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Tweede notulenboek 

Vergadering gehouden bij de Municipaliteit van 'S 
Gravendeel en Leerambacht, op Woensdag den 
20e Maart 1799 het 5e jaar der Bataafsche Vrijheid, 
absent de burger Coen van Strijen. 

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

geteekent. 
Is gecompareert den burger A. Ketting van Dordt te kennen gevende, dat hij met 

zijn broeder ten lasten van de boedel van wijlen Teunis Ketting te vorderen heeft f 
1050:-:- en ter zijner kennis was gekomen dat het huis van denzelven doetertijt ware 
verkogt, maar noch niet betaald of getransporteerd, verzoekende dus, als 't mogelijk 
is, dat deze zaak aan het einde werd gebragt, en die man die 't gekocht heeft, 
aangezegt om dat transport te doen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, met den koper Sent Wardenier 
daarover te spreken, en alsdan rapport aan Ketting te doen. 

Is gecompareert Barend Knoest, welke gedagvaart was door de Bailluw Kluit, uit 
hoofde denzelve noch per reste van hem te vorderen heeft f 44:4:- van een aanhaling 
en eischte daarvan betaling, waarop Knoest antwoorde, dat hij die schuld bekende, 
doch buiten staat was, om te betalen, zolang hij geen betaling krijgt van Sal. Levi 
Cohen, en dat hij om dien reden S.L. Cohen ook had laten dagvaarden. 

Voorts compareerde S.L. Cohen, denwelke door den voorzitter wierd gevraagt of hij 
aan B. Knoest geld schuldig is en het antwoord was ja, dog niet kon betalen voordat 
hij betaling kreeg van de Bailluw, dog zodra hij door dezelve betaald word, ook B. 
Knoest betalen zou. 
Waarmede zij beide vertrokken. 

Is gecompareert Pieter L. den Hartog, dewelke zeide dat terwijl zijn vader het 
stemregt nu heeft ge-teekent, hij het verzoek te voren gedaan, om namelijk brieven 
van voorschrijving als broodbakker, ver-nieuwde, waarop hem gezegt wierd, dat hij zo 
danig een brief bij de secretaris kan krijgen, zodra hij of zijn vader of moeder bewijzen 
toont, dat datgeene uit den weg geruimd is, hetwelk volgens belofte gedaan zoude 
worden, waarop hij antwoorde, dat zulks goed was en hij zorgen zoude dat 't nog deze 
week voldaan werd. 

Is gecompareert Teunis Bijl, schoolhoudende op de Wagt onder deze jurisdictie, 
verzoekende om daarmede te mogen blijven continueeren, hetwelk hem wierd 
toegestaan, gevende voorts op dat het getal zijner leerlingen, 's wekelijks bedraagt 20 
en dat dezelve ider betalen 2 stuivers. 

Is gecompareert Simon de Kievit, aan dewelke door de voorzitter wierd gezegt dat 
zijn vrouw hem hadde laten dagvaarden om indien het mogelijk ware de 
oneenigheden, welke tusschen hun beide plaats hebben, uit de wereld te helpen en zij 
met elkander leven, als egte man en vrouw betaamt, zeggende voorts dat zijn vrouw 
eenige klagten tegen hem op papier had laten brengen en onderteekent, alsmede 
redenen waarom zij in de noodzakelijk ware gebragt de kist met hetgene daarin is te 
laten arresteeren, verzegelen en in bewaring stellen, welk document hem wierd 
voorgelezen, waarop hij antwoorde, dat hij zijn vrouw altoos gemainteneerd had en 
van het nodige voorzien, en wat die klachte aanging, er zoveel kon gezegt worden, 
alsmede dat de kist op de regtkamer goed stond, en hij nu zoude zien, schoon er al 
zijn geld in is, en zijn schulden niet kan betalen, dat hij de mast op krijgt, en dat zijn 
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vrouw dat ook moest doen. 
- Waarop hem nogmaals op de allervriendelijkste wijze wierd onder 't oog gebragt, dat 
het veel beter ware om beide het voorledene te vergeten en elkander te vergeven en 
voortaan hunne fouten te verbeteren en met elkander te leven als vrouw en man 
betaamt, doch alles vrugteloos, hij behield zich bij zijn woord en vertrok. 

Voorts stond binnen de procureur Spruijt van Opstall voor de Bailluw over de zaak 
van Barend Knoest, die ook mede prezent ware, welke procureur betaling vraagde 
van f 44:4:- die B. Knoest aan zijn meester schuldig is per reste van een obligatie door 
hem geteekent, welke schuld Knoest erkende, doch tegelijk verklaarde ze niet te 
kunnen betalen, voor hij betaling kreeg van S.L. Cohen. 

Waarop Spruijt repliceerde, dat de bailluw met geen tweede nodig had, maar hij zijn 
crediteur ware, waarop door de voorzitter aan hem wierd gezegt dat Knoest S.L. 
Cohen ook reeds hadde laten dagvaarden, en die bekend had aan hem geld schuldig 
te zijn, doch er bij gevoegt hadde volstrekt niet te kunnen betalen voor hij betaling 
verkreeg van de Bailluw, dat hij aan dezelve met nieuwe jaar 1798 een rekening had 
gegeven van geleverd vleesch, die noch niet betaald is, en daarop in het jaar 1798, 
weder vleesch aan hem heeft geleverd, dog noch geen rekening thuis gezonden. 

Dus indien de overgeleverde rekening voldaan werd, hij ook Knoest zoude betalen 
en dat derhalve al de questie zoude gedecideert zijn, als den bailluw S.L. Cohen 
betaald. 

Stond binnen Andries Koomans, dewelke produceerde een obligatie, ten lasten Jan 
Teunisse Troost, tegelijk behelzende een zeker accord, waarop door gem. Koomans 
en Sebedeus Bestebreurtje voor hem, Jan Troost, aan de Schenkeldijk in den jare 
1766 een huisje was gebouwt, waarop hij tot het jaar 1769 zoveel had afgedaan, dat 
de schuld bleef f 400:-:- onder belofte van daarvan interest te betalen tegen 4 prCt. in 
het jaar en 14 guldens per jaar af te doen en dat hij daaraan in geenen deele had 
voldaan, zijnde den interest zedert het jaar 1787 niet betaald, en van de hooftsom 
niets, om welke redenen zijl. hadden goedgevonden gem. Jan Troost te doen 
dagvaarden. - Denzelve binnenstaande wierd hem het vorenstaande gezegt en de 
obligatie voorgelezen, waarop hij antwoorde, dat er wel zooveel kan geschreven 
worden, dog dat de conditie zoo was, om alle jaren zoo veel af te leggen als hij kan. 
Waarop hem gevraagt wierd, of hij niet bekende die obligatie met zijn eigen hand 
onderteekent te hebben, en dus dat schuldig te zijn. Waarop hij antwoorde zulks niet 
te kunnen ontkennen dat hij ze zeker onderteekent had, waarop hem door de 
voorzitter wierd gezegt, dat het best voor hem zou zijn om met zijn schuldeischers een 
nieuw accord aan te gaan, want indien hij niet in haar handen vald, zij het volkomenste 
regt hebben om zijn huisje te verkopen, en zulks ook doen zullen. 't Welk hij niet wilde 
geloven, en zeide noch eens te zullen bedenken. Hetzelve aan voorm. perzonen 
gecommuniceerd zijnde, zeide hetzelve het dan zoolang te zullen afwagten. 

Voorts word in deliberatie gebragt, vermits er buursloten op het dorp zijn, die 
noodzakelijk dienen geschoten te worden, hoedanig daarmede te handelen, en is 
geresolveert inspectie daarvan te nemen, en degenen die noodzakelijk geoordeeld 
worden tegen de voorjaarsbrandschouw te doen schieten. 

Voorts word na deliberatie geresolveert om aanstaande zondag een publicatie te 
doen, inhoudende dat een ider welk zijn ingeschrevene voor het zanden van den dijk 
noch niet hebben betaald, zulks hoe eer hoe beter bij den schout komen doen en 
diegenen welke niet hebben ingeschreven worden verzogt ook het hunnen aan dat 
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nuttig werk toe te brengen. 
En is voorts goedgevonden de zandtrekkers, die het reeds hebben aangenomen, aan 
te spreken om met het zandhalen te beginnen, doch zoo zij er geen haast mede 
maken, alsdan anderen. 

De voorzitter zegt klagten van Jan P. Visser gekregen te hebben, omtrent de 
heining van J.H. Bijvank, vermits denzelven vermeend dat de heining op zijn grond 
staat, blijkens het schuurtje dat Jan Visser gebouwt heeft, doch waarop Bijvank 
antwoorde dat hij indetijd toen hij zijn huis eerst had gekocht, daar een heining heeft 
laten zetten door Bastiaan Smaal, met expresse last om denzelven op de oude ree te 
plaatsen en hetwelk door B. Smaal zo is gedaan, blijkens het gezigt van de stukken 
van palen, die van den ouden heining noch in de grond staken, dat J. Visser dat 
schuurtje had gebouwd, doch dat 't nog niet bewezen is, dat den drop op zijn eigen 
grond vald, waarom hij dus vermeent dat de heining op den ree staat. 
De voorzitter zegt dat hij dat antwoord aan Jan Visser zal overbrengen. 

Voorts over de buizen van Diepenhorst gedelibereert zijnde, is gezegt dat dezelve 
in beter staat zijn als voor dezen. 

De voorzitter produceert een rekening van van Eisden en Compi. van geleverde 
declaratoiren &c. 
Waarop gedelibereert zijnde, is unaniem geresolveert om dezelve vooralsnog niet te 
betalen, maar van Eisden aan te schrijven of mondeling te zeggen, dat de Municip. bij 
aanschrijving gelast is geworden dezelve declaratoiren ter secretarie van Dordt af te 
halen, en het ook heeft gedaan, dus hem niet geordonneert heeft om ze te drukken, 
en ze daarom voor het tegenwoordige niet kan betalen, doch wanneer ze betaald 
worden in den Haag, hij zijn geld ook ten eersten zal hebben. 

De voorzitter zegt dat Reinier van den Berg hem heeft gezegt, dat hij en noch 
eenigen aan de Schenkeldijk voornemens zijn om een huisje te laten zetten op de 
grond van Strijen gedeeltelijk en op die van 's-Gravendeel gedeeltelijk, voor de 
schoolmeester aldaar. Doch in geval de Municip. alhier daar iets tegen had, zij het dan 
alleen op Strijensche grond plaatzen zouden. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om aan hun de vrijheid te gunnen het 
ook op 's-Gravendeelsche grond te plaatsen ten voorsz. einde. 

Voorts zegt de voorzitter dat Joh. Smits zich bij hem heeft vervoegt en gezegt dat 
hij van Paulus Geervliet, die laatst te Dordt is overleden en door den officier aldaar 
begraven, noch te pretendeeren heeft 9 guldens, doch dat hij van hem in huis heeft, 
een zwarte rok en een kamizool, dat hij daar reeds kennis van had gegeven aan zijn 
broers en zusters, en dat die hem de negen guldens niet wilden betalen op restituite 
van die rok en kamizool, vragende dus of hij vrijheid heeft denzelve te verkopen, en in 
geval er meerder van komt, dan die negen gl. hetzelve aan zijn broers en zusters te 
geven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is algemene begrepen dat hij vrijheid heeft om hem te 
verkopen, mitszo als gezegt is, als er meerder van komt als negen gld. dat aan zijne 
broers en zusters ter hand te stellen. 

Vermits er leden in deze vergadering zijn die eenig gevaar stellen in het 
arresteeren, verzegelen en alhier op de rechtkamer brengen van de kist van Simon de 
Kievit en zijn vrouw, op last van authorisatie van de vrouw, en die meenen ingeval er 
het een en ander op volgde, dit alleen voor rekening zou zijn van die twee 
scheepenen, die het arrest gedaan hebben, werd in omvraag gebracht hoe daarmede 
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in het vervolg te handelen en vermits er drie leden voor waren om het op den ouden 
voet te houden en drie die het voor rekening van die leden, die het haar maand is, 
wilde stellen, decideerde de voorzitter het ingevolge het dorpsreglement en wel zoo, 
dat het blijft op den ouden voet, en dus dat twee schepenen doen kont voor het 
geheele lighaam, zoo wel de na als voordeelen. 

De burgers Arij K. Smits, J.H. Bijvank en T. van de Koppel verzoeken ider een riete 
heining op haar erf te plaatzen hetwelk word geaccepteerd. 

De secretaris brengt ter tafel een concept missive in antwoord aan den agent van 
de nationalen opvoeding omtrent het schoolwezen en wat daartoe betrekking heeft, en 
is dezelve per resumptie goedgekeurd en hem gelast dezelve in het net te schrijven en 
aan gem. agent toe te zenden. 

Voorts werd gelezen een extract uit het register der resoluiten van het 
Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, inhoudende een last aan 
alle Municipaliteiten om aan dat Bestuur en na de ontbinding van het zelve, aan het 
Departementaal Bestuur kennis te geven, wanneer onverhoopt de veeziekte zich bij 
hun mogt openbaren. Aangenomen voor notificatie, ten einde zich indien onverhoopt 
die gedugte plaag alhier mogt openbaren, zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het voorm. Bestuur, 
inhoudende dat den burger Frans Wijntjes en zijne medehelpers tot het oprigten eener 
fabriek, waarin armen en behoeftigen tot werkzaamheden zullen worden opgeleid en 
gewend door het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks is 
gequalificeerd tot het doen van eene algemeene collecte ter verzameling van een 
fonds, en dat denzelven in allen opzigte zoveel mogelijk worden geholpen en deze 
collecte gefavoriseert, als mede dat denzelve zal verpligt zijn alsvorens enige 
penningen te mogen collecteeren, hij en de zijne gehouden zullen zijn, het plaatselijk 
Bestuur van hunlieder qualiteit en van de hun verleende permissie behoorlijk te doen 
blijken en dezelve tevens te verzoeken om bij het doen van collecten te worden 
geadsisteerd met zodanig perzoon of perzoonen, als hetzelve plaatzelijk Bestuur 
daartoe zal goedvinden en speciaal te authoriseren. 

Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarna te gedragen. 
Is gelezen een extract uit het register van het voorm. Bestuur, behelzende een 

uitgebragt rapport van een personeele commissie in welker handen is gesteld geweest 
de missive der Municipaliteiten van Hoogwoud, Abbekerk en Opmeer, relatief het 
naasten der kerkgebouwen, en voorts een opgave om te dienen tot een algemene 
maatregel ten aanzien van zulke en zoortgelijke questien, als in deze door gem. 
municipaliteiten zijn geoppert ingevolge decreet van het vertegenwoordigend lighaam 
van 14 februarij I.I. 

Aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4e april 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

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

Vergadering gehouden op Donderdag den 
4e april 1799 het 5e jaar der bat. vrijheid 

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

Is gelezen een missive van de municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede, 

in het vervolg te handelen en vermits er drie leden voor waren om het op den ouden 
voet te houden en drie die het voor rekening van die leden, die het haar maand is, 
wilde stellen, decideerde de voorzitter het ingevolge het dorpsreglement en wel zoo, 
dat het blijft op den ouden voet, en dus dat twee schepenen doen kont voor het 
geheele lighaam, zoo wel de na als voordeelen.

De burgers Arij K. Smits, J.H. Bijvank en T. van de Koppel verzoeken ider een riete 
heining op haar erf te plaatzen hetwelk word geaccepteerd.

De secretaris brengt ter tafel een concept missive in antwoord aan den agent van 
de nationalen opvoeding omtrent het schoolwezen en wat daartoe betrekking heeft, en 
is dezelve per resumptie goedgekeurd en hem gelast dezelve in het net te schrijven en 
aan gem. agent toe te zenden.

Voorts werd gelezen een extract uit het register der resoluiten van het 
Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Holland, inhoudende een last aan 
alle Municipaliteiten om aan dat Bestuur en na de ontbinding van het zelve, aan het 
Departementaal Bestuur kennis te geven, wanneer onverhoopt de veeziekte zich bij 
hun mogt openbaren. Aangenomen voor notificatie, ten einde zich indien onverhoopt 
die gedugte plaag alhier mogt openbaren, zich daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het voorm. Bestuur, 
inhoudende dat den burger Frans Wijntjes en zijne medehelpers tot het oprigten eener 
fabriek, waarin armen en behoeftigen tot werkzaamheden zullen worden opgeleid en 
gewend door het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks is 
gequalificeerd tot het doen van eene algemeene collecte ter verzameling van een 
fonds, en dat denzelven in allen opzigte zoveel mogelijk worden geholpen en deze 
collecte gefavoriseert, als mede dat denzelve zal verpligt zijn alsvorens enige 
penningen te mogen collecteeren, hij en de zijne gehouden zullen zijn, het plaatselijk 
Bestuur van hunlieder qualiteit en van de hun verleende permissie behoorlijk te doen 
blijken en dezelve tevens te verzoeken om bij het doen van collecten te worden 
geadsisteerd met zodanig perzoon of perzoonen, als hetzelve plaatzelijk Bestuur 
daartoe zal goedvinden en speciaal te authoriseren.

Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarna te gedragen.
Is gelezen een extract uit het register van het voorm. Bestuur, behelzende een 

uitgebragt rapport van een personeele commissie in welker handen is gesteld geweest 
de missive der Municipaliteiten van Hoogwoud, Abbekerk en Opmeer, relatief het 
naasten der kerkgebouwen, en voorts een opgave om te dienen tot een algemene 
maatregel ten aanzien van zulke en zoortgelijke questien, als in deze door gem. 
municipaliteiten zijn geoppert ingevolge decreet van het vertegenwoordigend lighaam 
van 14 februarij l.l.

Aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4e april 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

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

Vergadering gehouden op Donderdag den 
4e april 1799 het 5e jaar der bat. vrijheid

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

Is gelezen een missive van de municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede, 



inhoudende dat de grondvergaderingen moeten worden opgeroepen tegen dingsdag 
den 9e april eerstkomende, en de kiesvergadering moeten plaats hebben den 11e 
daaraanvolgende, ten einde een lid in het Departementaal Bestuur in het Departement 
van de Schelde en Maas te benoemen, en zulks in de plaats van den burger Hugo 
Gevers, die zijn ontslag verkregen heeft om gegronde redenen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de stemgeregtigde burgers tot dat 
einde op te roepen tegens voorm. dingsdag 9 April 's namiddags 3 uren, en de 
municip. van Cillershoek zulks aan te schrijven. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland Dato 20 Maart 1.1. inhoudende 
1° om te onderzoeken of in deze gemeente zich ook bevinden zogenaamde beursen 

of fundatien opgerigt bij zommige perzonen den R.C. godsdienst toegedaan, om 
daaruit de onkosten goed te maken tot het studeren van een of meer yongelieden 
dat kerkgenootschap toegedaan. 

2° te onderzoeken of er ook gelegen zijn zodanige bezittingen en eigendommen die bij 
de Belgische gesupprimeerde geestelijken indertijd bezeten zijn geweest, en zo ja! 
daarvan ten spoedigsten aan het voorm. Bestuur opgaaf te doen. 
Aangenomen voor notificatien, vermits er niets van dien aard alhier voorhanden is. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de eerste kamer van het 
vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, behelzende een voorstel van de 
representant Verbeek, betreklijk het beloonen van heldhaftige daden van bijzondere 
personen, om hen het redden van hunnen medemenschen, gelijk onlangs heeft plaats 
gehad bij de watersnood, door eenen G.W. Knipschaar te Zutphen, alsmede een 
besluit, om dat geval te onderzoeken of het conform der waarheid is, en zo lang het 
zelve te houden in advijs en voorts het uitvoerend bewind te gelasten om in het 
algemeen de nodige informatien te nemen, of er ook gints of elders in dit 
gemeenebest burgers worden gevonden, die bij den droevigen watersnood 
uitstekende daden van menschlievendheid hebben verrigt en daardoor verdienen 
algemeen gekend en geëerd te worden. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het Administratief Bestuur 
van het Voormalig Gewest Holland van 26 Maart I.I. inhoudende een aanschrijving en 
last, om indien zich er alhier burgers mogten bevinden, die uitstekende daden van 
menschlievendheid hebben verrigt of in het vervolg mogten verrigten, daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den agent van Inwendige politie. 
Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het voorm. Bestuur, 
inhoudende een extract uit het register der besluiten van het uitvoerend bewind, 
behelzende een decreet van het vertegenwoordigend lighaam, om een generale 
collecte te doen over de geheele bataafsche republiek, op woensdag den 10e april 
1799 ten behoeve der door den yongsten watervloed ongelukkig geworden 
ingezetenen dezer republiek, welke collecte zullen moeten worden gedaan door 
zodanige perzoon als ider gemeentebestuur daartoe zal benoemen, en wel gratis, en 
voorts om de ingezamelde penningen binnen 8 dagen over te brengen in de Cas van 
de Ontfanger in dit ressort tegen behoorlijke quitantie die dezelve ook gratis moet 
ontfangen en ter hand stellen aan den agent van finantie. 

Waarop gedelibereert zijnde, is best geoordeeld om dezelve collecte te doen door 

inhoudende dat de grondvergaderingen moeten worden opgeroepen tegen dingsdag 
den 9e april eerstkomende, en de kiesvergadering moeten plaats hebben den 11e 
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municip. van Cillershoek zulks aan te schrijven.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het Administratief Bestuur 
van het voormalig Gewest Holland Dato 20 Maart l.l. inhoudende
1° om te onderzoeken of in deze gemeente zich ook bevinden zogenaamde beursen 

of fundatien opgerigt bij zommige perzonen den R.C. godsdienst toegedaan, om 
daaruit de onkosten goed te maken tot het studeren van een of meer yongelieden 
dat kerkgenootschap toegedaan.

2° te onderzoeken of er ook gelegen zijn zodanige bezittingen en eigendommen die bij 
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vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, behelzende een voorstel van de 
representant Verbeek, betreklijk het beloonen van heldhaftige daden van bijzondere 
personen, om hen het redden van hunnen medemenschen, gelijk onlangs heeft plaats 
gehad bij de watersnood, door eenen G.W. Knipschaar te Zutphen, alsmede een
besluit, om dat geval te onderzoeken of het conform der waarheid is, en zo lang het 
zelve te houden in advijs en voorts het uitvoerend bewind te gelasten om in het 
algemeen de nodige informatien te nemen, of er ook gints of elders in dit 
gemeenebest burgers worden gevonden, die bij den droevigen watersnood 
uitstekende daden van menschlievendheid hebben verrigt en daardoor verdienen 
algemeen gekend en geëerd te worden.
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het Administratief Bestuur 
van het Voormalig Gewest Holland van 26 Maart l.l. inhoudende een aanschrijving en 
last, om indien zich er alhier burgers mogten bevinden, die uitstekende daden van 
menschlievendheid hebben verrigt of in het vervolg mogten verrigten, daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den agent van Inwendige politie.
Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van het voorm. Bestuur, 
inhoudende een extract uit het register der besluiten van het uitvoerend bewind, 
behelzende een decreet van het vertegenwoordigend lighaam, om een generale 
collecte te doen over de geheele bataafsche republiek, op woensdag den 10e april 
1799 ten behoeve der door den yongsten watervloed ongelukkig geworden 
ingezetenen dezer republiek, welke collecte zullen moeten worden gedaan door 
zodanige perzoon als ider gemeentebestuur daartoe zal benoemen, en wel gratis, en 
voorts om de ingezamelde penningen binnen 8 dagen over te brengen in de Cas van 
de Ontfanger in dit ressort tegen behoorlijke quitantie die dezelve ook gratis moet 
ontfangen en ter hand stellen aan den agent van finantie.

Waarop gedelibereert zijnde, is best geoordeeld om dezelve collecte te doen door 



het gemeentebestuur, geadsisteert met den schout, secretaris en bode, en wel in vijf 
onderscheide verdelingen en is bij blinde loting gevallen: 
no. 1 Bevershoek, Havendijk en Renoishoek de burgers F. van der Giessen en de 
bode. 
no. 2 het overige van het dorp C. van Gink en A. Smits 
no. 3 Nieuw Bonaventura de schout en secretaris 
no. 4 de schenkeldijk J.H. Bijvank en C. Verijp. 
no. 5 de Wagt L. Bongers en A. van Strijen 
En daarvan aan deze gemeente per publicatie aanstaande zondag kennis te geven. 

De voorzitter communiceert dat hij Van Eisden gesproken heeft en de boodschap 
gedaan, zoals het besluit hier gevallen is, en dat denzelve daarop aan hem gezegt 
heeft, het ongelukkig is voor hem dat hij zoo lang na zijn geld moet wagten, dat alle 
andere municipaliteiten hem reeds betaald hebben. 

Waarop gedelibereert zijnde, is bij de meerderheid geresolveert, bij het voorgaand 
besluit te persisteren en hem noch niet te betalen maar er een brief over te schrijven 
aan de Municipaliteiten van Dordrecht. 

Noch zegt de voorzitter dat hij aan Sent Wardenier ook heeft gecommuniceert 
hetgeen hij in last hadde, en dat denzelve gezegt hadde, het is goed, en erbij 
voegende, ik zou ze ook noch wel eens zolang kunnen laten wagten als ze mij gedaan 
hebben en is goedgevonden Ketting daarvan verslag te doen, hetwelk Bongers op 
zich nam. Waarna de vergadering scheide. 

De 9e april de stemgeregtigde burgerij gedeeltelijk opgekomen zijnde, begaf zich 
ider in zijn grondvergadering. 

Het werk afgelopen zijnde wierd berigt dat in No. 1 was benoemd tot lid in het 
Departementaal Bestuur den burger P. Beelaerts van Dordt, tot kiezer H. Pasman en 
tot plaatsvervanger T. van de Koppel 
No. 2 tot lid Albertus Pesant te Strijen, kiezer J.W. Doedes, plaatsvervanger P. Verijp. 
No. 3 tot lid P. Beelaerts, kiezer J. Geervliet, plaatsvervanger F. van der Giessen. 
No. 4 tot lid P. Beelaerts (Boelaerts?), kiezer C. Verijp,. plaatsvervanger P.H. Giphart. 

Den 11e april den burger Adrianus Ouderkerk, vader van de huisvrouw van Simon 
de Kievit, met gemelde zijnen dogter voor de municipaliteit verschenen zijnde, verzogt 
dezelve om te kist te mogen openen, ten einde te zien wat er in is en eenig geld eruit 
te hebben om van te leven. 

Waarop gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld, dat haar dit verzoek niet kan 
werden geweigerd. 

Voorts wierd aan haar gevraagt of zij de sleutel van de kist hadde, waarop zij 
antwoorde, neen, dat zij wel aan haar man daarom gevraagt had dog hij ze hem niet 
had willen geven. 
Waarop de bode gezonden wierd bij zijn vader Laurens de Kievit, om te vragen of hij 
de sleutel had, en zo ja hem dan om dezelve vragen. Doch zo hij hem mogt hebben 
en weigert, alsdan bij een smit te gaan met verzoek die met de keizers komt om de 
kist te openen, dog zo hij hem niet en heeft, dan noch eens aan te gaan bij Reijer 
Ritmeester, om te vernemen of aldaar de sleutel mogt zijn. 

De bode teruggekomen zijnde, rapporteerde denzelve dat den sleutel, noch bij 
Laurens de Kievit, noch bij Reijer Ritmeester was, en dat hij daarom den smit had 
mede gebragt. 
Denzelve opende daarop de kist en vervolgens wierd al hetgeen daarin werd 
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no. 4 de schenkeldijk J.H. Bijvank en C. Verijp.
no. 5 de Wagt L. Bongers en A. van Strijen
En daarvan aan deze gemeente per publicatie aanstaande zondag kennis te geven.

De voorzitter communiceert dat hij Van Eisden gesproken heeft en de boodschap 
gedaan, zoals het besluit hier gevallen is, en dat denzelve daarop aan hem gezegt 
heeft, het ongelukkig is voor hem dat hij zoo lang na zijn geld moet wagten, dat alle 
andere municipaliteiten hem reeds betaald hebben.

Waarop gedelibereert zijnde, is bij de meerderheid geresolveert, bij het voorgaand 
besluit te persisteren en hem noch niet te betalen maar er een brief over te schrijven 
aan de Municipaliteiten van Dordrecht.

Noch zegt de voorzitter dat hij aan Sent Wardenier ook heeft gecommuniceert 
hetgeen hij in last hadde, en dat denzelve gezegt hadde, het is goed, en erbij 
voegende, ik zou ze ook noch wel eens zolang kunnen laten wagten als ze mij gedaan 
hebben en is goedgevonden Ketting daarvan verslag te doen, hetwelk Bongers op 
zich nam. Waarna de vergadering scheide.

