcludeerd, bij de eerste goede gelegenheid de brandmeesters 
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vloeijen, met mondelinge propositie van den burger Maasdam, schout van 
Strijen, dat zodanig eene missive ook door de municip. alhier aan hetzelve 
bestuur werde gezonden, gelijk zulks ook waarschijnelijk reeds gedaan is van 
Oud Beijerland en van meerdere plaatsen in dezen Waard zal werden gevolgd.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zulks ook te doen, met nog 
eenige bijvoeging en verandering. En is ook geresolveert om nochmaal 
aanzoek te doen om de verschoten gelden, door het dorp wegens het plaatsen 
en verplaatsen des lands loots op het hoofd en vandaar op het erf van den 
burger T. Lamme.

Voorts scheide de vergadering tot heden namiddag ten vier uuren.

Gecontinueerde vergadering des namiddags ten vier uren.
Is gecompareert de procureur Bax van Dordt voor H. de Ruijter en de jood 

S.L. Cohen en nadat de regtdag tusschen Jacobus Koomans en Hendriksje 
Stoker door hunne procureurs Verhoeff en Felders, beide van Dordt en ook 
present was afgelopen, eischte Bax de huursedulle van H. de Ruijter betreklijk 
het voorste gedeelte van het huis door hem verhuurt aan Cornelis van Gink, 
en waaromtrent zij eenig verschil hadden, de voornaamste poincten gelezen 
zijnde, vraagde Bax van de Bode / die hij verzocht had dat prezent zoude 
komen / een schriftelijk relaas van de aanzegging door hem gedaan aan C. 
van Gink uit naam van H. de Ruijter, hetwelk de bode aannam hem te zullen 
bezorgen, voorzover hij zich dat antwoord nog konde rappelleren.

Voorts bemerkende dat Van Gink prezent was, poogde hij die zaak in der 
minne te beslisschen, doch zulks liep vruchteloos af.

Verder vraagde Bax of de gedagvaarde partij van den jood, namelijk Teuntje 
Ketting, ware gecompareert, en vernam van de bode dat ze niet ware 
gecompareert, en dewelke erbij voegde, doe hij ze dagvaarde, 't antwoord was 
zij wel wilde komen, indien zij geciteert wierd voor de vierschaar van Strijen en 
niet voor de municipaliteit al hier, dat zij daar niet mee nodig had, waarop 
Bax aan de bode verzogt dat hij ze zoude gaan roepen.

De bode dit doende, was het antwoord van haar, ik ben daarvan geen 
meester en mijn vader is niet thuis, doch dat haar vader op hetzelfde ogenblik 
inkwam, dewelke zeide, zij heeft met de municipaliteit alhier niet nodig, maar 
als zij gedagvaart word voor de vierschaar van Strijen, dan zal zij wel 
compareren, want het zijn bailliuw's zaken. Waarop Bax antwoorde, wij zullen 
zien dat wij dat vrouwsperzoon tot haar pligt brengen, namelijk om voor deze 
regtbank te compareeren en daarmede liep die zaak voor dit maal af.

Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde, het proberen der brandspuit in dit 
najaar, stelde de voorzitter voor, om zulks niet te doen uit hoofde van de  
bekrompen staat van deze dorpscasse en welke nog zal vermeerderen, vermits 
er nog weder een verkiezing zal moeten plaats hebben, van een representant 
en plaatsvervanger, dewijl de burger Baalde blijft persisteren bij zijne reden 
van weigering. De vergadering conformeerde zich volkomen met dat voorstel, 
doch de meerderheid oordeelde dat het welvoegelijk zoude zijn, dat de 
brandmeesters daarover wierden gesproken, omdat in het voorjaar is 
vastgesteld, dat de brandspuit ook in het najaar zoude worden geprobeerd, en 
wierd dus geconcludeerd, bij de eerste goede gelegenheid de brandmeesters 



daarover zullen werden gesproken. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e september 1798, het 4 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zondag den 23 September 
1798, het vierde jaar der Bat. vrijheid, absent de 
president T. van der Giessen. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Christiaan van Halteren J.M. met 

Maaijke Adr.dr. Klijnjan, J.D. beiden geboren en woonende te 's Gravendeel. 
Is gelezen een missive van den bailliuw van Strijen, inhoudende dat hij het 

zig tot een pligt hadde gemaakt Teuntje Fr.d. Ketting, verlaten huisvrouw van 
Dirk Versteeg, uit hoofde van haar gedrag bij provisie in verzekering te nemen, 
om haar volgens 's Lands wetten te recht te doen stellen, en dat hij als een 
ingesetene dezer plaats niet had willen af zijn ons daarvan kennisse te geven, 
ten einde wij als weesmeesteren omtrent haar kinderen zodanige schikkingen 
zouden kunnen maken als wij oordelen zullen nodig te zijn. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert het eerste gedeelte dan van per missive te 
beantwoorden in dezen voege dat de Municip. uit voorsz. missive heeft gezien 
dat hij het zich tot een plicht gemaakt heeft, Teuntje Ketting, verlaten 
huisvrouw van Dirk Versteeg, uit hoofde van haar gedrag, bij provisie in 
verzekering te nemen, om haar volgens 's lands wetten te regt te stellen, 
hetwelke hun zeer tot genoegen versterkt, vermits 't de municip. altoos 
aangenaam is en zal zijn, indien de wetten door hem als bailliuw behoorlijk 
werden gemainteneerd. 

En wat het tweede gedeelte betreft, daarover is unaniem geoordeelt dat de 
kinderen van Teuntje Ketting nog niet kunnen werden aangemerkt als 
weezen, vermits hun ouders beide nog leven. 

Vervolgens gaf de secretaris in qualiteit als lid van de huishoudelijke 
Directie van de Gewapende Burgermacht alhier te kennen dat door de Raad 
van Discipline van het arrondissement hoofdplaats Zwijndrecht was 
goedgevonden en nodig geoordeelt een algemeen reglement daar te stellen, 
voor de Gewapende Burgercorps onder gemeld arrondissement behorende en 
dus ook van deze plaats en tot dat einde uit de commissien van Huishoudelijk 
directien een commissie was benoemd tot het concipiëeren van zodanig 
reglement, dat die commissie hare taak hadde volbragt en dat het nu nodig 
was, dat de goedkeuring en approbatie der municip daarop werd gevraagd, 
gelijk hij daarom hetzelve aan de vergadering voorlas. 

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve om redenen nog eenige dagen in 
advis gehouden. 

Verschenen de brandmeesters L. Vermaas en A. de Vlaming (J. in 't Veld 
hadde gezegt dat hij niet konde komen) aan dewelke door de voorzitter wierd 
gecommuniceerd de resolutie welke in de voorgaande vergadering reeds ware 
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daarover zullen werden gesproken.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e september 1798, het 4 
jaar der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zondag den 23 September 
1798, het vierde jaar der Bat. vrijheid, absent de 
president T. van der Giessen.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Christiaan van Halteren J.M. met 

Maaijke Adr.dr. Klijnjan, J.D. beiden geboren en woonende te 's Gravendeel.
Is gelezen een missive van den bailliuw van Strijen, inhoudende dat hij het 

zig tot een pligt hadde gemaakt Teuntje Fr.d. Ketting, verlaten huisvrouw van 
Dirk Versteeg, uit hoofde van haar gedrag bij provisie in verzekering te nemen, 
om haar volgens 's Lands wetten te recht te doen stellen, en dat hij als een 
ingesetene dezer plaats niet had willen af zijn ons daarvan kennisse te geven, 
ten einde wij als weesmeesteren omtrent haar kinderen zodanige schikkingen 
zouden kunnen maken als wij oordelen zullen nodig te zijn. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert het eerste gedeelte dan van per missive te 
beantwoorden in dezen voege dat de Municip. uit voorsz. missive heeft gezien 
dat hij het zich tot een plicht gemaakt heeft, Teuntje Ketting, verlaten 
huisvrouw van Dirk Versteeg, uit hoofde van haar gedrag, bij provisie in 
verzekering te nemen, om haar volgens 's lands wetten te regt te stellen, 
hetwelke hun zeer tot genoegen versterkt, vermits 't de municip. altoos 
aangenaam is en zal zijn, indien de wetten door hem als bailliuw behoorlijk 
werden gemainteneerd.

En wat het tweede gedeelte betreft, daarover is unaniem geoordeelt dat de 
kinderen van Teuntje Ketting nog niet kunnen werden aangemerkt als 
weezen, vermits hun ouders beide nog leven.

Vervolgens gaf de secretaris in qualiteit als lid van de huishoudelijke 
Directie van de Gewapende Burgermacht alhier te kennen dat door de Raad 
van Discipline van het arrondissement hoofdplaats Zwijndrecht was 
goedgevonden en nodig geoordeelt een algemeen reglement daar te stellen, 
voor de Gewapende Burgercorps onder gemeld arrondissement behorende en 
dus ook van deze plaats en tot dat einde uit de commissien van Huishoudelijk 
directien een commissie was benoemd tot het concipiëeren van zodanig 
reglement, dat die commissie hare taak hadde volbragt en dat het nu nodig 
was, dat de goedkeuring en approbatie der municip daarop werd gevraagd, 
gelijk hij daarom hetzelve aan de vergadering voorlas.

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve om redenen nog eenige dagen in 
advis gehouden.

Verschenen de brandmeesters L. Vermaas en A. de Vlaming (J. in 't Veld 
hadde gezegt dat hij niet konde komen) aan dewelke door de voorzitter wierd 
gecommuniceerd de resolutie welke in de voorgaande vergadering reeds ware 



genomen, en in de notulen van dien dag aangetekent, is en waarmede zij ook 
volkomen instemden en genoegen namen. 

Waarna de vergadering scheide 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e september 1798 het 
vierde jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op vrijdag den 28e sep-
tember 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
getekent. 

De voorzitter zegt, dat de reden dezer bijeenkomst daarin bestaat dat Frans 
T. Ketting, vader van de gegijzeld Teuntje Ketting zig bij hem had vervoegt met 
kennisgeving dat den diakon gezegt hadde, hij moest zich bij de municip. 
vervoegen, ten einde over de alimentatie van de kinderen van zijn dogter te 
spreken, dat hij, voorzitter, denkende dat zulks door F. Ketting niet wel ware 
begrepen, zig daar ook weinig over bekommerde, 

dog dat hij daarop zig evenwel hadde vervoegt bij den diakon Aart van der 
Wulp om te vernemen wat er van die zaak was, en dat denzelve hadde gezegt, 
dat hij geloofde dat de municip. authorisatie aan de armenverzorgers zouden 
dienen te verleenen om de kinderen te bedeelen; dat hij daarop gezegt hadde, 
daarover met de municip. aanstaande zondag te zullen spreken; dan dat de 
predikant met de diakon daarop gisternamiddag bij hem ware gekomen met 
verzoek, om door de municip. schriftelijk geauthoriseert en desnoods gelast te 
mogen werden, om die kinderen aan te slaan en te alimenteeren, als mede om 
aan de vader van de twee oudste kinderen, Dirk Versteeg, aan te schrijven, 
dat hij zal hebben te zorgen voor de opvoeding van zijne kinderen, dat hij 
voorzitter aanstonds twijffelde of dit wel in de eerste plaats de zaak van de 
municip. was, en daarom aan gemelde perzonen zeide dat hij in het vermogen 
niet was om aan dat verzoek te kunnen voldoen, zonder vooraf de Municip. 
daarover te hebben gesproken, waarop zijl. insteerden om nog diezelfde avond 
het geregt te doen beleggen, 

dog dat hij hadde gezegt zulks niet te kunnen doen voor heden avond, en 
dat hij nu vandaag met Vrolikhert daarover had geadviseert, dewelke van 
gedachten was, dat de municip. aan de armverzorgeren geen authorisatie tot 
het alimenteeren der kinderen behoefde te verleenen, vermits zulks vanzelfs 
de zaak der armverzorgeren is en dat ook in de eerste plaats de 
armverzorgeren verpligt zijn aan de vader van de kinderen van het geval 
kennis te geven, dan indien hij zig dan daar niet aan bekreunt, of na de 
kinderen komt uitzien, het de zaak van den Municip. word de armverzorgeren 
bij te staan, door aan Dirk Versteeg te schrijven dat hij zich aan zijn 
verplichtingen omtrent zijnen kinderen zal hebben te voldoen. 

Voorts stond binnen een commissie uit de kerkenraad in qualiteit als 
armverzorgeren dezer gemeente, te kennen gevende dat zich bij hen had 
vervoegt Frans T. Ketting, met te zeggen, dat zijn dogter Teuntje Ketting door 
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genomen, en in de notulen van dien dag aangetekent, is en waarmede zij ook 
volkomen instemden en genoegen namen.

Waarna de vergadering scheide
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e september 1798 het 
vierde jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op vrijdag den 28e sep-
tember 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en 
getekent.

De voorzitter zegt, dat de reden dezer bijeenkomst daarin bestaat dat Frans 
T. Ketting, vader van de gegijzeld Teuntje Ketting zig bij hem had vervoegt met 
kennisgeving dat den diakon gezegt hadde, hij moest zich bij de municip. 
vervoegen, ten einde over de alimentatie van de kinderen van zijn dogter te 
spreken, dat hij, voorzitter, denkende dat zulks door F. Ketting niet wel ware 
begrepen, zig daar ook weinig over bekommerde, 

dog dat hij daarop zig evenwel hadde vervoegt bij den diakon Aart van der 
Wulp om te vernemen wat er van die zaak was, en dat denzelve hadde gezegt, 
dat hij geloofde dat de municip. authorisatie aan de armenverzorgers zouden 
dienen te verleenen om de kinderen te bedeelen; dat hij daarop gezegt hadde, 
daarover met de municip. aanstaande zondag te zullen spreken; dan dat de 
predikant met de diakon daarop gisternamiddag bij hem ware gekomen met 
verzoek, om door de municip. schriftelijk geauthoriseert en desnoods gelast te 
mogen werden, om die kinderen aan te slaan en te alimenteeren, als mede om 
aan de vader van de twee oudste kinderen, Dirk Versteeg, aan te schrijven, 
dat hij zal hebben te zorgen voor de opvoeding van zijne kinderen, dat hij 
voorzitter aanstonds twijffelde of dit wel in de eerste plaats de zaak van de 
municip. was, en daarom aan gemelde perzonen zeide dat hij in het vermogen 
niet was om aan dat verzoek te kunnen voldoen, zonder vooraf de Municip. 
daarover te hebben gesproken, waarop zijl. insteerden om nog diezelfde avond 
het geregt te doen beleggen, 

dog dat hij hadde gezegt zulks niet te kunnen doen voor heden avond, en 
dat hij nu vandaag met Vrolikhert daarover had geadviseert, dewelke van 
gedachten was, dat de municip. aan de armverzorgeren geen authorisatie tot 
het alimenteeren der kinderen behoefde te verleenen, vermits zulks vanzelfs 
de zaak der armverzorgeren is en dat ook in de eerste plaats de 
armverzorgeren verpligt zijn aan de vader van de kinderen van het geval 
kennis te geven, dan indien hij zig dan daar niet aan bekreunt, of na de 
kinderen komt uitzien, het de zaak van den Municip. word de armverzorgeren 
bij te staan, door aan Dirk Versteeg te schrijven dat hij zich aan zijn 
verplichtingen omtrent zijnen kinderen zal hebben te voldoen.

Voorts stond binnen een commissie uit de kerkenraad in qualiteit als 
armverzorgeren dezer gemeente, te kennen gevende dat zich bij hen had 
vervoegt Frans T. Ketting, met te zeggen, dat zijn dogter Teuntje Ketting door 



de bailliuw van den Lande van Strijen op het dorpshuis in Strijen was 
geplaatst en hij nu volstrekt buiten staat ware om voor haar drie kinderen den 
kost te kunnen winnen en daarom onderstand voor dezelve verzogt, dat zijl. 
hadden nodig geoordeeld die kinderen provisioneel van het nodige te verzor-
gen, dog tegelijk, om zig in dit singulier geval bij de municip. te vervoegen, 
instantelijk verzoekende dat dezelve uit naam van armverzorgeren dezer 
gemeente aan Dirk Versteeg, wettige vader van de twee oudste kinderen van 
Teuntje Ketting, gelieve kennis te geven van het geval waarin Teuntje Ketting 
thans verkeert en hem aan te schrijven, dat hij zal hebben te zorgen voor de 
opvoeding en alimentatie van zijne kinderen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert, dat door 
de armverzorgeren in de eerste plaats aan Dirk Versteeg van het geval waarin 
Teuntje Ketting en zijne kinderen zich thans bevinden, behoort te worden 
kennis gegeven, en indien hij zig daar niet aan bekreunt en na zijne kinderen 
niet omziet, alsdan de municip. zonder verwijl de armverzorgeren de 
behulpzame hand zal bieden, en aan het verdere van hun verzoek ilico 
voldoen. 
Armverzorgeren vragen copie dezer resolutie hetwelk hun word geaccordeerd, 
en door de secretaris bezorgd. 

Zijn gelezen een missive, getekent door een commies van den Ontvangende 
Gemeene Middelen te Dordrecht, als mede een aanschrijving van het Admini-
stratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland en een extract resolutie 
van hetzelve bestuur, alle betrekking hebbende op de promte finale verant-
woording der middelen, de administratie van secretarissen aanbevolen, in Cas 
van derzelver overlijden, afstand of verlating van hunne bediening, en om aan 
den ontvanger binnen 14 dagen na de receptie dezes kennis te geven, aan 
welke perzonen gemelde extract resolutie door deze municip. is gedistribueerd 
alsmede om aan den secretaris dezer plaats een exemplaar van deze resolutie 
ter hand te stellen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden aan den inhoud derzelve te 
voldoen en derhalven den ontvanger binnen 14 dagen kennis te geven, aan 
welke perzonen dit extract resolutie door of wanwegen de municip. is gedis-
tribueerd alsmede om aan den secretaris zodanig extract ter hand te stellen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 3e October 1798, het vierde 
jaar der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op woensdag op 
woensdag den 3e october 1798, het vierde jaar 
der Bataafsche Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd, en 
geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende dat zijlieden aan ons toezonden eenige 
exemplaren van de notificatie heden bij dat bestuur gearresteerd, over het 
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de bailliuw van den Lande van Strijen op het dorpshuis in Strijen was 
geplaatst en hij nu volstrekt buiten staat ware om voor haar drie kinderen den 
kost te kunnen winnen en daarom onderstand voor dezelve verzogt, dat zijl. 
hadden nodig geoordeeld die kinderen provisioneel van het nodige te verzor-
gen, dog tegelijk, om zig in dit singulier geval bij de municip. te vervoegen, 
instantelijk verzoekende dat dezelve uit naam van armverzorgeren dezer 
gemeente aan Dirk Versteeg, wettige vader van de twee oudste kinderen van 
Teuntje Ketting, gelieve kennis te geven van het geval waarin Teuntje Ketting 
thans verkeert en hem aan te schrijven, dat hij zal hebben te zorgen voor de 
opvoeding en alimentatie van zijne kinderen.

Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid geresolveert, dat door 
de armverzorgeren in de eerste plaats aan Dirk Versteeg van het geval waarin 
Teuntje Ketting en zijne kinderen zich thans bevinden, behoort te worden 
kennis gegeven, en indien hij zig daar niet aan bekreunt en na zijne kinderen 
niet omziet, alsdan de municip. zonder verwijl de armverzorgeren de 
behulpzame hand zal bieden, en aan het verdere van hun verzoek ilico 
voldoen.
Armverzorgeren vragen copie dezer resolutie hetwelk hun word geaccordeerd, 
en door de secretaris bezorgd.