De 9e april de stemgeregtigde burgerij gedeeltelijk opgekomen zijnde, begaf zich 
ider in zijn grondvergadering. 

Het werk afgelopen zijnde wierd berigt dat in No. 1 was benoemd tot lid in het 
Departementaal Bestuur den burger P. Beelaerts van Dordt, tot kiezer H. Pasman en 
tot plaatsvervanger T. van de Koppel
No. 2 tot lid Albertus Pesant te Strijen, kiezer J.W. Doedes, plaatsvervanger P. Verijp.
No. 3 tot lid P. Beelaerts, kiezer J. Geervliet, plaatsvervanger F. van der Giessen.
No. 4 tot lid P. Beelaerts (Boelaerts?), kiezer C. Verijp,. plaatsvervanger P.H. Giphart.

Den 11e april den burger Adrianus Ouderkerk, vader van de huisvrouw van Simon 
de Kievit, met gemelde zijnen dogter voor de municipaliteit verschenen zijnde, verzogt 
dezelve om te kist te mogen openen, ten einde te zien wat er in is en eenig geld eruit 
te hebben om van te leven.

Waarop gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld, dat haar dit verzoek niet kan 
werden geweigerd.

Voorts wierd aan haar gevraagt of zij de sleutel van de kist hadde, waarop zij 
antwoorde, neen, dat zij wel aan haar man daarom gevraagt had dog hij ze hem niet 
had willen geven.
Waarop de bode gezonden wierd bij zijn vader Laurens de Kievit, om te vragen of hij 
de sleutel had, en zo ja hem dan om dezelve vragen. Doch zo hij hem mogt hebben 
en weigert, alsdan bij een smit te gaan met verzoek die met de keizers komt om de 
kist te openen, dog zo hij hem niet en heeft, dan noch eens aan te gaan bij Reijer 
Ritmeester, om te vernemen of aldaar de sleutel mogt zijn.

De bode teruggekomen zijnde, rapporteerde denzelve dat den sleutel, noch bij 
Laurens de Kievit, noch bij Reijer Ritmeester was, en dat hij daarom den smit had 
mede gebragt.
Denzelve opende daarop de kist en vervolgens wierd al hetgeen daarin werd 



gevonden als inventaris opgenomen en bevonden zoals hierna volgt, als: 
een witte deken 
een gestreepte hemtrok met een overslag 
een dito 
een zwarte rok, kamizool en broek 
een witte sergie rok, kamizool en broek 
een witte linnen lange broek 
een zwarte bombazijnen dito 
een paar gestreepte slikvangers 
twee paar wanten 
een zwarte bombazijne rok 
een paar groene gordijnen en rabat 
een paar witte koussen 
een paar zwarte dito 
een kinder gebloemd jakje 
een lapje linnen 
een nieuwe zijden doek 
een kerkboekje met een zilver slootje 
een zakje met zaijet 
een tabaksdoos, daarin: 
twee paar zilveren gespen 
een paar gouden knopen 
een zilver horologie ketting 
een zilver larorijne doosje en 
een zilveren punthaak 
een knipmes 
een memorieboekje 
een houte snuifdoos 
een paar voormouwen 
eenige rommelarij in de schuif 
een hoed kast 
een zakje met tabak 

contanten: 
een zakje met 80 Z. Rijksdaalders 	f 208:- :- 
een dito met daalders 	 f 252:- :- 
een dito met dubbeltjes 	 f 139:10:- 

f 599:10:- 
van welke gelden door de vrouw is overgenomen f 39:10:-, van welke zomma zij de 
kosten betaalde aan het geregt, wegens het arresteeren en verzegelen van de kist, 
ten bedrage van f 9:16:-. 
Voorts wierd de kist wederom gesloten en verzegeld. 

Voorts is goedgevonden dat den schout de gelden welke gecollecteert zijn voor de 
ongelukkig geworden landgenoten door de overstromingen van het water ten bedrage 
van f 121:6:6 op morgen zal overbrengen ten comptoire van Mr. P. van der 
Santheuvel te Dordt; en dat van hetgeen de eerste en de tweede collecte hebben 
opgebracht per advertentie aan den volke zal worden kennis gegeven eerstkomende 
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zondag, en de zodanige bedankt, welke getoont hebben menschlievend te zijn, met 
hare daden, en is de sec. gelast zodanig een advertentie in gereedheid te brengen. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e april 1799 het 5e jaar der 
Bat. Vrijheid 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e april 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
vrijheid 

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

en geteekent. 
De voorzitter vertoont de quitantie van den ontfanger van de Santheuvel wegens 

het overgebragte geld van de collecte. 
De burgers Bongers doet rapport van zijne commissie bij Ketting te Dordt en zegt 

dat Ketting met een rechtsgeleerde erover zal spreken en die zaak zooveel mogelijk 
voortzetten, bedankende de Municip. voor haar gedane moeite. 
De voorzitter bedankt den burger Bongers insgelijks voor zijn wel uitgerigt werk. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, Hoofdplaats Middelburg, inhoudende dat er bij hun is besloten om de 
Gemeente Bestuuren aan te schrijven en gelasten, 
voor eerst, om van alle stukken door het gem. hun toegezonden een exemplaar te 
doen seponeeren ter secretarie en daarvan een accurate aantekening te houden of 
doen houden door in een afzonderlijk register bij den ontvangst te doen optekenen 
den hoofdzakelijken inhoud en datum van zodanig stuk, met bijvoeging van het 
nummer welke op hetzelve stuk naar orde des tijds van de ontvangst zal gesteld 
worden. 
2° om insgelijks een exemplaar van dezelve te bezorgen aan de ordinaris Plaatselijke 

Regtbank (voor zoverre dezelve een afzonderlijk lighaam uitmaakt) ten einde bij 
dezelve ter hunner secretarie werden geseponeerd. 

3° om alle zodanige stukken onverwijld te doen publiceren en affigeren zoals 
respectivelijk vereischt word en ten 

4° om te zorgen dat den inhoud dezes exactelijk worde naargekomen, vermits de 
gemeentebestuuren daarvoor ten allen tijde verantwoordelijk zijn. 

Aangenomen zich naar het eerste, derde en 4e poinct te zullen gedragen en het 2e 
aan te nemen voor notificatie, en is de secretaris gelast te zorgen, dat er behoorlijk 
aantekening van de ontfangen stukken werd gehouden en dat ze op tijd werden 
gepubliceert en geaffigeert, alsmede om een register daartoe aan te leggen in quarto. 

Is gelezen een missive van de commissie van onderzoek van de heffing van 8 per 
Ct van de inkomsten &c. inhoudende 

dat zijl. tot bewijs der existentie dier commissie ons toezonden een extract uit de 
resoluite van de Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede in dato 6 april 
1799, waaruit blijkt dat aan dezelve gezonden en door die Municip gezien is, een 
bewijs hunner aanstelling door het Uitvoerend Bewind, alsme-de zes extracten ten 
bewijze dat de gerequireerde eeden door hun zijn afgelegd, verzoekende voorts om 
van het bestuur dier commissie en de perzonen die deze uitmaken, bij publicatie 
aan den volke werd kennis gegeven. 

zondag, en de zodanige bedankt, welke getoont hebben menschlievend te zijn, met 
hare daden, en is de sec. gelast zodanig een advertentie in gereedheid te brengen.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e april 1799 het 5e jaar der 
Bat. Vrijheid

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e april 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
vrijheid

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

en geteekent.
De voorzitter vertoont de quitantie van den ontfanger van de Santheuvel wegens 

het overgebragte geld van de collecte.
De burgers Bongers doet rapport van zijne commissie bij Ketting te Dordt en zegt 

dat Ketting met een rechtsgeleerde erover zal spreken en die zaak zooveel mogelijk 
voortzetten, bedankende de Municip. voor haar gedane moeite.
De voorzitter bedankt den burger Bongers insgelijks voor zijn wel uitgerigt werk.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, Hoofdplaats Middelburg, inhoudende dat er bij hun is besloten om de 
Gemeente Bestuuren aan te schrijven en gelasten, 
voor eerst, om van alle stukken door het gem. hun toegezonden een exemplaar te 
doen seponeeren ter secretarie en daarvan een accurate aantekening te houden of 
doen houden door in een afzonderlijk register bij den ontvangst te doen optekenen 
den hoofdzakelijken inhoud en datum van zodanig stuk, met bijvoeging van het 
nummer welke op hetzelve stuk naar orde des tijds van de ontvangst zal gesteld 
worden.
2° om insgelijks een exemplaar van dezelve te bezorgen aan de ordinaris Plaatselijke 

Regtbank (voor zoverre dezelve een afzonderlijk lighaam uitmaakt) ten einde bij 
dezelve ter hunner secretarie werden geseponeerd.

3° om alle zodanige stukken onverwijld te doen publiceren en affigeren zoals 
respectivelijk vereischt word en ten

4° om te zorgen dat den inhoud dezes exactelijk worde naargekomen, vermits de 
gemeentebestuuren daarvoor ten allen tijde verantwoordelijk zijn.

Aangenomen zich naar het eerste, derde en 4e poinct te zullen gedragen en het 2e 
aan te nemen voor notificatie, en is de secretaris gelast te zorgen, dat er behoorlijk 
aantekening van de ontfangen stukken werd gehouden en dat ze op tijd werden 
gepubliceert en geaffigeert, alsmede om een register daartoe aan te leggen in quarto.

Is gelezen een missive van de commissie van onderzoek van de heffing van 8 per 
Ct van de inkomsten &c. inhoudende 

dat zijl. tot bewijs der existentie dier commissie ons toezonden een extract uit de 
resoluite van de Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede in dato 6 april 
1799, waaruit blijkt dat aan dezelve gezonden en door die Municip gezien is, een 
bewijs hunner aanstelling door het Uitvoerend Bewind, alsme-de zes extracten ten 
bewijze dat de gerequireerde eeden door hun zijn afgelegd, verzoekende voorts om 
van het bestuur dier commissie en de perzonen die deze uitmaken, bij publicatie 
aan den volke werd kennis gegeven.



2° dat aan hun ingevolge de publicatie van het uitvoerend bewind, dato 4 januarij 
1799, en hunne instructie werden gezonden en bezorgt ten huize van den burger 
H.U. Sterling te Dordt in de Wijnstraat, de lijsten der ingezetenen in hunne buurten 
alsmede de duplicaat quitantien en declaratoiren, en voorts de nodige informatien 
omtrent deze heffing hun te doen toekomen, zijnde dezelve onderteekent door Dr. 
Crans, D.W. Nibbelink, Matthijs van den Koog, Jacob van het Hoff, David du Bois 
en H.U. Sterling. 

Aangenomen zich daarnaar te gedragen en is de secretaris gelast de gevorderde 
publicatie aanstaande zondag te laten doen en voorts de duplicaat quitantien en 
declaratoiren te bezorgen ten huize van den burger H.U. Sterling. 

Is gelezen een missive van den burger J. T. Bornwater, oppertoezichter uit de 
Municip. over de kalkmeeters te Dordt, inhoudende dat den burger H. Schuijten door 
het lot begunstigt is met den post van kalkmeeter, maar dat het hem ter ooren was 
gekomen, dat die burger op deze plaats een post heeft bekleed, en reeds van dezelve 
is ontzet, verzoekende de reden te mogen weten, waarom hij van die post is ontzet 
geworden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die burger per missive te 
berigten, welke post Schuijten alhier heeft bekleed en om welke reden hij daarvan is 
ontzet geworden, bijzonder bestaan hebbende in zijn zedenloos en ergerlijk gedrag. 

De voorzitter zegt dat hij door Adriana van der Giessen verzocht is om aan de 
Municip voor te stellen haar schoorsteen aan de buitenmuur een halve steen te 
mogen uitzetten en dat hij dus dit nu was doende. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om te onderzoeken of dat kan 
gepermitteert worden buiten schade van het algemeen, en is daartoe verzogt de 
president L. Bongers. 

Is voorts in deliberatie gebragt wanneer de voorjaarsbrandschouw te doen en is 
geresolveert op zaturdag den 4e Meij des voormiddags tien uren en des namiddags 
ten 3 uren de brandspuit te proberen. 

Voorts zegt de voorzitter dat B.M. Barendrecht hem gezegt heeft dat zijn vader op 
zijn sterfbed heeft gezegt dat Bastiaantje de Zeeuw, dochter van wijlen Dingeman 
Barendrecht het gouden hoofdijzer moest hebben van zijn vrouw, dat ook zijn broeder 
Arij daarbij is geweest en het mede toegestemt heeft, en nu er niets van te weten, en 
dus van zijn portie geen afstand wil doen. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daar niets aan te doen voor en aleer dat 
meijsje, die nu de bruid is, is getrouwd en indien zij dan klagten inbrengt, er dan kan 
en behoort gehandeld te worden, als men zal oordeelen te behoren. 

Is gecompareert de vrouw van Simon de Kievit, dewelke haar man hadde doen 
dagvaarden ten einde aan hem te vragen of hij in het vervolg met haar wilde leven als 
een man verpligt is, dat zij zooals nu niet langer konde leven. Waarop de procureur 
Spruijt van Opstall voor hem, Simon de Kievit namelijk, binnen stond, dewelke door de 
voorzitter uit naam van de vrouw het voorgeschreevene wierd gevraagd, waarop 
Spruijt antwoorde, dat de Kievit van zijn kant sustineerde met zijn vrouw te leven als 
een man betaamt, dat hij altijt niet thuis kan blijven, omdat hij zijn brood dikwils buiten 
moet gaan winnen, gelijk nu weer plaats heeft, doch ingeval de vrouw een actie tegen 
hem sustineert te hebben, zij dan zodanige middelen moet gebruiken, als het regt en 
de praktijk haar aan de hand geeft. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de vrouw haar vader daarvan kennis 
te geven en te verzoeken dat hij overkomt, en Vrolikhert daarvan berigt te doen, of dat 

2° dat aan hun ingevolge de publicatie van het uitvoerend bewind, dato 4 januarij 
1799, en hunne instructie werden gezonden en bezorgt ten huize van den burger 
H.U. Sterling te Dordt in de Wijnstraat, de lijsten der ingezetenen in hunne buurten 
alsmede de duplicaat quitantien en declaratoiren, en voorts de nodige informatien 
omtrent deze heffing hun te doen toekomen, zijnde dezelve onderteekent door Dr. 
Crans, D.W. Nibbelink, Matthijs van den Koog, Jacob van het Hoff, David du Bois 
en H.U. Sterling.

Aangenomen zich daarnaar te gedragen en is de secretaris gelast de gevorderde 
publicatie aanstaande zondag te laten doen en voorts de duplicaat quitantien en 
declaratoiren te bezorgen ten huize van den burger H.U. Sterling.

Is gelezen een missive van den burger J. T. Bornwater, oppertoezichter uit de 
Municip. over de kalkmeeters te Dordt, inhoudende dat den burger H. Schuijten door 
het lot begunstigt is met den post van kalkmeeter, maar dat het hem ter ooren was 
gekomen, dat die burger op deze plaats een post heeft bekleed, en reeds van dezelve 
is ontzet, verzoekende de reden te mogen weten, waarom hij van die post is ontzet 
geworden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die burger per missive te 
berigten, welke post Schuijten alhier heeft bekleed en om welke reden hij daarvan is 
ontzet geworden, bijzonder bestaan hebbende in zijn zedenloos en ergerlijk gedrag.

De voorzitter zegt dat hij door Adriana van der Giessen verzocht is om aan de 
Municip voor te stellen haar schoorsteen aan de buitenmuur een halve steen te 
mogen uitzetten en dat hij dus dit nu was doende.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om te onderzoeken of dat kan 
gepermitteert worden buiten schade van het algemeen, en is daartoe verzogt de 
president L. Bongers.

Is voorts in deliberatie gebragt wanneer de voorjaarsbrandschouw te doen en is 
geresolveert op zaturdag den 4e Meij des voormiddags tien uren en des namiddags 
ten 3 uren de brandspuit te proberen.

Voorts zegt de voorzitter dat B.M. Barendrecht hem gezegt heeft dat zijn vader op 
zijn sterfbed heeft gezegt dat Bastiaantje de Zeeuw, dochter van wijlen Dingeman 
Barendrecht het gouden hoofdijzer moest hebben van zijn vrouw, dat ook zijn broeder 
Arij daarbij is geweest en het mede toegestemt heeft, en nu er niets van te weten, en 
dus van zijn portie geen afstand wil doen.
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daar niets aan te doen voor en aleer dat 
meijsje, die nu de bruid is, is getrouwd en indien zij dan klagten inbrengt, er dan kan 
en behoort gehandeld te worden, als men zal oordeelen te behoren.

Is gecompareert de vrouw van Simon de Kievit, dewelke haar man hadde doen 
dagvaarden ten einde aan hem te vragen of hij in het vervolg met haar wilde leven als 
een man verpligt is, dat zij zooals nu niet langer konde leven. Waarop de procureur 
Spruijt van Opstall voor hem, Simon de Kievit namelijk, binnen stond, dewelke door de 
voorzitter uit naam van de vrouw het voorgeschreevene wierd gevraagd, waarop 
Spruijt antwoorde, dat de Kievit van zijn kant sustineerde met zijn vrouw te leven als 
een man betaamt, dat hij altijt niet thuis kan blijven, omdat hij zijn brood dikwils buiten 
moet gaan winnen, gelijk nu weer plaats heeft, doch ingeval de vrouw een actie tegen 
hem sustineert te hebben, zij dan zodanige middelen moet gebruiken, als het regt en 
de praktijk haar aan de hand geeft.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de vrouw haar vader daarvan kennis 
te geven en te verzoeken dat hij overkomt, en Vrolikhert daarvan berigt te doen, of dat 



hij anders de Municipaliteit daartoe authoriseerd. 
Is gecompareert de vrouw van Leendert den Hartog, dewelke of wel haar man 

gedagvaart waren door eene Valstar, woonende te Ridderkerk, wegens eenige 
pretentie ten lasten van hem L. den Hartog, spruitende uit een zeker accord 
aangegaan tusschen hem de wed. de Snoo en waaruit bleek dat L. den Hartog het 
huis daar hij nu in woond heeft overgenomen van de wed. de Snoo, op conditie om 
ider jaar f 50:-:- met den intrest af te doen en dat den laatste paaij reeds moest 
betaald zijn geweest, den 1 april 1794, doch dat hij daaraan niet hadde voldaan 
vragende naar de reden daarvan. 

Waarop vrouw den Hartog zeide dat zij noch maar 50 guldens schuldig is en 
daarentegen van haar ook het een en ander had te vorderen, dat zij niet onwillig is, 
maar noch niet kon betalen, doch zoodra zij konde ook zal voldoen, en niet meer 
gedagvaart wilde zijn, doch waarop haar gezegt wierd dat zij er niet wel overdagt dat 
haar man zich verbonden heeft om dat geld zoals bepaald is, te voldoen, en dit nu niet 
gedaan hebbende hij aan zijn verpligting niet heeft beantwoord, dus het best zoude 
zijn om met die man te spreken en het in der minne, is het mogelijk te vereffenen. 

Is in deliberatie gebragt om nogmaals instantie te doen, ter bekoming van de 
pretensie ten lasten van het land, spruitende uit gedane leverantie &c. ten behoeve 
van de Hollandsche troupes en is goedgevonden om den burger Bongers, die 
eerstdaags na Rotterdam moet en zich aanbood, om dan zooveel verder te gaan te 
verzoeken en qualificeren de nodige instantie ten dien einde te doen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e april 1799 het 5e jaar der Bat. 
Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op zaturdag den 27e 
april 1799 het 5e jaar der Bataafsche vrijheid 

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

De president en Bongers doen rapport van hunne commissie bij het huis van 
Adriana van der Giessen, daarin bestaande dat zijl. haar hadden onder 't oog gebragt 
dat ingeval aan haar verlangen wierde voldaan, en de muur uitgezet, het dan nog in 
geenen deele bewezen is dat het niet zoude rooken en het noch een aanmerkelijken 
kosten zouden zijn, dat zij het haar om die reden raden het te laten zoo als het is, te 
meer dewijl het ook niet zeer zijn kan buiten schade van het algemeen, en dat Adriana 
van der Giessen daarmede had ingestemd. 

De commissie word voor hare werkzaamheden bedankt. 
De president van der Giessen zegt, dat de reden van deze bijeenkomst daarin 

bestaat, dat I.I. Woensdag agt dagen door de Municip. is besloten om de brandspuit 
den 4e Meij 's namiddags ten 3 uren te proberen en dat daarop door de schout en 
twee scheepenen in presentie van de secretaris I.I. woensdag bij gelegenheid dat er 
transporten gedaan zijn, ware goedgevonden, om de brandmeesters particulier kennis 
te geven van het uur waarop de brandspuit zal werden geprobeerd, uit hoofde men 
had vernomen dat zij daar zeer sterk op gezet waren, en althans zonder dat niet 
zouden komen, dat de bode hun dat aangezegt heeft, dog met dat gevolg dat L. 
Vermaas en A. de Vlaming daarmede geen genoegen namen, vermits (zoals 

hij anders de Municipaliteit daartoe authoriseerd.
Is gecompareert de vrouw van Leendert den Hartog, dewelke of wel haar man 

gedagvaart waren door eene Valstar, woonende te Ridderkerk, wegens eenige 
pretentie ten lasten van hem L. den Hartog, spruitende uit een zeker accord 
aangegaan tusschen hem de wed. de Snoo en waaruit bleek dat L. den Hartog het 
huis daar hij nu in woond heeft overgenomen van de wed. de Snoo, op conditie om 
ider jaar f 50:-:- met den intrest af te doen en dat den laatste paaij reeds moest 
betaald zijn geweest, den 1 april 1794, doch dat hij daaraan niet hadde voldaan 
vragende naar de reden daarvan.

Waarop vrouw den Hartog zeide dat zij noch maar 50 guldens schuldig is en 
daarentegen van haar ook het een en ander had te vorderen, dat zij niet onwillig is, 
maar noch niet kon betalen, doch zoodra zij konde ook zal voldoen, en niet meer 
gedagvaart wilde zijn, doch waarop haar gezegt wierd dat zij er niet wel overdagt dat 
haar man zich verbonden heeft om dat geld zoals bepaald is, te voldoen, en dit nu niet 
gedaan hebbende hij aan zijn verpligting niet heeft beantwoord, dus het best zoude 
zijn om met die man te spreken en het in der minne, is het mogelijk te vereffenen.

Is in deliberatie gebragt om nogmaals instantie te doen, ter bekoming van de 
pretensie ten lasten van het land, spruitende uit gedane leverantie &c. ten behoeve 
van de Hollandsche troupes en is goedgevonden om den burger Bongers, die 
eerstdaags na Rotterdam moet en zich aanbood, om dan zooveel verder te gaan te 
verzoeken en qualificeren de nodige instantie ten dien einde te doen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e april 1799 het 5e jaar der Bat. 
Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op zaturdag  den 27e 
april 1799 het 5e jaar der Bataafsche vrijheid

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

De president en Bongers doen rapport van hunne commissie bij het huis van 
Adriana van der Giessen, daarin bestaande dat zijl. haar hadden onder 't oog gebragt 
dat ingeval aan haar verlangen wierde voldaan, en de muur uitgezet, het dan nog in 
geenen deele bewezen is dat het niet zoude rooken en het noch een aanmerkelijken 
kosten zouden zijn, dat zij het haar om die reden raden het te laten zoo als het is, te 
meer dewijl het ook niet zeer zijn kan buiten schade van het algemeen, en dat Adriana 
van der Giessen daarmede had ingestemd.

De commissie word voor hare werkzaamheden bedankt.
De president van der Giessen zegt, dat de reden van deze bijeenkomst daarin 

bestaat, dat l.l. Woensdag agt dagen door de Municip. is besloten om de brandspuit 
den 4e Meij 's namiddags ten 3 uren te proberen en dat daarop door de schout en 
twee scheepenen in presentie van de secretaris l.l. woensdag bij gelegenheid dat er 
transporten gedaan zijn, ware goedgevonden, om de brandmeesters particulier kennis 
te geven van het uur waarop de brandspuit zal werden geprobeerd, uit hoofde men 
had vernomen dat zij daar zeer sterk op gezet waren, en althans zonder dat niet 
zouden komen, dat de bode hun dat aangezegt heeft, dog met dat gevolg dat L. 
Vermaas en A. de Vlaming daarmede geen genoegen namen, vermits (zoals 



Vermaas aan hem, president, zelve gezegt had) door de schout in het school aan hun 
belooft was dat er zonder hun voor het vervolg niets wat de brandspuit aanbelangt 
zoude worden vastgesteld en besloten, en nu het tegendeel plaats hebbende hij zich 
ongehouden rekende om te compareren. 

Waarop de schout aanmerkte, dat hij nooit aan hun zodanig een belofte had 
gedaan, dat al datgeen wat zij met hem daarover hadden gesproken, hij gezegt heeft 
dat te zullen overbrengen ter kennis van de Municip. en dat ook hadde gedaan en dat 
ook zoude kunnen worden gezien uit de notulen, wat er doetertijd aangaande die zaak 
is besloten. 

Waarop voorts gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om het resolutieboek te 
doen halen en te zien wat er van die zaak zij. 
Dit gedaan zijnde, wierd bevonden dat er wel iets omtrent de brandmeesters ware 
bepaald, doch maar in een geval en wel om hun kennis te geven dat er bij de Municip. 
was geresolveert de brandspuit in het najaar niet te proberen, schoon het vastgesteld 
ware in het voorjaar, om redenen daarbij aangeteekent, maar voor het overige niets 
meer. Derhalven word bij omvraag door de meerderheid goedgevonden, den tijd 
welke bestemt is tot het proberen der brandspuit zo te houden, en ingeval de 
brandmeesters niet mogten compareeren, zij dan de boete bij het reglement bepaald 
zullen betalen. 

De voorzitter zegt vervolgens dat hij, indien de president de vergadering niet belegt 
hadde, het zou hebben gedaan over het geval van Barend Knoest, dewijl denzelven 
zich met zijn vrouw en goederen eergisteren van hier hadde geabsenteert, zonder 
behoorlijke ordre op zijn zaken te stellen. dat hij, omdat het een vreemde zaak is, 
reeds gisteren dezelve had te kennen gegeven aan de adv. Vrolikhert en dat de 
secretaris met Verhoeff over hadde gesproken, denkende dat de verg. zulks niet 
kwalijk zal nemen dat de advijsen van die rechtsgeleerden hoofdzakelijk daarop 
neerkomen, dat hij behoort te worden opgeroepen bij advertentie in de couranten 
tegen een zekere te bepalen dag, welke dag kan gesteld worden op agt dagen of 
eerder of later, zoals de Municip. zal goed vinden, en wanneer die tijd verstreken is, en 
hij compareert niet, er alsdan twee sequestoirs of curateurs moeten worden 
aangesteld, tot reddering van die boedel. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, zich met dien advijzen te 
conformeren, en de dag van comparitie te bepalen uitterlijk op Donderdag den 9e Meij 
eerstkomende en de advertentie te plaatzen in de Dordrechtsche en Haarlemsche 
Couranten van dingsdag 30 april, donderdag 2e en zaturdag 4 meij en is de secretaris 
gelast daarvoor te zorgen. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, inhoudende een last om aan de commissie van onderzoek in de heffing van 8 
pr. Ct. in de inkomsten niet alleen de vereischte localen aan te wijzen, maar tevens 
alle hulp, bijstand en inligting te geven. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, behelzende dat op den 23 april, 
zijnde de dag waarop gedagtenis zal werden gevierd van de aanneming der 
staatsregeling, in ider gemeente zo door uitsteken van vlaggen, als anders moet 
worden gehandeld, als meest overeenkomt met de intentie van het vertegenwoordi-
gend lighaam en van het uitvoerend bewind. 

Vermits gemelde aanschrijving den 25e april eerst is ingekomen is dezelve 

Vermaas aan hem, president, zelve gezegt had) door de schout in het school aan hun 
belooft was dat er zonder hun voor het vervolg niets wat de brandspuit aanbelangt 
zoude worden vastgesteld en besloten, en nu het tegendeel plaats hebbende hij zich 
ongehouden rekende om te compareren.

Waarop de schout aanmerkte, dat hij nooit aan hun zodanig een belofte had 
gedaan, dat al datgeen wat zij met hem daarover hadden gesproken, hij gezegt heeft 
dat te zullen overbrengen ter kennis van de Municip. en dat ook hadde gedaan en dat 
ook zoude kunnen worden gezien uit de notulen, wat er doetertijd aangaande die zaak 
is besloten.