Zijn gelezen een missive, getekent door een commies van den Ontvangende 
Gemeene Middelen te Dordrecht, als mede een aanschrijving van het Admini-
stratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland en een extract resolutie 
van hetzelve bestuur, alle betrekking hebbende op de promte finale verant-
woording der middelen, de administratie van secretarissen aanbevolen, in Cas 
van derzelver overlijden, afstand of verlating van hunne bediening, en om aan 
den ontvanger binnen 14 dagen na de receptie dezes kennis te geven, aan 
welke perzonen gemelde extract resolutie door deze municip. is gedistribueerd 
alsmede om aan den secretaris dezer plaats een exemplaar van deze resolutie 
ter hand te stellen.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden aan den inhoud derzelve te 
voldoen en derhalven den ontvanger binnen 14 dagen kennis te geven, aan 
welke perzonen dit extract resolutie door of vanwegen de municip. is gedis-
tribueerd alsmede om aan den secretaris zodanig extract ter hand te stellen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 3e October 1798, het vierde 
jaar der Bat. Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op woensdag op 
woensdag den 3e october 1798, het vierde jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd, en 
geteekent.

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende dat zijlieden aan ons toezonden eenige 
exemplaren van de notificatie heden bij dat bestuur gearresteerd, over het 



daarbij geïnsereerde besluit van het uitvoerend bewind, wegens de staat der 
armen van alle gezintheden in deze republiek, en de gerequireerde opgaaf 
daarvan binnen een maand aan de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend 
lighaam, ten einde daarvan aan alle armenbesturen en kerkgenootschappen 
van welke gezintheid ook, zonder onderscheid een exemplaar te distribueeren 
en dezelve daardoor in staat te stellen en te gelasten om aan het gevorderde in 
de voorsz. notificatie geinsereert binnen de tijd daarin vervat, door ieder der 
voorsz. armenbestuurders of kerkgenootschap te kunnen voldoen. 

Waarop de voorsz. notificatie wierd gelezen, en voorts na deliberatie 
goedgevonden om aan de armenbestuuren dezer plaats een exemplaar van 
gem. notificatie per missive te doen toekomen, met last om zich daarna te 
gedragen. 

Stond binnen de bailliuw van den lande van Strijen, dewelke zeide dat 't de 
Municipaliteit bekent was, dat hij ll. zaterdag agt dagen Teuntje Ketting had 
geapprehendeerd uit hoofde van haar slegt gedrag en dat hij haar ll. maandag 
agt dagen heeft verhoort en daarop gisteren weder vierschaar gehad 
hebbende, hij aan mannen had verzogt, om haar nogmaals in het verhoor te 
hebben, dog dat dezelve hem dit weigerde vermits zijl. oordeelden dat het niet 
van de competentie dier vergadering was, maar dat het behoorde aan de 
municipaliteit van 's-Gravendeel die haar de inwoning moest ontzeggen, dat 
hij daarop hadde gezegt, zulks niet te geloven, want dat volgens de wet een 
getrouwde vrouw overspel bedrijvende met een ongetrouwde man, voor vijftig 
jaren moet worden gebannen, dat zodanig geval hier exteerde, en dat geen 
municipaliteit bevoegt is tot bannissement, maar wel een criminele regtbank, 
dog dat zijl. bij hun sustenu bleven, en hij daarom uit naam der leden van de 
vierschaar zulks aan deze vergadering te kennen gaf, gelijk hij was doende bij 
deze. 

Waarop gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld dat Teuntje Ketting nu 
crimineel geapprehendeert zijnde, de municip. in de tegenwoordige omstan-
digheid daar niets aan kan doen, en dus haar de inwoning niet kan ontzeg-
gen, te meer niet, omdat zij thans niet op het dorp is, en dus wierd die bood-
schap voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 
26 September 1798, hoofdzakelijk inhoudende een aanschrijving en last aan 
alle municipaliteiten binnen het gemelde voormalig gewest. 
1° Om uitterlijk voor 15 November aanstaande aan gecommitteerden uit 

hunne gemeente (naar gelang den volkrijkheid niet minder dan 3 en ten 
hoogsten 7 stemgeregtigden, daartoe speciaal door de gemeentens te 
committeeren) te doen over te leggen rekening van ontfang en uitgaaf 
hunner gehouden administratie van 1 Januarij 1795 of van dien tijd af 
waarover zij zulks laatst zullen hebben gedaan, tot op 31 december 1797, 
ofwel tot op zulk een termijn, als waarop hun finantieel jaar, in deze jare 
1798, reeds mogt zijn verstreken. 

2° Om voor primo december aanstaande, aan dat bestuur in te zenden een 
korte staat van zodanige plaatselijke ontfang en uitgaven over 1795, 1796 
en 1797, en zedert de als den laatst gesloten rekening tot prima november 
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daarbij geïnsereerde besluit van het uitvoerend bewind, wegens de staat der 
armen van alle gezintheden in deze republiek, en de gerequireerde opgaaf 
daarvan binnen een maand aan de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend 
lighaam, ten einde daarvan aan alle armenbesturen en kerkgenootschappen 
van welke gezintheid ook, zonder onderscheid een exemplaar te distribueeren 
en dezelve daardoor in staat te stellen en te gelasten om aan het gevorderde in 
de voorsz. notificatie geinsereert binnen de tijd daarin vervat, door ieder der 
voorsz. armenbestuurders of kerkgenootschap te kunnen voldoen.

Waarop de voorsz. notificatie wierd gelezen, en voorts na deliberatie 
goedgevonden om aan de armenbestuuren dezer plaats een exemplaar van 
gem. notificatie per missive te doen toekomen, met last om zich daarna te 
gedragen.

Stond binnen de bailliuw van den lande van Strijen, dewelke zeide dat 't de 
Municipaliteit bekent was, dat hij ll. zaterdag agt dagen Teuntje Ketting had 
geapprehendeerd uit hoofde van haar slegt gedrag en dat hij haar ll. maandag 
agt dagen heeft verhoort en daarop gisteren weder vierschaar gehad 
hebbende, hij aan mannen had verzogt, om haar nogmaals in het verhoor te 
hebben, dog dat dezelve hem dit weigerde vermits zijl. oordeelden dat het niet 
van de competentie dier vergadering was, maar dat het behoorde aan de 
municipaliteit van 's-Gravendeel die haar de inwoning moest ontzeggen, dat 
hij daarop hadde gezegt, zulks niet te geloven, want dat volgens de wet een 
getrouwde vrouw overspel bedrijvende met een ongetrouwde man, voor vijftig 
jaren moet worden gebannen, dat zodanig geval hier exteerde, en dat geen 
municipaliteit bevoegt is tot bannissement, maar wel een criminele regtbank, 
dog dat zijl. bij hun sustenu bleven, en hij daarom uit naam der leden van de 
vierschaar zulks aan deze vergadering te kennen gaf, gelijk hij was doende bij 
deze.

Waarop gedelibereert zijnde, is unaniem geoordeeld dat Teuntje Ketting nu 
crimineel geapprehendeert zijnde, de municip. in de tegenwoordige omstan-
digheid daar niets aan kan doen, en dus haar de inwoning niet kan ontzeg-
gen, te meer niet, omdat zij thans niet op het dorp is, en dus wierd die bood-
schap voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Intermediair 
Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 
26 September 1798, hoofdzakelijk inhoudende een aanschrijving en last aan 
alle municipaliteiten binnen het gemelde voormalig gewest.
1°Om uitterlijk voor 15 November aanstaande aan gecommitteerden uit 

hunne gemeente (naar gelang den volkrijkheid niet minder dan 3 en ten 
hoogsten 7 stemgeregtigden, daartoe speciaal door de gemeentens te 
committeeren) te doen over te leggen rekening van ontfang en uitgaaf 
hunner gehouden administratie van 1 Januarij 1795 of van dien tijd af 
waarover zij zulks laatst zullen hebben gedaan, tot op 31 december 1797, 
ofwel tot op zulk een termijn, als waarop hun finantieel jaar, in deze jare 
1798, reeds mogt zijn verstreken.

2°Om voor primo december aanstaande, aan dat bestuur in te zenden een 
korte staat van zodanige plaatselijke ontfang en uitgaven over 1795, 1796 
en 1797, en zedert de als den laatst gesloten rekening tot prima november 



1798, alsmede een summiere opgave van de gewone jaarlijksche inkomsten 
en uitgaven, eigendommen, effecten, gevestigde schulden en pretensien 
hunner plaats, zoals dezelve zich op de 1 december dezes jaars zullen 
bevinden, tevens met de stedelijke of dorpslasten, welke van de ingezetenen 
aldaar worden geheven. 

3° Om de voorsz. korten staat en summier opgave gedurende den tijd van drie 
weken ter visie van alle stemgeregtigde burgers op eene bekwame plaats 
voor te leggen, met vrijlating aan alle de gem. Muni-cipaliteiten, om dezelve 
voor rekening der gemeente te doen drukken en voor elk verkrijgbaar te 
maken. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat het eerste poinct alhier vervalt, 
vermits hier jaarlijks rekening is gedaan en voorts geresolveert aan de overige 
poincten op zijn tijd te zullen voldoen. 

Vermits door de bode David Stoker is bekeurt geworden wegens 't tabak 
roken zonder dopje of sluifje op de pijp, en de bode daarvan kennis gegeven 
hebbende aan de schout, is denzelven tegen heden gedagvaart, omdat hij de 
boete niet hadde betaalt, dog hij nu present zijnde, wierd door de bode 
aangedient en vermits er op dat oogenblik iets anders ware te verrigten, moest 
hij een weinig wagten. Dog doe de boodschap aan de bode wierd gedaan, dat 
D. Stoker boven zoude komen, was het antwoord, hij is al weg, hij zeide niet 
langer te kunnen wagten, omdat het donker word, waarop is geresolveert om 
hem bij de Eerste gelegenheid nader te ontbieden. 

De burger Bongers geeft te kennen dat er aan het schoolhuis eenige kleine 
dog noodzakelijke reparatien zijn te doen, waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert om dezelve te herstellen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e October 1798, het vierde 
jaar der B.V. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
October 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Johannes Zwaneveld J.M. geboren te 

Hoge Zwaluwe, en Geertruij Weilo J.D. geboren te Gangelt in Gulikerland en 
beide woonende te 'sGr. deel. 

De voorzitter zegt dat hij uit hoofde van de menigvuldige klachten die er 
ingekomen zijn tegen de kleine schippers, en vooral tegen Hendrik Bouman, 
dezelve had doen dagvaarden tegen hedenavond, gevende eenige klagten 
daarbij op, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan Hendrik 
Bouman zijn fouten allerernstigst onder het oog te brengen, en indien hij niet 
uit zichzelf tot schuldbekentenis komt en beterschap belooft, hem alsdan te 
removeeren, dog indien hij schuld bekend en beterschap belooft, voor ditmaal 
hem alsdan voor ditmaal nog te excuseeren en voorts hem deze resolutie der 
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1798, alsmede een summiere opgave van de gewone jaarlijksche inkomsten 
en uitgaven, eigendommen, effecten, gevestigde schulden en pretensien 
hunner plaats, zoals dezelve zich op de 1 december dezes jaars zullen 
bevinden, tevens met de stedelijke of dorpslasten, welke van de ingezetenen 
aldaar worden geheven.

3°Om de voorsz. korten staat en summier opgave gedurende den tijd van drie 
weken ter visie van alle stemgeregtigde burgers op eene bekwame plaats 
voor te leggen, met vrijlating aan alle de gem. Muni-cipaliteiten, om dezelve 
voor rekening der gemeente te doen drukken en voor elk verkrijgbaar te 
maken.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat het eerste poinct alhier vervalt, 
vermits hier jaarlijks rekening is gedaan en voorts geresolveert aan de overige 
poincten op zijn tijd te zullen voldoen.

Vermits door de bode David Stoker is bekeurt geworden wegens 't tabak 
roken zonder dopje of sluifje op de pijp, en de bode daarvan kennis gegeven 
hebbende aan de schout, is denzelven tegen heden gedagvaart, omdat hij de 
boete niet hadde betaalt, dog hij nu present zijnde, wierd door de bode 
aangedient en vermits er op dat oogenblik iets anders ware te verrigten, moest 
hij een weinig wagten. Dog doe de boodschap aan de bode wierd gedaan, dat 
D. Stoker boven zoude komen, was het antwoord, hij is al weg, hij zeide niet 
langer te kunnen wagten, omdat het donker word, waarop is geresolveert om 
hem bij de Eerste gelegenheid nader te ontbieden.

De burger Bongers geeft te kennen dat er aan het schoolhuis eenige kleine 
dog noodzakelijke reparatien zijn te doen, waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert om dezelve te herstellen.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 7e October 1798, het vierde 
jaar der B.V.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
October 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Johannes Zwaneveld J.M. geboren te 

Hoge Zwaluwe, en Geertruij Weilo J.D. geboren te Gangelt in Gulikerland en 
beide woonende te 'sGr. deel.

De voorzitter zegt dat hij uit hoofde van de menigvuldige klachten die er 
ingekomen zijn tegen de kleine schippers, en vooral tegen Hendrik Bouman, 
dezelve had doen dagvaarden tegen hedenavond, gevende eenige klagten 
daarbij op, waarover gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan Hendrik 
Bouman zijn fouten allerernstigst onder het oog te brengen, en indien hij niet 
uit zichzelf tot schuldbekentenis komt en beterschap belooft, hem alsdan te 
removeeren, dog indien hij schuld bekend en beterschap belooft, voor ditmaal 
hem alsdan voor ditmaal nog te excuseeren en voorts hem deze resolutie der 



municip. aanzeggen, met bijvoeging, dat hij staat kan maken, ingeval hij niet 
aan Zijne belofte voldoet, dezelve zeer zeker zal ten uitvoer gebragt worden. 

Waarop Bouman binnenstaande en de klachten hem door de voorzitter 
ernstig onder het oog gebragt zijnde, was van dat gevolg, dat hij excus vraagde 
en beloofde zich overeenkomstig het reglement voor het vervolg te zullen 
gedragen. 

Waarna hem ook de genoemde resolutie wierd gecommuniceert. 
Is gecompareert David Stoker, nadat hij weder gedagvaart was, dewelke 

door de president wierd gezegt, gehoort te hebben, dat hij door de bode 
bekeurd was, omdat hij gerookt had zonder sluifje, en dat hij de boete nog 
niet had betaald, vragende naar de reden daarvan, waarop hij antwoorde dat 
hij geen geld had om te kunnen betalen. Doch waarop hem gezegt wierd dat 
zulks niets uitdeed, en hij omdat hij geen geld had om de boete te kunnen 
betalen, niet moeste denken vrijheid te hebben om de wet te mogen overtre-
den, want ingeval hij er zoo overdagt de Municip. zeer wel weg voor hem zoude 
weten, doch in geval hij aannam zich voor het vervolg daarvoor te wachten, de 
Municip. hem voor deze keer zoude excuseeren, doch dat hij zig ook 
zorgvuldig moest wagten om het imand te vertellen, en indien de municip. 
daaragter mogt komen hij dan staat konde maken, om dezelve nog te zullen 
moeten betalen; hetwelke van dat gevolg was, dat hij aan-nam om zig in het 
vervolg voor het roken zonder sluifje te wagten, en ook om het aan imand te 
vertellen. 

Voorts is in deliberatie gebragt het gedrag van de bode, en wel bijzonder 
omdat hij hedennamiddag met het aflezen duidelijk aan de dag leide dat hij te 
veel had gedronken, 't welk gantsch onbetamelijk is en tot oneer van de 
Municip., waarop is goedgevonden hem hetzelve onder het oog te brengen, 
met aanmaning zich te verbeteren, en zich voor den drank te mijden, hetwelk 
door de voorzitter wierd gedaan op eene vriendelijke wijze, doch met dat gevolg 
dat hij ontkende dat hij dronken geweest hadde, doch waarop hem wierd 
gezegt, ingeval hij zich ondanks alle vermaningen niet wilde verbeteren, de 
municip. alsdan in de noodzakelijkheid zoude zijn, hoewel ongaarne, hem uit 
zijn ampt te ontzetten, en hij daarvan verzekerd konde zijn. 

De schipper Teunis Aardoom, mede gedagvaard, dog niet gecompareerd 
zijnde, is na deliberatie goedgevonden om hem tegen den Eersten Burending-
dag te dagvaarden, dog intusschen toe te zien of hij de wet overtreed, en zo ja, 
hem dan de boete te doen betalen. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e october 1798, het 
vierde jaar der Bataafschen Vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op woensdag den 17e 
October 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en gearresteerd. 

Is gelezen een missive van de procureur G. Felders, daarbij om veertien 
dagen uitstel verzoekende omtrent de regtdag; geaccepteert. 
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municip. aanzeggen, met bijvoeging, dat hij staat kan maken, ingeval hij niet 
aan zijne belofte voldoet, dezelve zeer zeker zal ten uitvoer gebragt worden.

Waarop Bouman binnenstaande en de klachten hem door de voorzitter 
ernstig onder het oog gebragt zijnde, was van dat gevolg, dat hij excus vraagde 
en beloofde zich overeenkomstig het reglement voor het vervolg te zullen 
gedragen.

Waarna hem ook de genoemde resolutie wierd gecommuniceert.
Is gecompareert David Stoker, nadat hij weder gedagvaart was, dewelke 

door de president wierd gezegt, gehoort te hebben, dat hij door de bode 
bekeurd was, omdat hij gerookt had zonder sluifje, en dat hij de boete nog 
niet had betaald, vragende naar de reden daarvan, waarop hij antwoorde dat 
hij geen geld had om te kunnen betalen. Doch waarop hem gezegt wierd dat 
zulks niets uitdeed, en hij omdat hij geen geld had om de boete te kunnen 
betalen, niet moeste denken vrijheid te hebben om de wet te mogen overtre-
den, want ingeval hij er zoo overdagt de Municip. zeer wel weg voor hem zoude 
weten, doch in geval hij aannam zich voor het vervolg daarvoor te wachten, de 
Municip. hem voor deze keer zoude excuseeren, doch dat hij zig ook 
zorgvuldig moest wagten om het imand te vertellen, en indien de municip. 
daaragter mogt komen hij dan staat konde maken, om dezelve nog te zullen 
moeten betalen; hetwelke van dat gevolg was, dat hij aan-nam om zig in het 
vervolg voor het roken zonder sluifje te wagten, en ook om het aan imand te 
vertellen.

Voorts is in deliberatie gebragt het gedrag van de bode, en wel bijzonder 
omdat hij hedennamiddag met het aflezen duidelijk aan de dag leide dat hij te 
veel had gedronken, 't welk gantsch onbetamelijk is en tot oneer van de 
Municip., waarop is goedgevonden hem hetzelve onder het oog te brengen, 
met aanmaning zich te verbeteren, en zich voor den drank te mijden, hetwelk 
door de voorzitter wierd gedaan op eene vriendelijke wijze, doch met dat gevolg 
dat hij ontkende dat hij dronken geweest hadde, doch waarop hem wierd 
gezegt, ingeval hij zich ondanks alle vermaningen niet wilde verbeteren, de 
municip. alsdan in de noodzakelijkheid zoude zijn, hoewel ongaarne, hem uit 
zijn ampt te ontzetten, en hij daarvan verzekerd konde zijn.