Waarop voorts gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om het resolutieboek te 
doen halen en te zien wat er van die zaak zij.
Dit gedaan zijnde, wierd bevonden dat er wel iets omtrent de brandmeesters ware 
bepaald, doch maar in een geval en wel om hun kennis te geven dat er bij de Municip. 
was geresolveert de brandspuit in het najaar niet te proberen, schoon het vastgesteld 
ware in het voorjaar, om redenen daarbij aangeteekent, maar voor het overige niets 
meer. Derhalven word bij omvraag door de meerderheid goedgevonden, den tijd 
welke bestemt is tot het proberen der brandspuit zo te houden, en ingeval de 
brandmeesters niet mogten compareeren, zij dan de boete bij het reglement bepaald 
zullen betalen.

De voorzitter zegt vervolgens dat hij, indien de president de vergadering niet belegt 
hadde, het zou hebben gedaan over het geval van Barend Knoest, dewijl denzelven 
zich met zijn vrouw en goederen eergisteren van hier hadde geabsenteert, zonder 
behoorlijke ordre op zijn zaken te stellen. dat hij, omdat het een vreemde zaak is, 
reeds gisteren dezelve had te kennen gegeven aan de adv. Vrolikhert en dat de 
secretaris met Verhoeff over hadde gesproken, denkende dat de verg. zulks niet 
kwalijk zal nemen dat de advijsen van die rechtsgeleerden hoofdzakelijk daarop 
neerkomen, dat hij behoort te worden opgeroepen bij advertentie in de couranten 
tegen een zekere te bepalen dag, welke dag kan gesteld worden op agt dagen of 
eerder of later, zoals de Municip. zal goed vinden, en wanneer die tijd verstreken is, en 
hij compareert niet, er alsdan twee sequestoirs of curateurs moeten worden 
aangesteld, tot reddering van die boedel.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, zich met dien advijzen te 
conformeren, en de dag van comparitie te bepalen uitterlijk op Donderdag den 9e Meij 
eerstkomende en de advertentie te plaatzen in de Dordrechtsche en Haarlemsche 
Couranten van dingsdag 30 april, donderdag 2e en zaturdag 4 meij en is de secretaris 
gelast daarvoor te zorgen.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, inhoudende een last om aan de commissie van onderzoek in de heffing van 8 
pr. Ct. in de inkomsten niet alleen de vereischte localen aan te wijzen, maar tevens 
alle hulp, bijstand en inligting te geven.
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, behelzende dat op den 23 april, 
zijnde de dag waarop gedagtenis zal werden gevierd van de aanneming der 
staatsregeling, in ider gemeente zo door uitsteken van vlaggen, als anders moet 
worden gehandeld, als meest overeenkomt met de intentie van het vertegenwoordi-
gend lighaam en van het uitvoerend bewind.

Vermits gemelde aanschrijving den 25e april eerst is ingekomen is dezelve 



aangenomen voor notificatie, waarna de vergadering scheide. 
Den 28 April zijn getrouwt Salomon David Cohen van Zwol met Frinika (Firinika, 

Trinika) Salomon Cohen van 's Deel. 
Den 4e Meij de brandschouw gedaan zijnde, ging men des namiddags over tot het 

proberen der brandspuit. Hetzelve verrigt zijnde, wierden de brandmeesters verzogt 
een pijp bij de Municip. te roken, doch in het Veld bedankte. 

Voorts wierd in deliberatie gebracht of voor 't vervolg de brandmeesters ook de dag 
mede zullen bepalen met de Municip. tot het proberen der brandspuit, dan of de 
Municip. het alleen zou blijven doen overeenkomstig het reglement, en is bij omvraag 
door de meerderheid geconcludeerd tot het laatste, dus het zal blijven op den ouden 
voet, volgens den duidelijke letter van het reglement. 

Den 5e meij zijn in den huwelijken staat bevestigt Pieter van Warendorp, J.M. met 
Neeltje Verijp, J.D., beide van 's Deel, 
Leendert Smaal J.M. met Dirksje Ariensdr. Barendrecht, J.M. beide van 's Deel, 
Willem Gerritz. van Gemert J.M. met Lijsbeth de Ruijter, beide van 's Deel, 
Gerrit de Lijster, J.M. van Ridderkerk, met Bastiaantje Hermensd. de Zeeuw, J.D. van 
's Deel, 
Pieter Aartz. de Zeeuw J.M. met Ariaantje Teunisd. van Ham, J.D., beide van 's Deel, 
Maarten Pietersz. Schram, J.M. met Willempje Jansdr. Pluijmert J.D. beide van 's 
Deel, 
Jan van der Wier, J.M. van Maasdam, met Jannigje Stooker J.D. van 's Deel 

Is gecompareert Dirk Gz. Bijl, dewelke zich beklaagde over Michiel Katoen, vermits 
hij noch van hem moet hebben f 6:9:- en dat hij hem gezegt heeft, indien hij twee 
hengsten zand hem bezorgd, hij dan het overige hem kwijt scheld, dat hij daarmede 
genoegen heeft genomen en belooft die twee hengsten zand hem te bezorgen, doch 
dat daarvan niets komt, schoon hij hem al dikwils heeft aangesproken en 'er nu zo 
mee verlegen is, dat hij morgen met de metzelaar zoude krijgen als hij zand had, 
verzoekende dus, dat de Municip. hem tot zijn pligt zoude brengen. 

Waarop aan Dirk Bijl wierd gezegt dat M. Katoen straks boven moet komen en het 
hem dan zal werden gezegt en hij morgen zijn antwoord daarop zal krijgen. 

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van den volgende inhoud: 

/fiat insertio/ 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van den Binnenlandsche Correspondentie der stad 
Dordrecht onder Merwede luidende als volgt 

/fiat insertio/ 
Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de president en raden in het hof van justitie over 
voormalige gewesten van Holland en Zeeland, inhoudende om aan den agent van 
justitie ten spoedigsten op te geven zodanige amptenaren, bedienden of die eenige 
post hoegenaamd bekleden en waarnemen onder dit ressort die tot dusverre noch 
geen stemgeregtigden zijn, noch zich in de stemregisters hebben doen inschrijven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid begrepen dat niet alleen de 
dorpsamptenaren, maar ook de poldderssluiswagters en molenaars daaronder 
behoren en dat derhalven Pieter P. Barendrecht, Dirk G. Bijl, alsmede Anthonij Goud 
en Teunis de Jong moeten worden opgegeven. 

aangenomen voor notificatie, waarna de vergadering scheide.
Den 28 April zijn getrouwt Salomon David Cohen van Zwol met Frinika (Firinika, 

Trinika) Salomon Cohen van 's Deel.
Den 4e Meij de brandschouw gedaan zijnde, ging men des namiddags over tot het 

proberen der brandspuit. Hetzelve verrigt zijnde, wierden de brandmeesters verzogt 
een pijp bij de Municip. te roken, doch in het Veld bedankte.

Voorts wierd in deliberatie gebracht of voor 't vervolg de brandmeesters ook de dag 
mede zullen bepalen met de Municip. tot het proberen der brandspuit, dan of de 
Municip. het alleen zou blijven doen overeenkomstig het reglement, en is bij omvraag 
door de meerderheid geconcludeerd tot het laatste, dus het zal blijven op den ouden 
voet, volgens den duidelijke letter van het reglement.
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Neeltje Verijp, J.D., beide van 's Deel,
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's Deel,
Pieter Aartz. de Zeeuw J.M. met Ariaantje Teunisd. van Ham, J.D., beide van 's Deel,
Maarten Pietersz. Schram, J.M. met Willempje Jansdr. Pluijmert J.D. beide van 's 
Deel,
Jan van der Wier, J.M. van Maasdam, met Jannigje Stooker J.D. van 's Deel

Is gecompareert Dirk Gz. Bijl, dewelke zich beklaagde over Michiel Katoen, vermits 
hij noch van hem moet hebben f 6:9:- en dat hij hem gezegt heeft, indien hij twee 
hengsten zand hem bezorgd, hij dan het overige hem kwijt scheld, dat hij daarmede 
genoegen heeft genomen en belooft die twee hengsten zand hem te bezorgen, doch 
dat daarvan niets komt, schoon hij hem al dikwils heeft aangesproken en 'er nu zo 
mee verlegen is, dat hij morgen met de metzelaar zoude krijgen als hij zand had, 
verzoekende dus, dat de Municip. hem tot zijn pligt zoude brengen.

Waarop aan Dirk Bijl wierd gezegt dat M. Katoen straks boven moet komen en het 
hem dan zal werden gezegt en hij morgen zijn antwoord daarop zal krijgen.

Zijn gelezen twee aanschrijvingen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van den volgende inhoud:

/fiat insertio/
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van den Binnenlandsche Correspondentie der stad 
Dordrecht onder Merwede luidende als volgt

/fiat insertio/
Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de president en raden in het hof van justitie over 
voormalige gewesten van Holland en Zeeland, inhoudende om aan den agent van 
justitie ten spoedigsten op te geven zodanige amptenaren, bedienden of die eenige 
post hoegenaamd bekleden en waarnemen onder dit ressort die tot dusverre noch 
geen stemgeregtigden zijn, noch zich in de stemregisters hebben doen inschrijven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is door de meerderheid begrepen dat niet alleen de 
dorpsamptenaren, maar ook de poldderssluiswagters en molenaars daaronder 
behoren en dat derhalven Pieter P. Barendrecht, Dirk G. Bijl, alsmede Anthonij Goud 
en Teunis de Jong moeten worden opgegeven.



Zijn gecompareert de zandtrekkers P.P. Barendrecht, Arij de Koning, Adriaan van 
de Zanden en Jacob Barendrecht, dezelve onder het oog gebragt zijnde, dat zij in het 
najaar hadden aangenomen om zoo spoedig mogelijk het zand tot den dijk benodigt te 
trekken, en nu zodra zij maar iets anders te doen hebben, of daar leggen scheepen, 
er zich volstrekt niet aan stooren dat zulks zo niet kan gaan, en er anders ander 
maatregelen moeten werden genomen waardoor zij aan haar belofte voldoen, en 
ingeval zij weigerig blijven, den Municip. zal bewerken, dat zij het voorregt, hetwelk zij 
nu genieten en door hun verkregen hebben, weer zullen verliezen, te meer daar de 
voerlieden er ook sterk tegen zijn, en zeggen, als het zoo gaat, het dan heel de zomer 
wel kan duren, en zij daarvoor bedanken. Waarop Pr. Barendrecht zeide dat hij het 
niet mede aangenomen hadde, want dat hij gezegt hadde, ervan af te zien, hetwelk de 
ander appuieerde, doch (ver doch) verder gesproken werdende, namen zij op zich als 
zij nu noch uitterlijk vier dagen vrij konden blijven, zij dan nacht en dag voor den dijk 
zouden varen, altoos vast een man, hetwelk wierd geaccepteerd. 

Voorts wierd haar door de voorzitter gezegt, dat hem veel meer zand wierd in 
rekening gebragt als er gehaald is, want dat hij Michiel Katoen zeven hengsten had 
betaald en dat zij gezegt hadden er nog drie bij te hebben, dus tien tesamen, en dat hij 
maar 21 wagens had opgereden, dus dat de helft omtrent zoude verschaalen, waarop 
zij zeiden dat M. Katoen in plaats van zeven er maar 2 gehaald hadde en dat het 
ander door hunlieden was gehaald, presenteerende hiervoor een verklaring te willen 
doen. 

Voorts compareerde M. Katoen, nadat zij vertrokken waren, en denzelve ten voren 
verhaalde onder het oog gebragt, doch hij ontkende het en zeide wel zeven hengsten 
te hebben gehaald en te voren noch drie, waarvan er twee aan hem betaald waren. 
Doch de schout zeide, dat zijn vrouw er hem twee betaald hadde en hij een op het 
tijdstip doe de predikant bij hem was, doch van welke laatste hij zeide niets te weten. 

Doch naderhand bekende hij die ook ontfangen te hebben. Doe wierd hem 
aangezegt dat hij de drie hengsten welke A. de Koning en A. van de Zanden gehaald 
hadden, met hun ook kan vinden, en ze niet door het dorp zouden worden betaald, 
doch hij zeide daar niet mee nodig te hebben, dat hij er zijn arbeid voor gedaan had, 
en dus het geld hem ook toekwam en dat hij bereid was met hun de eerste 
gelegenheid de basta voor de Municip. te komen. 

Voorts wierd hem gezegt hetgeen Dirk Bijl te zijnen last had, hetwelk hij niet 
ontkende, doch maar zeide, hij zou ze helemaal als hij tijd had en Dirk Bijl had er nog 
niet mee verlegen geweest. Nu kon hij ze noch niet halen, waarna hij vertrok. 

Is na deliberatie nodig geoordeeld een publicatie te doen, omtrent het poldertje 
hetwelk gebruikt word bij de turfton en laatst op een nacht is gestolen en drie gl. er op 
stellen, voor degene die den dader of daders weet aan te wijzen, zodat zij in handen 
der justitie geraken en van het fait worden overtuigd en dat des aanbrengers naam, 
des begerende, zal werden gesecreteerd, doch alvorens er met de bailluw over te 
spreken, omdat het crimineel is. 

Vermits op gisteren bij het proberen der brandspuit Pieter de Vries geheel absent is 
gebleven en Aart van der Wulp, Leendert van Prooijen en Cornelis van der Linden 
zich geabsenteerd hebben, eer het werk was afgelopen en de lijst gelezen, is 
ingevolge het brandreglement nodig geoordeeld en geresolveerd om morgen de bode 
bij die perzonen te zenden en van den eersten te vragen 24 stuivers boete en van de 
drie anderen ider 12 stuivers. 

Zijn gecompareert de zandtrekkers P.P. Barendrecht, Arij de Koning, Adriaan van 
de Zanden en Jacob Barendrecht, dezelve onder het oog gebragt zijnde, dat zij in het 
najaar hadden aangenomen om zoo spoedig mogelijk het zand tot den dijk benodigt te 
trekken, en nu zodra zij maar iets anders te doen hebben, of daar leggen scheepen, 
er zich volstrekt niet aan stooren dat zulks zo niet kan gaan, en er anders ander 
maatregelen moeten werden genomen waardoor zij aan haar belofte voldoen, en 
ingeval zij weigerig blijven, den Municip. zal bewerken, dat zij het voorregt, hetwelk zij 
nu genieten en door hun verkregen hebben, weer zullen verliezen, te meer daar de 
voerlieden er ook sterk tegen zijn, en zeggen, als het zoo gaat, het dan heel de zomer 
wel kan duren, en zij daarvoor bedanken. Waarop Pr. Barendrecht zeide dat hij het 
niet mede aangenomen hadde, want dat hij gezegt hadde, ervan af te zien, hetwelk de 
ander appuieerde, doch (ver doch) verder gesproken werdende, namen zij op zich als 
zij nu noch uitterlijk vier dagen vrij konden blijven, zij dan nacht en dag voor den dijk 
zouden varen, altoos vast een man, hetwelk wierd geaccepteerd.

Voorts wierd haar door de voorzitter gezegt, dat hem veel meer zand wierd in 
rekening gebragt als er gehaald is, want dat hij Michiel Katoen zeven hengsten had 
betaald en dat zij gezegt hadden er nog drie bij te hebben, dus tien tesamen, en dat hij 
maar 21 wagens had opgereden, dus dat de helft omtrent zoude verschaalen, waarop 
zij zeiden dat M. Katoen in plaats van zeven er maar 2 gehaald hadde en dat het 
ander door hunlieden was gehaald, presenteerende hiervoor een verklaring te willen 
doen.

Voorts compareerde M. Katoen, nadat zij vertrokken waren, en denzelve ten voren 
verhaalde onder het oog gebragt, doch hij ontkende het en zeide wel zeven hengsten 
te hebben gehaald en te voren noch drie, waarvan er twee aan hem betaald waren. 
Doch de schout zeide, dat zijn vrouw er hem twee betaald hadde en hij een op het 
tijdstip doe de predikant bij hem was, doch van welke laatste hij zeide niets te weten. 

Doch naderhand bekende hij die ook ontfangen te hebben. Doe wierd hem
aangezegt dat hij de drie hengsten welke A. de Koning en A. van de Zanden gehaald 
hadden, met hun ook kan vinden, en ze niet door het dorp zouden worden betaald, 
doch hij zeide daar niet mee nodig te hebben, dat hij er zijn arbeid voor gedaan had, 
en dus het geld hem ook toekwam en dat hij bereid was met hun de eerste 
gelegenheid de basta voor de Municip. te komen.

Voorts wierd hem gezegt hetgeen Dirk Bijl te zijnen last had, hetwelk hij niet 
ontkende, doch maar zeide, hij zou ze helemaal als hij tijd had en Dirk Bijl had er nog 
niet mee verlegen geweest. Nu kon hij ze noch niet halen, waarna hij vertrok.

Is na deliberatie nodig geoordeeld een publicatie te doen, omtrent het poldertje 
hetwelk gebruikt word bij de turfton en laatst op een nacht is gestolen en drie gl. er op 
stellen, voor degene die den dader of daders weet aan te wijzen, zodat zij in handen 
der justitie geraken en van het fait worden overtuigd en dat des aanbrengers naam, 
des begerende, zal werden gesecreteerd, doch alvorens er met de bailluw over te 
spreken, omdat het crimineel is.

Vermits op gisteren bij het proberen der brandspuit Pieter de Vries geheel absent is 
gebleven en Aart van der Wulp, Leendert van Prooijen en Cornelis van der Linden 
zich geabsenteerd hebben, eer het werk was afgelopen en de lijst gelezen, is 
ingevolge het brandreglement nodig geoordeeld en geresolveerd om morgen de bode 
bij die perzonen te zenden en van den eersten te vragen 24 stuivers boete en van de 
drie anderen ider 12 stuivers.



Voorts is geresolveert om door de bode de breuken der brandschouw te doen 
aanzeggen en de herschouw te bepalen op zaturdag den 18 meij 1799 des nam. 3 
uren. 

Den 7 en 8 meij is voor de ongelukkigen te Vlaardingen en de gevangene visschers 
in Engeland gecollecteert op deze plaats f 26:18:6. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent, den 9e Meij 1799, het 5e jaar der 
Bat. vrijheid 

H. Pasman Schout 	T. van de Koppel secretaris. 

Vergadering gehouden op Donderdag de 9e 
Meij 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 
Alzo het heden de dag is dat Barend Knoest is opgeroepen, en denzelve niet 
compareerende, is geresolveert de boedel insolvent te verklaren, gelijk gescheid bij 
deze, en voorts twee curateuren aan te stellen, ter beheering van die boedel. Voorts 
gedelibereert zijnde, op wat wijs die benoeming zal gescheiden, is geresolveert bij 
besloten briefjes. 

Dezelve geopend zijnde, wierd bevonden dat H. Pasman had 6 stemmen, L. 
Bongers 4, T. van de Koppel 3, C. van Gink 2, A.K. Smits 2 en F. van der Giessen 1. 

Mits dat den meeste stemmen hadden H. Pasman en L. Bongers, doch den burger 
Bongers gaf zijne commissie met algemeen genoegen over aan T. van de Koppel. 

Den twaalfde Meij zijn in den huwelijken staat bevestigt Jan de Pee, J.M. van 
Maasdam, met Dirksje Kooij, J.D. van 's Deel. 

Cornelis Jansz. Stam. J.M. met Pieternella Kaijim J.D. beide van 's Deel 
Teunis Robbertsz. Valk, J.M. met Maaike Jooste Broere J.D. beide van 's Deel. 

Aldus gearresteerd, geresumeert en geteekent den 15e meij 1799 het 5e jaar der 
bat. vrijheid 

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

Vergadering gehouden op woensdag den 15e meij 
1799 het 5e jaar der Bat. Vrijheid, abzent de burger 
J.H. Bijvank. 

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

en geteekent. 
Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 

Maas, in dato 30 april 1799 inhoudende om aan den agent van nationale opvoeding, 
zo zulks noch niet gedaan is, onverwijld op te geven aangaande de staat der genees, 
heel, vroed en artsenij mengkunde alsmede het publiek onderwijs en de letterkundige 
instituten. 

Aangenomen voor notificatie, vermits alreeds voor lange aan die aanschrijving is 
voldaan. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur inhoudende om aan voorsz. 
agent op te geven, indien zulks alhier voorhanden is, welke gestichten of inrichtingen 

Voorts is geresolveert om door de bode de breuken der brandschouw te doen 
aanzeggen en de herschouw te bepalen op zaturdag den 18 meij 1799 des nam. 3 
uren.

Den 7 en 8 meij is voor de ongelukkigen te Vlaardingen en de gevangene visschers 
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Alzo het heden de dag is dat Barend Knoest is opgeroepen, en denzelve niet 
compareerende, is geresolveert de boedel insolvent te verklaren, gelijk gescheid bij 
deze, en voorts twee curateuren aan te stellen, ter beheering van die boedel. Voorts 
gedelibereert zijnde, op wat wijs die benoeming zal gescheiden, is geresolveert bij 
besloten briefjes. 

Dezelve geopend zijnde, wierd bevonden dat H. Pasman had 6 stemmen, L. 
Bongers 4, T. van de Koppel 3, C. van Gink 2, A.K. Smits 2 en F. van der Giessen 1.

Mits dat den meeste stemmen hadden H. Pasman en L. Bongers, doch den burger 
Bongers gaf zijne commissie met algemeen genoegen over aan T. van de Koppel.
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Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 

en geteekent.
Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 

Maas, in dato 30 april 1799 inhoudende om aan den agent van nationale opvoeding, 
zo zulks noch niet gedaan is, onverwijld op te geven aangaande de staat der genees, 
heel, vroed en artsenij mengkunde alsmede het publiek onderwijs en de letterkundige 
instituten.

Aangenomen voor notificatie, vermits alreeds voor lange aan die aanschrijving is 
voldaan.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur inhoudende om aan voorsz. 
agent op te geven, indien zulks alhier voorhanden is, welke gestichten of inrichtingen 



er zijn, waarin zieken, gekwetsten en kraamvrouwen kunnen werden gehuisvest, 
verzorgd en genezen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld de intentie van de aanschrijving te 
wezen, in geval er zodanige inrigtingen &c. niet voorhanden zijn, dezelve niet behoeft 
beantwoord te worden, en dit het geval hier zijnde, het ook niet nodig is dat ze 
beantwoord word en derhalven aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, inhoudende om in gevallen zich 
alhier perzonen mochten ophouden dewelke de fransche wet van den 29 germinal 7 
jaar betreklijk de completeering der 200.000 man genomen zogten te ontduiken, 
dezelve te arresteeren en daarvan onverwijld ze aan den agent van inwendige policie 
als aan voormeld Bestuur kennis te geven. Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gecompareert Arij Bezemer, dewelke zeide, dat hij van Arij Barendrecht, die hij 
als lopende partij heeft doen dagvaarden heeft te pretenderen f 300:-:-, spruitende ten 
zake van geleende gelden voor 5 maanden, producerende een behoorlijke obligatie, 
inhoudende de voormelte(?) schuldbekentenis en dat hij denzelve wel meermalen 
hadde aangesproken, doch noch toen tevergeefs, en nu geresolveert ware hem in 
regte te vervolgen, waarop Arij Barendrecht binnen stond en door de voorzitter 
gevraagt zijnde, waarom hij aan Arij Barendrecht niet betaalde, antwoorde, omdat hij 
geen geld hadde, waarop hem gezegt wierd, dat zulks in geenen deel voldoende is, 
dat Bezemer zegt er mee verlegen te zijn, en het lang over de tijd is volgens de 
obligatie. Doch waarop Arij Barendrecht bezeide, het moest hem maar bewezen 
worden, dat hij het schuldig is met twee getuigen, en voorts sprak hij noch wat 
onverstaanbare taal en liep de kamer af, waarop Bezemer verzogt dat hem nu 
zodanige weg zoude worden aangewezen, als hij moet inslaan. En hem wierd gezegt 
dat hij nu zig bij een procureur moest vervoeren, ten einde hem schriftelijk te 
dagvaarden. Doch hij verzogt dat zulks voor hem mogte gedaan worden. Hetwelk de 
secretaris op zich nam. 

Is gecompareerd een gewezen knegt van J.H. Bijvank, denwelke den 5e Meij des 
voorleden jaars bij hem was komen woonen op zekere conditien, en naderhand daar 
verandering in gekomen zijnde, waren zij het nu oneens, zodat de knecht zijn 
gewezen baas had doen dagvaarden, doch Bijvank niet prezent zijnde, konde aan die 
zaak niets gedaan worden, maar wierd uitgesteld tot een nadere gelegenheid. 

De burger Bongers vraagt aan de vergadering welke orders of van welke 
geconstitueerde magten men bevelen ter uitoeffening heeft af te wachten, of daar ook 
onder begrepen is, den Municip. van Dordt, dat hij oordeelde van Neen en om die 
reden ook uit naam van de Municipaliteit de zetting van het brood niet meer zoude 
laten publiceren, gelijk nu I.I. donderdag nog plaats hadde gehad, vermits de Municip. 
van 's Deel met die van Dordt zijns oordeels volmaakt gelijk staat, en ingeval zij het 
willen gepubliceert hebben, het dan zelve kunnen komen doen. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering het volmaakt eens met Bongers, 
en was overtuigt dat het tegen de gelijkheid ten eenenmaal strijdig is, doch daar dit 
ingevolge de staatsregeling zeker zal veranderen, wierd bij de meerderheid 
geresolveert zich dat zo lange te laten welgevallen. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 19e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigd Gerrit Luijmers J.M. van Strijen, 
met Jannigje van Gink, J.D. van 's Deel, 
en Rochus Broere J.M. met Jannigje Koppe, J.D., beide van 's Deel. 

er zijn, waarin zieken, gekwetsten en kraamvrouwen kunnen werden gehuisvest, 
verzorgd en genezen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld de intentie van de aanschrijving te 
wezen, in geval er zodanige inrigtingen &c. niet voorhanden zijn, dezelve niet behoeft 
beantwoord te worden, en dit het geval hier zijnde, het ook niet nodig is dat ze 
beantwoord word en derhalven aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, inhoudende om in gevallen zich 
alhier perzonen mochten ophouden dewelke de fransche wet van den 29 germinal 7 
jaar betreklijk de completeering der 200.000 man genomen zogten te ontduiken, 
dezelve te arresteeren en daarvan onverwijld ze aan den agent van inwendige policie 
als aan voormeld Bestuur kennis te geven. Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gecompareert Arij Bezemer, dewelke zeide, dat hij van Arij Barendrecht, die hij 
als lopende partij heeft doen dagvaarden heeft te pretenderen f 300:-:-, spruitende ten 
zake van geleende gelden voor 5 maanden, producerende een behoorlijke obligatie, 
inhoudende de voormelte(?) schuldbekentenis en dat hij denzelve wel meermalen 
hadde aangesproken, doch noch toen tevergeefs, en nu geresolveert ware hem in 
regte te vervolgen, waarop Arij Barendrecht binnen stond en door de voorzitter 
gevraagt zijnde, waarom hij aan Arij Barendrecht niet betaalde, antwoorde, omdat hij 
geen geld hadde, waarop hem gezegt wierd, dat zulks in geenen deel voldoende is, 
dat Bezemer zegt er mee verlegen te zijn, en het lang over de tijd is volgens de 
obligatie. Doch waarop Arij Barendrecht bezeide, het moest hem maar bewezen 
worden, dat hij het schuldig is met twee getuigen, en voorts sprak hij noch wat 
onverstaanbare taal en liep de kamer af, waarop Bezemer verzogt dat hem nu 
zodanige weg zoude worden aangewezen, als hij moet inslaan. En hem wierd gezegt 
dat hij nu zig bij een procureur moest vervoeren, ten einde hem schriftelijk te 
dagvaarden. Doch hij verzogt dat zulks voor hem mogte gedaan worden. Hetwelk de 
secretaris op zich nam.

Is gecompareerd een gewezen knegt van J.H. Bijvank, denwelke den 5e Meij des 
voorleden jaars bij hem was komen woonen op zekere conditien, en naderhand daar 
verandering in gekomen zijnde, waren zij het nu oneens, zodat de knecht zijn 
gewezen baas had doen dagvaarden, doch Bijvank niet prezent zijnde, konde aan die 
zaak niets gedaan worden, maar wierd uitgesteld tot een nadere gelegenheid.

De burger Bongers vraagt aan de vergadering welke orders of van welke 
geconstitueerde magten men bevelen ter uitoeffening heeft af te wachten, of daar ook 
onder begrepen is, den Municip. van Dordt, dat hij oordeelde van Neen en om die 
reden ook uit naam van de Municipaliteit de zetting van het brood niet meer zoude 
laten publiceren, gelijk nu l.l. donderdag nog plaats hadde gehad, vermits de Municip. 
van 's Deel met die van Dordt zijns oordeels volmaakt gelijk staat, en ingeval zij het 
willen gepubliceert hebben, het dan zelve kunnen komen doen.