De schipper Teunis Aardoom, mede gedagvaard, dog niet gecompareerd 
zijnde, is na deliberatie goedgevonden om hem tegen den Eersten Burending-
dag te dagvaarden, dog intusschen toe te zien of hij de wet overtreed, en zo ja, 
hem dan de boete te doen betalen. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e october 1798, het 
vierde jaar der Bataafschen Vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op woensdag den 17e 
October 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en gearresteerd.

Is gelezen een missive van de procureur G. Felders, daarbij om veertien 
dagen uitstel verzoekende omtrent de regtdag; geaccepteert.



Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende een missive van den agent van oorlog 
betreklijk de leverantie of uitdeling van turf aan de Fransche trouppes, 
aangenomen voor notificatie, alzoo men op deze plaats daar niets mede heeft 
te stellen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelfde bestuur, inhoudende om een 
exemplaar van de notificatie aan de kerkeraden der onderscheide kerkgenoot-
schappen ter hand te stellen, tot derzelver narigt, waarop gedelibereert zijnde, 
is goedgevonden overeenkomstig die aanschrijving te handelen. 

De voorzitter zegt, dat er in het voorjaar gesproken is, om de sloot in 
Renoijshoek langs het Weegje te doen schieten en vraagt hoe de vergadering 
daar nu over denkt. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de zelve sloot 
tegen de aanstaande brandschouw te doen opmaken, en daarvan aanstaande 
zondag een publicatie te doen. 

Voorts in deliberatie gebragt zijnde, of men de sloot agter de erven in de 
Noordvoorstraat uit hoofde denzelve ook zeer ondiep is, ook zal laten schieten. 
Is als een grote zwarigheid opgemerkt, dat gemelde sloot altoos zonder of bijna 
zonder water is, als er geen keerplank gesteld word, doch uit hoofde het zeer 
noodzakelijk is dat denzelve word opgemaakt, is geresolveert hetzelve te laten 
doen mede tegen voorm. brandschouw en dan vervolgens te zien er een 
keerplank te plaatzen, en is de brandschouw bepaald op zaturdag den 17e 
november 1798, des morgens ten tien uren. 

Is gecompareert de wed. Teunis Natschouw, dewelke zeide dat zij aan haar 
broeder Pieter den Hartog heeft verhuurd een gedeelte van haar huis, alsmede 
de schuur en keet voor zeven jaren, en dat zij een huurseel heeft laten 
schrijven en getekent, doch dat dezelve onder haar broeder was berustende, 
verzoekende dat dezelve haar werde ter hand gesteld. 

Voorts de burger Giphart als gemelde huurseel geschreven hebbende en 
alhier gedagvaart, ook gecompareert zijnde, wierd aan denzelve gevraagt, of hij 
zodanig een huurseel heeft geschreven, waarop hij zeide, er twee geschreven 
te hebben, van dezelven inhoud. 

Voorts Pieter den Hartog mede binnen staande, zeide waarheid te zijn dat 
hij het voorsz. huis &c. heeft gehuurd voor zeven jaren en dat de huurse-
dullen beide onder hem zijn berustende, doch dat hij oordeelde dat ze geen 
van beiden voldoende waren, waarop hij dezelve overgaf, waaruit bleek dat 
een ervan was geschreven op een zegel van drie stuivers en met een kruisje en 
de naam van Pieter den Hartog geteekent en de andere op een zegel van 24 
stuivers geschreven, doch ongeteekent, hetwelk zeker niet in die order was 
zoals het behoorde. Waarover gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld best te 
zijn, om die twee partijen ware het mogelijk te bevredigen, hetwelke ook na 
zeer vele woordenwisselingen en moeijelijkheden geschiede en wel zo, dat P. 
den Hartog aan zijn zuster zal betalen een half jaar huishuur, bedragende f 
16:-:-, doch dat hij dan tot Mij 1799 gebruik van de schuur hebben zal, in 
zoverre dat als zijn zuster het huis verhuurt van deze winter, die huurlieden 
alsdan een plaatsje in de schuur moeten hebben voor hare brand, en dat voor 
het overige de huur met Meij 1799 komt te cesseeren. Waarmede zij beiden 
genoegen namen en vertrokken. 
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Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende een missive van den agent van oorlog 
betreklijk de leverantie of uitdeling van turf aan de Fransche trouppes, 
aangenomen voor notificatie, alzoo men op deze plaats daar niets mede heeft 
te stellen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelfde bestuur, inhoudende om een 
exemplaar van de notificatie aan de kerkeraden der onderscheide kerkgenoot-
schappen ter hand te stellen, tot derzelver narigt, waarop gedelibereert zijnde, 
is goedgevonden overeenkomstig die aanschrijving te handelen.

De voorzitter zegt, dat er in het voorjaar gesproken is, om de sloot in 
Renoijshoek langs het Weegje te doen schieten en vraagt hoe de vergadering 
daar nu over denkt. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de zelve sloot 
tegen de aanstaande brandschouw te doen opmaken, en daarvan aanstaande 
zondag een publicatie te doen.

Voorts in deliberatie gebragt zijnde, of men de sloot agter de erven in de 
Noordvoorstraat uit hoofde denzelve ook zeer ondiep is, ook zal laten schieten. 
Is als een grote zwarigheid opgemerkt, dat gemelde sloot altoos zonder of bijna 
zonder water is, als er geen keerplank gesteld word, doch uit hoofde het zeer 
noodzakelijk is dat denzelve word opgemaakt, is geresolveert hetzelve te laten 
doen mede tegen voorm. brandschouw en dan vervolgens te zien er een 
keerplank te plaatzen, en is de brandschouw bepaald op zaturdag den 17e 
november 1798, des morgens ten tien uren.

Is gecompareert de wed. Teunis Natschouw, dewelke zeide dat zij aan haar 
broeder Pieter den Hartog heeft verhuurd een gedeelte van haar huis, alsmede 
de schuur en keet voor zeven jaren, en dat zij een huurseel heeft laten 
schrijven en getekent, doch dat dezelve onder haar broeder was berustende, 
verzoekende dat dezelve haar werde ter hand gesteld.

Voorts de burger Giphart als gemelde huurseel geschreven hebbende en 
alhier gedagvaart, ook gecompareert zijnde, wierd aan denzelve gevraagt, of hij 
zodanig een huurseel heeft geschreven, waarop hij zeide, er twee geschreven 
te hebben, van dezelven inhoud.

Voorts Pieter den Hartog mede binnen staande, zeide waarheid te zijn dat 
hij het voorsz. huis &c. heeft gehuurd voor zeven jaren en dat de huurse-
dullen beide onder hem zijn berustende, doch dat hij oordeelde dat ze geen 
van beiden voldoende waren, waarop hij dezelve overgaf, waaruit bleek dat 
een ervan was geschreven op een zegel van drie stuivers en met een kruisje en 
de naam van Pieter den Hartog geteekent en de andere op een zegel van 24 
stuivers geschreven, doch ongeteekent, hetwelk zeker niet in die order was 
zoals het behoorde. Waarover gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld best te 
zijn, om die twee partijen ware het mogelijk te bevredigen, hetwelke ook na 
zeer vele woordenwisselingen en moeijelijkheden geschiede en wel zo, dat P. 
den Hartog aan zijn zuster zal betalen een half jaar huishuur, bedragende f 
16:-:-, doch dat hij dan tot Mij 1799 gebruik van de schuur hebben zal, in 
zoverre dat als zijn zuster het huis verhuurt van deze winter, die huurlieden 
alsdan een plaatsje in de schuur moeten hebben voor hare brand, en dat voor 
het overige de huur met Meij 1799 komt te cesseeren. Waarmede zij beiden 
genoegen namen en vertrokken.



Is in deliberatie gebracht de slechte passagie van 't dorp na de koornmolen 
in de winter en somwijlen ook in de zomer, en daarbij het algemeen verlangen 
der ingezetenen om die passagie verbeterd te zien, waarop is geresolveert om 
aanstaande zondag een advertentie te doen, en daarbij opgeven zoals boven 
reeds is gezegt en voorts bekend maken dat er op diverse plaatsen, daarin 
nader te bepalen, lijsten ter teekening zullen leggen, ten einde een ider 
gelegenheid te geven om daaraan te contribueeren, het zij in geld, het zij de 
voerlieden, door eenig zand te rijden, en arbeiders door eenige tijd daarin te 
werken, alles ten einde den dijk van het dorp na de koornmolen alsmede de 
Kaaij is het mogelijk te zanden. 

Is gecompareert Simon de Kievit, dewelke zig beklaagde over het gedrag van 
zijn vrouw, daarin bestaande dat dezelve hem zoude hebben gedreigt te zullen 
vergeven, dat hij het om die reden niet dorst wagen om met haar te eeten, en 
thans bij een ander ging eten, voorts dat zij in haar huishouden zoo slegt was, 
dat het nergens naar geleek en des avonts de deur sloot voor hem, dat hij er 
niet in konde komen, zijn familie voor een hoerenhoop had uitgemaakt, en 
hem verweten eerst dat hij 't met Pietertje van Steenbergen hield, voorts met 
Teuntje Ketting en nu weer met het eerstgemelde meisje, verder dat zij tien, 
twaalf malen op eenen dag bij Hermen Heijkoop en zijn knegt loopt, dat haar  
niet en past en diergelijke dingen meer, en dat hij dus zo niet meer leven kan. 

Waarop hem door de Municipaliteit wierd geantwoord ingeval alle die 
dingen waarheid zijn, zijn vrouw niet wel handeld, dog dat hij tot het een en 
ander wel gelegenheid zoude kunnen gegeven hebben, dat 't tog genoeg 
bekend is dat hij omtrent haar ook niet handelde als betaamd, zoo door op 
kermissen met andere vrouwsperzonen te danssen, als aan het huis van C. 
van Steenbergen zoo veel te komen, zelvs als de dogter alleen thuis is, bij zijn 
vrouw niet te slapen en meer andere dingen, en dat het zeggen van hem te 
zullen vergeven, al was het dat zij 't mogt gezegt hebben door een haastigheid, 
zo ligt niet gaat, en althans geen plaats kan hebben, als hij met haar en zijne 
kinderen uit eene schotel eet; dat 't dan althans minder kan geschieden, als 
dat hij van haar brood en zuijvel gebruikt, zoo als hij zelfs hadde gezegt, dat 
het dus maar een voorwendsel schijnt te zijn, om met haar niet te durven 
eeten, enzo voorts. 

Doch dat de Municip. had goedgevonden, om zijn vrouw ook eens te horen 
spreken en te onderzoeken wat er van het een en ander zij, en hem verzogt bij 
de hand te blijven of hij ook nog wierd geroepen, hetwelk hij op zich nam. 

Is gecompareert de vrouw van Simon de Kievit, dewelke door de voorzitter 
wierd onder het oog gebragt de klagten dewelke haar man tegen haar hadde 
ingebragt, dog hetwelk door haar wierd ontkend en daarentegen verscheiden 
bezwaren omtrent hem door haar opgegeven, onder anderen daarin bestaande 
dat hij in de verlopen zomer dikwils 's avonds tien, elf uuren thuis kwam, dat 
hij haar meermalen heeft mishandeld met slaan en smijten, haar zelfs wel 
gedreigt hadde te vermoorden, het bezworen had om nimmer zijn voeten meer 
bij de haren te zullen steken, en wat dies meer is. Waarop gedelibereert zijnde, 
is best geoordeeld, dat zij aan haar vader zal schrijven over deze zaak, met 
verzoek dat denzelve eens over gelieft te komen en dat zij dan met hem 
daarover konde spreken en voorts met de municipaliteit. 
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Is in deliberatie gebracht de slechte passagie van 't dorp na de koornmolen 
in de winter en somwijlen ook in de zomer, en daarbij het algemeen verlangen 
der ingezetenen om die passagie verbeterd te zien, waarop is geresolveert om 
aanstaande zondag een advertentie te doen, en daarbij opgeven zoals boven 
reeds is gezegt en voorts bekend maken dat er op diverse plaatsen, daarin 
nader te bepalen, lijsten ter teekening zullen leggen, ten einde een ider 
gelegenheid te geven om daaraan te contribueeren, het zij in geld, het zij de 
voerlieden, door eenig zand te rijden, en arbeiders door eenige tijd daarin te 
werken, alles ten einde den dijk van het dorp na de koornmolen alsmede de 
Kaaij is het mogelijk te zanden.

Is gecompareert Simon de Kievit, dewelke zig beklaagde over het gedrag van 
zijn vrouw, daarin bestaande dat dezelve hem zoude hebben gedreigt te zullen 
vergeven, dat hij het om die reden niet dorst wagen om met haar te eeten, en 
thans bij een ander ging eten, voorts dat zij in haar huishouden zoo slegt was, 
dat het nergens naar geleek en des avonts de deur sloot voor hem, dat hij er 
niet in konde komen, zijn familie voor een hoerenhoop had uitgemaakt, en 
hem verweten eerst dat hij 't met Pietertje van Steenbergen hield, voorts met 
Teuntje Ketting en nu weer met het eerstgemelde meisje, verder dat zij tien, 
twaalf malen op eenen dag bij Hermen Heijkoop en zijn knegt loopt, dat haar 
niet en past en diergelijke dingen meer, en dat hij dus zo niet meer leven kan.

Waarop hem door de Municipaliteit wierd geantwoord ingeval alle die 
dingen waarheid zijn, zijn vrouw niet wel handeld, dog dat hij tot het een en 
ander wel gelegenheid zoude kunnen gegeven hebben, dat 't tog genoeg 
bekend is dat hij omtrent haar ook niet handelde als betaamd, zoo door op 
kermissen met andere vrouwsperzonen te danssen, als aan het huis van C. 
van Steenbergen zoo veel te komen, zelvs als de dogter alleen thuis is, bij zijn 
vrouw niet te slapen en meer andere dingen, en dat het zeggen van hem te 
zullen vergeven, al was het dat zij 't mogt gezegt hebben door een haastigheid, 
zo ligt niet gaat, en althans geen plaats kan hebben, als hij met haar en zijne 
kinderen uit eene schotel eet; dat 't dan althans minder kan geschieden, als 
dat hij van haar brood en zuijvel gebruikt, zoo als hij zelfs hadde gezegt, dat 
het dus maar een voorwendsel schijnt te zijn, om met haar niet te durven 
eeten, enzo voorts.

Doch dat de Municip. had goedgevonden, om zijn vrouw ook eens te horen 
spreken en te onderzoeken wat er van het een en ander zij, en hem verzogt bij 
de hand te blijven of hij ook nog wierd geroepen, hetwelk hij op zich nam.

Is gecompareert de vrouw van Simon de Kievit, dewelke door de voorzitter 
wierd onder het oog gebragt de klagten dewelke haar man tegen haar hadde 
ingebragt, dog hetwelk door haar wierd ontkend en daarentegen verscheiden 
bezwaren omtrent hem door haar opgegeven, onder anderen daarin bestaande 
dat hij in de verlopen zomer dikwils 's avonds tien, elf uuren thuis kwam, dat 
hij haar meermalen heeft mishandeld met slaan en smijten, haar zelfs wel 
gedreigt hadde te vermoorden, het bezworen had om nimmer zijn voeten meer 
bij de haren te zullen steken, en wat dies meer is. Waarop gedelibereert zijnde, 
is best geoordeeld, dat zij aan haar vader zal schrijven over deze zaak, met 
verzoek dat denzelve eens over gelieft te komen en dat zij dan met hem 
daarover konde spreken en voorts met de municipaliteit.



De voorzitter geeft in bedenking of het niet nodig zoude zijn, dat er een 
publicatie werde gedaan omtrent de plaats daar de kleine schippers laden en 
lossen moeten, vermits dezelve dikwils word belemmert door het een en 
ander, en is conform geconcludeerd en is de secretaris gelast zodanig een 
publicatie in gereedheid te brengen tegen aanstaande zondag zonder resump-
tie. 

Is gecompareert Teunis Aardoom, dewelke door de voorzitter wierd gecom-
pareert dat het scheen alsof hij 11. zondag agt dagen tegen 's avonds zes uren 
de dagvaarding niet wel had verstaan, om reden hij niet ware gecompareerd, 
waarop hij antwoorde dat zulks had plaatsgehad en dat hij het niet wel had 
begrepen. Waarop de voorzitter hem zeide, dat de reden van zijne dagvaarding 
alhier daarin bestond, dat er zoveele gegronde klagten waren ingekomen, 
omtrent zijn ontijdig afvaren en aankomen, en het niet thuis brengen van de 
boodschappen op zijn tijd, en dat hij hem dus uit naam der municipaliteit 
nogmaals en voor de laatste reis, moest aanzeggen om zorg te dragen voor het 
vervolg op zijn tijt af te varen, en aan te komen en de boodschappen thuis te 
brengen, en zo hij er niet aan voldeed, alsdan zijne demissie zoude thuiskrij-
gen. Waarop hij de municip bedankte voor de waarschuwing. 

Voorts scheide de vergadering. 
Den 28e October zijn in den huwelijken staat bevestigt Willem Barendrecht 
J.M. met Pietertje Visser J.D., beide van 's-Gravendeel. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4e November 1798, het 
vierde jaar der Bat. Vrijheid 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, 
secretaris 

Vergadering gehouden op zondag den 4e 
november 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid, absent den burger Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik H. Mol J.M. met Hendrikje T. 

van Ham J.D. beide van 's Deel. 
Bastiaan M. Naaktgeboren J.M. met Maria van Halteren J.D. beide van 
's Gravendeel 

Is gelezen een aanschrijving van de Commissie tot de Algemeene Directie 
van de Bataafsche Gewapende Burgermacht in het voormalig Gewest Holland, 
inhoudende dat dezelve door den agent van oorlog was geauthoriseert met de 
oproepingen, tot het afnemen der verklaring van 3 meij ll. te supercedeeren en 
dat zijl. daarvan ook aan de commissie van Huishoudelijk Directie, de nodige 
orders ten dien opzichte hadden doen geworden, en gemeend deze vergadering 
hiervan niet onkundig te laten. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 30 October ll. 
inhoudende hoofdzakelijk dat Pieter Vreede, lid van het geweezen 
inconstitutioneel uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek ingeval derzelve 
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brengen, en zo hij er niet aan voldeed, alsdan zijne demissie zoude thuiskrij-
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Bastiaan M. Naaktgeboren J.M. met Maria van Halteren J.D. beide van 
's Gravendeel

Is gelezen een aanschrijving van de Commissie tot de Algemeene Directie 
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inhoudende dat dezelve door den agent van oorlog was geauthoriseert met de 
oproepingen, tot het afnemen der verklaring van 3 meij ll. te supercedeeren en 
dat zijl. daarvan ook aan de commissie van Huishoudelijk Directie, de nodige 
orders ten dien opzichte hadden doen geworden, en gemeend deze vergadering 
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Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 30 October ll. 
inhoudende hoofdzakelijk dat Pieter Vreede, lid van het geweezen 
inconstitutioneel uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek ingeval derzelve 



zich onder ons ressort mocht bevinden of vandaar vertrekt, daarvan 
onverwijld kennis te geven aan 't voorsz. bestuur ten einde dat bestuur in 
staat werde gesteld, om aan 't gerequireerde in de missive van den agent van 
inwendige politie te kunnen beantwoorden, en dus denzelven Pieter Vreede te 
laten gaan waar hij wil. Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Is gelezen een missive van den commandant der bataafsche Gewapende 
Burgermacht alhier, inhoudende kennisgeving van een aanschrijving van de 
Commissie tot de Algemeene Directie der Bataafsche Gewapende 
Burgermacht in het voormalig Gewest Holland, behelzende dat bij dezelve op 
een speciale aanschrijving van den agent van oorlog der Bataafsche republiek, 
hij als commandant gelast wierd ten spoedigste zodanige maatregelen te 
nemen, waardoor op de eerste requisitie der daartoe macht hebbende alle 
wanorde, ongeregeldheid, of iets naar opstand zweemende, dadelijk kan 
worden gestuit, en dat in het bijzonder alle gewapende macht tegen het 46 
artijkel der Burgerlijke en Staatkundige grondregels voor de Acte van 
Staatsregeling geplaatst, dat is zonder schriftelijke last eener wettige magt in 
werking komende, dadelijk worde ontwapend en in arrest gesteld, en dat in 
Cas van resistentie geweld met geweld moet worden gekeerd, en dat hij van 
deze aanschrijving onverwijld kennis geve aan de municip. zijner plaats. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om den commandant te bedanken 
voor deze communicatie, met bijvoeging dat de municip. geen oogenblik 
twijffelt of hij zal aan gemelde aanschrijving wel willen obediëeren. 

Is gelezen een missive van de municipaliteit der stad Dordrecht, inhou-
dende dat dezelve nodig hadde geoordeeld een publicatie waarvan 25 
exemplaren hier nevens gingen te arresteeren, met verzoek om de goetheid te 
willen hebben, dezelve aan de bootsen alhier woonagtig te distribuëeren, ten 
einde zich daarna te kunnen reguleeren, waarop de voorzitter zegt dat hij 
reeds aan ider boots twee exemplaren heeft ter hand gesteld en voorts 
hedenmorgen er een heeft doen aflezen en aanplakken. 

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het Administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 15e october 
1798 en behelzende om binnen veertien dagen na de receptie aan het 
voormelde bestuur opgave te doen van de beleenbanken welke er op deze 
plaats gevonden worden. Aangenomen voor notificatie, vermits op deze plaats 
geen beleenbank of banken gevonden worden. 

Is na deliberatie goedgevonden om gedurende den winter zoals van ouds 
gebruikelijk is, de straten 's wekelijks te beschouwen, en daarmede een begin 
te maken op zaturdag den 27e december 1798 des namiddags ten drie uren, 
wordende de secretaris gelast om aanstaande zulks te doen publiceren en 
affigeren. 

Voorts in deliberatie gebragt zijnde, de verregaande baldadigheden dewelke 
er thans plaats hebben op de straten, bijzonder in den avond door woest 
geweld en geschreeuw en bijzonder door de vrouwsperzonen niet ongehinderd 
de straten te laten passeren en diergelijke, is geresolveert om bij publicatie 
zodanige en alle andere ongeregeldheden te verbieden, op de boete van f 
wordende de secretaris gelast tegen aanstaande zondag de publicatie in 
gereedheid te brengen. 
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zich onder ons ressort mocht bevinden of vandaar vertrekt, daarvan 
onverwijld kennis te geven aan 't voorsz. bestuur ten einde dat bestuur in 
staat werde gesteld, om aan 't gerequireerde in de missive van den agent van 
inwendige politie te kunnen beantwoorden, en dus denzelven Pieter Vreede te 
laten gaan waar hij wil. Aangenomen daaraan te zullen voldoen.

Is gelezen een missive van den commandant der bataafsche Gewapende 
Burgermacht alhier, inhoudende kennisgeving van een aanschrijving van de 
Commissie tot de Algemeene Directie der Bataafsche Gewapende 
Burgermacht in het voormalig Gewest Holland, behelzende dat bij dezelve op 
een speciale aanschrijving van den agent van oorlog der Bataafsche republiek, 
hij als commandant gelast wierd ten spoedigste zodanige maatregelen te 
nemen, waardoor op de eerste requisitie der daartoe macht hebbende alle 
wanorde, ongeregeldheid, of iets naar opstand zweemende, dadelijk kan 
worden gestuit, en dat in het bijzonder alle gewapende macht tegen het 46 
artijkel der Burgerlijke en Staatkundige grondregels voor de Acte van 
Staatsregeling geplaatst, dat is zonder schriftelijke last eener wettige magt in 
werking komende, dadelijk worde ontwapend en in arrest gesteld, en dat in 
Cas van resistentie geweld met geweld moet worden gekeerd, en dat hij van 
deze aanschrijving onverwijld kennis geve aan de municip. zijner plaats. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om den commandant te bedanken 
voor deze communicatie, met bijvoeging dat de municip. geen oogenblik 
twijffelt of hij zal aan gemelde aanschrijving wel willen obediëeren.

Is gelezen een missive van de municipaliteit der stad Dordrecht, inhou-
dende dat dezelve nodig hadde geoordeeld een publicatie waarvan 25 
exemplaren hier nevens gingen te arresteeren, met verzoek om de goetheid te 
willen hebben, dezelve aan de lootsen alhier woonagtig te distribuëeren, ten 
einde zich daarna te kunnen reguleeren, waarop de voorzitter zegt dat hij
reeds aan ider loots twee exemplaren heeft ter hand gesteld en voorts 
hedenmorgen er een heeft doen aflezen en aanplakken.

Is gelezen een extract uit het register der Resolutien van het Administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, genomen op den 15e october 
1798 en behelzende om binnen veertien dagen na de receptie aan het 
voormelde bestuur opgave te doen van de beleenbanken welke er op deze 
plaats gevonden worden. Aangenomen voor notificatie, vermits op deze plaats 
geen beleenbank of banken gevonden worden.

Is na deliberatie goedgevonden om gedurende den winter zoals van ouds 
gebruikelijk is, de straten 's wekelijks te beschouwen, en daarmede een begin 
te maken op zaturdag den 27e december 1798 des namiddags ten drie uren, 
wordende de secretaris gelast om aanstaande zulks te doen publiceren en 
affigeren.

Voorts in deliberatie gebragt zijnde, de verregaande baldadigheden dewelke 
er thans plaats hebben op de straten, bijzonder in den avond door woest 
geweld en geschreeuw en bijzonder door de vrouwsperzonen niet ongehinderd 
de straten te laten passeren en diergelijke, is geresolveert om bij publicatie 
zodanige en alle andere ongeregeldheden te verbieden, op de boete van f 3:-:-, 
wordende de secretaris gelast tegen aanstaande zondag de publicatie in 
gereedheid te brengen.



Verder gedelibereert zijnde over de aanschrijving van het administratief 
bestuurt van het voormalig Gewest Holland, in dato 26 September 11. 
betreklijk het doen van opgaven van de administratie der pennin-gen onder 
beheering dezer Municipaliteit gesteld en wat verder in deze aanschrijving is 
vervat (zie de notu-len dezer vergadering van 3 oct. 11.) is geresolveert om de 
secretaris te gelasten om een concept missive diesaangaande in gereedheid te 
brengen, alsmede een concept korten staat en summiere opgave van den 
plaatselijken ontfang en uitgaaf enz. en het een en ander ter tafel te brengen 
tegen de eerstvolgende vergadering. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8e November 1798, het 
vierde jaar der Bat. vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Donderdag den 8 
November 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid, absent den burger Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
De voorzitter zegt dat de reden van deze bijeenkomst daarin bestaat, dat hij 

gisteren geinformeert ware, dat de schippers misschien voor een gulden den 
hengst 't zand wel kunnen zullen varen, vermits zommige van haar zulks al 
gedaan hebben, en dat hij daarom had nodig geoordeeld, dezelve, alsmede de 
voerlieden heden alhier te doen komen, ten einde over het varen en rijden te 
spreken, en alzoo het voordeel van het dorp te behartigen, waarop eerst de 
schippers binnen stonden en haar het oogmerk van de dagvaarding te kennen 
gegeven zijnde, wierd men het met hun eens dat zij voor ider hengst zullen 
trekken 22 stuivers, dog dat zij er zoveel als mogelijk is aan de Kaaij moeten 
lossen. 

Voorts stonden binnen de voerlieden, welke ook door de voorzitter wierd 
gezegt waarom zij hier gedagvaard waren. Vervolgens dat het de Municipaliteit 
best oordeelde, dat zij al zouden inschrijven per vragt, en dat de twee laagsten 
het zand zouden rijden, waarmede zij genoegen namen en daartoe over gingen 
en bij de opening der billetten bleek dat de gebroeders Cornelis en Teunis 
Stam de laagste waren, dewelke hadden ingeschreven om het zand voor 3 
stuivers de vracht te rijden. 

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende een extract uit het register der 
besluiten van het Uitvoerend Bewind, behelzende dat hetzelve bewind hadde 
besloten, om de administrative besturen der voormalige gewesten aan te 
schrijven en te gelasten, om de nodige zorg te dragen en de vereischt 
wordende ordens te stellen, dat alle wanorden, ongeregeldheid of iets naar  
opstand zweemende dadelijk kan worden gestuit, en speciaal dat alle 
gewapende macht tegen het 46e art. der burgerlijke en staatkundige grondre-
gels, voor de acte van Staatsregeling geplaatst, dat is zonder schriftelijke last 
eener wettige macht in werking komende, dadelijk worde ontwapend, en dat 
in gevalle van resistentie geweld met geweld worde gekeerd en dat bovenge- 
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Verder gedelibereert zijnde over de aanschrijving van het administratief 
bestuurt van het voormalig Gewest Holland, in dato 26 September ll. 
betreklijk het doen van opgaven van de administratie der pennin-gen onder 
beheering dezer Municipaliteit gesteld en wat verder in deze aanschrijving is 
vervat (zie de notu-len dezer vergadering van 3 oct. ll.) is geresolveert om de 
secretaris te gelasten om een concept missive diesaangaande in gereedheid te 
brengen, alsmede een concept korten staat en summiere opgave van den 
plaatselijken ontfang en uitgaaf enz. en het een en ander ter tafel te brengen 
tegen de eerstvolgende vergadering. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 8e November 1798, het 
vierde jaar der Bat. vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Donderdag den 8 
November 1798, het vierde jaar der Bataafsche 
vrijheid, absent den burger Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
De voorzitter zegt dat de reden van deze bijeenkomst daarin bestaat, dat hij 

gisteren geinformeert ware, dat de schippers misschien voor een gulden den 
hengst 't zand wel kunnen zullen varen, vermits zommige van haar zulks al 
gedaan hebben, en dat hij daarom had nodig geoordeeld, dezelve, alsmede de 
voerlieden heden alhier te doen komen, ten einde over het varen en rijden te 
spreken, en alzoo het voordeel van het dorp te behartigen, waarop eerst de 
schippers binnen stonden en haar het oogmerk van de dagvaarding te kennen 
gegeven zijnde, wierd men het met hun eens dat zij voor ider hengst zullen 
trekken 22 stuivers, dog dat zij er zoveel als mogelijk is aan de Kaaij moeten 
lossen.

Voorts stonden binnen de voerlieden, welke ook door de voorzitter wierd 
gezegt waarom zij hier gedagvaard waren. Vervolgens dat het de Municipaliteit 
best oordeelde, dat zij al zouden inschrijven per vragt, en dat de twee laagsten 
het zand zouden rijden, waarmede zij genoegen namen en daartoe over gingen 
en bij de opening der billetten bleek dat de gebroeders Cornelis en Teunis 
Stam de laagste waren, dewelke hadden ingeschreven om het zand voor 3 
stuivers de vracht te rijden.

Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 
voormalig Gewest Holland, inhoudende een extract uit het register der 
besluiten van het Uitvoerend Bewind, behelzende dat hetzelve bewind hadde 
besloten, om de administrative besturen der voormalige gewesten aan te 
schrijven en te gelasten, om de nodige zorg te dragen en de vereischt 
wordende ordens te stellen, dat alle wanorden, ongeregeldheid of iets naar 
opstand zweemende dadelijk kan worden gestuit, en speciaal dat alle 
gewapende macht tegen het 46e art. der burgerlijke en staatkundige grondre-
gels, voor de acte van Staatsregeling geplaatst, dat is zonder schriftelijke last 
eener wettige macht in werking komende, dadelijk worde ontwapend, en dat 
in gevalle van resistentie geweld met geweld worde gekeerd en dat bovenge-



meld bestuur had nodig geoordeeld deze municip. op hunne verantwoor-
delijkheid te gelasten zich ten naaukeurigste na den inhoud van het gemelde 
besluit te gedragen. Aangenomen overeenkomstig hetzelve te zullen handelen. 

De president Bongers brengt ter tafel de kosten welke de inwooner van 
Renoijshoek moeten betalen wegens het stellen van keerplanken, het schrij-
ven van de contracten met de zegels enzovoort ten bedrage van f 43:5:- en zegt 
dat H. de Kwartel hem hadde verzogt dat de municip. zo goed zoude zijn om 
gemelde bedrag over de huizen in Renoijshoek om te slaan, waarover wel 
eenige zwarigheid wierd gemaakt, doch om aan het verzoek te voldoen ging 
men daartoe over, en na herhaalde reizen kon men het niet nader vinden, dan 
dat ider zooals volgt zal betalen. 

Adriana van der Giessen f 2:16:- 
M. Uitterlinden 	 f 2:16:- 
Pieter Mol 	f 2:6:- 
Jan P. de Vlaming 	f 2:16:- 
Harmen Jongekrijg f 2:-:- 
Arij Jongekrijg 	 f 1:10:- 
Andries Verdonk 	f 4:-:- 
Arij de Kwartel 	 f 1:10:- 
Wed. G. van Besoijen 	f -:10:- 
Klaas van Gent 	 f -:16:- 
Jan J. Visser 	f 1:-:- 
D. den Dekker 	 f -:16:- 
M. Uitterlinden 	 f 1:-:- 
Cornelis A. Stam 	f 2:-:- 
Joost Visser 	f -:16:- 
Wed. W. Mookhoek f 2:5:- 
Teunis Snijder 	 f 2:-:- 
Joost Visser 	f 2:16:- 
Willem Smitskam 	f 2:-:- 
Hk de Kwartel 	 f 4:-:- 
Wed. H. de Zeeuw f -:16:- 
Willem Smitskam 	f 2:16:- 

dus de bovengemelde 	f 43:5:- 
Vervolgens zegt de president dat de burger Smits laat bij hem ware geweest 

met klagten dat de Kreek bijna zonder water was, en hij dus volstrekt geen 
water daaruit konde krijgen, dat zodanige klagten al dikwils zijn ingekomen 
en de sluiswachter Pieter Barendrecht daar ook al meermalen over is 
onderhouden, doch tot nog toe tevergeefs, dat hij gelegenheid hadde gehad om 
met de Fabrijk van Asperen daarover te spreken, dewelke hem hadde gezegt, 
hij moest zulks maar eens op memorie stellen en hem toezenden, en dan 
zoude hij met den rentmeester daar wel over spreken, dat hij hedenmiddag 
zich had onledig gehouden met het op papier stellen daarvan en de eer had 
om hetzelve aan de vergadering voor te lezen. 

Waarop gedelibereert zijnde, wierd hetzelve eenparig goedgekeurd en de 
president voor zijne genomen moeite bedankt en voorts de secretaris gelast 
een behoorlijk hoofd en slot daarbij te voegen en het aan de president ter 
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meld bestuur had nodig geoordeeld deze municip. op hunne verantwoor-
delijkheid te gelasten zich ten naaukeurigste na den inhoud van het gemelde 
besluit te gedragen. Aangenomen overeenkomstig hetzelve te zullen handelen.

De president Bongers brengt ter tafel de kosten welke de inwooner van 
Renoijshoek moeten betalen wegens het stellen van keerplanken, het schrij-
ven van de contracten met de zegels enzovoort ten bedrage van f 43:5:- en zegt 
dat H. de Kwartel hem hadde verzogt dat de municip. zo goed zoude zijn om 
gemelde bedrag over de huizen in Renoijshoek om te slaan, waarover wel 
eenige zwarigheid wierd gemaakt, doch om aan het verzoek te voldoen ging 
men daartoe over, en na herhaalde reizen kon men het niet nader vinden, dan 
dat ider zooals volgt zal betalen.

Adriana van der Giessen f 2:16:-
M. Uitterlinden f 2:16:-
Pieter Mol f 2:6:-
Jan P. de Vlaming f 2:16:-
Harmen Jongekrijg f 2:-:- 

 Arij Jongekrijg f 1:10:-
Andries Verdonk f 4:-:- 

 Arij de Kwartel f 1:10:-
Wed. G. van Besoijen f -:10:-
Klaas van Gent f -:16:-
Jan J. Visser f 1:-:- 

 D. den Dekker f -:16:-
M. Uitterlinden f 1:-:- 

 Cornelis A. Stam f 2:-:- 
 Joost Visser f -:16:-

Wed. W. Mookhoek f 2:5:-
Teunis Snijder f 2:-:- 

 Joost Visser f 2:16:-
Willem Smitskam f 2:-:- 

 Hk de Kwartel f 4:-:- 
 Wed. H. de Zeeuw f -:16:-

Willem Smitskam f 2:16:-
dus de bovengemelde f 43:5:-

Vervolgens zegt de president dat de burger Smits laat bij hem ware geweest 
met klagten dat de Kreek bijna zonder water was, en hij dus volstrekt geen 
water daaruit konde krijgen, dat zodanige klagten al dikwils zijn ingekomen 
en de sluiswachter Pieter Barendrecht daar ook al meermalen over is 
onderhouden, doch tot nog toe tevergeefs, dat hij gelegenheid hadde gehad om 
met de Fabrijk van Asperen daarover te spreken, dewelke hem hadde gezegt, 
hij moest zulks maar eens op memorie stellen en hem toezenden, en dan 
zoude hij met den rentmeester daar wel over spreken, dat hij hedenmiddag 
zich had onledig gehouden met het op papier stellen daarvan en de eer had 
om hetzelve aan de vergadering voor te lezen.

Waarop gedelibereert zijnde, wierd hetzelve eenparig goedgekeurd en de 
president voor zijne genomen moeite bedankt en voorts de secretaris gelast 
een behoorlijk hoofd en slot daarbij te voegen en het aan de president ter 



hand te stellen, die het aan de Fabrijk zal bezorgen. 
Nog zegt de president dat hij bij die occasie had gesproken over den haven 

van 's Gravendeel en dat de Fabrijk van oordeel was dat de Municip. het 
opzicht over dezelve heeft, en de magt om alles wat niet in order is te kunnen 
verbieden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, indien het 
voorgeschrevene waar is, om aanstaande zondag een publicatie te laten doen, 
dat een ieder voor het vervolg zal moeten zorgen, om de haven niet te 
belemmeren, 't zij door schuiten, hout of diergelijke, zodat 'er altoos de 
schippers met hunne vaartuigen uit en in kunnen op een zekere boete, doch 
dat de voorzitter tevoren met de Fabrijk daar nog eens over zal spreken. 

Den secretaris brengt ter tafel een concept korte staat van den ontvang en 
uitgaaf van 1795, 1796 en 1797, en zedert de laatst gesloten rekening op 1 
november 1798 alsmede een summiere opgave van de gewone jaarlijksche 
inkomsten en uitgaven, eigendommen, effecten, gevestigde schulden en 
pretensien dezer plaats, tevens met de dorpslasten welke van de ingezetenen 
worden geheven, en eindelijk een missive aan het Administratief Bestuur van 
het voormalig Gewest Holland. 