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering het volmaakt eens met Bongers, 
en was overtuigt dat het tegen de gelijkheid ten eenenmaal strijdig is, doch daar dit 
ingevolge de staatsregeling zeker zal veranderen, wierd bij de meerderheid 
geresolveert zich dat zo lange te laten welgevallen.
Waarna de vergadering scheide.

Den 19e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigd Gerrit Luijmers J.M. van Strijen, 
met Jannigje van Gink, J.D. van 's Deel,
en Rochus Broere J.M. met Jannigje Koppe, J.D., beide van 's Deel.



Den 26e dito Coenraad van der Plas J.M. met Maria Stuurstraat J.D. beide van 's 
Deel. 

Vermits den schoolmeester Jan van Harthals op heden bij zich kreeg een jongeling 
genaamd Willem van Krimpen, die zich aanbood als ondermeester hem te dienen, gaf 
denzelve daarvan kennis aan den schout en predikant, en verzogt dat hij in gevolge 
het reglement mogt worden geexamineert. Dewelke goedvonden om zulks 
hedenavond ten 6 uuren in het schoolhuis te doen, omdat de predikant de geheele 
week anders daartoe geen gelegenheid hadde. 
Waarvan zijl. ider in den haren aan de leden kennis gaven en waartegen niemant iets 
hadde.- 

Die tijd gekomen zijnde, begaven zich de gecombineerde commissien in het 
schoolhuis, ten einde voorsz. doel, dog vanwege de municipaliteit waren absent de 
burgers H. Bijvank, K. van Strijen en Frans van der Giessen en vanwege den 
kerkenraad Pieter de Vries. De jongeling in het lezen, zingen, schrijven en cijfferen 
geexamineert zijnde, maakte de vergadering geen zwarigheid hem te approberen, 
wenschte de meester geluk door de mond van de presis en vermaande de jongeling 
zich verder naarstig te oeffenen. 

Den 2e Junij zijn in den huwelijken staat bevestigt: 
Jacobus van Halteren, weduwnaar van Woutrijna Smits met Achie Robbemond, 
weduwe van Huig Tak, beide van 's Deel. 

Is gelezen een missive van de commissie tot onderzoek na den rigtigen opbrengst 
der ingezetenen in de heffing van 5 en 10 ten honderd over elks inkomsten alsmede 
van 4 pr.Ct. van elks bezittingen bij wijze van voorbetaling, ingevolge publicatie van 30 
November 1798, inhoudende dat dezelve aan ons toezonden, een extract uit de 
resoluiten der Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede tot bewijs hunner 
existentie, met verzoek dat aan den volke bij publicatie kennis zal worden gegeven 
van hun bestaan, en welke personen zelve uitmaken alsmede dat ten huize van den 
burger H.U. Sterling te Dordt werden verzorgt de lijsten der ingezetenen in hunne 
onderhorige buurten of wijken, alsmede de opgehaalde quotisatiebilletten en dat 
voorts alle zodanige informatien diesaangaande aan hun werden gegeven als tot 
inligting nodig zullen zijn. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om aanstaande zondag van het 
bestaan dier commissie bij publicatie kennis te geven, en nu heden avond een lijst te 
formeeren van de ingekomen billetten en zijn daartoe benoemt uit de burgerij 
ingevolge publicatie van Do. 18 Nov, 1799 den burgers B. Buurman, H. van 
Warendorp en P. Vervoorn, dewelke daarvan wierd kennis gegeven en het ook op 
zich namen gelijk het ook ten uitvoer wierd gebracht. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, inhoudende dat de voorzitter had voorgedragen dat er noch 71 plaatzen zijn 
welke nog geen berigt hadden gezonden op de circulaire aanschrijving dier 
vergadering van 5 april I.I. en dat aan dezelve deswegens het ongenoegen der 
vergadering zal worden te kennen gegeven met last om alsnoch dadelijk en geheel 
onverwijld daaraan te vol-doen. Aangenomen voor notificatie, vermits door deze 
vergadering aan vermelde circulaire op zijn tijd is berigt. 

Is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur, inhoudende om alle zodanige 
fondsen, bibliotheeken, gebouwen, oude staatsstukken of andere goederen van 
eenigen collegien welke reeds zijn vernietigt of eerlang staan vernietigt te worden, die 

Den 26e dito Coenraad van der Plas J.M. met Maria Stuurstraat J.D. beide van 's 
Deel.

Vermits den schoolmeester Jan van Harthals op heden bij zich kreeg een jongeling 
genaamd Willem van Krimpen, die zich aanbood als ondermeester hem te dienen, gaf 
denzelve daarvan kennis aan den schout en predikant, en verzogt dat hij in gevolge 
het reglement mogt worden geexamineert. Dewelke goedvonden om zulks 
hedenavond ten 6 uuren in het schoolhuis te doen, omdat de predikant de geheele 
week anders daartoe geen gelegenheid hadde.
Waarvan zijl. ider in den haren aan de leden kennis gaven en waartegen niemant iets 
hadde.-

Die tijd gekomen zijnde, begaven zich de gecombineerde commissien in het 
schoolhuis, ten einde voorsz. doel, dog vanwege de municipaliteit waren absent de 
burgers H. Bijvank, K. van Strijen en Frans van der Giessen en vanwege den 
kerkenraad Pieter de Vries. De jongeling in het lezen, zingen, schrijven en cijfferen 
geexamineert zijnde, maakte de vergadering geen zwarigheid hem te approberen, 
wenschte de meester geluk door de mond van de presis en vermaande de jongeling 
zich verder naarstig te oeffenen.

Den 2e Junij zijn in den huwelijken staat bevestigt:
Jacobus van Halteren, weduwnaar van Woutrijna Smits met Achie Robbemond, 
weduwe van Huig Tak, beide van 's Deel.

Is gelezen een missive van de commissie tot onderzoek na den rigtigen opbrengst 
der ingezetenen in de heffing van 5 en 10 ten honderd over elks inkomsten alsmede 
van 4 pr.Ct. van elks bezittingen bij wijze van voorbetaling, ingevolge publicatie van 30 
November 1798, inhoudende dat dezelve aan ons toezonden, een extract uit de 
resoluiten der Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede tot bewijs hunner 
existentie, met verzoek dat aan den volke bij publicatie kennis zal worden gegeven 
van hun bestaan, en welke personen zelve uitmaken alsmede dat ten huize van den 
burger H.U. Sterling te Dordt werden verzorgt de lijsten der ingezetenen in hunne 
onderhorige buurten of wijken, alsmede de opgehaalde quotisatiebilletten en dat 
voorts alle zodanige informatien diesaangaande aan hun werden gegeven als tot 
inligting nodig zullen zijn.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om aanstaande zondag van het 
bestaan dier commissie bij publicatie kennis te geven, en nu heden avond een lijst te 
formeeren van de ingekomen billetten en zijn daartoe benoemt uit de burgerij 
ingevolge publicatie van Do. 18 Nov, 1799 den burgers B. Buurman, H. van 
Warendorp en P. Vervoorn, dewelke daarvan wierd kennis gegeven en het ook op 
zich namen gelijk het ook ten uitvoer wierd gebracht.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, inhoudende dat de voorzitter had voorgedragen dat er noch 71 plaatzen zijn 
welke nog geen berigt hadden gezonden op de circulaire aanschrijving dier 
vergadering van 5 april l.l. en dat aan dezelve deswegens het ongenoegen der 
vergadering zal worden te kennen gegeven met last om alsnoch dadelijk en geheel 
onverwijld daaraan te vol-doen. Aangenomen voor notificatie, vermits door deze 
vergadering aan vermelde circulaire op zijn tijd is berigt.

Is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur, inhoudende om alle zodanige 
fondsen, bibliotheeken, gebouwen, oude staatsstukken of andere goederen van 
eenigen collegien welke reeds zijn vernietigt of eerlang staan vernietigt te worden, die 



alhier zijn berustende, aan gemeld Bestuur kennis te geven en opgave te doen. 
Mede aangenomen voor notificatie, alzo zodanige goederen zich alhier niet 

bevinden. 
Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, behelzende dat hetzelve aan 

ons toezond, een exemplaar van een decreet van het vertegenwoordigend lighaam 
van 14 Meij I.I. alsmede een exemplaar voor elke grondvergadering, ten einde dezelve 
ten allen tijde in gem. vergaderingen kunnen werden geëmploijeerd. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert, zich daarna te gedragen, doch terwijl gemeld 
Bestuur alhier maar heeft gezonden twee exemplaren van genoemd decreet en er vijf 
benodigt zijn, als vier voor de grondvergadering en een op secretarie, is mede 
goedgevonden om daarvan kennis te geven en er noch drie te vragen. 

Is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur, inhoudende in geval er vacatures 
van leden van Gemeente Bestuuren en derzelve ministers, benevens schouten ten 
platten landen mochten openvallen, dezelve te verkiezen uit een dubbeltal daartoe 
bevoegde personen door de Gemeente Bestuuren genomineerd, tot zoolang 
ingevolge de staatsregeling daarin zal zijn voorzien. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur inhoudende om aan de bestaan 
hebbende of nog bestaande chirurgijns, doctoren, apothecars en vroedkundige gilden 
of collegien derzelven fondsen gelden en documenten te laten behouden of zo 
dezelve hen reeds zijn overhandigd, dadelijk te restituëeren. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de finantiëele commissie over het voormalig 
gewest Holland, behelzende een last aan alle ontfangers der verpondingen, het 
collateraal den veertig penn. &c. om ingevolge de resoluite van het Provintiaal Comité 
van Holland in dato 24e Januarij 1797 op ider der daarbij vermelde bij hun te 
ontfangene recepissen quitantien en coupons in Dordt (Dorso) de dag en datum te 
stellen van wien zij dezelve ontfangen hebben. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, gem. aanschrijving ter hand te 
stellen aan J. Repelaer, ontfanger der verponding in deze plaats. 

Voorts is ingevolge publicatie van het uitvoerend bewind van Do. 20e Meij I.I. 
geresolveert ider 3e woensdag in de maand des voorm. van 10 tot 12 uren, in het 
regthuis te vaceeren voor diegenen welke zich in het stemregister willen laten 
inteekenen, mits de vereischte bezittende bij de staatsregeling bepaald, als mede voor 
diegene welke bij verhuizing uit eene andere plaats in deze gemeente zullen inkomen, 
mits deze vertonen een certificaat van het gemeentebestuur waaruit zij komen, en 
inhoudende dat zij ten tijde van hun vertrek aldaar in het stemregister ingeschreven 
stonden, zullende het een en ander aan den volke aanstaande zondag bekend 
gemaakt worden, en voorts ingevolge bovengem. publicatie aan het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas, opgaaf te doen van alle stemgeregtigde burgers dezer 
gemeente. 

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent, den 19e junij 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

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

Vergadering gehouden op Woensdag de 19e junij 1799 
het 5e jaar der bat. vrijheid; absent de burgers C. Verijp en 
J.H. Bijvank. 

alhier zijn berustende, aan gemeld Bestuur kennis te geven en opgave te doen.
Mede aangenomen voor notificatie, alzo zodanige goederen zich alhier niet 
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Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, behelzende dat hetzelve aan 
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van 14 Meij l.l. alsmede een exemplaar voor elke grondvergadering, ten einde dezelve 
ten allen tijde in gem. vergaderingen kunnen werden geëmploijeerd. Waarop 
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Bestuur alhier maar heeft gezonden twee exemplaren van genoemd decreet en er vijf 
benodigt zijn, als vier voor de grondvergadering en een op secretarie, is mede 
goedgevonden om daarvan kennis te geven en er noch drie te vragen.

Is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur, inhoudende in geval er vacatures 
van leden van Gemeente Bestuuren en derzelve ministers, benevens schouten ten 
platten landen mochten openvallen, dezelve te verkiezen uit een dubbeltal daartoe 
bevoegde personen door de Gemeente Bestuuren genomineerd, tot zoolang 
ingevolge de staatsregeling daarin zal zijn voorzien. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur inhoudende om aan de bestaan 
hebbende of nog bestaande chirurgijns, doctoren, apothecars en vroedkundige gilden 
of collegien derzelven fondsen gelden en documenten te laten behouden of zo 
dezelve hen reeds zijn overhandigd, dadelijk te restituëeren. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de finantiëele commissie over het voormalig 
gewest Holland, behelzende een last aan alle ontfangers der verpondingen, het 
collateraal den veertig penn. &c. om ingevolge de resoluite van het Provintiaal Comité 
van Holland in dato 24e Januarij 1797 op ider der daarbij vermelde bij hun te 
ontfangene recepissen quitantien en coupons in Dordt (Dorso) de dag en datum te 
stellen van wien zij dezelve ontfangen hebben.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, gem. aanschrijving ter hand te 
stellen aan J. Repelaer, ontfanger der verponding in deze plaats.

Voorts is ingevolge publicatie van het uitvoerend bewind van Do. 20e Meij l.l. 
geresolveert ider 3e woensdag in de maand des voorm. van 10 tot 12 uren, in het 
regthuis te vaceeren voor diegenen welke zich in het stemregister willen laten 
inteekenen, mits de vereischte bezittende bij de staatsregeling bepaald, als mede voor 
diegene welke bij verhuizing uit eene andere plaats in deze gemeente zullen inkomen, 
mits deze vertonen een certificaat van het gemeentebestuur waaruit zij komen, en 
inhoudende dat zij ten tijde van hun vertrek aldaar in het stemregister ingeschreven 
stonden, zullende het een en ander aan den volke aanstaande zondag bekend 
gemaakt worden, en voorts ingevolge bovengem. publicatie aan het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas, opgaaf te doen van alle stemgeregtigde burgers dezer 
gemeente.

Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent, den 19e junij 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

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

Vergadering gehouden op Woensdag de 19e junij 1799 
het 5e jaar der bat. vrijheid; absent de burgers C. Verijp en 
J.H. Bijvank.



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

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas in dato 27 Meij I.I. inhoudende dat door het uitvoerend bewind der bataafsche 
republiek, het besluit van het inconstituitoneel uitvoerend bewind van 25 Meij 1798 
waarbij de superintendentie over de weeskamers &c. is opgedragen aan den agent 
van justitie, is ongetrokken en buiten effect gesteld. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur d.d. 4e junij I.I. inhoudende dat 
alle de Gemeente Bestuuren gehouden zijn om aan de Commissaris van het 
Departementaal Bestuur waaronder zij behoren op deszelfs requisitie zodanige 
berichten en elicudatien te suppediteeren, als denzelve ten uitoeffening van de macht 
aan hem verleend zal nodig oordeelen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, d.d. 4 junij, inhoudende dat de 
gemeentebestuuren de militaire officieren, ingeval zij de jonge lieden uit de Fransche 
republiek tot de aldaar plaats hebbende conscriptie behorende arresteeren en in 
verzekerde bewaring stellen, dezelve daarin moeten subconderen en de behulpzame 
hand bieden, en tevens zorgen dat door dezelve officieren, deze aan hun gegevene 
magt niet worde geëxcedeert of uitgestrekt tot zodanige perzonen welke niet in de 
termen der conscriptie vallende, als insurgenten moeten worden beschouwd en tegen 
welke het Uitvoerend Bewind Politique maatregelen heeft genomen. Aangenomen 
voor notificatie ten einde zich daarna te reguleren. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 11 Junij 1.1., behelzende een 
kennisgeving dat zekere Fellers of Fellows dezelve persoon zijnde, die de Engelsche 
zozeer behulpzaam is geweest in het vernielen van het bruggencanaal, thans van 
Hamburg zonder pas van den Bataafschen Minister is vertrokken, presumptivelijk om 
in deze republiek een geheime expeditie uit te voeren, en voorts een vermaning en 
last om alle Gemeente Besturen om indien gemelde perzoon mocht werden ontdekt, 
denzelve zonder verwijl te arresteeren en in verzekerde bewaring te houden en op 
gemelde vergadering daarvan ten spoedigsten te informeeren, zijnde daarbij gevoegd 
deszelfs signalement. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur d.d. 14 Junij I.I. inhoudende dat 
op eerstkomende dingsdag den 25 dezer de grondvergadering in deze ring ingevolge 
publicatie van den 12e dezer anderen mede zijn opgeroepen ter verkiezing van een lid 
in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, met aanbeveling om ingevolge 
de staatsregeling als dan te handelen, alsmede dat de kiezers den 27e junij des 
voormiddags ten 11 uren moeten bevinden op het raad- of gemeentehuis der stad 
Dordrecht, wordende gemelde publicatie ook gelezen. Aangenomen om daaraan te 
voldoen. 

De voorzitter geeft te kennen dat ingevolge publicatie van den 21e Mey 1.1. het Ampt 
van schoolmeester burgerlijk is verklaard, en daarom de commissie tot het 
schoolwezen uit den kerkenraad niet meer gecombineerd kan werkzaam zijn met die 
van de Municipaliteit, maar die zaak nu geheel en al is gedemandeert aan de Munici-
paliteit, om welke reden gem. commissie uit den kerkenraad bij haren laatsten zitting 
behoorlijk afscheid heeft genomen en verzocht dat de Municipaliteit het opzicht over 
het schoolwezen verder voor hare rekening gelieve te nemen, - gevende daarbij over 

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

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas in dato 27 Meij l.l. inhoudende dat door het uitvoerend bewind der bataafsche 
republiek, het besluit van het inconstituitoneel uitvoerend bewind van 25 Meij 1798 
waarbij de superintendentie over de weeskamers &c. is opgedragen aan den agent 
van justitie, is ongetrokken en buiten effect gesteld. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur d.d. 4e junij l.l. inhoudende dat 
alle de Gemeente Bestuuren gehouden zijn om aan de Commissaris van het 
Departementaal Bestuur waaronder zij behoren op deszelfs requisitie zodanige 
berichten en elicudatien te suppediteeren, als denzelve ten uitoeffening van de macht 
aan hem verleend zal nodig oordeelen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, d.d. 4 junij, inhoudende dat de 
gemeentebestuuren de militaire officieren, ingeval zij de jonge lieden uit de Fransche 
republiek tot de aldaar plaats hebbende conscriptie behorende arresteeren en in 
verzekerde bewaring stellen, dezelve daarin moeten subconderen en de behulpzame 
hand bieden, en tevens zorgen dat door dezelve officieren, deze aan hun gegevene 
magt niet worde geëxcedeert of uitgestrekt tot zodanige perzonen welke niet in de 
termen der conscriptie vallende, als insurgenten moeten worden beschouwd en tegen 
welke het Uitvoerend Bewind Politique maatregelen heeft genomen. Aangenomen 
voor notificatie ten einde zich daarna te reguleren.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 11 Junij l.l., behelzende een 
kennisgeving dat zekere Fellers of Fellows dezelve persoon zijnde, die de Engelsche 
zozeer behulpzaam is geweest in het vernielen van het bruggencanaal, thans van 
Hamburg zonder pas van den Bataafschen Minister is vertrokken, presumptivelijk om 
in deze republiek een geheime expeditie uit te voeren, en voorts een vermaning en 
last om alle Gemeente Besturen om indien gemelde perzoon mocht werden ontdekt, 
denzelve zonder verwijl te arresteeren en in verzekerde bewaring te houden en op 
gemelde vergadering daarvan ten spoedigsten te informeeren, zijnde daarbij gevoegd 
deszelfs signalement.
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur d.d. 14 Junij l.l. inhoudende dat 
op eerstkomende dingsdag den 25 dezer de grondvergadering in deze ring ingevolge 
publicatie van den 12e dezer anderen mede zijn opgeroepen ter verkiezing van een lid 
in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, met aanbeveling om ingevolge 
de staatsregeling als dan te handelen, alsmede dat de kiezers den 27e junij des 
voormiddags ten 11 uren moeten bevinden op het raad- of gemeentehuis der stad 
Dordrecht, wordende gemelde publicatie ook gelezen. Aangenomen om daaraan te 
voldoen.

De voorzitter geeft te kennen dat ingevolge publicatie van den 21e Mey l.l. het Ampt 
van schoolmeester burgerlijk is verklaard, en daarom de commissie tot het 
schoolwezen uit den kerkenraad niet meer gecombineerd kan werkzaam zijn met die 
van de Municipaliteit, maar die zaak nu geheel en al is gedemandeert aan de Munici-
paliteit, om welke reden gem. commissie uit den kerkenraad bij haren laatsten zitting 
behoorlijk afscheid heeft genomen en verzocht dat de Municipaliteit het opzicht over 
het schoolwezen verder voor hare rekening gelieve te nemen, - gevende daarbij over 



de van tijt tot tijt gehouden notulen. Waarop gedelibereert zijnde, is Geresolveert, om 
bij een volgende vergadering te Decideeren hoe en op wat wijze er nu omtrent het 
Schoolwezen zal werden gehandeld. 

De voorzitter zegt, dat hij bij zig gehad heeft Teunis van Prooijen en Arij Verijp met 
verzoek om de keerplanken agter de erven agter de kerk te verplaatzen ten hunnen 
kosten om alzoo meer water te houden. Waarop gedelibereert zijnde, is hun dat 
verzoek toegestaan. 

De voorzitter geeft in bedenking, of het niet goed en nodig zoude zijn om bij de 
schutskooij als het daartoe de geschikte tijd is, twee á drie boomen te planten, tot 
wegneming van de sterke zon, voor het vee, wanneer het in de zomer in de kooij 
staat. Waarop gedelibereert zijnde, is dat voorstel zeer goedgekeurd en geresolveert 
conform hetzelve te handelen en wel drie opgaande willigen. 

De voorzitter zegt dat voor twee á drie jaren bij de Municipaliteit alhier is 
goedgevonden om de kramen op de kermis om het andere jaar te plaatzen aan de 
voorstraten, doch dat de ondervinding heeft geleerd dat dezelve aan de 
Noordvoorstraat niet alleen niet zoo goed kunnen geplaatst worden als aan de andere 
zijde, maar zelfs dat zij aldaar hinderlijk staan voor de rijpad met voeren hooij en 
diergelijken, daar ze aan den andere zijde volstrekt niets belemmeren. Gevende dus 
in berdenking of het niet best zoude zijn om de kramen allen jaren aan de 
Zuidvoorstraat te plaatzen. Waarop gedelibereert zijnde, is dat voorstel in advijs 
gehouden tot een volgende vergadering. 

Is gecompareert de commissie uit de kerkenraad te kennen gevende dat er onder 
deze jurisdictie bij Maasdam, het Gat genaamd, is komen woonen, eenen Cornelis 
Reijerkerk, die verscheide kinderen heeft, dewelke op Cillershoek zijn geboren, dat de 
kerkenraad alhier al verscheide malen aanzoek gedaan heeft om acte van indemniteit 
voor de kinderen, dog tot noch toe tevergeefs, dat ze te Cillershoek zeggen geen 
actens van indemniteit te geven, voor kinderen wiens ouders lidmaat zijn, dat daarom 
hun verzoek was, dat deze vergadering aan de Municipaliteit van Cillershoek een 
ernstige brief geliefde te schrijven over die zaak, ten einde daarin zo spoedig mogelijk 
werde voorzien. 

Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en geresolveert zodanig 
een brief te schrijven. 

Nog geeft dezelve commissie te kennen, dat de kerkeraad aan de bailluw Kluit 
heeft ter hand gesteld een rekening van de kosten van bedeeling aan de kinderen van 
Teuntje Ketting, tijden dat zij waren gegijzelt in Strijen en dat wel op afspraak met de 
bailluw dat hij, ingeval hij ze moest ontslaan uit de gijzeling, alsdan de kosten van de 
kinderen voor zijn rekening waren en door hem zouden werden voldaan, dog hij nu 
een missive aan de diacon Van der Wulp had gezonden, inhoudende dat zodanig een 
wet dewelke zegt dat een bailluw de alimentatie van kinderen, wier vader of moeder 
r.o. zijn geapprehendeert, verpligt is te betalen, hem onbekend is en voorts dat hij van 
geen afspraak weet. Aangenomen voor notificatie. 

Is gecompareert de gewezen knegt van Bijvank, denwelke Bijvank wederom als 
lopende partij had doen dagvaarden, doch vermits Bijvank wederom niet prezent was, 
is aan de knegt gezegd dat hij Bijvank, indien hij de zaak wilde voortzetten, ten rolle 
moest doen dagvaarden. 

Vermits de zaak van Arij Bezemer, eisscher, contra Arij Janszoon Barendrecht 
gedaagde, heden ten rolle heeft gediend, en hij de schuld heeft bekend en is 

de van tijt tot tijt gehouden notulen. Waarop gedelibereert zijnde, is Geresolveert, om 
bij een volgende vergadering te Decideeren hoe en op wat wijze er nu omtrent het 
Schoolwezen zal werden gehandeld.

De voorzitter zegt, dat hij bij zig gehad heeft Teunis van Prooijen en Arij Verijp met 
verzoek om de keerplanken agter de erven agter de kerk te verplaatzen ten hunnen 
kosten om alzoo meer water te houden. Waarop gedelibereert zijnde, is hun dat 
verzoek toegestaan.

De voorzitter geeft in bedenking, of het niet goed en nodig zoude zijn om bij de 
schutskooij als het daartoe de geschikte tijd is, twee à drie boomen te planten, tot 
wegneming van de sterke zon, voor het vee, wanneer het in de zomer in de kooij 
staat. Waarop gedelibereert zijnde, is dat voorstel zeer goedgekeurd en geresolveert 
conform hetzelve te handelen en wel drie opgaande willigen.

De voorzitter zegt dat voor twee à drie jaren bij de Municipaliteit alhier is 
goedgevonden om de kramen op de kermis om het andere jaar te plaatzen aan de 
voorstraten, doch dat de ondervinding heeft geleerd dat dezelve aan de 
Noordvoorstraat niet alleen niet zoo goed kunnen geplaatst worden als aan de andere 
zijde, maar zelfs dat zij aldaar hinderlijk staan voor de rijpad met voeren hooij en 
diergelijken, daar ze aan den andere zijde volstrekt niets belemmeren. Gevende dus 
in berdenking of het niet best zoude zijn om de kramen allen jaren aan de 
Zuidvoorstraat te plaatzen. Waarop gedelibereert zijnde, is dat voorstel in advijs 
gehouden tot een volgende vergadering.

Is gecompareert de commissie uit de kerkenraad te kennen gevende dat er onder 
deze jurisdictie bij Maasdam, het Gat genaamd, is komen woonen, eenen Cornelis 
Reijerkerk, die verscheide kinderen heeft, dewelke op Cillershoek zijn geboren, dat de 
kerkenraad alhier al verscheide malen aanzoek gedaan heeft om acte van indemniteit 
voor de kinderen, dog tot noch toe tevergeefs, dat ze te Cillershoek zeggen geen 
actens van indemniteit te geven, voor kinderen wiens ouders lidmaat zijn, dat daarom 
hun verzoek was, dat deze vergadering aan de Municipaliteit van Cillershoek een 
ernstige brief geliefde te schrijven over die zaak, ten einde daarin zo spoedig mogelijk 
werde voorzien.

Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en geresolveert zodanig 
een brief te schrijven.

Nog geeft dezelve commissie te kennen, dat de kerkeraad aan de bailluw Kluit 
heeft ter hand gesteld een rekening van de kosten van bedeeling aan de kinderen van 
Teuntje Ketting, tijden dat zij waren gegijzelt in Strijen en dat wel op afspraak met de 
bailluw dat hij, ingeval hij ze moest ontslaan uit de gijzeling, alsdan de kosten van de 
kinderen voor zijn rekening waren en door hem zouden werden voldaan, dog hij nu 
een missive aan de diacon Van der Wulp had gezonden, inhoudende dat zodanig een 
wet dewelke zegt dat een bailluw de alimentatie van kinderen, wier vader of moeder 
r.o. zijn geapprehendeert, verpligt is te betalen, hem onbekend is en voorts dat hij van 
geen afspraak weet. Aangenomen voor notificatie.

Is gecompareert de gewezen knegt van Bijvank, denwelke Bijvank wederom als 
lopende partij had doen dagvaarden, doch vermits Bijvank wederom niet prezent was, 
is aan de knegt gezegd dat hij Bijvank, indien hij de zaak wilde voortzetten, ten rolle 
moest doen dagvaarden.

Vermits de zaak van Arij Bezemer, eisscher, contra Arij Janszoon Barendrecht 
gedaagde, heden ten rolle heeft gediend, en hij de schuld heeft bekend en is 



gecondemneert in de kosten, is hij met Arij Bezemer overeen gekomen om heden 
over 14 dagen uitterlijk hem f 50:-:- te zullen bezorgen en dan vervolgens ider 3 
maanden te betalen 12 guldens en 10 stuivers tot de volle voldoening toe. 

De burger Bongers rapporteert dat hij zich bij de commissie van Finantie in 's Hage 
heeft begeven, om betaling van de pretensien ten behoeve van dit dorp en dat er van 
de leverantie en het rijden nog geen betaling konde worden gedaan, dog dat de 
verschotten van de loots zullen werden voldaan, zodra er van de Municip. berigt zal 
zijn ingekomen, hoe dezelve alhier gekomen is en het plaatzen en verplaatzen zig 
heeft toegedragen, dat dezelve dan zal werden verkocht, hetzij door dit gerecht of 
door den oude. 
- Gevende voorts een ordonnantie over van de onvermijdelijke kosten, welke er 
gevallen zijn op het onderzoek van de heffing op 30 junij en 10 augustus 1796 
alsmede van den twee maal 80 penn. en welke ordonnantie zal werden voldaan door 
de ontfanger van verponding T. Repelaer. 

De voorzitter bedankt uit naam der vergadering den burger L. Bongers voor zijn 
weluitgewerkte commissie en de vergadering besluit zodra mogelijk zodanig berigt in 
te zenden en tot dat einde neemt de burger Bongers op zig om het geheele geval, zo 
het zich heeft toegedragen en door hem is besproken, op papier te stellen en het aan 
de sec. te bezorgen, die het de eerstvolgende vergadering zal ter tafel brengen. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus gelezen, goedgekeurd en geteekent, den 25e Junij 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op dingsdag den 25 Junij 
1799, absent de burgers C. Verijp, K. van Strijen en 
J.H. Bijvank 

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

geteekent. 
De secretaris brengt ter tafel een concept missive aan de finantieele commissie in 

Den Haag, dewelke gelezen zijnde wierd goedgekeurd en is voorts verzonden. 
De voorzitter brengt in deliberatie hen in advijs gehouden voorstel van hem omtrent 

het stellen van de kramen op de kermis en is uit hoofde dat dezelve aan de 
Zuidvoorstraat volstrekt voor niemand hinderlijk staan, geresolveerd ze aldaar te 
plaatzen. 

Vervolgens gedelibereert zijnde, hoe nu voortaan het schoolwezen alhier zal 
werden beheerd, hetwelk bij de voorgaande vergadering was in advijs gehouden, is 
besloten dat er twee leden bij de schout zullen worden benoemd, dewelke ider tweede 
zaturdag in de maand in het schoolhuis zullen vergaderen en zijn daartoe bij het lot 
verkoren de burgers L. Bongers en J.H. Bijvank. 

Voorts ging men over tot het houden der Grondvergaderingen en bij den uitslag 
bleek dat in no. 1 benoemd was 

tot lid in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas de burger Pieter 
Beelaerts van Dordt, tot kiezer H. Pasman en tot plaatsvervanger Hendrik 
Schoemaker. 

2. Tot lid de burger Cornelis Maasdam tot Strijen, tot kiezer W. Kluit en tot 

gecondemneert in de kosten, is hij met Arij Bezemer overeen gekomen om heden 
over 14 dagen uitterlijk hem f 50:-:- te zullen bezorgen en dan vervolgens ider 3 
maanden te betalen 12 guldens en 10 stuivers tot de volle voldoening toe.

De burger Bongers rapporteert dat hij zich bij de commissie van Finantie in 's Hage 
heeft begeven, om betaling van de pretensien ten behoeve van dit dorp en dat er van 
de leverantie en het rijden nog geen betaling konde worden gedaan, dog dat de 
verschotten van de loots zullen werden voldaan, zodra er van de Municip. berigt zal 
zijn ingekomen, hoe dezelve alhier gekomen is en het plaatzen en verplaatzen zig 
heeft toegedragen, dat dezelve dan zal werden verkocht, hetzij door dit gerecht of 
door den oude.
- Gevende voorts een ordonnantie over van de onvermijdelijke kosten, welke er 
gevallen zijn op het onderzoek van de heffing op 30 junij en 10 augustus 1796 
alsmede van den twee maal 80 penn. en welke ordonnantie zal werden voldaan door 
de ontfanger van verponding T. Repelaer.

De voorzitter bedankt uit naam der vergadering den burger L. Bongers voor zijn 
weluitgewerkte commissie en de vergadering besluit zodra mogelijk  zodanig berigt in 
te zenden en tot dat einde neemt de burger Bongers op zig om het geheele geval, zo 
het zich heeft toegedragen en door hem is besproken, op papier te stellen en het aan 
de sec. te bezorgen, die het de eerstvolgende vergadering zal ter tafel brengen. 
Waarna de vergadering scheide.

Aldus gelezen, goedgekeurd en geteekent, den 25e Junij 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op dingsdag den 25 Junij 
1799, absent de burgers C. Verijp, K. van Strijen en 
J.H. Bijvank

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

geteekent.
De secretaris brengt ter tafel een concept missive aan de finantieele commissie in 

Den Haag, dewelke gelezen zijnde wierd goedgekeurd en is voorts verzonden.
De voorzitter brengt in deliberatie hen in advijs gehouden voorstel van hem omtrent 

het stellen van de kramen op de kermis en is uit hoofde dat dezelve aan de 
Zuidvoorstraat volstrekt voor niemand hinderlijk staan, geresolveerd ze aldaar te 
plaatzen.

Vervolgens gedelibereert zijnde, hoe nu voortaan het schoolwezen alhier zal 
werden beheerd, hetwelk bij de voorgaande vergadering was in advijs gehouden, is 
besloten dat er twee leden bij de schout zullen worden benoemd, dewelke ider tweede 
zaturdag in de maand in het schoolhuis zullen vergaderen en zijn daartoe bij het lot 
verkoren de burgers L. Bongers en J.H. Bijvank.

Voorts ging men over tot het houden der Grondvergaderingen en bij den uitslag 
bleek dat in no. 1 benoemd was 

tot lid in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas de burger Pieter 
Beelaerts van Dordt, tot kiezer H. Pasman en tot plaatsvervanger Hendrik 
Schoemaker.

2. Tot lid de burger Cornelis Maasdam tot Strijen, tot kiezer W. Kluit en tot 



plaatsvervanger Izaak Overweel. 
No. 3 lid Pr. Beelaerts, kiezer Hk. Diepenhorst, en plaatsvervanger G.J. Hageman en 
No. 4 tot lid P.R. Beelaerts (Boelaerts), kiezer J. Pasteur en plaatsvervanger J. de 
Rooij. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 7e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

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

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

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

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Arij Visser, J.M. van Sliedrecht met Neeltje 

den Hartog, weduwe Teunis Natschouw van 's Deel en 
Mathijs Tegelaer, J.M., met Geertrui Koppes J.D., beide geboren te Echt bij 
Stevenswaard en thans alhier. 

Is in deliberatie gebragt in geval 'er voor 't vervolg bij verkoping van meubilaire 
goederen, deze of gene van de burgers eenige goederen willen verkopen, of er ook 
alsdan de scheepenen geen bijzonder voordeel van zullen trekken, en is geoordeelt, 
dat de leden der Municip. met de schout en de secretaris vrijheid zullen hebben om er 
eenige goederen om te verkopen zullen mogen opbrengen, zonder daarvoor iets te 
betalen, maar dat buiten dat wanneer een of meer burgers goed vinden of verzoeken 
het een of ander te verkopen, dat hun zal gepermitteert worden tot zes koopjes toe 
zonder er iets voor te betalen, maar boven de 6 tot 12 alsdan te betalen vierentwintig 
stuivers en boven de 12 agtenveertig stuivers. 

De voorzitter brengt ter tafel een schoolboekje voor kinderen. Hetzelve door de 
leden ingezien zijnde, is na deliberatie goedgevonden dat de voorzitter hetzelve aan 
de meester zal ter hand stellen, en hem verzoeken, zijn gedagte daarover te 
reguleeren en dat de commissie Zaturdag hem daarop zal horen, dat vervolgens de 
leden dezer vergadering hetzelve goedkeuren en er niet tegen zouden zijn, dat het 
langzamerhand werd ingevoerd. 

Is gelezen een missive van de Commissie van Onderzoek te Dordrecht dato 18 
junij I.I. inhoudende verzoek dat aan hun voor den 15e Julij eerstkomende werd ter 
hand gestelt, 
ten eerste een lijst geformeerd uit de protocollen ter secretarie alhier berustende 
inhoudende het capitaal van alle hipotheek, kusting, bijl, of diergelijke schuldbrieven, 
welke in 1798 noch ongeroijeert bekend staan, en de namen zoo van de crediteuren 
als debiteuren derzelven. 
2° een lijst geformeerd uit het cohier der verponding van 1798 &c. 
Aangenomen op het eerste poinct de secretaris te gelasten zodanige lijst in 
gereedheid te brengen en de commissie te bezorgen. 
En van het tweede de burger J. Repelaer als ontfanger der verpondingen kennis te 
geven. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 21 Junij I.I. inhoudende dat 't verlenen van paspoorten voor zover dat 

plaatsvervanger Izaak Overweel.
No. 3 lid Pr. Beelaerts, kiezer Hk. Diepenhorst, en plaatsvervanger G.J. Hageman en 
No. 4 tot lid P.R. Beelaerts (Boelaerts), kiezer J. Pasteur en plaatsvervanger J. de 
Rooij.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 7e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

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

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

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

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt, Arij Visser, J.M. van Sliedrecht met Neeltje 

den Hartog, weduwe Teunis Natschouw van 's Deel en
Mathijs Tegelaer, J.M., met Geertrui Koppes J.D., beide geboren te Echt bij 
Stevenswaard en thans alhier.

Is in deliberatie gebragt in geval 'er voor 't vervolg bij verkoping van meubilaire 
goederen, deze of gene van de burgers eenige goederen willen verkopen, of er ook 
alsdan de scheepenen geen bijzonder voordeel van zullen trekken, en is geoordeelt, 
dat de leden der Municip. met de schout en de secretaris vrijheid zullen hebben om er 
eenige goederen om te verkopen zullen mogen opbrengen, zonder daarvoor iets te 
betalen, maar dat buiten dat wanneer een of meer burgers goed vinden of verzoeken 
het een of ander te verkopen, dat hun zal gepermitteert worden tot zes koopjes toe 
zonder er iets voor te betalen, maar boven de 6 tot 12 alsdan te betalen vierentwintig 
stuivers en boven de 12 agtenveertig stuivers.

De voorzitter brengt ter tafel een schoolboekje voor kinderen. Hetzelve door de 
leden ingezien zijnde, is na deliberatie goedgevonden dat de voorzitter hetzelve aan 
de meester zal ter hand stellen, en hem verzoeken, zijn gedagte daarover te 
reguleeren en dat de commissie Zaturdag hem daarop zal horen, dat vervolgens de 
leden dezer vergadering hetzelve goedkeuren en er niet tegen zouden zijn, dat het 
langzamerhand werd ingevoerd.

Is gelezen een missive van de Commissie van Onderzoek te Dordrecht dato 18 
junij l.l. inhoudende verzoek dat aan hun voor den 15e Julij eerstkomende werd ter 
hand gestelt,
ten eerste een lijst geformeerd uit de protocollen ter secretarie alhier berustende 
inhoudende het capitaal van alle hipotheek, kusting, bijl, of diergelijke schuldbrieven, 
welke in 1798 noch ongeroijeert bekend staan, en de namen zoo van de crediteuren 
als debiteuren derzelven.
2° een lijst geformeerd uit het cohier der verponding van 1798 &c.
Aangenomen op het eerste poinct de secretaris te gelasten zodanige lijst in 
gereedheid te brengen en de commissie te bezorgen.
En van het tweede de burger J. Repelaer als ontfanger der verpondingen kennis te 
geven.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 21 Junij l.l. inhoudende dat 't verlenen van paspoorten voor zover dat 



departement betreft is gedemandeerd aan dat Bestuur en dat geene paspoorten 
zullen mogen worden verleend, dan aan zulke inzetenen welke voorzien zijn van een 
certificaat van het gemeentebestuur hunner woonplaats, inhoudende der zelver 
signalementen en bewijs dat dezelve hebben voldaan in de gearresteerde 
geldheffingen, of deswegens de nodige cauite hebben gesteld en welke certificaten 
zullen moeten zijn ingerigt op den voet van 't model nevens dezelve aanschrijving 
gevoegd. Aangenomen zig daarna te reguleeren. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, dato 21 Junij I.I. inhoudende om 
te zorgen dat alle particuliere loterijen werden gestuit, dewijl dezelve strekken ten 
nadeele van de Bataafsche loterij en tot schade van de ingezetenen. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur van dato 21 Junij 1.1. inhoudende 
dat alle de gewestelijke commissien van Binnelandsche Correpondentien door het 
uitvoerend Bewind zijn vernietigd en derzelver werkzaamheden op de departementale 
besturen zijn overgebragt en uit dien hoofde zij ons gelasten om dadelijk de 
commissien van Binnelandsche Correspondentien in deze gemeente bestaande, 
desgelijks te ontslaan, dog tevens deze vergadering ernstig aanschrijven en gelasten 
om met alle oplettenheid toe te zien, of en door wien iets mocht worden ondernomen 
met oogmerk om de vrijheid en onafhangelijkheid van dit Gemeene Best de rust en 
veiligheid der ingezeten of de staatsregeling tegen te werken en te ondermijnen en 
zulks ontdekkende daarvan ten spoedigsten aan hun kennis te geven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de Commissie van Binnelandsche 
Correspondentie alhier te ontslaan en om voorts overeenkomstig de aanschrijving te 
handelen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 28 Junij 1.1. inhoudende dat 
zodanige jonge lieden uit de Fransche Republiek, welke vallen in de aldaar plaats 
hebbende conscriptie, en door haar mogten zijn gearresteerd of verder gearresteerd 
mogten worden, aan de commandeerende Fransche generaal of plaatselijk bevel 
voerende officier per dadelijk moeten werden uitgeleverd zonder restituite van eenige 
kosten. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, Do. 28 Junij I.I. houdende dat 
geene certificaten strekkende om ingevolge de publicatie van 31 Januarij I.I. eenige 
winkelwaren of goederen binnen deze republiek uit te venten of te koop te dragen, 
voldoende zullen werden gehouden, dan alleen de zodanigen waarbij door het 
gemeentebestuur uitdrukkelijk word verklaard dat aan hetzelve uit genoegzame 
bewijzen gebleken zijn dat, diegene aan wien zodanig certificaat word afgegeven, is 
gezeten burger en inwoonder van dezelve gemeente en in stedelijke en landelijke 
inpositien of belastingen zijn aandeel heeft gedragen en nog draagd. Aangenomen 
voor notificatie. 

Eindelijk is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur Do. 28 Junij I.I. 
behelzende dat een aantal Gemeente Bestuuren alsnog in gebreken zijn gebleven om 
te voldoen aan de circulaire aanschrijving van 26 April j.l. no. 1 betrekkelijke de 
posterijen en daarom dan ook dit Bestuur, dewelke alle gelast worden, om uitterlijk 
binnen de tijd van agt dagen daaraan te voldoen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is aan de secretaris gevraagt of dezelve is 
beantwoord en zo neen, hetzelve dan ten eersten te doen, denzelve was doe in de 
zekere verbeelding dat er op ware geantwoord, dog heeft bevonden, dat gemelde 

departement betreft is gedemandeerd aan dat Bestuur en dat geene paspoorten 
zullen mogen worden verleend, dan aan zulke inzetenen welke voorzien zijn van een 
certificaat van het gemeentebestuur hunner woonplaats, inhoudende der zelver 
signalementen en bewijs dat dezelve hebben voldaan in de gearresteerde 
geldheffingen, of deswegens de nodige cauite hebben gesteld en welke certificaten 
zullen moeten zijn ingerigt op den voet van 't model nevens dezelve aanschrijving 
gevoegd. Aangenomen zig daarna te reguleeren.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, dato 21 Junij l.l. inhoudende om 
te zorgen dat alle particuliere loterijen werden gestuit, dewijl dezelve strekken ten 
nadeele van de Bataafsche loterij en tot schade van de ingezetenen. Aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur van dato 21 Junij l.l. inhoudende 
dat alle de gewestelijke commissien van Binnelandsche Correpondentien door het 
uitvoerend Bewind zijn vernietigd en derzelver werkzaamheden op de departementale 
besturen zijn overgebragt en uit dien hoofde zij ons gelasten om dadelijk de 
commissien van Binnelandsche Correspondentien in deze gemeente bestaande, 
desgelijks te ontslaan, dog tevens deze vergadering ernstig aanschrijven en gelasten 
om met alle oplettenheid toe te zien, of en door wien iets mocht worden ondernomen 
met oogmerk om de vrijheid en onafhangelijkheid van dit Gemeene Best de rust en 
veiligheid der ingezeten of de staatsregeling tegen te werken en te ondermijnen en 
zulks ontdekkende daarvan ten spoedigsten aan hun kennis te geven.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de Commissie van Binnelandsche 
Correspondentie alhier te ontslaan en om voorts overeenkomstig de aanschrijving te 
handelen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 28 Junij l.l. inhoudende dat 
zodanige jonge lieden uit de Fransche Republiek, welke vallen in de aldaar plaats 
hebbende conscriptie, en door haar mogten zijn gearresteerd of verder gearresteerd 
mogten worden, aan de commandeerende Fransche generaal of plaatselijk bevel 
voerende officier per dadelijk moeten werden uitgeleverd zonder restituite van eenige 
kosten. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, Do. 28 Junij l.l. houdende dat 
geene certificaten strekkende om ingevolge de publicatie van 31 Januarij l.l. eenige 
winkelwaren of goederen binnen deze republiek uit te venten of te koop te dragen, 
voldoende zullen werden gehouden, dan alleen de zodanigen waarbij door het 
gemeentebestuur uitdrukkelijk word verklaard dat aan hetzelve uit genoegzame 
bewijzen gebleken zijn dat, diegene aan wien zodanig certificaat word afgegeven, is 
gezeten burger en inwoonder van dezelve gemeente en in stedelijke en landelijke 
inpositien of belastingen zijn aandeel heeft gedragen en nog draagd. Aangenomen 
voor notificatie.

Eindelijk is gelezen een aanschrijving van gemeld Bestuur Do. 28 Junij l.l. 
behelzende dat een aantal Gemeente Bestuuren alsnog in gebreken zijn gebleven om 
te voldoen aan de circulaire aanschrijving van 26 April j.l. no. 1 betrekkelijke de 
posterijen en daarom dan ook dit Bestuur, dewelke alle gelast worden, om uitterlijk 
binnen de tijd van agt dagen daaraan te voldoen.

Waarop gedelibereert zijnde, is aan de secretaris gevraagt of dezelve is 
beantwoord en zo neen, hetzelve dan ten eersten te doen, denzelve was doe in de 
zekere verbeelding dat er op ware geantwoord, dog heeft bevonden, dat gemelde 



aanschrijving voor notificatie ware aangenomen en dus niet beantwoord, omdat men 
van gedagte was, dat op zodanige plaatzen al waar geen postcomptoiren zijn of geen 
administrateurs van posterijen woonen, dezelve ook niet behoefden beantwoord te 
worden en heeft daarop den 8e Julij die aanschrijving beantwoord. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

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

geteekent. 
De voorzitter geeft kennis dat hij het schoolboekje voor kinderen aan de 

schoolmeester hadde ter hand gesteld ten einde hetzelve in te zien en zijne gedagte 
te reguleren. 
En dat vervolgens de schoolmeester I.I. Zaturdag aan de commissie had te kennen 
gegeven, dat hij bevonden had hetzelve een goed boekje te wezen, dog vreesde, 
ingeval het in 't school wierde ingevoerd, hij er veel nadeel door zoude lijden, vermits 
de burgerij alhier over het algemeen zeer afkeerig is van zodanig zoort van boekjes. 
Dat de commissie daarop aan de meester gezegd hadde, dat ook wel te weten, en 
voorts geresolveert de meester te verzoeken en desnoods te gelasten een half dozijn 
van die boekjes te ontbieden, en te zien of er deze of gene is, die er betrekking of 
heeft, ten einde ze zo langzamerhand in te voeren, hetwelk de meester had aangeno-
men. 

Is gecompareerd de vrouw van Simon de Kievit, dewelke zich wederom beklaagde 
over de handelwijs van haar man met haar en zich declareerde genegen te zijn om 
met hem in vriendschap als een vrouw betaamt met haar man te leven, doch dat zij 
vernomen had dat haar man volstrekt daartoe niet wilde resolveren, en haar wilde 
separeeren. Dat zij uit dien hoofde ook, schoon ongaarne, daartoe genegen is, en wel 
hoe eer hoe beter, dewijl zij met het doen van transport uit haar huis moet en niet weet 
waarheen. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat de separatie zo 
spoedig mogelijk dient daargestelt te worden. 

Is gecompareert de knegt van Gerrit Visser, genaamd Frans Ahi, dewelke zijn 
schipper als loopende partij had laten dagvaarden, om reden dat hij I.I. zondagmiddag 
na dit dorp was gegaan met voornemen om 's avonts weer thuis te zijn, dog vermits 
het kermis was, ware opgehouden en in de nagt ware thuisgekomen, na de schuit 
gegaan en zich te ruste had begeven. Dat zijn schipper Gerrit Visser daarop 
maandagmorgen om 4 uren hem hadde opgeroepen en brutaal behandeld, dat hij 
daarop aan zijn werk ware gegaan en hem ook een weinig hevig hadde geantwoord 
en het zoverre ware gekomen dat zijn schipper aan hem hadde gezegt, ik wagt van uw 
geen brutaliteiten af, gij kunt uw goed maar uit de schuit halen en vertrekken. Dat hij 
daarop hadde gezegt dat is goed, dan zullen wij maar afrekenen, dog dat hij hem 
weigerde zijn verdiende loon te geven van Meij af tot nu toe, verzoekende dus dat zijn 

aanschrijving voor notificatie ware aangenomen en dus niet beantwoord, omdat men 
van gedagte was, dat op zodanige plaatzen al waar geen postcomptoiren zijn of geen 
administrateurs van posterijen woonen, dezelve ook niet behoefden beantwoord te 
worden en heeft daarop den 8e Julij die aanschrijving beantwoord.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

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

geteekent.
De voorzitter geeft kennis dat hij het schoolboekje voor kinderen aan de 

schoolmeester hadde ter hand gesteld ten einde hetzelve in te zien en zijne gedagte 
te reguleren.
En dat vervolgens de schoolmeester l.l. Zaturdag aan de commissie had te kennen 
gegeven, dat hij bevonden had hetzelve een goed boekje te wezen, dog vreesde, 
ingeval het in 't school wierde ingevoerd, hij er veel nadeel door zoude lijden, vermits 
de burgerij alhier over het algemeen zeer afkeerig is van zodanig zoort van boekjes. 
Dat de commissie daarop aan de meester gezegd hadde, dat ook wel te weten, en 
voorts geresolveert de meester te verzoeken en desnoods te gelasten een half dozijn 
van die boekjes te ontbieden, en te zien of er deze of gene is, die er betrekking of 
heeft, ten einde ze zo langzamerhand in te voeren, hetwelk de meester had aangeno-
men.

Is gecompareerd de vrouw van Simon de Kievit, dewelke zich wederom beklaagde 
over de handelwijs van haar man met haar en zich declareerde genegen te zijn om 
met hem in vriendschap als een vrouw betaamt met haar man te leven, doch dat zij 
vernomen had dat haar man volstrekt daartoe niet wilde resolveren, en haar wilde 
separeeren. Dat zij uit dien hoofde ook, schoon ongaarne, daartoe genegen is, en wel 
hoe eer hoe beter, dewijl zij met het doen van transport uit haar huis moet en niet weet 
waarheen.

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat de separatie zo 
spoedig mogelijk dient daargestelt te worden.

Is gecompareert de knegt van Gerrit Visser, genaamd Frans Ahi, dewelke zijn 
schipper als loopende partij had laten dagvaarden, om reden dat hij l.l. zondagmiddag 
na dit dorp was gegaan met voornemen om 's avonts weer thuis te zijn, dog vermits 
het kermis was, ware opgehouden en in de nagt ware thuisgekomen, na de schuit 
gegaan en zich te ruste had begeven. Dat zijn schipper Gerrit Visser daarop 
maandagmorgen om 4 uren hem hadde opgeroepen en brutaal behandeld, dat hij 
daarop aan zijn werk ware gegaan en hem ook een weinig hevig hadde geantwoord 
en het zoverre ware gekomen dat zijn schipper aan hem hadde gezegt, ik wagt van uw 
geen brutaliteiten af, gij kunt uw goed maar uit de schuit halen en vertrekken. Dat hij 
daarop hadde gezegt dat is goed, dan zullen wij maar afrekenen, dog dat hij hem 
weigerde zijn verdiende loon te geven van Meij af tot nu toe, verzoekende dus dat zijn 



schipper werde gecomdemneert, hem te betalen. 
Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering uit hoofde Gerrit Visser niet ware 

gecompareert, van oordeel dat die zaak nu niet konde beslist worden, dat denzelven 
daarover ook eerst diende gehoort te wor-den, te voren men konde vonnissen, en 
daarom wierd aan de knegt gezegt, dat hij, indien hij de zaak wilde voortzetten, zijn 
schipper moeste ten rolle doen dagvaarden. Dog de knegt zeide dat hij waarschijnlijk 
hier verre vandaan zoude gaan wonen en dus dat hem dat zeer ongelegen kwam, 
waarop wierd geresolveerd dat de voorzitter Gerrit Visser binnenkort zoude zien te 
spreken, ten einde te horen wat die van zig zoude geven. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 21e Julij is geresolveert uit hoofde er thans dikwils beesten in het dorp lopen, 

zonder oogluiking de dorpskuur te handhaven en de bode te verzoeken den eigenaar 
of de eigenaars van die beesten &c. welke er vervolgens weer in komen, te bekeuren. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 29e 
Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

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

De vergadering principaal bijeen zijnde om over de separatie van het huwelijk van 
Simon de Kievit met zijn vrouw te spreken, zijn dezelve beide gecompareert en met 
den anderen overeengekomen op volgende wijze. 
Dat de man het oudste kind zal voor zijne rekening nemen en de vrouw de twee 
andere voor hare rekening, mits dat de man 's wekelijks 22 stuivers aan de vrouw zal 
uitkeren voor het jongste kind, en wanneer het jongste kind den ouderdom van 12 
jaren zal hebben bereikt, zal de man hetzelve, indien de vrouw wil, voor zijne rekening 
nemen, doch wanneer de vrouw verkiest om het alsdan te houden, zal de man vrij zijn 
om er iets meer aan uit te keeren. En wanneer een van beide komt te overlijden, eer 
de kinderen tot den mondigen dag of huwelijk gekomen zijn, zal de overblijvende de 
kinderen alle na zig moeten nemen. Voorts zal de man, 's weekelijks of maandelijks 
de bovengenoemde 22 stuivers in handen van den geregten dezer plaats indertijd 
moeten stellen, dewelke het aan de vrouw zal bezorgen. Op deze gronden gebazeert 
presenteerden zijlieden een request en gaven daarbij over twee eensluidende door 
hun gemaakte contracten, met verzoek dat dezelve mogten worden geapprobeert. 

Waarop gedelibereert zijnde, wierd hun verzoek geaccepteert en de secretaris 
gelast hun de nodige actens daarvan ter hand te stellen, en de vereischte publicatie te 
doen gescheiden, hetwelk ook alles onverwijld door hem is verrigt. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van de finantieele commissie 
over het voormalig gewest Holland, genomen op den 25 Julij 1799 hoofdzakelijk 
inhoudende om op het verzoek dezer Municip. per missive aan gemelde commissie 
gedaan, den 27e Julij I.I. daar en dan, om de 's lands loots staande op het erf van T. 
Lamme op dezen dorpe, publiek buiten kosten van den lande te mogen verkopen en 
van de penningen daaruit proflueerende de verschotten van het plaatzen en 

schipper werde gecomdemneert, hem te betalen.
Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering uit hoofde Gerrit Visser niet ware 

gecompareert, van oordeel dat die zaak nu niet konde beslist worden, dat denzelven 
daarover ook eerst diende gehoort te wor-den, te voren men konde vonnissen, en 
daarom wierd aan de knegt gezegt, dat hij, indien hij de zaak wilde voortzetten, zijn 
schipper moeste ten rolle doen dagvaarden. Dog de knegt zeide dat hij waarschijnlijk 
hier verre vandaan zoude gaan wonen en dus dat hem dat zeer ongelegen kwam, 
waarop wierd geresolveerd dat de voorzitter Gerrit Visser binnenkort zoude zien te 
spreken, ten einde te horen wat die van zig zoude geven.