Waarop gedelibereert zijnde, zijn de zelve stukken met een kleine 
verandering goedgekeurd, en den secretaris gelast dezelve in het net te 
schrijven, te laten teekenen en voorts te verzenden. 

Voorts de 14 dagen om zijnde, welke de lijsten tot het intekenen van het 
zanden van de dijk van de Kaaij na de Koornmolen alsmede de Kaaij zelve 
gelegen hebben, waren die van het dorp door de bode opgehaald, waaruit 
bleek dat aan geld was ingeschreven f 66:9:- en 9 hengsten zand à 24 stuivers 
per hengst, bedraagt f 10:16:- arbeid 3 3/4 dag voor een man en 18 wagens 
zand rijden en dus inverre aan het oogmerk niet voldoende. 

Waarop gedelibeert zijnde, is na eenige discussien geresolveert dat de bode 
bij al diegenen dewelke niet hebben ingeteekent zal rondgaan en men dan zal 
zien hoever het gebracht word. 

Voorts is geresolveert om op aanstaande zondag te doen publiceren dat de 
brandschouw zal gedaan worden op zaterdag den 19e november 1798 des 
voormiddags ten 10 uren en om daarbij te voegen, dat de sloot in Renoijshoek 
die door de municip in de brandkeuren is overgenomen, alsmede die langs het 
land en de weiden van de wed. Vervoorn ook zullen werden beschouwen. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e November 1798, het 4 
jaar der Bataafsche vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 17e 
Nov. 1798, het 4e jaar der B.V 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Administratief 
Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, genomen op den 8e november ll., 
inhoudende eenige verandering in het uitdeelen van turf aan de Fransche 
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hand te stellen, die het aan de Fabrijk zal bezorgen.
Nog zegt de president dat hij bij die occasie had gesproken over den haven 

van 's Gravendeel en dat de Fabrijk van oordeel was dat de Municip. het
opzicht over dezelve heeft, en de magt om alles wat niet in order is te kunnen 
verbieden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, indien het 
voorgeschrevene waar is, om aanstaande zondag een publicatie te laten doen, 
dat een ieder voor het vervolg zal moeten zorgen, om de haven niet te 
belemmeren, 't zij door schuiten, hout of diergelijke, zodat 'er altoos de 
schippers met hunne vaartuigen uit en in kunnen op een zekere boete, doch 
dat de voorzitter tevoren met de Fabrijk daar nog eens over zal spreken.

Den secretaris brengt ter tafel een concept korte staat van den ontvang en 
uitgaaf van 1795, 1796 en 1797, en zedert de laatst gesloten rekening op 1 
november 1798 alsmede een summiere opgave van de gewone jaarlijksche 
inkomsten en uitgaven, eigendommen, effecten, gevestigde schulden en 
pretensien dezer plaats, tevens met de dorpslasten welke van de ingezetenen 
worden geheven, en eindelijk een missive aan het Administratief Bestuur van 
het voormalig Gewest Holland.

Waarop gedelibereert zijnde, zijn de zelve stukken met een kleine 
verandering goedgekeurd, en den secretaris gelast dezelve in het net te 
schrijven, te laten teekenen en voorts te verzenden.

Voorts de 14 dagen om zijnde, welke de lijsten tot het intekenen van het 
zanden van de dijk van de Kaaij na de Koornmolen alsmede de Kaaij zelve 
gelegen hebben, waren die van het dorp door de bode opgehaald, waaruit 
bleek dat aan geld was ingeschreven f 66:9:- en 9 hengsten zand à 24 stuivers 
per hengst, bedraagt f 10:16:- arbeid 3 3/4 dag voor een man en 18 wagens 
zand rijden en dus inverre aan het oogmerk niet voldoende.

Waarop gedelibeert zijnde, is na eenige discussien geresolveert dat de bode 
bij al diegenen dewelke niet hebben ingeteekent zal rondgaan en men dan zal 
zien hoever het gebracht word.

Voorts is geresolveert om op aanstaande zondag te doen publiceren dat de 
brandschouw zal gedaan worden op zaterdag den 19e november 1798 des 
voormiddags ten 10 uren en om daarbij te voegen, dat de sloot in Renoijshoek 
die door de municip in de brandkeuren is overgenomen, alsmede die langs het 
land en de weiden van de wed. Vervoorn ook zullen werden beschouwen. 
Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e November 1798, het 4 
jaar der Bataafsche vrijheid

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 17e 
Nov. 1798, het 4e jaar der B.V

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Administratief 
Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, genomen op den 8e november ll., 
inhoudende eenige verandering in het uitdeelen van turf aan de Fransche 



trouppes, aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur 

genomen op den 14 Nov. 1798, behelzende om te waken en toe te zien, dat 
geene perzonen welke in de onlusten die in de vereenigde departementen der 
fransche republiek hebben plaats gehad, eenig misdadig deel hebben 
genomen, of die onlusten met de daad hebben ondersteund, op eenigerlei 
wijze een schuilplaats binnen de grenzen van het Bat. republiek worde 
verleend, maar integendeel de naukeurigste zorge te dragen dat dezelve van 
den bataafschen grond verwijderd blijven, en in gevalle dezelve zich onder 
deze jurisdictie bevinden, alle mogelijke devoiren aan te wenden, om ze van 
den Bataafschen grond te verwijderen. Aangenomen zich overeenkomstig 
gemelde aanschrijving te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voormelde 
bestuur genomen op den 12 november ll. inhoudende opgaaf van zekere 
diefstal in Parijs gepleegt en last om de perzonen die dezelve hebben gedaan 
en daarin met name genoemt, indien dezelve worden ontdekt, te arresteeren, 
mitsgaders de goederen welke zij bij zig mogten hebben, en daarvan 
onverwijld aan het voorm. bestuur kennis te geven. Aangenomen zig stiptelijk 
daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voormelde 
bestuur, genomen op den 5 november 1798, behelzende een last om alle 
fransche commandanten in de verschillende plaatzen der bat. republiek, 
zowel als de Hollandsche commandanten in zodanige plaatzen waar zig geen 
fransche guarnisoen bevind, om alle zodanige jongelieden, welke de fransche 
republiek verlaten hebben, als in de termen der conscriptie begrepen zijnde, 
om zig ter plaatze waar zij het commando voeren ophoudende, of nog mochten 
arriveeren, dadelijk te doen arresteeren en in verzekerde bewaring te stellen. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur, 
genomen op 6 Nov. 11. inhoudende een aanschrijving en last van de twee 
gebroeders van der Noodt en den perzoon van Motman, bekend als de 
voornaamste aanleggers der onlusten, welke laatstelijk in de negen verenigde 
departementen zijn uitgebarsten, indien dezelve zig onder deze jurisdictie 
mogten bevinden, dadelijk te doen arresteeren en derzelven papieren te doen 
verzegelen en wijders aan voormeld bestuur daarvan ten spoedigsten 
informatie te doen toekomen. Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Is gelezen een request geteekent door de burgers W. Kluit Cs. alle 
inwoonders van 's-Gravendeel en bewooners van de Noord Voorstraat aldaar, 
inhoudende, dat zijlieden bij publicatie van 21 October 11. zijn ontwaar  
geworden dat de sloot agter hunlieder erven leggende is opgekeurt, dat zijl. 
altoos bereid zijn tot 't volbrengen hunner burgerpligten, en daarom geen 
oogenblik zouden aarselen om aan gem. publicatie te voldoen, indien zij 
konden hopen dat hetzelve aan het heilzaam oogmerk der Municip. zoude 
voldoen en zij van genoegzaam water in dezelve sloot voorzien zouden zijn, 
dan daarin geen vooruitzigt hebbende, zich tot ons keeren, met eerbiedig dog 
teffens ernstig verzoek om eenigzints verzekering te mogen hebben, dat 
wanneer deze kosten en moeiten nu weder door hun gedaan werden, hetzelve 

....wr..r....r... 1111&_10•9 notulenboeken 1795-1813  1

trouppes, aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur 

genomen op den 14 Nov. 1798, behelzende om te waken en toe te zien, dat 
geene perzonen welke in de onlusten die in de vereenigde departementen der 
fransche republiek hebben plaats gehad, eenig misdadig deel hebben 
genomen, of die onlusten met de daad hebben ondersteund, op eenigerlei 
wijze een schuilplaats binnen de grenzen van het Bat. republiek worde 
verleend, maar integendeel de naukeurigste zorge te dragen dat dezelve van 
den bataafschen grond verwijderd blijven, en in gevalle dezelve zich onder 
deze jurisdictie bevinden, alle mogelijke devoiren aan te wenden, om ze van 
den Bataafschen grond te verwijderen. Aangenomen zich overeenkomstig 
gemelde aanschrijving te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voormelde 
bestuur genomen op den 12 november ll. inhoudende opgaaf van zekere 
diefstal in Parijs gepleegt en last om de perzonen die dezelve hebben gedaan 
en daarin met name genoemt, indien dezelve worden ontdekt, te arresteeren, 
mitsgaders de goederen welke zij bij zig mogten hebben, en daarvan 
onverwijld aan het voorm. bestuur kennis te geven. Aangenomen zig stiptelijk 
daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voormelde 
bestuur, genomen op den 5 november 1798, behelzende een last om alle 
fransche commandanten in de verschillende plaatzen der bat. republiek, 
zowel als de Hollandsche commandanten in zodanige plaatzen waar zig geen 
fransche guarnisoen bevind, om alle zodanige jongelieden, welke de fransche 
republiek verlaten hebben, als in de termen der conscriptie begrepen zijnde, 
om zig ter plaatze waar zij het commando voeren ophoudende, of nog mochten 
arriveeren, dadelijk te doen arresteeren en in verzekerde bewaring te stellen. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur, 
genomen op 6 Nov. ll. inhoudende een aanschrijving en last van de twee 
gebroeders van der Noodt en den perzoon van Motman, bekend als de 
voornaamste aanleggers der onlusten, welke laatstelijk in de negen verenigde 
departementen zijn uitgebarsten, indien dezelve zig onder deze jurisdictie 
mogten bevinden, dadelijk te doen arresteeren en derzelven papieren te doen 
verzegelen en wijders aan voormeld bestuur daarvan ten spoedigsten 
informatie te doen toekomen. Aangenomen daaraan te zullen voldoen.

Is gelezen een request geteekent door de burgers W. Kluit Cs. alle 
inwoonders van 's-Gravendeel en bewooners van de Noord Voorstraat aldaar, 
inhoudende, dat zijlieden bij publicatie van 21 October ll. zijn ontwaar 
geworden dat de sloot agter hunlieder erven leggende is opgekeurt, dat zijl. 
altoos bereid zijn tot 't volbrengen hunner burgerpligten, en daarom geen 
oogenblik zouden aarselen om aan gem. publicatie te voldoen, indien zij 
konden hopen dat hetzelve aan het heilzaam oogmerk der Municip. zoude 
voldoen en zij van genoegzaam water in dezelve sloot voorzien zouden zijn, 
dan daarin geen vooruitzigt hebbende, zich tot ons keeren, met eerbiedig dog 
teffens ernstig verzoek om eenigzints verzekering te mogen hebben, dat 
wanneer deze kosten en moeiten nu weder door hun gedaan werden, hetzelve 



niet tevergeefs zal zijn, maar door deze vergadering zodanige maatregelen 
zullen werden genomen, dat dezelve sloot voortaan van behoorlijk water 
voorzien zij. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om bij den burger 
Japhet in 't Veld nogmaals te insteeren om vrijheid tot het stellen van een 
keerplank, en hem zeggen, indien hij weiger-achtig blijft, de municip. alle 
moeite zal aanwenden om hem tot zijn pligt te brengen, en is goedgevonden 
zulks per commissie te doen, wordende daartoe benoemt de burgers A.K. 
Smits en F. van der Giessen. 

Vervolgens ging men over tot het schouwen van het brandgeweer, en hier 
en daar eenige breuken ontdekt hebbende, alsmede bij eenige burgers nodig 
geoordeeld hebbende om nog brandgeweer toe te voegen, als de nieuwe 
huizen, is het een en ander op een lijst gezet en de bode ter hand gesteld, als 
mede de herschouw bepaald op zaterdag den le december 1798. 

Dit verrigt zijnde, en niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, 
is de vergadering gescheiden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e november 1798, het 4 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op woensdag den 21e Nov 1798, het 
4e jr. der B.V. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De voorzitter zegt, dat zich bij hem heeft vervoegd de vrouw van C. 
Robbemond en te kennen gegeven, dat haar door de bode was aangezegd om 
een brandleertje met haken, bij haar brandgeweer te doen maken, en dat zij 
een leer van tenminsten 24 sporten hadde, verzoekende dat dan dezelve 
mogte dienen voor een brandleer, vermits zij dan de kosten om een nieuwe te 
laten maken, konde sparen. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om 
haar dat te permitteeren, mits die leer goed en sterk is. 

De commissie bij J. in 't Veld geweest zijnde, doet rapport, en wel zoo dat 
dezelve bereid is om keerplanken te laten zetten, ingeval de Municip. hem 
permitteert om agter zijn erf de sloot te dempen, en dat hij dan een 
behoorlijke buis daardoor zal leggen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat aan zodanig verzoek 
onmogelijk kan werden voldaan, uit hoofde van de gevolgen welke daar 
onvermijdelijk uit zouden voortvloeijen, maar wel dat hij er een dam inlegt, 
van een roede breed, met een sufficante buis daarin en daarom geresolveerd 
hem per missive zulks te berigten met verzoek van binnen twee maal 24 uren 
te berigten of hij daarmede genoegen neem ja dan nee, en is de secretaris 
gelast hem die missive zo spoedig mogelijk te bezorgen. 

Is gecompareert den burger Huig Vlasblom, dewelke te kennen gaf dat hij 
vermeende in de verponding van zijn huis hoger aangeslagen te zijn, naar 
evenredigheid als zijn buuren, gevende daarop een quitantie ervan over, 
waaruit bleek dat hij jaarlijks moet betalen f 7:8:12 en verzoekende dat de 
municip, ware 't mogelijk, zag te bewerken dat hij wat wierde verminderd, en 
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niet tevergeefs zal zijn, maar door deze vergadering zodanige maatregelen 
zullen werden genomen, dat dezelve sloot voortaan van behoorlijk water 
voorzien zij. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om bij den burger 
Japhet in 't Veld nogmaals te insteeren om vrijheid tot het stellen van een 
keerplank, en hem zeggen, indien hij weiger-achtig blijft, de municip. alle 
moeite zal aanwenden om hem tot zijn pligt te brengen, en is goedgevonden 
zulks per commissie te doen, wordende daartoe benoemt de burgers A.K. 
Smits en F. van der Giessen.

Vervolgens ging men over tot het schouwen van het brandgeweer, en hier 
en daar eenige breuken ontdekt hebbende, alsmede bij eenige burgers nodig 
geoordeeld hebbende om nog brandgeweer toe te voegen, als de nieuwe 
huizen, is het een en ander op een lijst gezet en de bode ter hand gesteld, als 
mede de herschouw bepaald op zaterdag den 1e december 1798.

Dit verrigt zijnde, en niemand der leden iets meer hebbende voor te stellen, 
is de vergadering gescheiden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 21e november 1798, het 4 
jaar der Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op woensdag den 21e Nov 1798, het 
4e jr. der B.V.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De voorzitter zegt, dat zich bij hem heeft vervoegd de vrouw van C. 
Robbemond en te kennen gegeven, dat haar door de bode was aangezegd om 
een brandleertje met haken, bij haar brandgeweer te doen maken, en dat zij 
een leer van tenminsten 24 sporten hadde, verzoekende dat dan dezelve 
mogte dienen voor een brandleer, vermits zij dan de kosten om een nieuwe te 
laten maken, konde sparen. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om 
haar dat te permitteeren, mits die leer goed en sterk is.

De commissie bij J. in 't Veld geweest zijnde, doet rapport, en wel zoo dat 
dezelve bereid is om keerplanken te laten zetten, ingeval de Municip. hem 
permitteert om agter zijn erf de sloot te dempen, en dat hij dan een 
behoorlijke buis daardoor zal leggen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat aan zodanig verzoek 
onmogelijk kan werden voldaan, uit hoofde van de gevolgen welke daar 
onvermijdelijk uit zouden voortvloeijen, maar wel dat hij er een dam inlegt, 
van een roede breed, met een sufficante buis daarin en daarom geresolveerd 
hem per missive zulks te berigten met verzoek van binnen twee maal 24 uren 
te berigten of hij daarmede genoegen neem ja dan nee, en is de secretaris 
gelast hem die missive zo spoedig mogelijk te bezorgen.

Is gecompareert den burger Huig Vlasblom, dewelke te kennen gaf dat hij 
vermeende in de verponding van zijn huis hoger aangeslagen te zijn, naar 
evenredigheid als zijn buuren, gevende daarop een quitantie ervan over, 
waaruit bleek dat hij jaarlijks moet betalen f 7:8:12 en verzoekende dat de 
municip, ware 't mogelijk, zag te bewerken dat hij wat wierde verminderd, en 



met zijn buren naar rato gelijkgesteld. Waarop door de voorzitter aan hem 
wierd gezegt, dat hij met Repelaer er reets over hadde gesproken en die hadde 
gezegt, dat waarschijnelijk de verponding algemeen zal werden verhoogd, doch 
dat hij niettemin er werk van zoude maken. 

Compareerde ook de zoon van de wed. Pieter Kruithof, hebbende hetzelfde 
bezwaar en gevende ook een quitantie over waaruit bleek dat zij moest betalen 
f 7:8:10 en wierd aan hem ook hetzelfde gezegt als aan Vlasblom. 

Is gelezen een missive van de procureur Verhoeff aan de schout geschreven, 
inhoudende dat hij onmogelijk klaar had kunnen komen om heden regtdag te 
houden, en dat hij met procureur Felders overeen was gekomen om de 
regtdag veertien dagen te continuëeren. Aangenomen voor notificatie. 

Zijn gecompareert de burgers Corn. de Boer en Arij R. Smits, hebbende 
verschil met elkaar over hunne erven en eerstgenoemde beklaagde zig dat hij 
al veele jaren over de hondert roeden verponding had moeten betalen, en dat 
hij nu onlangs zijn erf had laten meten door een geadmitteert landmeeter en 
het groot was bevonden 51 roeden, waartegen den tweede genoemde 
pretendeerde, een uitpad van zijn agtererf over het erf van den eerste, doch 
waarop de municip aanmerkte, dat hij indien hij daarop pretensie maakte, het 
ook moest bewijzen, waarop hij zeide dat hij wel bewijs had, dat C. den Boer 
agter zijn schuur niet meer als den drop hadde, dog hetzelve niet wilde 
toonen, waarop hem door de municip, wierd gezegt dat zulks onredelijk was, 
hij toonde niet vredelievend te zijn, schoon hij zulks voorgaf en aan den Boer 
wierd gezegt, dat hij voor het vervolg niet meer als hij verschuldigt is moet 
betalen. 