Waarna de vergadering scheide.
Den 21e Julij is geresolveert uit hoofde er thans dikwils beesten in het dorp lopen, 

zonder oogluiking de dorpskuur te handhaven en de bode te verzoeken den eigenaar 
of de eigenaars van die beesten &c. welke er vervolgens weer in komen, te bekeuren.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 29e Julij 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Maandag den 29e 
Julij 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

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

De vergadering principaal bijeen zijnde om over de separatie van het huwelijk van 
Simon de Kievit met zijn vrouw te spreken, zijn dezelve beide gecompareert en met 
den anderen overeengekomen op volgende wijze.
Dat de man het oudste kind zal voor zijne rekening nemen en de vrouw de twee 
andere voor hare rekening, mits dat de man 's wekelijks 22 stuivers aan de vrouw zal 
uitkeren voor het jongste kind, en wanneer het jongste kind den ouderdom van 12 
jaren zal hebben bereikt, zal de man hetzelve, indien de vrouw wil, voor zijne rekening 
nemen, doch wanneer de vrouw verkiest om het alsdan te houden, zal de man vrij zijn 
om er iets meer aan uit te keeren. En wanneer een van beide komt te overlijden, eer 
de kinderen tot den mondigen dag of huwelijk gekomen zijn, zal de overblijvende de 
kinderen alle na zig moeten nemen. Voorts zal de man, 's weekelijks of maandelijks 
de bovengenoemde 22 stuivers in handen van den geregten dezer plaats indertijd 
moeten stellen, dewelke het aan de vrouw zal bezorgen. Op deze gronden gebazeert 
presenteerden zijlieden een request en gaven daarbij over twee eensluidende door 
hun gemaakte contracten, met verzoek dat dezelve mogten worden geapprobeert.

Waarop gedelibereert zijnde, wierd hun verzoek geaccepteert en de secretaris 
gelast hun de nodige actens daarvan ter hand te stellen, en de vereischte publicatie te 
doen gescheiden, hetwelk ook alles onverwijld door hem is verrigt.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van de finantieele commissie 
over het voormalig gewest Holland, genomen op den 25 Julij 1799  hoofdzakelijk 
inhoudende om op het verzoek dezer Municip. per missive aan gemelde commissie 
gedaan, den 27e Julij l.l. daar en dan, om de 's lands loots staande op het erf van T. 
Lamme op dezen dorpe, publiek buiten kosten van den lande te mogen verkopen en 
van de penningen daaruit proflueerende de verschotten van het plaatzen en 



verplaatzen van denzelve loots ten bedrage van f 62:17:4 er af te houden, en het 
overschietende buiten kosten van den lande te bezorgen, deze municip daartoe te 
authorizeeren, doch zoo dat den koper van dezelve niet dan voor den 1e Meij 1800 zal 
kunnen possessie nemen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve loots in de volgende week 
publiek te verkopen en de penningen na aftrek van f 62:17:4 te Dordt aan het comptoir 
der domeinen te Dordrecht. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas dato 5e Julij 1799 inhoudende een last om te zorgen dat geen huwelijken van 
zodanige perzonen worden gecelebreerd welke dispensatie van de prohibitive wetten 
deswegens van het vertegenwoordigend lighaam hebben geobtineerd en anders dan 
op vertoon van de brieven van dispensatie deswegens. Aangenomen zig daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur de dato 16 Junij I.I. inhoudende 
dat bijna overal de aanhangers van Oranje niet alleen van alle kanten diverse 
schrikbarende tijdingen verspreiden en oproerige discoursen houden, maar zelfs ook 
openlijk verzekeren, dat den gewezen stadhouder eerlang staat te retourneeren, en 
voorts dat er reeds in diverse plaatzen oranje kokardes gemaakt en openlijk zoo op 
kermissen als anders oranjeteekenen gedebiteerd worden en daar te koop liggen, met 
expresse last om aan alle de gemeentebestuuren om op denzelver 
verantwoordelijkheid tegen alle de boelingen en machinatien der verderflijke 
oranjepartij ten sterksten te figileeren. Aangenomen overeenkomstig dezelve te 
handelen. 

Is gelezen en aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 16 Julij 1799, houdende dat 
alle amptenaren, bedienden en gepensioneerden, welke zig niet voor of op den 31 
Julij 1798 in het stemregister der gemeente, waartoe zij behoren, hebben doen 
inschrijven, met gemelde julij 1798 vervallen worden verklaard van alle aanspraak tot 
continuatie van derzelver amptbediening of pensioen, en mitsdien van dezelve worden 
ontzet. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de president en raden in het hof van justitie over de 
voormalige gewesten van Holland en Zeeland, de dato 18 Julij I.I. van den zelven 
inhoud als de vorige. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas dato 19 Julij I.I. houdende dat de Gemeente Bestuuren uit derzelver midden, 
respectivelijk altoos een of meer perzonen moeten committeeren tot het houden van 
correspondentie, zoo met den agent van inwendige policie als met het gemelde 
Bestuur bij voorkomende gelegenheden, mits tot deze commissie nimmer 
benoemende personen welke geen leden van de respective gemeentebestuuren zijn. 
Waarop gedelibereert zijnde, zijn tot die commissie benoemd de burgers L. Bongers 
en T. van de Koppel. 

Eindelijk is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur dato 23 Julij I.I. 
houdende indien er op deze plaats op last van de gewezene intermediaire 
administrative Besturen oftewel door de Municip. op eigen gezag eenige sequestratien 
mogten zijn gescheid, dezelve sequestratien inzooverre op te heffen. 
Aangenomen voor notificatie. Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e Augustus 1799 het 5e jaar der 
Bat. Vrijheid 
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benoemende personen welke geen leden van de respective gemeentebestuuren zijn. 
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en T. van de Koppel.
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H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 17e 
Augustus 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid, absent de burgers C. Verijp, C. van 
Gink en J.H. Bijvank. 

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

geteekent. 
Is gelezen een missive van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas dato 

11 Augustus 1799, inhoudende dat door het uitvoerend bewind der Bataafsche 
republiek tot gecommitteerdens ter adsistentie de dezer Municip. 	Bij de registratie 
zijn verkoren de burgers Pr. Verijp en G. van de Koppel, en voorts aanschrijving om 
uitterlijk vier dagen na ontfangst dezes, alle de ingezetenen onder dit ressort 
behoorende, en in de termen der wet, aangaande de burgerwapening vallende, bij 
publicatie tot de inschrijving op te roepen, en welke inschrijving binnen den tijd van 8 
dagen zal moeten zijn afgelopen, verder opgevende dat het noodzakelijk zal zijn in die 
publicatie op te geven, wie de perzonen zijn, tot gecommitteerdens ter adsistentie van 
dit gemeentebestuur benoemd, alsmede den burgers te herinneren aan de poenaliteit 
bij art. 9 van hoofddeel 3 van 't reglement, op de Burger Wapening tegen hun 
gestatueert, welke zijn opgeroepen en niet compareeren, en eindelijk dat dadelijk na 
den afloop der registratie accurate lijsten of dubbelden moeten worden geformeert, en 
dezelve onverwijld aan den collonel L.L. van dit district werden gezonden. 

Waarop gedelibereert en vervolgens te kennen gegeven zijnde, dat den eerst 
benoemde burger Pr. Verijp zijn ontslag hadde verzogt, en bekomen, en dat in 
deszelfs plaats bij het Uitvoerend Bewind ware verkoren de burger Gerrit Jan 
Hageman, dat Gerrit van de Koppel, per missive van de Collonel C.J. Serlé zulks 
berigt was, en tevens verzogt, zoowel den ontslagenen, als den nieuw benoemde 
daarvan kennis te geven (welke brief ook wierd voorgelezen) ontstonden daaruit 
eenige discussien, vermits in de missive aan de Municip. wierd gezegt dat Pr. Verijp 
was benoemd en de andere brief, gedateert 8 augs 1799 wel van een geconstitueerd 
perzoon geschreven zijnde, dog niet aan de Municip. geadresseert, te kennen gaf, dat 
er een ander in Pr. Verijp zijn plaats was aangesteld, en hij op zijn verzoek ontslagen. 

Derhalve waren twee leden volstrekt van oordeel dat men zig aan de Missive van 
het Departementaal Bestuur moest houden en Pr. Verijp oproepen, terwijl de andere 
twee begrepen, dat in den striksten zin zulks waarheid was, dog dat Serlé een 
gemagtigt perzoon zijnde, ook zeer wel weet, wat er van die zaak zij en het dus zoo 
schijnt te wezen, dat wel de collonel, maar niet het Departementaal Bestuur van het 
Uitvoerend Bewind kennis heeft bekomen van die verandering. 

Waarop de voorzitter, om die discussien aan 't einde te brengen, in omvraag bragt, 
of P. Verijp zoude worden gedagvaard, of G.J. Hageman, met dat gevolg dat de 
stemmen staken, waarop de voorzitter, in gevolge het dorpsreglement decideerde, en 
wel zo, dat Hageman zal werden opgeroepen of gedagvaard. 

Voorts wierd geresolveert dat de geheele Municip. zal compareeren, en morgen 
een publicatie werde gedaan, alsmede een aan de Schenkeldijk en een aan de Wagt 
aanplakken, waarbij alle ingezetenen in de termen der wet vallende, bij buurten 
worden opgeroepen tegen Maandag den 19 Augustus 1799, beginnende des morgen 
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ten tien uren, en dat de burgers G.J. Hageman en G. van de Koppel door de bode 
zullen worden geciteert tegen voorsz. Maandag, 's morgens 9 uren. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, dato 6 Augustus I.I. inhoudende om geene declaratoiren of certificaten ter 
bekomen van reispasporten af te geven, aan perzonen in de termen der Burger 
Wapening vallende, dan nadat zullen hebben aangetoond werkelijk te zijn 
geregistreerd. Aangenomen voor notificatie met expresse last aan de secretaris om 
zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 11e augustus I.I. houdende 
dat zekeren Elias Willoughbij zig ook noemde Wilbij oud tusschen de 40 en 50 jaren, 
groot 5 voet, 8 duim, sterk en robust, lijvig, bruin van aangezigt en zwart hair, zig zeer 
suspect maakt door zijn continueel reizen van Hamburg naar Holland, en om diverse 
redenen een emissaris van het Engelsch gouvernement schijnt te zijn, met last om alle 
pogingen aan te wenden, om den zelven ingeval hij zig in deze gemeente mogt 
bevinden, dadelijk te arresteeren of doen arresteeren, en zich van zijne papieren te 
verzekeren, en aan gemelde vergadering onverwijld kennis te geven. Aangenomen 
zich daarna stiptelijk te zullen gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, dato 11 augustus 1799 
hoofdzakelijk behelzende een speciale last aan alle Gemeente Bestuuren om op 
hunne verantwoordelijkheid te zorgen, dat alle logementhouders en herbergiers 
worden gelast om de namen van alle vreemdelingen die zij logeeren dagelijks op te 
geven, en dat daarvan behoorlijke lijsten worden geformeerd, en voorts wel 
allernaukeurigst agt te slaan op alle en een igelijk, zonder onderscheid van perzonen, 
welke zich zouden mogen verstouten tot het houden van oproerige gesprekken, of het 
verspreiden van falsche en allermante tijdingen, en eindelijk vooral op de zodanige 
welke zich op eenige daden die slegts de minsten schijn van oproer mogten 
aanduiden, zullen veroorloven met speciale aanbeveling om, zoo ras ten lasten der 
bovengemelde perzonen eenige suspecte gedragingen of strafwaardige bedrijven of 
daden mogten worden ontdekt of ten hunne kennisse komen, daarvan zonder eenig 
verwijl aan den bailluw of maire zal moeten worden kennis gegeven. 

Waarop de voorzitter zegt, dat hij reeds hadde gezorgt dat de herbergiers 
aanzegging hadden, om de namen van alle vreemdelingen welke zij logeeren 
dagelijks ten secretarie op te geeven, wordende denzelve voor zijne attentie bedankt 
en voorts aangenomen overeenkomstig deze aanschrijving, stiptelijk te handelen. 

Eindelijk is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, inhoudende om de 
nodige ordens te stellen, dat in geval de vijand inderdaad eene landing op eenig 
gedeelte der kusten van de republiek mogt ondernemen, alsdan dadelijk alle paarden 
zonder onderscheid, welke zig binnen den omtrek van 4 uren van de plaats der 
landing bevinden, naar binnen 's Lands worden vervoerd en in zekerheid gebragt. 
Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Maandag den 19e augustus vier leden van het bestuur, met name K. 
van Strijen, F. van der Giessen, L. Bongers en A.K. Smits prezent zijnde 
met de schout en de secretaris. alsmede de gecomitteerdens G.F. 
Hageman en G. van de Koppel, wierden daaruit verkoren tot president 
H. Pasman en tot secretaris T. van de Koppel. 

De registratie die dag na genoegens afgelopen zijnde, wierd geresolveert, dat 
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aanduiden, zullen veroorloven met speciale aanbeveling om, zoo ras ten lasten der 
bovengemelde perzonen eenige suspecte gedragingen of strafwaardige bedrijven of 
daden mogten worden ontdekt of ten hunne kennisse komen, daarvan zonder eenig 
verwijl aan den bailluw of maire zal moeten worden kennis gegeven.

Waarop de voorzitter zegt, dat hij reeds hadde gezorgt dat de herbergiers 
aanzegging hadden, om de namen van alle vreemdelingen welke zij logeeren 
dagelijks ten secretarie op te geeven, wordende denzelve voor zijne attentie bedankt 
en voorts aangenomen overeenkomstig deze aanschrijving, stiptelijk te handelen.

Eindelijk is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, inhoudende om de 
nodige ordens te stellen, dat in geval de vijand inderdaad eene landing op eenig 
gedeelte der kusten van de republiek mogt ondernemen, alsdan dadelijk alle paarden 
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morgen den tweede citatie zal plaats hebben, tegen overmorgen woensdags des nam. 
3 uren, en dat de drie overige leden der Municip. met de schout en de secretaris 
daarbij zullen prezent zijn. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21 Augustus 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
21 Augustus 1799, het 5e haar der Bataaf-
sche Vrijheid 

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

geteekent. 
De voorzitter zegt, dat hij gisteren morgen nogmaals bij Cornelis den Boer zich 

hadde vervoegt, ten einde de boete te vragen van het lopen zijner beesten op of over 
de dorpstraat, en dat hij niet alleen geen geld had gekregen, maar zelfs vrouw den 
Boer zich beklaagde, omdat zijlieden zo zij meende, in dat geval verdrukt wierd, doch 
dat zij heden voor de Municipaliteit zoude komen om er over te spreeken. 

Dan dat zij heden morgen weder bij hem ware geweest en gezegt zij zoude niet 
komen, maar was geresolveert de boete te betalen, mits haar wierd gegeven quitantie 
en waarvan. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om de bode bij Cornelis den Boer te 
zenden en hem te vragen vijf guldens boete, en zoo hij weigerd hem alsdan aan te 
zeggen, dat hij zal hebben te zorgen, de boete binnen twee maal 24 uren te betalen, 
en bij weigering de gevolgen die daaruit voortvloeijen, voor zijne rekening zullen zijn. 

De bode zulks verrigt hebbende, was van dat gevolg, dat denzelve terug kwam met 
f 5:-:- met die boodschap dat zij quitantie moest hebben, dog daarop nader 
gedelibereert zijnde, wierd geresolveert hun geen kwitantie te geven, vermits die boete 
bij het doen der rekening zal worden verantwoord, en zij alsdan indien zij het 
verkiezen, dezelve kunnen komen horen. 

Is gecompareert Dirk St. Nikolaas, welke te kennen gaf, dat hij eenige zoete Koek 
in de Wieldrechtsche kermis had overgehouden en uit doen hoofde verzogt dezelve te 
mogen laten verdobbelen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert hem zulks voor dit maal te 
permitteeren, doch op zijn eigen erf, daar hij woond en niet te laten omroepen, doch 
dat hem zulks niet meer zal worden toegestaan. 

Is gelezen een aanschrijving van de finantieele commissarissen van het Uitvoerend 
Bewind als gelast met het toeverzigt over de Burger Wapening in het Voormalig 
Gewest Holland, van dato 14 augustus 179, inhoudende 
1° om op te geven of in de jaren 1795 en 1796 binnen deze gemeente contribuiten 
voor de gewapende burgermacht zijn geheven. 
2° om de rekeningen en schulden naaukeurig te examineeren en gene posten te 
approbeeren dan die met de nodige bewijzen zjn gestaafd. 
3° op te geven eene accurate lijst van den geapprobeerde schulden, welke nog 
nochten aanwezig zijn, en 
4° te doen eene zoo na mogelijke taxatie der eigendommen van zodanige korpsen, 
als van geweeren, wapenrustingen, &c. 

morgen den tweede citatie zal plaats hebben, tegen overmorgen woensdags des nam. 
3 uren, en dat de drie overige leden der Municip. met de schout en de secretaris 
daarbij zullen prezent zijn.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 21 Augustus 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
21 Augustus 1799, het 5e haar der Bataaf-
sche Vrijheid

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

geteekent.
De voorzitter zegt, dat hij gisteren morgen nogmaals bij Cornelis den Boer zich 

hadde vervoegt, ten einde de boete te vragen van het lopen zijner beesten op of over 
de dorpstraat, en dat hij niet alleen geen geld had gekregen, maar zelfs vrouw den 
Boer zich beklaagde, omdat zijlieden zo zij meende, in dat geval verdrukt wierd, doch 
dat zij heden voor de Municipaliteit zoude komen om er over te spreeken. 

Dan dat zij heden morgen weder bij hem ware geweest en gezegt zij zoude niet 
komen, maar was geresolveert de boete te betalen, mits haar wierd gegeven quitantie 
en waarvan.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om de bode bij Cornelis den Boer te 
zenden en hem te vragen vijf guldens boete, en zoo hij weigerd hem alsdan aan te 
zeggen, dat hij zal hebben te zorgen, de boete binnen twee maal 24 uren te betalen, 
en bij weigering de gevolgen die daaruit voortvloeijen, voor zijne rekening zullen zijn.

De bode zulks verrigt hebbende, was van dat gevolg, dat denzelve terug kwam met 
f 5:-:- met die boodschap dat zij quitantie moest hebben, dog daarop nader 
gedelibereert zijnde, wierd geresolveert hun geen kwitantie te geven, vermits die boete 
bij het doen der rekening zal worden verantwoord, en zij alsdan indien zij het 
verkiezen, dezelve kunnen komen horen.

Is gecompareert Dirk St. Nikolaas, welke te kennen gaf, dat hij eenige zoete Koek 
in de Wieldrechtsche kermis had overgehouden en uit doen hoofde verzogt dezelve te 
mogen laten verdobbelen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert hem zulks voor dit maal te 
permitteeren, doch op zijn eigen erf, daar hij woond en niet te laten omroepen, doch 
dat hem zulks niet meer zal worden toegestaan.

Is gelezen een aanschrijving van de finantieele commissarissen van het Uitvoerend 
Bewind als gelast met het toeverzigt over de Burger Wapening in het Voormalig 
Gewest Holland, van dato 14 augustus 179, inhoudende
1° om op te geven of in de jaren 1795 en 1796 binnen deze gemeente contribuiten 
voor de gewapende burgermacht zijn geheven.
2° om de rekeningen en schulden naaukeurig te examineeren en gene posten te 
approbeeren dan die met de nodige bewijzen zjn gestaafd.
3° op te geven eene accurate lijst van den geapprobeerde schulden, welke nog 
nochten aanwezig zijn, en
4° te doen eene zoo na mogelijke taxatie der eigendommen van zodanige korpsen, 
als van geweeren, wapenrustingen, &c.



Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de rekeningen en schulden van het 
corps alhier te examineeren. 

Zulks gedaan zijnde, wierd bevonden dat de rekeningen in ordre waren, en geene 
schulden van belang voorhanden, en voorts goedgevonden en de secretaris gelast, 
die aanschrijving in gepaste termen ten eersten te beantwoorden. 

Des namiddags ten drie uren vaceerende tot de registratie der burgers, zijn nog 
eenige opgekomen, waarna men resolveerde om morgen de derde citatie te doen 
tegen Zaturdag den 24e Augustus des namiddags ten 3 uren, 't welk alles zo afliep, 
dat niemant die in de termen viel, agter bleef, waarna vervolgens de lijsten wierden 
gecopiëert en den collonel Serlé toegezonden. 

Den 5e September is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur 
van Schelde en Maas, dato 27 April 1799, inhoudende dat aan alle 
gemeentebestuuren de kosten van schrijfbehoeftens, schrijf en druklonen, &c. welke 
zij ter oorzake van de registratie voor de Burger Wapening in hare gemeente, 
onversnijdelijk verpligt zijn geweest, of nog verpligt mogten worden te maken, haar 
door den lande op eene billijke wijze in rekening van uitgave zullen werden 
gevalideerd, en dat het Uitvoerend Bewind van gecommitteerde ter registratie verwagt, 
dat zij, voor 't uitoeffenen van een zeer kortstondigen burgerpligt geen de 
dommagement (dormagement?) van den lande zullen pretendeeren. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato als boven, behelzende om 
een behoorlijk onderzoek te doen na zodanige perzonen, welke na dato van publicatie 
van de voormalige Nationale Vergadering van 3 Augustus 1796, zonder paspoort deze 
republiek hebben verlaten, en zich noch buiten dezelve bevinden, en welke uit hoofde 
zoo van vorige gedragingen, als van de plaats werwaards zij vertrokken zijn, als 
verdagt kunnen worden geconsidereerd. 

En wijders om op hunne terugkomst te letten en ze ontdekt wordende te doen 
aresteeren en aan hunnen bevoegde rechter over te brengen, en voorts om ten 
allerspoedigsten aan gemelt bestuur op te geven alle zodanige perzoonen, welke zig 
noch buiten hare gemeente bevinden, en in de termen van gedagte wet vallen. 

Vermits zodanigen perzonen zich alhier niet bevinden is deze aanschrijving mede 
voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, dato uts, houdende dat bij 
decreet van 't Vertegenwoordigend Lighaam van 17 Julij j.l. zijn vernietigd en buiten 
effect gesteld, de door de voormalige Gewestelijke Bestuuren genomene resoluiten, 
bij welke de respective Municipaliteiten en Ambagtsbewaarders zijn verpligt geworden, 
de waarborgspenningen voor de verveerd (verweerd, verveend?) wordende landerijen, 
in contante penningen te moeten furneeren &c. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 28 Augustus 1799, 
betrekkkelijk de wijze, waarop zich de gemeentebestuuren moeten gedragen, ingeval 
tusschen de aannemens van vivres en fouragie en de troupes eenig misverstand 
kwame te ontstaan. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 30 Augustus 1799, en 
houdende dat behoudens de resoluite dier vergadering van 13 Augustus II waarbij al 
de gemeentebestuuren zijn gelast om zorg te dragen dat in geval van eene dadelijke 
landing alle paarden zonder onderscheid binnen den omtrek van 4 uren van de plaats 
der landing zich bevindende, dadelijk naar binnen 's Lands worden gevoerd, egter 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de rekeningen en schulden van het 
corps alhier te examineeren.

Zulks gedaan zijnde, wierd bevonden dat de rekeningen in ordre waren, en geene 
schulden van belang voorhanden, en voorts goedgevonden en de secretaris gelast, 
die aanschrijving in gepaste termen ten eersten te beantwoorden.

Des namiddags ten drie uren vaceerende tot de registratie der burgers, zijn nog 
eenige opgekomen, waarna men resolveerde om morgen de derde citatie te doen 
tegen Zaturdag den 24e Augustus des namiddags ten 3 uren, 't welk alles zo afliep, 
dat niemant die in de termen viel, agter bleef, waarna vervolgens de lijsten wierden 
gecopiëert en den collonel Serlé toegezonden.

Den 5e September is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur 
van Schelde en Maas, dato 27 April 1799, inhoudende dat aan alle 
gemeentebestuuren de kosten van schrijfbehoeftens, schrijf en druklonen, &c. welke 
zij ter oorzake van de registratie voor de Burger Wapening in hare gemeente, 
onversnijdelijk verpligt zijn geweest, of nog verpligt mogten worden te maken, haar 
door den lande op eene billijke wijze in rekening van uitgave zullen werden 
gevalideerd, en dat het Uitvoerend Bewind van gecommitteerde ter registratie verwagt, 
dat zij, voor 't uitoeffenen van een zeer kortstondigen burgerpligt geen de 
dommagement (dormagement?) van den lande zullen pretendeeren. Aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato als boven, behelzende om 
een behoorlijk onderzoek te doen na zodanige perzonen, welke na dato van publicatie 
van de voormalige Nationale Vergadering van 3 Augustus 1796, zonder paspoort deze 
republiek hebben verlaten, en zich noch buiten dezelve bevinden, en welke uit hoofde 
zoo van vorige gedragingen, als van de plaats werwaards zij vertrokken zijn, als 
verdagt kunnen worden geconsidereerd.

En wijders om op hunne terugkomst te letten en ze ontdekt wordende te doen 
aresteeren en aan hunnen bevoegde rechter over te brengen, en voorts om ten 
allerspoedigsten aan gemelt bestuur op te geven alle zodanige perzoonen, welke zig 
noch buiten hare gemeente bevinden, en in de termen van gedagte wet vallen.

Vermits zodanigen perzonen zich alhier niet bevinden is deze aanschrijving mede 
voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een aanschrijving van het zelve bestuur, dato uts, houdende dat bij 
decreet van 't Vertegenwoordigend Lighaam van 17 Julij j.l. zijn vernietigd en buiten 
effect gesteld, de door de voormalige Gewestelijke Bestuuren genomene resoluiten, 
bij welke de respective Municipaliteiten en Ambagtsbewaarders zijn verpligt geworden, 
de waarborgspenningen voor de verveerd (verweerd, verveend?) wordende landerijen, 
in contante penningen te moeten furneeren &c. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 28 Augustus 1799, 
betrekkkelijk de wijze, waarop zich de gemeentebestuuren moeten gedragen, ingeval 
tusschen de aannemens van vivres en fouragie en de troupes eenig misverstand 
kwame te ontstaan. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 30 Augustus 1799, en 
houdende dat behoudens de resoluite dier vergadering van 13 Augustus ll waarbij al 
de gemeentebestuuren zijn gelast om zorg te dragen dat in geval van eene dadelijke 
landing alle paarden zonder onderscheid binnen den omtrek van 4 uren van de plaats 
der landing zich bevindende, dadelijk naar binnen 's Lands worden gevoerd, egter 



gemelde resoluite en last, nimmer moeten strekken tot benadeeling der defensie van 
eenige kusten of posten, en dat mitsdien van de wegvoering word uitgezondert, 
zodanig getal van paarden als de bevelvoerende generaals of andere 
commandeerende officieren, ten dienste van den landen zullen requireeren, met last 
om dadelijk op zodanige vorderingen, het gerequireerde getal paarden te doen 
leveren, en verder om alle de schikkingen en maatregelen die de commandeerende 
generaals of chefs der corpsen voor de defensie der kusten of posten zullen moeten 
nemen, te bevorderen, en voor zoverre hun aangaat ten uitvoer te brengen. 

Aangenomen indien zulks onverhoopt zich mogt plaats grijpen zich daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur dato als boven, waarin een groot 
aantal Gemeenten Bestuuren worden genoemd die niet hebben geantwoord op de 
circulaire aanschrijving van gemeld Bestuur van 16 Julij 1799 no. 15, waaronder ook 
deze plaats, met last om in voldoening van het tweede lid dier aanschrijving onverwijld 
aan dat bestuur opgave te doen toekomen van de namen en qualiteiten der 
plaatselijke amptenaren, bedienden en gepensioneerden, vallende in de termen van 
het decreet van het vertegenwoordigend lighaam in dato 2e Julij j.l. met opgave, 
wanneer zij in hunne posten zijn gesteld, en in het stemregister ingeschreven. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan gemeld bestuur te berigten dat 
zodanige perzonen, welke in de termen van het gemelde decreet vallen, alhier niet 
zijn, en dat zulks ook de reden is waarom er niet op is berigt. 

Den zesde September is gelezen een missive der Municipaliteit der stad Dordrecht 
en de Merwede, inhoudende verzoek om mede te werken tot aanwerving van noch 14 
perzonen geschikt tot voerlieden en drijvers bij den veldtrein. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, daaromtrent een publicatie te doen. 
Dezelve gedaan en de tijd van aangeving verlopen zijnde, heeft zich niemant 

opgedaan die daartoe genegen was, 't welk ook per missive aan de Municip. der stad 
Dordrecht en de Merwede is te kennen gegeven. 