Is gelezen een missive van de Municip. der stad Brielle, als hoofdplaats van 
het district van Maas en Haringvliet en bijgevoegd gedeelte van Maas en 
Hollands Diep, inhoudende dat bij hun ontfangen was een extract uit het 
register der resolutien van het interm. adm. Bestuur van het Voormalig 
Gewest Holland, behelzende dat volgens een besluit der Eerste Kamer de 
burgers P. Baalde en A. Feijlen van Halk, wegens deszelfs weigering om zitting 
te nemen in het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks door den 
president der gemelde kamer, waren vervallen verklaard van hun stemregt, en 
dat het gem. bestuur daarom had goedgevonden hunlieden aan te schrijven 
en te gelasten om de grondvergaderingen in gemeld district, tegen zaturdag 
den 24 dezer maand en de districtsvergadering tegen den 27 daaraan 
volgende op te roepen, tot het verkiezen van eenen anderen vertegenwoordiger 
des Bataafschen volks en zijnen plaatsvervanger, mitsgaders van een kiezer 
en plaatsvervanger der grondvergadering, overeenkomstig de acte van 
staatsregeling, zonder resumptie, dat zij daarom zulks onverwijld ter onzer 
kennis bragten, ten einde het bij ons ter executie werde gelegd. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert om de grondvergaderingen te bepalen op 
voormelde Zaturdag den 24e November 's morgens ten half tien uren, en de 
municip. van Cillershoek daarvan heden nog per missive kennis te geven, 
alsmede om door de bode op morgen de stemgeregtigde burgers alhier, tegen 
voorm. dag en uur in het regthuis op te roepen, waarna de vergadering 
scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e November 1798, het 
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met zijn buren naar rato gelijkgesteld. Waarop door de voorzitter aan hem 
wierd gezegt, dat hij met Repelaer er reets over hadde gesproken en die hadde 
gezegt, dat waarschijnelijk de verponding algemeen zal werden verhoogd, doch 
dat hij niettemin er werk van zoude maken.

Compareerde ook de zoon van de wed. Pieter Kruithof, hebbende hetzelfde 
bezwaar en gevende ook een quitantie over waaruit bleek dat zij moest betalen 
f 7:8:10 en wierd aan hem ook hetzelfde gezegt als aan Vlasblom.

Is gelezen een missive van de procureur Verhoeff aan de schout geschreven, 
inhoudende dat hij onmogelijk klaar had kunnen komen om heden regtdag te 
houden, en dat hij met procureur Felders overeen was gekomen om de 
regtdag veertien dagen te continuëeren. Aangenomen voor notificatie.

Zijn gecompareert de burgers Corn. de Boer en Arij R. Smits, hebbende 
verschil met elkaar over hunne erven en eerstgenoemde beklaagde zig dat hij 
al veele jaren over de hondert roeden verponding had moeten betalen, en dat 
hij nu onlangs zijn erf had laten meten door een geadmitteert landmeeter en 
het groot was bevonden 51 roeden, waartegen den tweede genoemde 
pretendeerde, een uitpad van zijn agtererf over het erf van den eerste, doch 
waarop de municip aanmerkte, dat hij indien hij daarop pretensie maakte, het 
ook moest bewijzen, waarop hij zeide dat hij wel bewijs had, dat C. den Boer 
agter zijn schuur niet meer als den drop hadde, dog hetzelve niet wilde 
toonen, waarop hem door de municip, wierd gezegt dat zulks onredelijk was, 
hij toonde niet vredelievend te zijn, schoon hij zulks voorgaf en aan den Boer 
wierd gezegt, dat hij voor het vervolg niet meer als hij verschuldigt is moet 
betalen.

Is gelezen een missive van de Municip. der stad Brielle, als hoofdplaats van 
het district van Maas en Haringvliet en bijgevoegd gedeelte van Maas en 
Hollands Diep, inhoudende dat bij hun ontfangen was een extract uit het 
register der resolutien van het interm. adm. Bestuur van het Voormalig 
Gewest Holland, behelzende dat volgens een besluit der Eerste Kamer de 
burgers P. Baalde en A. Feijlen van Halk, wegens deszelfs weigering om zitting 
te nemen in het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks door den 
president der gemelde kamer, waren vervallen verklaard van hun stemregt, en 
dat het gem. bestuur daarom had goedgevonden hunlieden aan te schrijven 
en te gelasten om de grondvergaderingen in gemeld district, tegen zaturdag 
den 24 dezer maand en de districtsvergadering tegen den 27 daaraan 
volgende op te roepen, tot het verkiezen van eenen anderen vertegenwoordiger 
des Bataafschen volks en zijnen plaatsvervanger, mitsgaders van een kiezer 
en plaatsvervanger der grondvergadering, overeenkomstig de acte van 
staatsregeling, zonder resumptie, dat zij daarom zulks onverwijld ter onzer 
kennis bragten, ten einde het bij ons ter executie werde gelegd. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert om de grondvergaderingen te bepalen op 
voormelde Zaturdag den 24e November 's morgens ten half tien uren, en de 
municip. van Cillershoek daarvan heden nog per missive kennis te geven, 
alsmede om door de bode op morgen de stemgeregtigde burgers alhier, tegen 
voorm. dag en uur in het regthuis op te roepen, waarna de vergadering 
scheide.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 24e November 1798, het 



vierde jaar der B.V. 
H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 24 Nov. 1798, het 
4e jr. der B.V. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Een gedeelte der stemgeregtigde burgers bijeen zijnde, wierd aan dezelve 
door de secretaris op last der municip. de missiven van de municip. der stad 
Brielle voorgelezen. En vervolgens ging ider in zijne grondvergadering. 

Het werk afgelopen zijnde, wierd berigt dat in de grondvergadering nummer 
1 benoemd was tot representant de burger Hugo Gevers van Dordrecht en tot 
plaatsvervanger de burger Albertus Pesant van Strijen, tot kiezer Herman 
Pasman en tot deszelfs plaatsvervanger Teunis van de Koppel. 
NO. 2 Tot representant Jan David Pasteur in den Haag, tot plaatsvervanger 
Albertus Pesant, tot kiezer Mij Korsz. Smits en tot plaatsvervanger Izaak 
Overweel. 
No. 3 Tot representant Albertus Pesant, tot plaatsvervanger Mij van Prooijen 
onder Strijen. Tot kiezer Hendrik Diepenhorst en tot plaatsvervanger 
Johannes Jacobus Rouffaer. 
No. 4 Tot representant Hugo Gevers, tot plaatsvervanger Albertus Pesant, tot 
kiezer Pleun de Vlaming en tot plaatsvervanger Cornelis Verijp. Waarna de 
vergadering scheide. 

Den 18e December, de dag zijnde waarop ingevolge publicatie van het 
uitvoerend bewind de dato 29e november ll. de grondvergaderingen moesten 
bijeenkomen, ten einde leden tot de Departementale Bestuuren en deszelfs 
plaatsvervangers alsmede kiezers en plaatsvervangers van de kiezers te 
benoemen, waren de stemgeregtigde burgers bij behoorlijke billetten daarbij 
opgeroepen en ten 10 uuren opgekomen. 

Ider zig in zijne grondvergadering vervoegt hebbende, bleek dat alles in 
behoorlijke orde ingevolge de staatsregeling verrigt waren en dat bij 
No. 1 benoemd was tot lid den burger Jacob van Gelder van Dordrecht, tot 
deszelfs plaatsvervanger den burger Cornelis Maasdam van Strijen, tot kiezer 
den burger Teunis van de Koppel, en tot plaatsvervanger van den kiezer den 
burger Herman Pasman. 
No. 2 Tot lid Jacob van Gelder, plaatsvervanger Pieter Vermaat te Buitensluis, 
tot kiezer Pieter Verijp, plaatsvervanger Mij Corsz. Smits. 
No. 3 Tot lid Albertus Pesant te Strijen, plaatsvervanger Mij van Prooijen 
onder Strijen, kiezer Bernardus Buurman, plaatsvervanger Hendrik Diepen-
horst. 
No. 4. Lid Herman Pasman, plaatsverv. Pieter Verijp, kiezer Cornelis Verijp, 
plaatsvervanger Reijer Kranendonk. 

Den tweede December zijn getrouwt Arij Andriesz. de Geus met Jaapje And. 
Verdonk, beide van 's Deel. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e december 1798, het 
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vierde jaar der B.V.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op zaturdag den 24 Nov. 1798, het 
4e jr. der B.V.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Een gedeelte der stemgeregtigde burgers bijeen zijnde, wierd aan dezelve 
door de secretaris op last der municip. de missiven van de municip. der stad 
Brielle voorgelezen. En vervolgens ging ider in zijne grondvergadering. 

Het werk afgelopen zijnde, wierd berigt dat in de grondvergadering nummer 
1 benoemd was tot representant de burger Hugo Gevers van Dordrecht en tot 
plaatsvervanger de burger Albertus Pesant van Strijen, tot kiezer Herman 
Pasman en tot deszelfs plaatsvervanger Teunis van de Koppel.
N0. 2 Tot representant Jan David Pasteur in den Haag, tot plaatsvervanger 
Albertus Pesant, tot kiezer Arij Korsz. Smits en tot plaatsvervanger Izaak 
Overweel.
No. 3 Tot representant Albertus Pesant, tot plaatsvervanger Arij van Prooijen 
onder Strijen. Tot kiezer Hendrik Diepenhorst en tot plaatsvervanger 
Johannes Jacobus Rouffaer.
No. 4 Tot representant Hugo Gevers, tot plaatsvervanger Albertus Pesant, tot 
kiezer Pleun de Vlaming en tot plaatsvervanger Cornelis Verijp. Waarna de 
vergadering scheide.

Den 18e December, de dag zijnde waarop ingevolge publicatie van het 
uitvoerend bewind de dato 29e november ll. de grondvergaderingen moesten 
bijeenkomen, ten einde leden tot de Departementale Bestuuren en deszelfs 
plaatsvervangers alsmede kiezers en plaatsvervangers van de kiezers te 
benoemen, waren de stemgeregtigde burgers bij behoorlijke billetten daarbij 
opgeroepen en ten 10 uuren opgekomen.

Ider zig in zijne grondvergadering vervoegt hebbende, bleek dat alles in 
behoorlijke orde ingevolge de staatsregeling verrigt waren en dat bij 
No. 1 benoemd was tot lid den burger Jacob van Gelder van Dordrecht, tot 
deszelfs plaatsvervanger den burger Cornelis Maasdam van Strijen, tot kiezer 
den burger Teunis van de Koppel, en tot plaatsvervanger van den kiezer den 
burger Herman Pasman.
No. 2 Tot lid Jacob van Gelder, plaatsvervanger Pieter Vermaat te Buitensluis, 
tot kiezer Pieter Verijp, plaatsvervanger Arij Corsz. Smits.
No. 3 Tot lid Albertus Pesant te Strijen, plaatsvervanger Arij van Prooijen 
onder Strijen, kiezer Bernardus Buurman, plaatsvervanger Hendrik Diepen-
horst.
No. 4. Lid Herman Pasman, plaatsverv. Pieter Verijp, kiezer Cornelis Verijp, 
plaatsvervanger Reijer Kranendonk.

Den tweede December zijn getrouwt Arij Andriesz. de Geus met Jaapje And. 
Verdonk, beide van 's Deel.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 19e december 1798, het 



vierde jaar der Bat. V. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op woensdag den 19e 
december 1798, het 4e jr der B.V. 

Gelijkheid 
	

Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 

voormalig Gewest Holland, inhoudende een speciale last aan alle municipali-
teiten, om indien tot heden toe de billetten waar ingesloten de duplicaat 
quitantien der gedane fournissementen nog ontbreken, zonder vertraging 
dezelve worden bezorgt en dat voorts dezulke welke na gedane sommatie 
weigerig blijven dezelve af te geven, terstond sequestratie in der zelver boedels 
werde gedecerneerd en tot haar pligt werden gebragt, als mede om met omme 
ten spoedigsten te formeren accurate lijsten der terugbezorgde billetten, en 
voorts dat volgens het 18 artijkel der publicatie van 18 Januarij 1798 
zodanige municipaliteiten welke onverhoopt weigerig mogten blijven, om aan 
opgemelde last te voldoen, door die middelen van constrainte, welke het gem. 
artijkel aan de hand geeft, tot haar pligt zullen werden gebragt. 

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen, en goedgevonden hedenavond 
lijsten te formeeren en zijn daartoe benoemd de burger P. Verijp, H. van 
Warendorp en Pl. de Vlaming, Gemelde burgers zulks door de bode gecommu-
niceert zijnde, wierd hetzelve door hun aangenomen en des avonds verrigt. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur, 
genomen op maandag den 10 december 11. inhoudende een extract uit het 
register der besluiten van het Uitvoerend Bewind van zaturdag 8 december ll. 
als mede een extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van 
het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, genomen op vrijdag 
den 23 November 11. en behelzende een besluit genomen op zekere 
bedenkingen en zwarigheden door gecommitteerden van het gereformeerde 
kerkgenootschap te Roordahuizum in het voormalig gewest Friesland, met 
last, om zig na de inhoud van hetzelve stiptelijk te gedragen. 
Aangenomen in tijd en wijlen zulks te doen. 

Nog is gelezen een aanschrijving van het gemelde bestuur, inhoudende dat 
ter verkiezing van een lid van het departementaal bestuur en deszelfs 
plaatsvervanger, een der leden van deze municip. door de municip. van Dordt 
als de hoofdplaats dezer ring van het departement van de Schelde en Maas 
zijnde, zal werden gerequireerd om de nodige schikkingen te beramen over het 
uur op hetwelk den 20e december aanstaande de kiezers dezer plaats zig 
zullen moeten bevinden in gem. hoofdplaats. Aangenomen voor notificatie, 
vermits aan den inhoud daarvan bereids is voldaan. 

De voorzitter communiceert dat hij bij Repelaer geïnformeert heeft na de 
betaling van de verponding en van de buren van wed. Kruithof en Vlasblom en 
bevonden dat degene die met de wed. Kruithof omtrent gelijk staan met huis 
en erf, betalen f 1:-:-, daar zij betaald f 3:7:-, en degelijke van Vlasblom f 1:3:-
daar hij betaald f 3:3:-, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem begrepen 
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vierde jaar der Bat. V.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op woensdag den 19e 
december 1798, het 4e jr der B.V.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent.
Is gelezen een aanschrijving van het Administratief Bestuur van het 

voormalig Gewest Holland, inhoudende een speciale last aan alle municipali-
teiten, om indien tot heden toe de billetten waar ingesloten de duplicaat 
quitantien der gedane fournissementen nog ontbreken, zonder vertraging 
dezelve worden bezorgt en dat voorts dezulke welke na gedane sommatie 
weigerig blijven dezelve af te geven, terstond sequestratie in der zelver boedels 
werde gedecerneerd en tot haar pligt werden gebragt, als mede om met omme 
ten spoedigsten te formeren accurate lijsten der terugbezorgde billetten, en 
voorts dat volgens het 18 artijkel der publicatie van 18 Januarij 1798 
zodanige municipaliteiten welke onverhoopt weigerig mogten blijven, om aan 
opgemelde last te voldoen, door die middelen van constrainte, welke het gem. 
artijkel aan de hand geeft, tot haar pligt zullen werden gebragt.

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen, en goedgevonden hedenavond 
lijsten te formeeren en zijn daartoe benoemd de burger P. Verijp, H. van 
Warendorp en Pl. de Vlaming, Gemelde burgers zulks door de bode gecommu-
niceert zijnde, wierd hetzelve door hun aangenomen en des avonds verrigt.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het voorm. bestuur, 
genomen op maandag den 10 december ll. inhoudende een extract uit het 
register der besluiten van het Uitvoerend Bewind van zaturdag 8 december ll. 
als mede een extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van 
het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, genomen op vrijdag 
den 23 November ll. en behelzende een besluit genomen op zekere 
bedenkingen en zwarigheden door gecommitteerden van het gereformeerde 
kerkgenootschap te Roordahuizum in het voormalig gewest Friesland, met 
last, om zig na de inhoud van hetzelve stiptelijk te gedragen.
Aangenomen in tijd en wijlen zulks te doen.

Nog is gelezen een aanschrijving van het gemelde bestuur, inhoudende dat 
ter verkiezing van een lid van het departementaal bestuur en deszelfs 
plaatsvervanger, een der leden van deze municip. door de municip. van Dordt 
als de hoofdplaats dezer ring van het departement van de Schelde en Maas 
zijnde, zal werden gerequireerd om de nodige schikkingen te beramen over het 
uur op hetwelk den 20e december aanstaande de kiezers dezer plaats zig 
zullen moeten bevinden in gem. hoofdplaats. Aangenomen voor notificatie, 
vermits aan den inhoud daarvan bereids is voldaan.

De voorzitter communiceert dat hij bij Repelaer geïnformeert heeft na de 
betaling van de verponding en van de buren van wed. Kruithof en Vlasblom en 
bevonden dat degene die met de wed. Kruithof omtrent gelijk staan met huis
en erf, betalen f 1:-:-, daar zij betaald f 3:7:-, en degelijke van Vlasblom f 1:3:-
daar hij betaald f 3:3:-, waarover gedelibereert zijnde, is unaniem begrepen 



dat zulks zeer onevenredig is, en in tijd en wijle behoort gezorgt te worden dat 
't meer op een egaalen voet komt. 

Nog beklaagt zig over de verponding Arij de Kwartel, omdat hij jaarlijks 
betalen moet f 1:13:-, dog dewijl niemand weet, hoeveel zijn buren met hem 
gelijk zijnde, moeten betalen, is hetzelve in advijs gehouden. Voorts scheide de 
vergadering. 

Den 25e december is door de burgers J.H. Bijvank en J. van Soest de 
borgtocht voor den secretaris opgezegt. Aangenomen voor notificatie. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 5e januarij 1799, het 5e 
jaar der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 5e 
Jan. 1799 het 5e jaar der B. V. 

Gelijkheid 
	

Vrijheid 
	

Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
De voorzitter zegt dat dat gedeelte der voorgaande notulen welke zeggen dat 

de borgen van den secretaris hunne borgtogt hebben opgezegt het oogmerk 
dezer bijeenkomst waren, namelijk om aan den secretaris te vragen, of hij 
andere borgen hadde, hetwelk hij bij deze dus was doende, waarop de 
secretaris neen antwoorde en er bijvoegde een verzoek, dat twee leden der 
municipaliteit of de schout met een lid, zoo goed zouden zijn om hem borg te 
blijven, dat hij zoodra er voor het land geld door hem werde ontfangen, 
hetzelve aanstonds aan hen zoude ter hand stellen. Waarop de voorzitter hem 
antwoorde, dat er in zijn absentie alreede over die zaak was gedelibereert en 
wel zo dat de geheele municipaliteit als het ware, zig voor die penningen 
zouden borgstellen, en dat den schout en Bongers of een van beiden bij de 
ontfangst van 's Lands penningen zouden prezent zijn, en denzelve van den 
secretaris tegen behoorlijke quitantie overnemen, en voorts de schout dezelve 
onder zig houden, en zij beiden er voor verantwoordelijk zijn, dog indien bij 
den ontfang de schout alleen present is, hij dan zal gehouden zijn, aan 
Bongers te vertoonen zodra mogelijk, hoeveel hij ontvangen heeft, en waarvan, 
ten ware bij het doen van transporten. Wanneer er andere schepenen bij zijn 
zulks niet zal behoeven. 