Den 8e September zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Reinier van Waardenburg, weduwnaar van Geertje van Steenbergen, geboren en 
woonende alhier, met Aachie van Dam, J.D. geboren te Strijensche Zas en onder de 
Klundert en mede woonende alhier. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e September 1799, het 5e 
jaar der Bataafsche vrijheid. 

H. Pasman, 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 18e Sep-
tember 1799, het 5e jaar der Bataafsche Vrijheid 

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

geteekent. 
Is na deliberatie goedgevonden om aanstaande zondag een publicatie te doen, 

inhoudende dat alle degene welke eenig plukzel of scheurlinnen over heeft voor de 
gekwetsten, hetzelve gelieve te bezorgen ten huize van de schout dezer dorpe. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, in dato 7 september 1799, inhoudende een last om ten spoedigsten alle 

gemelde resoluite en last, nimmer moeten strekken tot benadeeling der defensie van 
eenige kusten of posten, en dat mitsdien van de wegvoering word uitgezondert, 
zodanig getal van paarden als de bevelvoerende generaals of andere 
commandeerende officieren, ten dienste van den landen zullen requireeren, met last 
om dadelijk op zodanige vorderingen, het gerequireerde getal paarden te doen 
leveren, en verder om alle de schikkingen en maatregelen die de commandeerende 
generaals of chefs der corpsen voor de defensie der kusten of posten zullen moeten 
nemen, te bevorderen, en voor zoverre hun aangaat ten uitvoer te brengen.

Aangenomen indien zulks onverhoopt zich mogt plaats grijpen zich daarna te 
gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur dato als boven, waarin een groot 
aantal Gemeenten Bestuuren worden genoemd die niet hebben geantwoord op de 
circulaire aanschrijving van gemeld Bestuur van 16 Julij 1799 no. 15, waaronder ook 
deze plaats, met last om in voldoening van het tweede lid dier aanschrijving onverwijld 
aan dat bestuur opgave te doen toekomen van de namen en qualiteiten der 
plaatselijke amptenaren, bedienden en gepensioneerden, vallende in de termen van 
het decreet van het vertegenwoordigend lighaam in dato 2e Julij j.l. met opgave, 
wanneer zij in hunne posten zijn gesteld, en in het stemregister ingeschreven.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan gemeld bestuur te berigten dat 
zodanige perzonen, welke in de termen van het gemelde decreet vallen, alhier niet 
zijn, en dat zulks ook de reden is waarom er niet op is berigt.

Den zesde September is gelezen een missive der Municipaliteit der stad Dordrecht 
en de Merwede, inhoudende verzoek om mede te werken tot aanwerving van noch 14 
perzonen geschikt tot voerlieden en drijvers bij den veldtrein.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, daaromtrent een publicatie te doen.
Dezelve gedaan en de tijd van aangeving verlopen zijnde, heeft zich niemant 

opgedaan die daartoe genegen was, 't welk ook per missive aan de Municip. der stad 
Dordrecht en de Merwede is te kennen gegeven.

Den 8e September zijn in den huwelijken staat bevestigt
Reinier van Waardenburg, weduwnaar van Geertje van Steenbergen, geboren en 
woonende alhier, met Aachie van Dam, J.D. geboren te Strijensche Zas en onder de 
Klundert en mede woonende alhier.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e September 1799, het 5e 
jaar der Bataafsche vrijheid.

H. Pasman, T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden op Woensdag den 18e Sep-
tember 1799, het 5e jaar der Bataafsche Vrijheid

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

geteekent.
Is na deliberatie goedgevonden om aanstaande zondag een publicatie te doen, 

inhoudende dat alle degene welke eenig plukzel of scheurlinnen over heeft voor de 
gekwetsten, hetzelve gelieve te bezorgen ten huize van de schout dezer dorpe.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, in dato 7 september 1799, inhoudende een last om ten spoedigsten alle 



burgers te requireeren, welke tot October 1787 of na Januarij 1795 de wapenen 
hebben gedragen, doch boven de jaren zijn om in de termen van de registratie te 
vallen, ten einde zig dadelijk te wapenen en corpsen te formeeren zich de nodige 
oficieren bij meerderheid van stemmen verkiezende, en deze alzoo gerequireerde te 
noodzaken den plaatselijken dienst in den hunnen tot maintien van rust en veiligheid 
waar te nemen, onder orders der Colonels en Hoofdofficieren van de Departementale 
Gewapende Burgermacht. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert om de 
bovengenoemde perzonen bij publicatie op te roepen, dog niet eerder dan a.s. zondag 
8 dagen den 29 September, tevens Woensdag daaraanvolgende den 2e october in 't 
regthuis, terwijl men in die tusschentijt kan informeeren hoe andere Gemeente 
Bestuuren in 't zelve geval met ons zijnde, daarmede handelen, wordende voorts 
geresolveert, dat den geheele Municip. daarbij zal adsisteeren. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, dato 10 September I.I. 
houdende dat aan alle Gemeente Bestuuren binnen dit departement, ider een 
exemplaar van de geslotene contracten met de aannemens der vivres en fourage van 
de Bataafsche troupes werden gezonden met derzelver informatie, en ten einde zich 
daarvan casu quo zodanig te bedienen, als bij het eerste lid van de aanschrijving van 
dat bestuur dato 28 augustus j.l. breder is omschreven. Aangenomen zich in tijd en 
wijle daarna te gedragen. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 25e September 1799, het 5e 
jaar der Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
25e september 1799 het 5e jaar der Bataaf-
sche Vrijheid 

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

De voorzitter zegt dat hij op verzoek van den burger P. Verijp, commandant van 
den Gewapende Burgermacht alhier, de vergadering heeft geconvoceert, vermits 
denzelve een zaak van gewigt aan dezelve heeft voor te dragen. 

Die burger daarop compareerende, gaf te kennen ontfangen te hebben een missive 
van den Collonel der Gewapende Burgermagt in het Departement Schelde en Maas 
Cornelis Johannes Serlé, hoofdzakelijk inhoudende dat hij bij decreet van het 
Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek in dato 17 September I.I. ware gelast, 
om uit gemeld departement binnen 8 á 10 dagen te leveren 380 man, ten einde 
dezelve naar Haarlem te doen marcheeren om aldaar tot het legioen Bataafsche 
burgers 't welke door genoemd Uitvoerend Bewind ten getale van 3000 staat te 
worden opgericht, te worden toegevoegd dat ter bekoming van die manschappen door 
'sGravendeel moet worden geleverd 12 man en dat hij, collonel, uit die hoofde hem, 
commandant aanschreef en dat zoveel nood gelaste, omme ilico zonder eenig 
tijdverzuim alle de gewapende en opnieuw geënregistreerde burgers alhier zonder 
onderscheid op de convenabelste wijze te doen oproepen, en hun na voorlezing dezer 
missive afvragen wie hunner genegen en bereid is om als vrijwilliger ten voorn. einde 
zich te engageeren. Er geene of genoeg vrijwilligers zig op doende, alsdan de overige 
of alle te laten looten, en dat die 12 perzonen zich aanstaande Zondag te Dordt 

burgers te requireeren, welke tot October 1787 of na Januarij 1795 de wapenen 
hebben gedragen, doch boven de jaren zijn om in de termen van de registratie te 
vallen, ten einde zig dadelijk te wapenen en corpsen te formeeren zich de nodige 
oficieren bij meerderheid van stemmen verkiezende, en deze alzoo gerequireerde te 
noodzaken den plaatselijken dienst in den hunnen tot maintien van rust en veiligheid 
waar te nemen, onder orders der Colonels en Hoofdofficieren van de Departementale 
Gewapende Burgermacht.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert om de 
bovengenoemde perzonen bij publicatie op te roepen, dog niet eerder dan a.s. zondag 
8 dagen den 29 September, tevens Woensdag daaraanvolgende den 2e october in 't 
regthuis, terwijl men in die tusschentijt kan informeeren hoe andere Gemeente 
Bestuuren in 't zelve geval met ons zijnde, daarmede handelen, wordende voorts 
geresolveert, dat den geheele Municip. daarbij zal adsisteeren.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, dato 10 September l.l. 
houdende dat aan alle Gemeente Bestuuren binnen dit departement, ider een 
exemplaar van de geslotene contracten met de aannemens der vivres en fourage van 
de Bataafsche troupes werden gezonden met derzelver informatie, en ten einde zich 
daarvan casu quo zodanig te bedienen, als bij het eerste lid van de aanschrijving van 
dat bestuur dato 28 augustus j.l. breder is omschreven. Aangenomen zich in tijd en 
wijle daarna te gedragen.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 25e September 1799, het 5e 
jaar der Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
25e september 1799 het 5e jaar der Bataaf-
sche Vrijheid

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

De voorzitter zegt dat hij op verzoek van den burger P. Verijp, commandant van 
den Gewapende Burgermacht alhier, de vergadering heeft geconvoceert, vermits 
denzelve een zaak van gewigt aan dezelve heeft voor te dragen.

Die burger daarop compareerende, gaf te kennen ontfangen te hebben een missive 
van den Collonel der Gewapende Burgermagt in het Departement Schelde en Maas 
Cornelis Johannes Serlé, hoofdzakelijk inhoudende dat hij bij decreet van het 
Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek in dato 17 September l.l. ware gelast, 
om uit gemeld departement binnen 8 à 10 dagen te leveren 380 man, ten einde 
dezelve naar Haarlem te doen marcheeren om aldaar tot het legioen Bataafsche 
burgers 't welke door genoemd Uitvoerend Bewind ten getale van 3000 staat te 
worden opgericht, te worden toegevoegd dat ter bekoming van die manschappen door 
'sGravendeel moet worden geleverd 12 man en dat hij, collonel, uit die hoofde hem, 
commandant aanschreef en dat zoveel nood gelaste, omme ilico zonder eenig 
tijdverzuim alle de gewapende en opnieuw geënregistreerde burgers alhier zonder 
onderscheid op de convenabelste wijze te doen oproepen, en hun na voorlezing dezer 
missive afvragen wie hunner genegen en bereid is om als vrijwilliger ten voorn. einde 
zich te engageeren. Er geene of genoeg vrijwilligers zig op doende, alsdan de overige 
of alle te laten looten, en dat die 12 perzonen zich aanstaande Zondag te Dordt 



moeten vervoegen, ten einde naar Haarlem getransporteerd te worden. 
Dat hij, commandant uit dien hoofde, verzogt, en desnoods eischte, dat alle 

gewapende en opnieuw geenregistreerde burgers zo spoedig doenlijk ten voorsz. 
einde zouden worden opgeroepen. Waarop onmiddelijk wierd gelezen een 
aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, dato 21 
September 1799, en inhoudende een extract uit het register der besluiten van het 
uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek van de 17e tevoren, hoofdzakelijk 
behelzende dat er bij gemeld bestuur ware besloten, tot het bijeenbrengen van een 
corps gewapende burgers, tezamen 3000 man, ten einde tot den dienst des 
vaderlands te worden gebruikt. Dat om die te bekomen ider departement zou moeten 
leveren 380 man of drie compagnieën, dat ider collonel of hoofdofficier der 
Gewapende Burgermagt aan deszelfs onderhebbend corps niet vallende in de termen 
der enregistratie, zal moeten afvragen, wie onder hun vrijwillig in de armee onder het 
legioen Bataafsche burgers wil dienen, en zoodanige vrijwilligers voldoende zijn tot het 
gerequireerde getal, denzelven ten voorsz. einde naar Haarlem te zenden, dog geen 
vrijwilligers, of geen genoeg zijnde, zoo veel zullen moeten werden toegevoegt als het 
gerequireerde getal beloopt, dat de collonels der gewapende burgermacht zich met de 
commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Bestuuren, 
mitsgaders is het nodig met de municipaliteiten moeten concentreeren, ten dien 
effecte, dat ook de laatstgenoemde worden geordonneerd, middelen van constrainte 
op requisitie van den collonel te gebruiken, ten einde de onwilligen te doen 
marcheeren en te doen obediëeren aan de voorlang gegeven wet. 

Waarop de voorzitter zegt, dat de vergadering gehoord hebbende het voorstel of 
den eisch van den commandant en tegelijk de aanschrijving van het Departementaal 
Bestuur, hij voorzitter, preadviseerde om aan den eisch van den commandant te 
voldoen en de gewapende en opnieuw geenregistreerde burgers ten voorsz. einde op 
te roepen. 

Dan op 't een en ander gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde, dat in 
gemelde aanschrijving van het Departementaal Bestuur alleen met betrekking tot de 
Municipaliteiten word gezegd dat den collonels met dezelve, is het nodig, moeten 
concentreeren, ten dien effecte dat ook de Municipsen worden geordonneert middelen 
van constrainte op requisitie van den collonel te gebruiken, ten einde de onwilligen te 
doen marcheeren alsmede dat er op deze plaats nog geen organisatie is gescheid, en 
eindelijk dat de ongelijkheid in deze requisitie zo duidelijk doorstraald, vermits er van 
deze plaats 12 man word gerequireerd en verder in dit eiland geene, is goedgevonden 
en geresolveerd om aan den agent van Oorlog per missive zig daarover te 
adresseeren en hem op het vriendelijksten en tevens ten ernstigsten te verzoeken het 
daarheen te dirigeeren dat deze plaats in dit geval niet boven anderen word bezwaard 
maar zo na mogelijk gelijk gesteld wordende. 

Voorts goedgevonden dat gemelde missive tot morgennamiddag 3 uren ter 
secretarie zal ongesloten blijven, ten lecture van de leden der Municipaliteit. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 13 september I.I. inhoudende de pulver of buskruitmolens met geen 
inquartiering of requisitie van wagens en paarden in deze tijt te bezwaren. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, van dato 17 september I.I. 
houdende dat alle Gemeente Bestuuren ider in den haren worden gelast alle 
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mogelijke gepaste en voldoende middelen in het werk te stellen om het verblijf van 
zekeren Pantalca Duesen geboortig van Contassen in het departement van de 
Nedermaas en beschuldigt van struikroverij en moord te ontdekken en hem in den 
haren bevindende, dadelijk zonder eenig verwijl te arresteeren, in verzekerde 
bewaring te houden, en gemelde vergadering daarvan op 't spoedigste te informeeren, 
wordende het signalement van voorn. perzoon daarbij gevoegt en ook gelezen. 
Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve Bestuur, dato 21 september 1.1. en behel-
zende betaling aan alle Gemeente Bestuuren om ter verzachting van het lot dergenen 
die in het verdediging van het vaderland zijn gekwetst geworden, zooveel pluksel en 
zwachtel en oud linnen toe te brengen als immer mogelijk is en ten dien einde haare 
gemeentens uit te nodigen en dat al hetgeen zij ten gevolge hunner uitnodiging zullen 
ontfangen dadelijk vrij van vragt en andere kosten kunnen zenden aan 't 
gemeentebestuur der hoofdplaats der ring waartoe zij behoren. Aangenomen terwijl er 
reeds een publicatie diesaangaande alhier gedaan is, zig verder naar die aanschrijving 
te gedragen. 

Voorts schede de vergadering. 
Den 29e september zijn in den huwelijken staat bevestigt 

Willem Roos J.M. met Anna van den Willegen, J.D. beide van 's Deel en 
Arij A. van Bruggen J.M. geb. te Strijen en thans woonen onder St, Anthonijpolder met 
Maaijke Huibdr. Kooijmans J.D. geboren en woonende te 's Deel. 

Den 8e October is gelezen een missive van de collonel der Gewapende 
Burgermacht in het departement Schelde en Maas, Cornelis Johannes Serlé, 
hoofdzakelijk inhoudende dat hij copiëlijk van den Agent van Oorlog had ontvangen 
eene missive van deze Municipaliteit geschreven den 26 September 1.1. - 
dat hij deze vergadering moest terugbrengen van het vermoeden als of in de te 
leveren manschappen, de gelijkheid door hem uit het oog ware verloren. dat het 
tegendeel consteerde, uit de decreet van 't uitvoerend Bewind van 17 September I.I. 
hetwelk vergeleken met zijne aanschrijving aan de burger Verijp duidelijk blijkt, dat hij 
de gelijkheid wel degelijk heeft in 't oog gehouden en dat hij nu vastelijk vertrouwt dat 
aan de burger Verijp, die opnieuw last heeft bekomen, de nodige adsistentie zal 
worden verleend. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is unaniem geoordeeld dat den burger Serlé de 
redenen welke de Municip. in de missive aan den Agent van Oorlog heeft opgegeven, 
niet eens aanroert, en wel bijzonder de derde of wel de voornaamste, want dat de 
Municip. de ongelijkheid heeft afgeleid daaruit dat deze plaats alleen uit deze Waard 
is uitgekipt geworden tot het leveren van manschappen, met voorbijgaan van alle de 
anderen en de burger Serlé wil beweren dat hij de gelijkheid heeft in het oog 
gehouden met betrekking tot de gewapenden en geënregistreerden, dat hem niet 
word tegengesproken en is voorts geresolveert af te wachten wat de burger Verijp zal 
doen. 

Den 13e october is gelezen een missive der stad Dordrecht en de Merwede 
inhoudende verzoek om zoo spoedig mogelijk over te zenden de hoogst mogelijke 
kwantiteit plukzel, zwagtels en oud linnen, omme hetzelve ten dienste der gekwetste 
verdedigens van het vaderland te kunnen werden gebruikt, overeenkomstig de 
uitnodiging van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om nog heden namiddag een 
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publicatie diesaangaande te doen en de ingezetenen tot die liefdepligt te verzoeken. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e October 1799, het 5e jaar 

der Baataafsche vrijheid. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e october 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid 

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

en geteekent. 
Zijn gecompareert drie aardappelendelvers van Cornelis Koppe, dewelke te kennen 

geven, dat zijlieden derde half week bij gem. Koppe gedolven hadden en dat hij, nu zij 
zeiden niet meer voor een schelling de ton te kunnen delven, maar 8 stuivers 
vraagden, dat niet wilde geven, daar hij wel vrij in weas, maar waar bij kwam dat zij 
dan wilden vertrekken, en hij weigerde te tonnen en haar geld te geven, onder 
voorwendsel dat zij hem hadden beloofd zijn aardappelen alle mede te zullen helpen 
uitdelven, 't welk bezijden de waarheid is, en om welke reden zijl. C. Koppe hadden 
doen dagvaarden. 

Denzelve daarop binnenstaande, wierd het vorenstaande door de voorzitter aan 
hem te kennen gegeven, en gevraagd naar de reden waarom hij haar niet betaalde, 
waarop hij antwoorde dat hij oordeelde zulks niet verpligt te zijn, want dat zij (althans 
twee van de drie) hadden aangenomen, zijn aardappelen tot de laatste struik mede te 
zullen uitspitten en dat hij daarvan getuige zoude brengen. - 

Waarop zij alle binnen stonden en beide partijen presenteerden eed te doen voor 
haar gezegde en getuigen te brengen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat het best ware, om de partijen te 
vereffenen, doch zulks niet kunnende zijn, zij dan beide haar getuigen moeten 
brengen. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 20e september 1.1 houdende dat er in de publicatie van dato 29 
Augustus 1.1. betrekkelijk het reglement waarna de troupes van de staat zoo te voet als 
te paard marcheerende zich zullen hebben te gedragenm, een erreur in het tarief der 
fourage, bijlage litt A. is ingeslopen en hetwelk gecorrigeert en gealtereert word. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, luidende als voren inhoudende 

om voortaan geene certificaten ter bekoming van buitenlandsche pastpoorten af te 
geven aan zodanige perzonen welke deze tegenwoordige constituite niet zijn 
toegedaan en die aan de bestuuren eene bedenking van nadeelige oogmerken voor 
de zaak des vaderlands en de tegenwoordige orde van zaken zouden kunnen geven. 

Geresolveert den secretaris te gelasten zich na die aanschrijving stipteljk te 
gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 27 september 1.1. houdende 
om aan jongelieden, welke geënregistreerd zijn tot de burgerwapening, geene 
certificaten af te geven tot bekomen van buitenlansche paspoorten, alsmede dat alle 
Municpaliteiten of wel denzelve commissien tot de Binnelandsche Correspondentie 
worden gelast een wakend oog te houden op de jongelingen, welke in de termen 
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geven aan zodanige perzonen welke deze tegenwoordige constituite niet zijn 
toegedaan en die aan de bestuuren eene bedenking van nadeelige oogmerken voor 
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Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 27 september l.l. houdende 
om aan jongelieden, welke geënregistreerd zijn tot de burgerwapening, geene 
certificaten af te geven tot bekomen van buitenlansche paspoorten, alsmede dat alle 
Municpaliteiten of wel denzelve commissien tot de Binnelandsche Correspondentie 
worden gelast een wakend oog te houden op de jongelingen, welke in de termen 



vallende van de jaren tot de inschrijving bepaald, zich onder hunne jurisdictie bevinden 
en te zorgen dat diegenen welke, door zich naar andere plaatzen te begeven, aan de 
dienst van gewapend burger zoeken te onttrekken, op de eerste aanschr. van den 
commandant van hun corps naar hetzelve worden teruggezonden. 

Geresolveert wat het eerste aanbelangt, den secretaris te gelasten zich daarna te 
gedragen, en het tweede de Commissie van Correspondentie ter uitvoering aan te 
bevelen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 29 September I.I. 
inhoudende om de distribuite van vivres en fourage, welke ten behoeve der 
Bataafsche armee word gedaan, te surveilleren, en de magazijnen welke in hunne 
plaats voorhanden zijn, te doen opnemen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschijving van hetzelve bestuur van 4 October I.I. houdende om 
wanneer de Gemeente Bestuuren eenige, paarden karren of schepen ten diensten 
van de landen mogten requireeren, daarvan moeten werden uitgezondert zoodanige 
paarden, karren of schuiten, van welke zal komen te blijken dat dezelve aan eenige 's 
lands werken reeds dadelijk worden geëmploijeerd of tot het aanvoeren van 
materialen ten dienste van den lande werkelijk gebruikt worden. Aangenomen zig 
daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur van dato 5 october I.I. 
behelzende een last aan alle gemeentebesturen om te zorgen dat zodanige 
manschappen der Bataafsche armee, welke uit de hospitalen na hunne corpsen 
worden opgezonden, zig niet ophouden in hunne gemeente langer als volstrekt nodig 
is, terwijl zij bij fouten vandien als deserteurs zullen werden geconsidereert. 

Aangenomen zich overeenkomstig dezelve aanschrijving te gedragen en ten 
dieneinde dezelve bij publicatie ter kennis van het volk te brengen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 6 October I.I. inhoudende 
dat kwalijk gezinden zig niet ontzien om allerhande valsche en allermante gerugten te 
verspreiden, onder andere ook dat den stad Amsterdam in staat van beleg gesteld 
zoude zijn, ten einde daardoor onder de ingezetenen schrik te verwekken, en de 
commercie op gemelde stad tegen te werken, waaruit eene schaarsheid van toevoer 
zoude kunnen ontstaan, dat het gem. bestuur zig verpligt agte de gemeentebestuuren 
van de valsheid dezer gerugten te informeeren, ten einde alle kwade vermoedens 
tegen te gaan, en vooral zodanige ingezetenen welke handel drijven alle vrees te 
benemen om naar gemelde stad alle goederen te vervoeren, zonder dat zij bevreest 
behoeven te zijn voor pressing, en dat hetzelve bestuur tot meerder geruststelling 
eenige exemplaren van gedrukte certificaten zond, ten einde behoorolijk ingevuld aan 
zodanige inwoonders, welke met schepen of schuiten eenige levensmiddelen naar 
Amsterdam zouden transporteeren, ter hand te stellen. 

Aangenomen voor notificatie ten einde zig daarna te gedragen., 
Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 6 October 1799 houdende 

dat voorzeker niemant meer den aanspraak heeft op de dankbaarheid der natie dan 
hij die in de verdediging der vaderlandsche grond zijn leven in gevaar steld, dat het de 
eerste pligt van ider ingezeten van dit gemeenebest is, om in die behoeftens onzer 
soldaten te voorzien en in vrijwillige bijdragen datgene te verzorgen hetwelk hoogst 
noodzakelijk voor de gezondheid van de dappere krijgsbende is, en niet spoedig 
genoeg kan werden daargesteld. 

Dat onder de behoeftens van den soldaat, jassen en hemden, in dit reeds dadelijk 
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Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 6 October l.l. inhoudende 
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verspreiden, onder andere ook dat den stad Amsterdam in staat van beleg gesteld 
zoude zijn, ten einde daardoor onder de ingezetenen schrik te verwekken, en de 
commercie op gemelde stad tegen te werken, waaruit eene schaarsheid van toevoer 
zoude kunnen ontstaan, dat het gem. bestuur zig verpligt agte de gemeentebestuuren 
van de valsheid dezer gerugten te informeeren, ten einde alle kwade vermoedens 
tegen te gaan, en vooral zodanige ingezetenen welke handel drijven alle vrees te 
benemen om naar gemelde stad alle goederen te vervoeren, zonder dat zij bevreest 
behoeven te zijn voor pressing, en dat hetzelve bestuur tot meerder geruststelling 
eenige exemplaren van gedrukte certificaten zond, ten einde behoorolijk ingevuld aan 
zodanige inwoonders, welke met schepen of schuiten eenige levensmiddelen naar 
Amsterdam zouden transporteeren, ter hand te stellen.

Aangenomen voor notificatie ten einde zig daarna te gedragen.,
Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur, dato 6 October 1799 houdende 

dat voorzeker niemant meer den aanspraak heeft op de dankbaarheid der natie dan 
hij die in de verdediging der vaderlandsche grond zijn leven in gevaar steld, dat het de 
eerste pligt van ider ingezeten van dit gemeenebest is, om in die behoeftens onzer 
soldaten te voorzien en in vrijwillige bijdragen datgene te verzorgen hetwelk hoogst 
noodzakelijk voor de gezondheid van de dappere krijgsbende is, en niet spoedig 
genoeg kan werden daargesteld.

Dat onder de behoeftens van den soldaat, jassen en hemden, in dit reeds dadelijk 



aangevangen ruw jaargetijde van meest bijzondere aangelegenheid zijn, en dat zulks 
dus vordert om den krijgsman te verligten in het doorstaan dier vermoeijenissen, welke 
van het voeren van den krijg in dit saijsoen zo onafscheidelijk zijn, om hem te 
behoeden voor de nijpende en moedeloosheidwekkende koude. Dat het dus op 
speciale authorisatie van het Uitvoerend Bewind is, hun bij de Minister van Oorlog 
bekend gemaakt, dat zijl. alle de gemeentebestuuren van dit departement 
aanschrijven, vermanen en voorzoveel zulks onverhoopt mogt nodig zijn gelasten, om 
aan dezelve ingezetenen de noodwendige verzorging van jassen en hemden voor de 
verdedigers van het vaderland te vertoonen en elk hunner tot het leveren van een of 
meer stukken aan te sporen en zulks binnen 14 dagen ten einde het gefourneerde te 
zenden aan het adres der Municipaliteit van Amsterdam dewelke tot de ontfangst 
daarvan is verzogt en gequalificeerd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daaromtrent een publicatie te doen. 
Is gelezen een publicatie van dato 29 Aug. I.I. inhoudende een reglement waarnaar 

zig de troupes van den staat zoo te voet als te paard marcheerende zullen hebben te 
gedragen. 

Waarop geresolveerd zijnde is goedgevonden en geresolveert de rekeningen van 
de laatste inquartiering in te vorderen, en voorts te informeeren naar het een en 
andere ten einde de penningen daarvan te bekomen. 

Vervolgens liet zig de commandant der gewapende burgermacht P. Verijp 
aandienen. Denzelver binnengekomen zijnde, zeide hedenavond ontfangen te hebben 
van de collonel van de Gewapende Burgermagt C.J. Serlé, dezelve door hem gelezen 
zijnde, bleek den inhoud te zijn, dat hij, commandant, moest zorgen, dat binnen 24 uur 
na den ontfangst dier missive te laten boten en hem van den uitslag berigten en dat 
bij fouten van dien hij collonel 'er kennis van zoude geven aan het gouvernement. Dat 
hij, commandant, uit dien hoofde verzogt en des noods eischte, dat de gewapende en 
geënregistreerde burgers morgen per publicatie zouden worden opgeroepen, ten 
einde de looting daar te stellen. 

Waarop de commandant om de vergadering in hunne deliberatien niet te hinderen, 
zig absenteerde en voorts gedelibereert zijnde, wierd in de eerste plaats nodig 
geoordeelt de eersten brief van de collonel nog eens na te zien, alsmede de 
aanschrijving van het departementaal bestuur, en de missive van de collonel aan de 
Municip. 