En vervolgens dat dit bij publicatie aan den volke zal werden bekendge-
maakt, vragende voorts aan den secretaris of hij daarmede genoegen nam, 
waarop denzelve antwoorde dat hij zeer veel genoegen had in het eerste, dog 
wat het tweede aanbelangt, namelijk het publiceren van het voorgemelde hij 
zeer gaarne zoude zien en verzogt dat zulks niet wierd gedaan, omdat zijns 
bedunkens hetzelve nutteloos zoude zijn, vermits er nooit geld voor 't land kan 
werden ontfangen of de leden der municip. althans de schout, weten het, 
alsmede dat hetzelve zo een verbaasde opspraak zoude geven. Waarover nog 
nader wierd gedelibereert en rondvraag gedaan met dat gevolg dat de 
meerderheid bij het genomene besluit bleef persisteren, en dus wierd het 
verzoek van de secretaris van de hand geweezen. Edog zijn tweede verzoek 
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dat zulks zeer onevenredig is, en in tijd en wijle behoort gezorgt te worden dat 
't meer op een egaalen voet komt.

Nog beklaagt zig over de verponding Arij de Kwartel, omdat hij jaarlijks 
betalen moet f 1:13:-, dog dewijl niemand weet, hoeveel zijn buren met hem 
gelijk zijnde, moeten betalen, is hetzelve in advijs gehouden. Voorts scheide de 
vergadering.

Den 25e december is door de burgers J.H. Bijvank en J. van Soest de 
borgtocht voor den secretaris opgezegt. Aangenomen voor notificatie.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 5e januarij 1799, het 5e 
jaar der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op zaturdag den 5e 
Jan. 1799 het 5e jaar der B.V.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent.
De voorzitter zegt dat dat gedeelte der voorgaande notulen welke zeggen dat 

de borgen van den secretaris hunne borgtogt hebben opgezegt het oogmerk 
dezer bijeenkomst waren, namelijk om aan den secretaris te vragen, of hij 
andere borgen hadde, hetwelk hij bij deze dus was doende, waarop de 
secretaris neen antwoorde en er bijvoegde een verzoek, dat twee leden der 
municipaliteit of de schout met een lid, zoo goed zouden zijn om hem borg te 
blijven, dat hij zoodra er voor het land geld door hem werde ontfangen, 
hetzelve aanstonds aan hen zoude ter hand stellen. Waarop de voorzitter hem 
antwoorde, dat er in zijn absentie alreede over die zaak was gedelibereert en 
wel zo dat de geheele municipaliteit als het ware, zig voor die penningen 
zouden borgstellen, en dat den schout en Bongers of een van beiden bij de 
ontfangst van 's Lands penningen zouden prezent zijn, en denzelve van den 
secretaris tegen behoorlijke quitantie overnemen, en voorts de schout dezelve 
onder zig houden, en zij beiden er voor verantwoordelijk zijn, dog indien bij 
den ontfang de schout alleen present is, hij dan zal gehouden zijn, aan 
Bongers te vertoonen zodra mogelijk, hoeveel hij ontvangen heeft, en waarvan, 
ten ware bij het doen van transporten. Wanneer er andere schepenen bij zijn 
zulks niet zal behoeven. 

En vervolgens dat dit bij publicatie aan den volke zal werden bekendge-
maakt, vragende voorts aan den secretaris of hij daarmede genoegen nam, 
waarop denzelve antwoorde dat hij zeer veel genoegen had in het eerste, dog 
wat het tweede aanbelangt, namelijk het publiceren van het voorgemelde hij 
zeer gaarne zoude zien en verzogt dat zulks niet wierd gedaan, omdat zijns 
bedunkens hetzelve nutteloos zoude zijn, vermits er nooit geld voor 't land kan 
werden ontfangen of de leden der municip. althans de schout, weten het, 
alsmede dat hetzelve zo een verbaasde opspraak zoude geven. Waarover nog 
nader wierd gedelibereert en rondvraag gedaan met dat gevolg dat de 
meerderheid bij het genomene besluit bleef persisteren, en dus wierd het 
verzoek van de secretaris van de hand geweezen. Edog zijn tweede verzoek 



wierd geaccepteert, daarin bestaande, dat er nog agt dagen tot het doen der 
publicatie zal werden gewagt. 

Voorts scheide de vergadering. Aldus geresumeert, gearresteert en 
geteekent den 16e Januarij 1799, het 5e jaar der Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	 T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e 
Januarij 1799, het vijfde jaar der Bat. Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De voorzitter communiceert, dat hij bij zig gehad heeft Jacob Dekker, met 
verzoek ingeval het bodensampt mogte komen te vaceeren hij daarmede mogt 
werden begunstigt, en dat hij voorzitter daarop aan hem gezegt hadde, dat hij 
geen stemgeregtigt burger ware, en door hem daarop geantwoord was, het 
stemregt alsdan te zullen teekenen. Welk verzoek is in advis gehouden. 

Is gecompareert de vrouw van Jacob Snijders dewelke zig beklaagde over 
Pleun de Vlaming (dewelke zij ook had laten dagvaarden, doch die niet ware 
gecompareert) en wel om reden hij hadde gezegt, dat haar zoon een touw dat 
bij zijn vogelkooij hoort, in de schemeravond uit den tuijn hadde gehaald en 
dus gestolen, dat zij haar zoon daarover had onderhouden, dewelke sterk 
ontkende zulks gedaan te hebben, en derhalven verzogt daarin regt te mogen 
wedervaren, waarop de vergadering nadat zij buiten stond oordeelde niets in 
deze zaak voor het tegenwoordige te kunnen doen, vermits de Vlaming abzent 
bleef, dog ingeval zij twee behoorlijke getuigen hadde, het dan haar zaak was, 
Pleun de Vlaming ten rolle te doen dagvaarden, hetwelk haar door de 
voorzitter wierd gezegt, en waarop zij antwoorde maar een getuige te hebben, 
tot nog toe althans, waarmede die zaak, met een vermaning aan haar om toch 
te zorgen dat haar kind, die bekend staat als onder de beste niet te behoren, 
tot zodanige als andere euveldaden niet over slaat, afliep. 

Is wederom in deliberatie gebragt het gedrag van de bode, en wel omdat hij 
het laatstleden zondag weder zo schandelijk heeft gemaakt met aflezen, tot 
spot voor idereen uit hoofde hij te veel drank hadde gebruikt hetwelk tot 
schande is dezer vergadering en geresolveert om hem nogmaals en nu zeker 
voor de laatste keer te waarschuwen, en indien hij zig niet en betert en drank 
vaarwel zegt, hij kan staat maken gedaan te zullen krijgen, en schoon hij 
schijnt te denken, ik stoor mij aan de waarschuwingen niet, het is mij al zo 
dikwils gezegt en al meermalen dat het de laatste keer was en diergelijke, en 
ik ben en blijf evenwel nog in mijn post, het zal nu ook wel zoo aflopen, hij nu 
kan verzekert zijn, dat het hem niet meer zal werden gezegt, en of hij wel eens 
mogt denken, ja daar komt tog niemant om, en er moet evenwel een bode zijn, 
ik zal dus wel blijven, hem gelijk zeggen dat er reeds al een sollicitant om het 
bodensampt is. Waarop hij binnen stond en het hem door de voorzitter zeer 
geschikt wierd gezegt, als mede door de leden der municipaliteit, met dat 
gevolg, dat hij gelijk zijn gewoonte is, het nog eens wilde ontkennen dronken 
geweest te zijn. 

Voorts wierd geresolveert om de salarissen welke hem competeeren aan zijn 
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wierd geaccepteert, daarin bestaande, dat er nog agt dagen tot het doen der 
publicatie zal werden gewagt.

Voorts scheide de vergadering. Aldus geresumeert, gearresteert en 
geteekent den 16e Januarij 1799, het 5e jaar der Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e 
Januarij 1799, het vijfde jaar der Bat. Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De voorzitter communiceert, dat hij bij zig gehad heeft Jacob Dekker, met 
verzoek ingeval het bodensampt mogte komen te vaceeren hij daarmede mogt 
werden begunstigt, en dat hij voorzitter daarop aan hem gezegt hadde, dat hij 
geen stemgeregtigt burger ware, en door hem daarop geantwoord was, het 
stemregt alsdan te zullen teekenen. Welk verzoek is in advis gehouden.

Is gecompareert de vrouw van Jacob Snijders dewelke zig beklaagde over 
Pleun de Vlaming (dewelke zij ook had laten dagvaarden, doch die niet ware 
gecompareert) en wel om reden hij hadde gezegt, dat haar zoon een touw dat 
bij zijn vogelkooij hoort, in de schemeravond uit den tuijn hadde gehaald en 
dus gestolen, dat zij haar zoon daarover had onderhouden, dewelke sterk 
ontkende zulks gedaan te hebben, en derhalven verzogt daarin regt te mogen 
wedervaren, waarop de vergadering nadat zij buiten stond oordeelde niets in 
deze zaak voor het tegenwoordige te kunnen doen, vermits de Vlaming abzent 
bleef, dog ingeval zij twee behoorlijke getuigen hadde, het dan haar zaak was, 
Pleun de Vlaming ten rolle te doen dagvaarden, hetwelk haar door de 
voorzitter wierd gezegt, en waarop zij antwoorde maar een getuige te hebben, 
tot nog toe althans, waarmede die zaak, met een vermaning aan haar om toch 
te zorgen dat haar kind, die bekend staat als onder de beste niet te behoren, 
tot zodanige als andere euveldaden niet over slaat, afliep.

Is wederom in deliberatie gebragt het gedrag van de bode, en wel omdat hij 
het laatstleden zondag weder zo schandelijk heeft gemaakt met aflezen, tot 
spot voor idereen uit hoofde hij te veel drank hadde gebruikt hetwelk tot 
schande is dezer vergadering en geresolveert om hem nogmaals en nu zeker 
voor de laatste keer te waarschuwen, en indien hij zig niet en betert en drank 
vaarwel zegt, hij kan staat maken gedaan te zullen krijgen, en schoon hij 
schijnt te denken, ik stoor mij aan de waarschuwingen niet, het is mij al zo 
dikwils gezegt en al meermalen dat het de laatste keer was en diergelijke, en 
ik ben en blijf evenwel nog in mijn post, het zal nu ook wel zoo aflopen, hij nu 
kan verzekert zijn, dat het hem niet meer zal werden gezegt, en of hij wel eens 
mogt denken, ja daar komt tog niemant om, en er moet evenwel een bode zijn, 
ik zal dus wel blijven, hem gelijk  zeggen dat er reeds al een sollicitant om het 
bodensampt is. Waarop hij binnen stond en het hem door de voorzitter zeer 
geschikt wierd gezegt, als mede door de leden der municipaliteit, met dat 
gevolg, dat hij gelijk zijn gewoonte is, het nog eens wilde ontkennen dronken 
geweest te zijn.

Voorts wierd geresolveert om de salarissen welke hem competeeren aan zijn 



vrouw bezorgen, terwijl hij althans dan niet in de mogelijkheid is, om er een 
gedeelte van af te houden, volgens zijn oud gebruik. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Feb. 1799 het 5e jaar der 
Bat. Vrijheid. 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op zaturdag den 2e Fe-
bruarij 1799 het vijfde jaar der Bat. Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Laatstleden zondag de burgerij bij publicatie bekend gemaakt zijnde, dat 
heden de dorpsrekening zal werden gedaan, verschenen een groot aantal 
burgers om dezelve aan te horen. Waarop door de voorzitter aan dezelve wierd 
verzogt om vier perzonen uit hun midden te benoemen, die zich bij de 
secretaris zouden vervoegen, teneinde na te zien of alles zo is als 't word 
gelezen. 

Waarop de burgers verzogten dat de municipaliteit er vier zoude benoemen, 
om de tijd niet te verspillen, het welk wierd gedaan en daartoe voorgesteld de 
burgers W. Kluit, J. Pasteur, P. Verijp en J. Overweel, waarmede de burgerij 
genoegen nam. Dezelve zig op hun plaats begeven hebbende, wierd de 
rekening door de secretaris gelezen, en zulks afgelopen zijnde, was er 
niemand die op dezelve eenige aanmerkingen maakte, dan W. Kluit, omdat de 
rekening van H. Diepenhorst met potlood was onderteekent, verzoekende dat 
zulks in het vervolg niet meer zoude gebeuren. 

Voorts wierd de rekening door de schout, de leden der municipaliteit, 
gecommitteerdens en secretaris geteekent en dus gesloten. 

Voorts wierd door W. Kluit noch reflexje gemaakt over het niet verkiezen 
van de leden der Municip. daar het nu de tijd van is volgens oude gewoonte, 
waarop hem door de voorzitter wierd gezegt, dat volgens publicatie van 10 
meij 11. de leden en minsten de municipaliteiten op hare verantwoordelijkheid 
gehouden waren op hunne posten te blijven continueeren tot tijd en wijle 
overeenkomstig de constitutie daarin verandering zal zijn gemaakt. Waarop 
die publicatie, dewelke de secretaris bij zich had, door denzelven wierd 
gelezen, en waarmede Kluit overtuigt was dat hij er niet wel over hadde 
gedagt. 

De voorzitter communiceert dat Pieter van Warendorp hem had gezegt, 
vermits zijn vader Damis van Warendorp niet meer in staat is om als 
eijkmeester te kunnen fungeren, voor hem aan de municip. te verzoeken in 
zijn vaders plaats tot eijkmeester aangestelt te worden. Waarop gedelibereert 
zijnde, is geoordeeld dat 't zelve een ondergeschikt ampt is en uit dien hoofde 
de municip. niet bevoegt om zonder oproeping der stemgeregtigde burgers 
hetzelve te begeven, en daarom geresolveert hetzelve te laten in statu zoo 
lange den oude man leeft, mits hij imand gebruikt die bekwaam is tot dat 
werk. 

De burger Bijvank steld voor, uit hoofde den slegte gelegenheid die er is, tot 
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vrouw bezorgen, terwijl hij althans dan niet in de mogelijkheid is, om er een 
gedeelte van af te houden, volgens zijn oud gebruik.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Feb. 1799 het 5e jaar der 
Bat. Vrijheid.

H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op zaturdag den 2e Fe-
bruarij 1799 het vijfde jaar der Bat. Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Laatstleden zondag de burgerij bij publicatie bekend gemaakt zijnde, dat 
heden de dorpsrekening zal werden gedaan, verschenen een groot aantal 
burgers om dezelve aan te horen. Waarop door de voorzitter aan dezelve wierd 
verzogt om vier perzonen uit hun midden te benoemen, die zich bij de 
secretaris zouden vervoegen, teneinde na te zien of alles zo is als 't word 
gelezen.

Waarop de burgers verzogten dat de municipaliteit er vier zoude benoemen, 
om de tijd niet te verspillen, het welk wierd gedaan en daartoe voorgesteld de 
burgers W. Kluit, J. Pasteur, P. Verijp en J. Overweel, waarmede de burgerij 
genoegen nam. Dezelve zig op hun plaats begeven hebbende, wierd de 
rekening door de secretaris gelezen, en zulks afgelopen zijnde, was er 
niemand die op dezelve eenige aanmerkingen maakte, dan W. Kluit, omdat de 
rekening van H. Diepenhorst met potlood was onderteekent, verzoekende dat 
zulks in het vervolg niet meer zoude gebeuren.

Voorts wierd de rekening door de schout, de leden der municipaliteit, 
gecommitteerdens en secretaris geteekent en dus gesloten.

Voorts wierd door W. Kluit noch reflexie gemaakt over het niet verkiezen 
van de leden der Municip. daar het nu de tijd van is volgens oude gewoonte, 
waarop hem door de voorzitter wierd gezegt, dat volgens publicatie van 10 
meij ll. de leden en minsten de municipaliteiten op hare verantwoordelijkheid 
gehouden waren op hunne posten te blijven continueeren tot tijd en wijle 
overeenkomstig de constitutie daarin verandering zal zijn gemaakt. Waarop 
die publicatie, dewelke de secretaris bij zich had, door denzelven wierd 
gelezen, en waarmede Kluit overtuigt was dat hij er niet wel over hadde 
gedagt.

De voorzitter communiceert dat Pieter van Warendorp hem had gezegt, 
vermits zijn vader Damis van Warendorp niet meer in staat is om als 
eijkmeester te kunnen fungeren, voor hem aan de municip. te verzoeken in 
zijn vaders plaats tot eijkmeester aangestelt te worden. Waarop gedelibereert 
zijnde, is geoordeeld dat 't zelve een ondergeschikt ampt is en uit dien hoofde 
de municip. niet bevoegt om zonder oproeping der stemgeregtigde burgers 
hetzelve te begeven, en daarom geresolveert hetzelve te laten in statu zoo 
lange den oude man leeft, mits hij imand gebruikt die bekwaam is tot dat 
werk.

De burger Bijvank steld voor, uit hoofde den slegte gelegenheid die er is, tot 



het tonnen van turf, om het een of ander te maken, om zulks te verhelpen. 
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert een behoorlijk poldertje ten voorsz. 
einde te doen maken. 

Voorts is in deliberatie gebragt hoe met de bode te handelen, vermits hij na 
de laatste vergadering zig al weer buitensporig heeft gedragen en is door de 
meerderheid, na eenige discussien geresolveert om de geregtsbode te 
dimitteeren. 

Het bodensampt dus vakant zijnde, wierd door de voorzitter gezegt dat er 
zig vier sollicitanten hebben opgedaan, namelijk Jacob Dekker, Arij van 
Waardenburg, Gerrit van de Koppel en Izaak Overweel, dat hij dus in de 
eerste plaats zich verplicht rekende in omvraag te brengen, of de vergadering 
die vier perzonen bevoegt rekende tot het waarnemen van het bodensampt, en 
wierd bij appel nominal unaniem begrepen dat Jacob Dekker niet bevoegt 
ware, vermits hij geen stemgeregtigd burger is. Vervolgens de overige drie 
bevoegd erkent zijnde, ging men over tot de verkiezing bij besloten briefjes en 
bij het openen van dezelve bleek dat Izaak Overweel hadde 4 stemmen en 
Gerrit van de Koppel 3, en dat derhalven bij meerderheid van stemmen tot 
geregtsbode was verkoren de burger Izaak Overweel. 

Doe stond de gedimitteerde bode Reijer Kranendonk binnen, en wierd van 
dit besluit kennis gegeven, 't welk hem niet aangenaam was, verzoekende 
excus en beloofde beterschap, doch hem wierd gezegt, dat zulks nu te laat 
was en niets kon baten, dat 't mogelijk noch zoude geschikt hebben indien hij 
de raad van de schout en althans een lid van de municip. ware gevolgt, 
namelijk dat hij nu dede, hadde gedaan, zodra de vergadering heden middag 
bijeen was, of althans zoals de rekening was gedaan, maar dat nu al zijn 
smeeken vrugteloos was, vermits er al een ander in zijn plaats ware 
aangesteld, waarop hij vertrok. 

Voorts wierd aan voorsz. benoeming, nadat te voren eene concept instructie 
was vervaardigd, aan Izaak Overweel kennis gegeven en gemelde concept 
instructie voorgelezen met dat gevolg dat hij daarmede genoegen nam, 
bedankende de municip. voor de gunst aan hem bewezen, welke hem geluk 
wenschte. 

Den burger van Strijen communiceert dat den sluiswagter Mij de Geus als 
zodanig bedankt. Waarop na deliberatie is geresolveert de stemgeregtigde 
burgers op te roepen, ingevolge het dorpsreglement, tegen donderdag den 14e 
februarij aanstaande des namiddags ten zes uren in het rechthuis, vermits 
het een ondergeschikt ampt is. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Administratief 
Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, inhoudende dat de wisselbrieven 
door bewindhebberen van de O.I.C. getrokken op de voormalige Staten van 
Holland en Westfriesland in betaling van 's Lands lasten moeten werden 
aangenomen, en dat daaromtrent in alles moet worden gehandeld conform de 
resolutie dier vergadering van 31 augustus en 7 september 1798. 
Aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide. 

Den 6 Februarij heeft de vroedvrouw dezer dorpe aan de schout kennis 
gegeven dat Soetje Stoker in barensnood en in presentie van getuigen als de 
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het tonnen van turf, om het een of ander te maken, om zulks te verhelpen. 
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert een behoorlijk poldertje ten voorsz. 
einde te doen maken.

Voorts is in deliberatie gebragt hoe met de bode te handelen, vermits hij na 
de laatste vergadering zig al weer buitensporig heeft gedragen en is door de 
meerderheid, na eenige discussien geresolveert om de geregtsbode te 
dimitteeren.

Het bodensampt dus vakant zijnde, wierd door de voorzitter gezegt dat er 
zig vier sollicitanten hebben opgedaan, namelijk Jacob Dekker, Arij van 
Waardenburg, Gerrit van de Koppel en Izaak Overweel, dat hij dus in de 
eerste plaats zich verplicht rekende in omvraag te brengen, of de vergadering 
die vier perzonen bevoegt rekende tot het waarnemen van het bodensampt, en 
wierd bij appel nominal unaniem begrepen dat Jacob Dekker niet bevoegt 
ware, vermits hij geen stemgeregtigd burger is. Vervolgens de overige drie 
bevoegd erkent zijnde, ging men over tot de verkiezing bij besloten briefjes en 
bij het openen van dezelve bleek dat Izaak Overweel hadde 4 stemmen en 
Gerrit van de Koppel 3, en dat derhalven bij meerderheid van stemmen tot 
geregtsbode was verkoren de burger Izaak Overweel.

Doe stond de gedimitteerde bode Reijer Kranendonk binnen, en wierd van 
dit besluit kennis gegeven, 't welk hem niet aangenaam was, verzoekende 
excus en beloofde beterschap, doch hem wierd gezegt, dat zulks nu te laat 
was en niets kon baten, dat 't mogelijk noch zoude geschikt hebben indien hij 
de raad van de schout en althans een lid van de municip. ware gevolgt, 
namelijk dat hij nu dede, hadde gedaan, zodra de vergadering heden middag 
bijeen was, of althans zoals de rekening was gedaan, maar dat nu al zijn 
smeeken vrugteloos was, vermits er al een ander in zijn plaats ware 
aangesteld, waarop hij vertrok.

Voorts wierd aan voorsz. benoeming, nadat te voren eene concept instructie 
was vervaardigd, aan Izaak Overweel kennis gegeven en gemelde concept 
instructie voorgelezen met dat gevolg dat hij daarmede genoegen nam, 
bedankende de municip. voor de gunst aan hem bewezen, welke hem geluk 
wenschte.

Den burger van Strijen communiceert dat den sluiswagter Arij de Geus als 
zodanig bedankt. Waarop na deliberatie is geresolveert de stemgeregtigde 
burgers op te roepen, ingevolge het dorpsreglement, tegen donderdag den 14e 
februarij aanstaande des namiddags ten zes uren in het rechthuis, vermits 
het een ondergeschikt ampt is.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Administratief 
Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, inhoudende dat de wisselbrieven 
door bewindhebberen van de O.I.C. getrokken op de voormalige Staten van 
Holland en Westfriesland in betaling van 's Lands lasten moeten werden 
aangenomen, en dat daaromtrent in alles moet worden gehandeld conform de 
resolutie dier vergadering van 31 augustus en 7 september 1798. 
Aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide.

Den 6 Februarij heeft de vroedvrouw dezer dorpe aan de schout kennis 
gegeven dat Soetje Stoker in barensnood en in presentie van getuigen als de 



vader van haar kind heeft genoemt Corstiaan Pz. Mookhoek, en dat zij daarop 
ook is verlost van een dogter, waarop den schout voorz. zich heeft vervoegt ten 
woonstede van Pr. Mookhoek en deszelfs huisvrouw en aldaar gevraagt na 
haren zoon, bovengemelde C. Mookhoek, dog kreeg ten antwoord hij is 
afwezig, waarop de schout aan hun gelaste, te zorgen dat hij er kennis van 
kreeg en gelijk de nodige orders te stellen dat hij het meisje trouwde, of 
althans haar en haar kind van het nodige bezorgde, ten einde zich voor 
verdere onheilen te wachten. 

De 14e februarij des avonds ten 6 uren zodanige stemgeregtigde burgers die 
mogten inclineeren tot het waarnemen van des dorps sluisjes opgeroepen 
zijnde, verscheen er niemant als Dirk G. Bijl, dewelke een briefje overgaf, 
waarin geschreven stond dat hij ze wilde waarnemen voor f 8:-:- in het jaar, 
dan vermits van dezelve nooit meer als f 4:-:- gegeven is, is na deliberatie 
goedgevonden vooralsnog hetzelve in advis te houden. Aldus gearresteert, 
geresumeert en geteekent den 20e februarij 1799, het 5e jaar der B.V. 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op woensdag den 20e 
februarij 1799 het vijfde jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteerd en geteekent. 
De burger Arij K. Smits produceert een rekening van geleverd brood en 

beschuit aan de wed.T. Natschouw, bedragende f 24:9:- alsmede nog f 7:-:-
van een oude rekening, welke zij hem voor een groot gedeelte weigerd te 
betalen en dat hij haar om die reden had laten dagvaarden. 

Dezelve gecompareert zijnde, gaf de voorzitter haar daarvan kennis, waarop 
zij zeide, dat Smits van haar niets heeft te pretenderen dan f 7:-:- en zij 
daarvoor een verklaring wilde doen, dat de andere rekening door haar voldaan 
was bij notitie, dat hij die f 7:-;- konde krijgen en geen duit meer, waarop de 
vrouw van Arij Smits binnen stond, en zeide dat zij ten volle bovengem. som 
van haar had te pretendeeren en het ook vorderde, dat zij niet wilde doorgaan 
voor imand die iets vorderd dat haar niet toekomt. 

Waarop zij beiden binnenstonden en in plaats van in het ordentelijke met 
elkanderen te spreken, rigten zij een hevige kijfpartij aan, dewelke afgebroken 
wierd door het onbezuist weglopen van de wed. Natschouw, met te zeggen aan 
vrouw Smits, gij kund doen wat gij wilt, meer als f 7:-:- kund gij van mij niet 
krijgen, waarmede deze onaangename partij vrugteloos afliep, en aan Smits 
wierd gezegt indien hij de zaak nu verder wilde termineeren, alsdan den weg 
van regten moest inslaan, dat hij zag dat 't in der minne niet kon beslist 
worden. 

De burger Bijvank zegt dat hij van Teunis Stam te vorderen heeft wegens 
restant huishuur en geleent geld f 7:16:8 hetwelk hij hem weigerd te betalen 
en dat hij hem om die reden had laten dagvaarden, dog dat Stam daarentegen 
van hem ook noch iets te pretendeeren hadde, en wel daarin bestaande, dat 
hij aan een schuurtje of aflaatje, 't welk hij voor hem had laten zetten voor 
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vader van haar kind heeft genoemt Corstiaan Pz. Mookhoek, en dat zij daarop 
ook is verlost van een dogter, waarop den schout voorz. zich heeft vervoegt ten 
woonstede van Pr. Mookhoek en deszelfs huisvrouw en aldaar gevraagt na 
haren zoon, bovengemelde C. Mookhoek, dog kreeg ten antwoord hij is 
afwezig, waarop de schout aan hun gelaste, te zorgen dat hij er kennis van 
kreeg en gelijk de nodige orders te stellen dat hij het meisje trouwde, of 
althans haar en haar kind van het nodige bezorgde, ten einde zich voor 
verdere onheilen te wachten.

De 14e februarij des avonds ten 6 uren zodanige stemgeregtigde burgers die 
mogten inclineeren tot het waarnemen van des dorps sluisjes opgeroepen 
zijnde, verscheen er niemant als Dirk G. Bijl, dewelke een briefje overgaf, 
waarin geschreven stond dat hij ze wilde waarnemen voor f 8:-:- in het jaar, 
dan vermits van dezelve nooit meer als f 4:-:- gegeven is, is na deliberatie 
goedgevonden vooralsnog hetzelve in advis te houden. Aldus gearresteert, 
geresumeert en geteekent den 20e februarij 1799, het 5e jaar der B.V.

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op woensdag den 20e 
februarij 1799 het vijfde jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteerd en geteekent.
De burger Arij K. Smits produceert een rekening van geleverd brood en 

beschuit aan de wed.T. Natschouw, bedragende f 24:9:- alsmede nog f 7:-:- 
van een oude rekening, welke zij hem voor een groot gedeelte weigerd te 
betalen en dat hij haar om die reden had laten dagvaarden.

Dezelve gecompareert zijnde, gaf de voorzitter haar daarvan kennis, waarop 
zij zeide, dat Smits van haar niets heeft te pretenderen dan f 7:-:- en zij 
daarvoor een verklaring wilde doen, dat de andere rekening door haar voldaan 
was bij notitie, dat hij die f 7:-;- konde krijgen en geen duit meer, waarop de 
vrouw van Arij Smits binnen stond, en zeide dat zij ten volle bovengem. som 
van haar had te pretendeeren en het ook vorderde, dat zij niet wilde doorgaan 
voor imand die iets vorderd dat haar niet toekomt.

Waarop zij beiden binnenstonden en in plaats van in het ordentelijke met 
elkanderen te spreken, rigten zij een hevige kijfpartij aan, dewelke afgebroken 
wierd door het onbezuist weglopen van de wed. Natschouw, met te zeggen aan 
vrouw Smits, gij kund doen wat gij wilt, meer als f 7:-:- kund gij van mij niet 
krijgen, waarmede deze onaangename partij vrugteloos afliep, en aan Smits 
wierd gezegt indien hij de zaak nu verder wilde termineeren, alsdan den weg 
van regten moest inslaan, dat hij zag dat 't in der minne niet kon beslist 
worden.

De burger Bijvank zegt dat hij van Teunis Stam te vorderen heeft wegens 
restant huishuur en geleent geld f 7:16:8 hetwelk hij hem weigerd te betalen 
en dat hij hem om die reden had laten dagvaarden, dog dat Stam daarentegen 
van hem ook noch iets te pretendeeren hadde, en wel daarin bestaande, dat 
hij aan een schuurtje of aflaatje, 't welk hij voor hem had laten zetten voor 



berging van zijnen brand, een paar else slieten geleverd had, daar hij 
waarschijnelijk ook wel van zal spreken. Waarop Teunis Stam 
binnen stond, en door de voorzitter wierd hem gezegt, waarom hij alhier door 
Bijvank ware gedagvaard. Waarop Stam zeide, dat niet te ontkennen, doch 
daarentegen op Bijvank ook eenige pretensie had, en wel vooreerst zijn portie 
van den as, daar hij nooit geen duit van had genoten, en ten tweede van een 
schuurtje dat hij had laten zetten voor zijn brand, doch waaraan Bijvank een 
hout of twee had geleverd, en doe hij verhuisde door Bijvank was gezegt, hij 
zou hem zooveel hout in de plaats geven als daaraan door hem was gebruikt, 
en daar was nooit iets van gekomen. Vervolgens stonden de partijen beiden 
binnen, en nu bleek dat 'er een aanmerkelijk onderscheid in hare gezegdens 
waren voorgekomen omtrent dat schuurtje, doch omdat het een kleinigheid is, 
raade de municip. hun beide om die zaak in der minne uit de wereld te 
helpen, en aan Stam wierd gezegt dat hij geen pretentie op den as konde 
maken, vermits Bijvank altijt zijn huis verhuurd hadde op die conditie, dat 
den as in zijn put moest werden gebragt, dus dat die pretensie verviel, en het 
alleen aankwam op het schuurtje, en daaromtrent wierd aan Stam gevraagt 
hoeveel hem zulks waardig was, die zeide 2 Z.R. doch dat hij het aan de 
municip. ter beslissching overliet. En voorts vertrok hij. Doe daarover verder 
gedelibereert zijnde, is hetzelve met toestemming van Bijvank zoo uit den weg 
geruimd, dat Stam aan hem zal betalen f 4:6:-, hetwelk van der Giessen op 
zich nam om aan Stam te communiceeren. 

Frans van Waardenburg stond binnen, en gaf te kennen dat hij aan verpon-
ding jaarlijks moet betalen f 8:6:2 vermeenende dat zulks in vergelijking van 
zijn buuren niet evenredig is, en verzoekende dus de medewerking dezer 
vergadering om eenige vermindering, waarop hem wierd gezegt dat hij eens 
moest informeren, hoe hoog het huis staat van zijn buurman Abraham 
Naaktgeboren Junior en voorts zijn briefje aan de schout bezorgen, dat er dan 
reguard op zal werden geslagen. 

Is gecompareert Pieter L. den Hartog, dewelke zeide dat zijn vader het 
verzoek herhaalde om brieven van voorschrijving als bakker, waarop de 
vergadering hem vraagde of zijn vader stemgeregtigd burger was, waarop hij 
antwoorde neen, dog dat hij het wilde worden, waarop hem gezegt wierd, dat 
zolang hij zulks niet gedaan hadde, zijn verzoek niet in aanmerking kwam, 
maar wanneer hij stemgeregtigd burger was, hij zich nader alhier konde 
adresseeren. 

Nogmaals over de dorpssluisjes gedelibereert zijnde, wierd door Van Strijen 
gezegt, dat Mij de Geus hem te kennen gegeven hadde het voor f 7:-:- jaarlijks 
te willen doen waarnemen, en is bijna unaniem geresolveert, uit hoofde er al 
aan gedaan is wat volgens het dorpsreglement behoort gedaan te worden, het 
hem daarvoor te gunnen, mits dat hij het zegel tot de instructie betaald. 

Is gelezen een aanschrijving van de Binnenlandsche Correspondentie uit 
het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Holland, inhoudende 
kennisgeving dat zommige wervers, ten dienst der Brabantsche insurgenten 
zich in verschillende oorden van dit voormalig gewest bevinden, die een 
aanmerkelijke som tot handgeld beloven, aan diegeenen welke zich zouden 
willen engageeren en voorts een aanmaning om na zodanige perzonen voor 
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berging van zijnen brand, een paar else slieten geleverd had, daar hij 
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binnen stond, en door de voorzitter wierd hem gezegt, waarom hij alhier door 
Bijvank ware gedagvaard. Waarop Stam zeide, dat niet te ontkennen, doch 
daarentegen op Bijvank ook eenige pretensie had, en wel vooreerst zijn portie 
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hout of twee had geleverd, en doe hij verhuisde door Bijvank was gezegt, hij 
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municip. ter beslissching overliet. En voorts vertrok hij. Doe daarover verder 
gedelibereert zijnde, is hetzelve met toestemming van Bijvank zoo uit den weg 
geruimd, dat Stam aan hem zal betalen f 4:6:-, hetwelk van der Giessen op 
zich nam om aan Stam te communiceeren.
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ding jaarlijks moet betalen f 8:6:2 vermeenende dat zulks in vergelijking van 
zijn buuren niet evenredig is, en verzoekende dus de medewerking dezer 
vergadering om eenige vermindering, waarop hem wierd gezegt dat hij eens 
moest informeren, hoe hoog het huis staat van zijn buurman Abraham 
Naaktgeboren Junior en voorts zijn briefje aan de schout bezorgen, dat er dan 
reguard op zal werden geslagen.
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zich in verschillende oorden van dit voormalig gewest bevinden, die een 
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willen engageeren en voorts een aanmaning om na zodanige perzonen voor 



zoo van onze plaats betreft, alle mogelijk onderzoek te doen en bij ontdekking 
van het een of ander tot die zaak relatie hebbende, daarvan aan voorm. 
bestuur onverwijld de naaukeurigste informatie te doen toekomen. 
Aangenomen zich daarna stiptelijk te zullen gedragen, en voorts voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Administratief 
Bestuur van het voormalig Gewest Holland, behelzende om aan den agent van 
nationale opvoeding binnen twee maanden op te geven, welke letterkundige 
instituten er in deze gemeente voorhanden zijn, aan welke collegie 
individuëele perzonen het opzigt over dezelve is toevertrouwd, tot hoever zich 
dat opzicht over die instituten uitstrekt, of zij bestiert worden na instructie en 
ordonnantien en zoo ja welke deze zijn, met inzending van een exemplaar van 
ider derzelver. Voorts hoeveel onderwijzers of onderwijzeressen aan elk dier 
instituten gevonden worden, derzelver qualiteiten, namen en ouderdom, of de 
opzieners dier wetenschappelijke instituten eenige jaarwedden of andere 
voordeelen genieten, zo ja hoe groot dezelve zijn en uit welke fondsen die 
worden goedgemaakt, verder hoe groot de jaarlijksche bezoldigingen, 
emolumenten er aan hunne post verbondene voordelen zijn, van den 
onderwijzers en onderwijzeressen, uit welke fondsen die betaald worden en 
hoeveel de leerlingen zelve daartoe bijdragen, welke ordonnantien, 
schoolreglementen enzovoorts er tot dusverre bestaan, met inzending van 
dezelve hoe groot in elk derzelve het aantal der leerlingen is, naar een 
middelbare overslag, over de laatste vijf jaren, en eindelijk of de 
schoolgebouwen plaatselijke of kerkelijke eigendommen zijn. Waarop gedeli-
bereert zijnde, is geresolveert de secretaris te gelasten een concept missive in 
antwoord op voorsz. poincten te ontwerpen en op de eerstvolgende 
vergadering ter tafel te brengen. 

De burgers Van Gink geven te kennen dat zij al lange met wederzin hebben 
gezien en ondervonden, dat er allerhande zoort van vuiligheid aan den 
Havendijk word gesmeten, waardoor denzelven beter na een mesthoop dan 
een ordentelijke dijk gelijkt, willende dus daar gaarne verandering in hebben. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert met de rentmeester van den 
Regentenhof daarover te spreken en hem verzoeken dat er een publicatie 
gedaan werd, ten dien einde en heeft de schout zulks op zich genomen. 

De burger C. van Gink verzoekt om een dam te mogen leggen in de buur-
sloot tusschen zijn erf en den boomgaard met een sufficante sijl of buis 
daarin. Waarop gedelibereert zijnde, is hem zulks geaccordeert. 

De burger Van Strijen zegt, geen genoegen te nemen met de continueering 
als lid van de schoolcommissie, en verzoekt dus dat er een nieuwe loting 
plaats heeft, waarop hij wierd verzogt om in die post te blijven tot zolange het 
bestuur verandert. Doch hij wilde niet. Dus ging men over tot loten en bij de 
opening der briefjes bleek dat de burgers F. van der Giessen en C. Verijp het 
lot hadden getrokken. 

De voorzitter communiceert dat de vroedvrouw zich bij hem heeft vervoegd 
met klagten, daarin bestaande dat zij thans zo weinig krijgt, tot belooning en 
van de voornaamste word voorbijgegaan, en daarom verzogt eenige verhoging 
van tractement. Waarover gedelibereert zijnde, is geoordeeld vooralsnog aan 
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haar verzoek niet te kunnen voldoen, hoezeer haar klagten anders regtmatig 
kunnen zijn. 

Eindelijk stond binnen de aangestelde gerechtsbode I. Overweel en leide 
den eed als zodanig in handen van den voorzitter af. Waarna de vergadering 
scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e Maart 1799, het 
vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid 

H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 
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