Dezelve ter tafel gebragt en gelezen zijnde, was de meerderheid van gevoelen, dat 
't de commandant zijn zaak was, om de burgers op te roepen, doch wanneer hij 
vervolgens adsistentie nodig had, hem dezelve alsdan moest verleend worden. Zulks 
aan de commandant gecommuniceert zijnde, zeide denzelve dat zodanig antwoord 
niet voldoende was, dat hij eenvoudig moet weten of de municip aan zijn eisch zoude 
voldoen, ja dan neen, en ingeval het laatste plaats had, hij dan weten zoude wat hem 
te doen stond en er ten eersten kennis van geven zoude. 

Hij zig dan weder geabsenteerd hebbende, wierd daarop nader gedelibereert en 
door de meerderheid geoordeeld dat hem zoo en niet anders konde of zoude 
geantwoord worden, dog voorts wierd voorsgeteld om een brief naar den Haag te 
zenden, om het alzoo nog wat te vertragen. En anderen waren voor een commissie. 

De commandant wederom binnenstaande, wierd hem gezegt dat men bij het eerste 
antwoort, dat namelijk de meerderheid oordeelde het zijne zaak was om de burgerij op 
te roepen, en adsistentie nodig hebbende zich bij de municipaliteit te vervoegen, bleef 

aangevangen ruw jaargetijde van meest bijzondere aangelegenheid zijn, en dat zulks 
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zig de troupes van den staat zoo te voet als te paard marcheerende zullen hebben te 
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de laatste inquartiering in te vorderen, en voorts te informeeren naar het een en 
andere ten einde de penningen daarvan te bekomen.

Vervolgens liet zig de commandant der gewapende burgermacht P. Verijp 
aandienen. Denzelver binnengekomen zijnde, zeide hedenavond ontfangen te hebben 
van de collonel van de Gewapende Burgermagt C.J. Serlé, dezelve door hem gelezen 
zijnde, bleek den inhoud te zijn, dat hij, commandant, moest zorgen, dat binnen 24 uur 
na den ontfangst dier missive te laten looten en hem van den uitslag berigten en dat 
bij fouten van dien hij collonel 'er kennis van zoude geven aan het gouvernement. Dat 
hij, commandant, uit dien hoofde verzogt en des noods eischte, dat de gewapende en 
geënregistreerde burgers morgen per publicatie zouden worden opgeroepen, ten 
einde  de looting daar te stellen. 

Waarop de commandant om de vergadering in hunne deliberatien niet te hinderen, 
zig absenteerde en voorts gedelibereert zijnde, wierd in de eerste plaats nodig 
geoordeelt de eersten brief van de collonel nog eens na te zien, alsmede de 
aanschrijving van het departementaal bestuur, en de missive van de collonel aan de 
Municip.

Dezelve ter tafel gebragt en gelezen zijnde, was de meerderheid van gevoelen, dat 
't de commandant zijn zaak was, om de burgers op te roepen, doch wanneer hij 
vervolgens adsistentie nodig had, hem dezelve alsdan moest verleend worden. Zulks 
aan de commandant gecommuniceert zijnde, zeide denzelve dat zodanig antwoord 
niet voldoende was, dat hij eenvoudig moet weten of de municip aan zijn eisch zoude 
voldoen, ja dan neen, en ingeval het laatste plaats had, hij dan weten zoude wat hem 
te doen stond en er ten eersten kennis van geven zoude. 

Hij zig dan weder geabsenteerd hebbende, wierd daarop nader gedelibereert en 
door de meerderheid geoordeeld dat hem zoo en niet anders konde of zoude 
geantwoord worden, dog voorts wierd voorsgeteld om een brief naar den Haag te 
zenden, om het alzoo nog wat te vertragen. En anderen waren voor een commissie.

De commandant wederom binnenstaande, wierd hem gezegt dat men bij het eerste 
antwoort, dat namelijk de meerderheid oordeelde het zijne zaak was om de burgerij op 
te roepen, en adsistentie nodig hebbende zich bij de municipaliteit te vervoegen, bleef 



persisteeren. 
Waarop de commandant antwoorde dat hij dan de burgers zoude oproepen en de 

Municip. requireerde te zijner assistentie morgenmiddag ten twee uuren alhier op de 
regtkamer, dan intusschen men alhier over delibereerde, wierd aan de commandant 
voorgesteld het vorenstaande, namelijk om een brief te schrijven of een commissie te 
benoemen, of er nog eenige verandering in mogt komen, doch waarop de 
commandant antwoorde, het volstrekt nu niet langer konde afwachten, want er alle 
poogingen gedaan waren, immer mogelijk en het er voor hem speciaal op aan zoude 
komen, dog in geval een van beide moest gescheiden, hij dan voor een commissie en 
niet voor een brief zoude zijn, tot welk laatste hij overging en de meerderheid der 
Municipaliteit. 

Voorts wierd gedelibereert wie die commissie zoude uitmaken, en geoordeeld in de 
eerste plaats de commandant en voorts den schout verzocht het tweede lid uit te 
maken. 

De commandant nam dezelve hoezeer moeijlijk voor hem, uit hoofde zijner affaires, 
op zig en insgelijks de schout, op instantie (instertie, instentie) der vergadering. 

Den 18 October beleide de president het geregt en gaf te kennen dat de reden 
daarvan was dat bij hem ontfangen ware een missive van G. Scharlijn te Dordrecht 
inhoudende, dat hij bij de Municip. dier stad en de Merwede was aangesteld tot het 
pressen van 25 boerewagens, ider met twee goede paarden bespannen, en van een 
geschikt voerman voorzien, uit den zesde ring van dit departement, en zulks ingevolge 
aanschrijving van 't bestuur dezes departements, ten einde dezelve ten dienste van 
den lande naar Haarlem werden opgezonden, en dat 'sGravendeel ten dien einde 
moet leveren drie wagens, zes paarden en drie man, voorts met verzoek dat de 
Municip. alhier morgen ochtend ten negen ure zoude gelieven te vergaderen, ten 
einde zijne instructie aan dezelve voor te leggen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat er voor het tegenwoordige daaraan 
niets kan worden gedaan en geresolveerd, morgenochtend ten negen ure nader 
hierover bij den anderen te komen. 

Ogenbliklijk daarna retourneerde de commissie uit 's Haage, dezelve verwelkomt 
zijnde, nam zitting en bragt rapport uit van haar wedervaren, daarin bestaande dat zij 
zich bij den agent van Oorlog hadden vervoegt en denzelven de reden van hunne 
komst te kennen gegeven, dat denzelve hunne bezwaren ook niet geheel hadde van 
de hand gewezen, maar hun gerenvoijeerd naar zijn departement, om reden hij geen 
gelegenheid hadde, verder met hun te spreeken, dat zij daar gekomen zijnde, ook 
verslag deden van de reden hunner komst, met dat gevolg dat werd gecommuniceerd, 
dat er bij het Uitvoerend Bewind den 9 Octovber I.I. ware gedecreteerd dat de 
requisitie zoude worden algemeen gemaakt, en er dus aan alle Municipaliteiten zoude 
worden aangeschreven, om binnen drie dagen na den ontfang dier aanschrijving te 
registreeren en te boten, dat zodanig decreet reeds ware verzonden naar de 
Departementale Bestuuren en dus binnenkort worden geëffectueert, om welke reden 
zij hadden verzogt ook zolange met den loting te mogen supercedeeren, dog dat hun 
daarop was gezegt geen vrijheid daartoe te mogen verleenen, maar dog ingewikkeld 
zooveel te kennen gaven, dat er geen bezwaar uit zoude voortvloeijen, ingeval zij, 
zoolange dat 't algemeen is, daarmede wagten en dan noch we,l dat het goed zoude 
zijn om 't alsdan met de andere plaatzen in dezen Waard op eenen dag te doen. 

De vergadering het rapport van de commissie gehoort hebbende, besluit om er zig 
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Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat er voor het tegenwoordige daaraan 
niets kan worden gedaan en geresolveerd, morgenochtend ten negen ure nader 
hierover bij den anderen te komen.

Ogenbliklijk daarna retourneerde de commissie uit 's Haage, dezelve verwelkomt 
zijnde, nam zitting en bragt rapport uit van haar wedervaren, daarin bestaande dat zij 
zich bij den agent van Oorlog hadden vervoegt en denzelven de reden van hunne 
komst te kennen gegeven, dat denzelve hunne bezwaren ook niet geheel hadde van 
de hand gewezen, maar hun gerenvoijeerd naar zijn departement, om reden hij geen 
gelegenheid hadde, verder met hun te spreeken, dat zij daar gekomen zijnde, ook 
verslag deden van de reden hunner komst, met dat gevolg dat werd gecommuniceerd, 
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Departementale Bestuuren en dus binnenkort worden geëffectueert, om welke reden 
zij hadden verzogt ook zolange met den loting te mogen supercedeeren, dog dat hun 
daarop was gezegt geen vrijheid daartoe te mogen verleenen, maar dog ingewikkeld 
zooveel te kennen gaven, dat er geen bezwaar uit zoude voortvloeijen, ingeval zij, 
zoolange dat 't algemeen is, daarmede wagten en dan noch we,l dat het goed zoude 
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De vergadering het rapport van de commissie gehoort hebbende, besluit om er zig 



naar te gedragen, en bedankt dezelve voor haar wel uitgerigt werk. 
De 19e october, de vergadering bijeenzijnde, ten einde de burger Scherlijn af te 

wagten, denzelve gekomen zijnde, wierd zijne instructie gelezen, en in order 
bevonden, voorts na zijn vertrek, over de pressing van wagens, paarden en 
manschappen gesproken zijnde, is na rijpe deliberatie door de meerderheid 
geresolveert om hedenavond 16 van de voornaamste boeren te citeeren, ten einde de 
vorenstaande requisitie aan hun te communiceeren, en dat zij dus zes paarden 
moeten leveren, alsmede drie voerlieden en dat de wagens door diegenen welke 
minder paarden hebben, moeten werden bezorgt, edog met dien verstande dat in 
geval er een of meer paarden mogten komen te sterven of wagens onbruikbaar 
worden, dat alles zal moeten werden goedgedaan uit des dorps casse. 

Dezelve, des avonds ten half zes uuren op een na gecompareert zijnde, wierd hun 
daarvan berigt, doch met dat gevolg dat zij daarmede volstrekt geen genoegen 
namen, maar oordeelden dat de last algemeen behoorde gedragen te werden, 
waarop zij wierden verzogt buiten te staan. 

De vergadering nader delibereerende, wierd besloten dat dan die 16 boeren zullen 
leveren 6 paarden, dat dezelve door twee onpartijdige lieden zullen werden getaxeert, 
en wanneer zij terugkomen weder, en zoveel als zij dan minder geworden zijn, hun 
dan zal tegoed gedaan worden. 

Dit aan hun gecommuniceert zijnde, namen er weder geen genoegen mede, om 
redenen dat zodanige paarden zomwijlen bij het terugkomen een kwade ziekte onder 
de leden kunnen hebben, waardoor een gantsche stal aansteekt en dus veel schade 
toebrengen. Zij daarop weer buiten staande wierd geresolveert, dat door C. van Gink 
en Pr. Verkerk morgen zal worden aangekogt zes paarden en wanneer het afgelopen 
zal zijn dan dezelve zullen werden verkogt. 

Dat er voorts drie boerewagens met tuigen zullen werden gegeven, die zullen 
werden getaxeert en bij hun retour weder, en hetgeen ze dan minder zullen zijn, 't aan 
de eigenaars zal werden goedgedaan met terugneming van de wagens en tuigen. 

Voorts is geresolveert om morgen een publicatie te doen waarbij alle diergenen 
welke genegen en bekwaam zijn en zig als voerlieden te engageeren, worden 
opgeroepen tegen morgenavond vijf uren alhier op de regtkamer ten einde met hun 
over die zaak te spreeken, en zodanige conditien vast te stellen, als nodig zullen 
werden bevonden. 

Vervolgens is na deliberatie besloten, om morgen te publiceeren dat op 
eerstkomende Zaturdag den 26 october des namiddags ten vier uuren, en vervolgens 
op alle Zaturdagen de straten zullen werden beschouwen op de boete van 30 stuivers, 
met de kosten der herschouw. 

De 20e October de vergadering des avonds ten 5 uren bijeenzijnde, dienden zig 
aan zes perzonen tot voerlieden, namelijk Jan Jacobsz. Klijnjan, Floris Katoen, 
Cornelis C. Stam de Jonge, Reijer Kranendonk, Johs. Wilh. Daamen en Matthijs 
Mooren. 

Deze perzonen gezegt zijnde dat de vergadering hadde besloten om hun te laten 
inschrijven, wie zig voor de minste prijs, behalve de tien stuivers daags en vrij vivres 
en fourage (vermits zij reeds hadden gedeclareert daarvoor niet te willen dienen) wilde 
engageeren, zij daartoe overgaande, en de briefjes geopent zijnde, bleek dat de vier 
eerstgenoemden ider hadden ingeschreven voor f 6:-:-, per week en de twee laatsten 
ider f 5:-:-. 
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Deze inschrijving te hoog zijnde, wierd haar gezegt buiten te staan, waarop de 
vergadering na deliberatie goedvond haar f 3:10:- per week boven 's lands geld te 
bieden, dog waarvoor zij bedankten en voorts erf 4:10:-, maar zij wilden niet. 

Daarop wierd gereresolveert een commissie te benoemen ten einde zig morgen na 
Dordrecht te begeven en te zien of men aldaar manschappen kon bekomen. 

Dog intusschen adresseerde zig F. Katoen, C. Stam en J. Klijnjan en zeiden dat zij 
het voor f 5:10:- wilden doen, dog 't welk wierd van de hand gewezen.- 

Waarna R. Kranendonk, W. Damen en M. Mooren het accordeerden voor f 4:10:-
met deze conditie dat het met den dag van morgen 21 October ingaat, en expireert 
met hun retour, en vervolgens dat de Municip. voor het geld van het land ook moet 
instaan, en dat aan den eerstgenoemde de f 4:10:- wekelijks aan zijn vrouw zullen 
werden uitgereikt en van de twee anderen het dorpsgeld worde ingehouden tot bij 
haar retour, omdat zij vreemdelingen zijn. 

En voorts dat zij behoorlijk cauite zullen stellen voor de wagen en paarden die zij 
gebruiken. 

Waarna C. van Gink en Pr. Verkerk ter vergadering verschenen en verslag deden 
van hun wedervaren, hierin bestaande dat zij zes paarden hadden gekogt, dog dat er 
één onder was van Jacob van Prooijen die hun te gering voorkwam, en waarvoor 
naderhand een ander is gekogt. De gekogte paarden zijn als volgt van: 
Jacob van Prooijen, een voor 	f 42:-:- 
Arij Bezemer 	 f 44:-:- 
Leendert van Prooijen een voor f 55:-:- 
Wijnand Biesheuvel 	f 55:-:- 
Corstiaan den Boer 	f 64:-:- 
Cornelis C. Stam 	f 72:-:- 
zamen 	 f332:-:- 
Voorts zoude Arij Bezemer een wagen leveren, dewelke is getaxeerd door twee 
wagenmakers op f 60:-:- 
Jacob van Prooijen een op f 58:-:- en 
Arij D. van der Linden een op f 68:-:-. 

Vervolgens zoude Arij Bezemer een wagentuig leveren, 't welk is getaxeert op f 10:- 
• , 
Leendert van Prooijen een op f 9:-:- 
Wijnand Biesheuvel een op f 10:-:-. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 27e October 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche vrijheid 

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

Vergadering gehouden op Zondag den 27e 
October 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid 

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

en geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Arij Jacobsz. Mookhoek J.M., met Jannigje 

van den Berg, beide van 's Deel, 
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Philippus van Hulst J.M. geboren te Vianen met Neeltje van Waardenburg, J.D. 
geboren en beide woonende te 's Deel. 
Jan J. Pluimert, J.M. met Teuntje Aartoom J.D., beide van 's Deel 
Arij de Snoo, J.M., geboren onder de Groote Lint, met Adriaantje Groenewoud, J.D. 
geboren en beide woonende te 's Deel, 
Joris Groenewoud J.M. met Sijgje Broere J.D., beide van 's Deel. 

Is voor de vergadering verschenen Pr. van Bruggen en J. Kooijmans, zig 
beklagende over zekere Jasper Erbach, vermits denzelve, als mede zijn vrouw en 
kinderen, zoo onvoorzigtig met 't vuur te werk gaan, en met 't stoken van braaklokken, 
verzoeken dat daarin mogt werden voorzien, ter voorkoming van ongelukken. Waarop 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden daar onderzoek na te doen en die lieden op 
haar plicht te wijzen. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas in dato 22 October I.I. inhoudende een decreet van het vertegenwoordigend 
lighaam van den 12 derzelver maand, behelzende dat alle de Gemeente Bestuuren 
binnen 14 dagen na den ontfangst dier aanschrijving van den legermagt van den staat 
moeten aanwerven of doen werven en leveren in evenredigheid van 3 man voor idere 
grondvergadering, waarop derzelver gemeentens bij de verdeeling der Bataafsche 
Republiek in districten zijn verdeelt, met dien verstande dat een gemeent uit een 
grondvergadering bestaande moet leveren 3 man, twee grondvergaderingen 6 man 
enzovoorts en op den voet welke vervolgens in eenige artikelen gemeld word. 

Waarop de voorzitter zegt, dat hij hedenmiddag een perzoon bij hem gehad heeft, 
die zig heeft aangegeven tot den dienst met de naam Pieter Snoek, en dat denzelven 
zig ook hadde aangepresenteert om te werven. 

En dat hij hem provisioneel daar order toe gegeven had, en dat hij na Strien ware 
en nu naar hier zoude komen ten einde met den Municip. daar nader over te spreken. 

Waarop gedelibereert zijnde, is het doen van de voorzitter goedgekeurd en voorts 
geresolveert, indien Pieter Snoek wil, om hem te gebruiken tot werver. Denzelve 
voorts binnenstaande wierd aan hem gevraagt, of hij genegenheid daartoe hadde, 
waarop hij antwoorde als hij met zijn tween was wel, maar alleen niet. 

Waarop een van de leden zeide niemant beter daartoe in staat te kennen als Jan 
van Wijngaarden. Denzelve geroepen zijnde, wierd hem hetzelve gevraagt, met dat 
gevolg dat hij het zeer gaarne wilde doen. Voorts wierd met hun beide gecontracteert 
dat zij, ingeval zij geen manschappen konden bekomen, ider 26 stuivers daags tot 
daggeld op haar eigen kosten zullen genieten, dog wanneer zij er aanwerven het zelve 
moeten doen voor de premie, 't en ware het 'er zoo weinig mogt zijn, dat zij er schade 
bij kwamen te lijden, in welk geval zijlieden het aan de vergadering overlaten, om haar 
op een betamelijke wijze te goede te komen, en wierd haar op haar verzoek tien 
guldens ter hand gesteld. 

Is na deliberatie geresolveert de muncipaliteit van Cillershoek aan te schrijven of zij 
genegen zijn om op zigzelven haar man alleen te werven, of wel alle met ons 
gecombineerd. 

Op woensdag den 30 october adresseerden zig bij de schout drie wervers van 
Dordt, dewelke te kennen gaven wel genegen te zijn om voor deze Municipaliteit te 
werven, mits zij een behoorlijk daggeld genoten. 

Waarop de schout aan hun zeide geen gelegenheid te hebben met de Munici-
paliteit daar nu over te spreken, maar morgen zoude zien zulks te doen, zeggende 
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voorts de conditie waarop de voornoemde wervers waren aangenomen en als zij op 
dien voet genegenheid hadden, dan provisioneel konden beginnen en hij zorgen 
zoude dat zij vrijdagmorgen nader bescheid hadden, 't welk zij accepteerden. 

Vervolgens nog in den avond en des anderendags het advijs van de leden der 
Municip. daarover ingenomen zijnde, waren zij ervoor om haar tot wederopzeggens te 
laten werven, op voorschreven conditie, 't welk haar des vrijdags wierd 
gecommuniceert. 

Tusschen Donderdag en Vrijdag 's nagts arriveerden Pieter Snoek en Jan van 
Wijngaarden, en vervoegden zig den Vrijdags morgens bij den schout, dan denzelve 
al naar Dordt zijnde, ging Snoek bij van Gink, die met hem zig adresseerde bij de 
president van der Giessen, aan welke leden hij te kennen gaf wat hun wedervaren 
was, en dat zij meer geld moesten hebben. 

Deze leden gaven daarop te kennen dat zij daarin niet konden of mogten bewilligen 
zonder bijeenkomst der Municipaliteit, dog dat hij naar Dordt moest gaan en men dan 
zoude zien de Schout te spreken. 

Zulks aangenomen zijnde, wierd de schout door de president gesproken, en 
denzelve oordeelde er niet anders op te zijn dan hedenavond bij den anderen te 
komen, 't welk wierd bepaald op zes uuren. 

Des avonds de vergadering bijeen zijnde, behalve Van Strijen, stond P. Snoek 
binnen en gaf te kennen dat hij zig hadde vervoegt te Scheidam en aldaar reeds drie 
man hadde opgedaan, dog dat dezelven hun waren afgenomen, en hun aangezegt 
niet meer aldaar te mogen werven. Ja, dat zij door de Dienaars der Justitie uit de 
herberg waren geleid. 

En dat zij er insgelijks twee te Delft hadden gehad, dog dat die haar ook waren 
ontnomen, dat zij ondertusschen met die perzoonen al enig gelag hadden gemaakt en 
haar geld zoodoende voor niet waren kwijt geraakt. 

Dat zij voorts voornemens waren het op te geven en naar huis te komen, dog onder 
Rotterdam komende, imand uit die stad hadden aangetroffen, die op 't werven wel 
afgerigt scheen, en haar zeide: hij zag wel kans om eenige manschappen te krijgen, 
mits hij daar ook wat voor genoot. 

En dat zij met die perzoon waren overeengekomen, zij zouden naar huis gaan om 
Geld, en intusschen zoude hij zijn best doen om te werven en dan moesten zij 
morgenavond (nu hedenavond) weder in Rotterdam zijn, zodat zij nu eenig geld 
verzogten en hoop hadden ook eenige manschappen te zullen krijgen. 

Waarop in absentie van hem gedelibereert zijnde, is geresolveert haar nog f 18:-:-
ter hand te stellen, vermits de hoop op eenige manschappen, volgens haar zeggen, 
niet ongegrond is, en indien zij wel slagen, dat geld weer terug komt en wierd haar 
gerecommandeert, morgen vroeg te vertrekken. 

De voorzitter communiceert dat hem door schout Nibbelink vandaag is gezegt dat 
'er aanstaande Maandag 's morgens 11 uren op Steene kamer een bijeenkomst zal 
zijn van gecommitteerden uit de Municipaliteiten in dezen ring, ten einde met den 
anderen te spreken om gecombineerd een adres te maken als de tijd der werving zal 
zijn afgelopen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daar niet in te treden, vermits met een 
algemeen adres alle plaatzen gelijkgesteld worden en derhalven wij, die van het 
eerste oogenblik na den ontfang der aanschrijving werkzaam zijn geweest evengelijk 
met die, welke nog niet anders hebben gedaan dan een publicatie, maar dat wij ons 
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ter hand te stellen, vermits de hoop op eenige manschappen, volgens haar zeggen, 
niet ongegrond is, en indien zij wel slagen, dat geld weer terug komt en wierd haar 
gerecommandeert, morgen vroeg te vertrekken.

De voorzitter communiceert dat hem door schout Nibbelink vandaag is gezegt dat 
'er aanstaande Maandag 's morgens 11 uren op Steene kamer een bijeenkomst zal 
zijn van gecommitteerden uit de Municipaliteiten in dezen ring, ten einde met den 
anderen te spreken om gecombineerd een adres te maken als de tijd der werving zal 
zijn afgelopen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daar niet in te treden, vermits met een 
algemeen adres alle plaatzen gelijkgesteld worden en derhalven wij, die van het 
eerste oogenblik na den ontfang der aanschrijving werkzaam zijn geweest evengelijk
met die, welke nog niet anders hebben gedaan dan een publicatie, maar dat wij ons 



als de 14 dagen verlopen zijn, en wij hebben de manschappen niet, op ons zelve 
zullen adresseeren. 

Vervolgens wierd door Bongers en den Secretaris te kennen gegeven vernomen te 
hebben dat een van ons wervers te Dordt vandaag 3 man bij zig had en dat hem 
gevraagt was of dezelve voor 's Gravendeel waren, dat hij daarop geantwoord had, 
neen, die zijn voor de stad en niet voor 's Gravendeel. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die drie wervers daarover te schrijven, 
als dat zoo is, dat zij dan geen duit van de Municipaliteit kunnen krijgen, 't er ware zij 
die drie man te bezorgen, dog indien er een of meer onder hun is, die daar geen deel 
aan heeft, dezelve zig alleen kunnen adresseeren en verantwoorden. 

Is gelezen een aanschrijving van het departementaal Bestuur van Schelde en Maas 
van dato 13 Octover I.I. inhoudende, dat zodanige burgers, welke zig onttrekken of 
onwillig zijn, om ingevolge decreet van 2 september I.I. den stedelijken dienst tot 
bewaring van rust en orde waar te nemen, hunne verpligting moet worden onder 't oog 
gebragt, en dat, indien zij nog halstarrig blijven weigeren, dezelve nominativ aan het 
bewind moeten worden opgegeven, om met dezelve te werden gehandeld als met 
weerspanninge burgers die het vaderland geen goed hart toedragen, terwijl ouderdom 
en lighaamsgebreken, egter daarvan zijn uitgezondert. 

Aangenomen voorzoover zulks hier te pas komt zig hierna te zullen gedragen. 
Is gelezen een missive van de commissaris van het Uitvoerend Bewind van het 

Departementaal Bestuur van Schelde en Maas dato 17 October I.I. inhoudende een 
bevel, om voortaan van alle publicatien, waarschouwingen of eenig publiek stuk van 
onsen wegen in deze gemeente gepubliceert of geaffigeert wordende, hem daar 
onverwijld een exemplaar toe te zenden met ondertekening van den secretaris ten 
blijke van egtheid. En is geresolveert den secretaris te gelasten zig daarna stiptelijk te 
gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, dato 18 October I.I. houdende ingeval de gemeentens in dit departement of de 
eilanden of districten waarin dezelve gelegen zijn, dadelijk door den vijand worden 
aangevallen of bedreigt, of wanneer er onrustige bewegingen mogten ontstaan, 
daarvan ten spoedigsten en zo gedetailleerd doenlijk gemeld bestuur te informeeren. 
20 om wanneer zij nodig oordeelen eenige waarschuwing of bekendmaking te doen, 
daarvan aan dat bestuur een exemplaar bij missive toe te zenden. Aangenomen zig in 
tijd en wijle daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur van dato 28 October I.I. 
houdende om binnen 8 dagen na den ontfangst dier resoluite aan dat bestuur op te 
geven of er ook eenige paspoorten naar buiten 's lands, dan wel certificaten tot het 
verkrijgen van dezelve zijn verleend, en zoo ja, als dan daarbij te voegen eene precise 
lijst van de namen der perzonen aan wien dezelve zijn geaccordeert, derzelver 
ouderdom, de plaats waarnaartoe zij vermeenen te reizen, den tijd voor hoe lang, en 
of dezelve al of niet binnen den bepaalden tijd zijn terug gekomen. 

Vermits alhier geene paspoorten en certificaten ten voorsz. einde zijn afgegeven, is 
geresolveerd den secretaris te gelasten aan het voormelde bestuur zulks te berigten. 

Eindelijk is gelezen een missive van de Municip. van Cillershoek van dato 21 
October 1.1. inhoudende antwoord op onze missive en wel dat zij tot het aanwerven van 
12 manschappen met ons gecombineerd wilden ageeren. Aangenomen voor 
notificatie. 

als de 14 dagen verlopen zijn, en wij hebben de manschappen niet, op ons zelve 
zullen adresseeren.

Vervolgens wierd door Bongers en den Secretaris te kennen gegeven vernomen te 
hebben dat een van ons wervers te Dordt vandaag 3 man bij zig had en dat hem 
gevraagt was of dezelve voor 's Gravendeel waren, dat hij daarop geantwoord had, 
neen, die zijn voor de stad en niet voor 's Gravendeel.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert die drie wervers daarover te schrijven, 
als dat zoo is, dat zij dan geen duit van de Municipaliteit kunnen krijgen, 't er ware zij 
die drie man te bezorgen, dog indien er een of meer onder hun is, die daar geen deel 
aan heeft, dezelve zig alleen kunnen adresseeren en verantwoorden.

Is gelezen een aanschrijving van het departementaal Bestuur van Schelde en Maas 
van dato 13 Octover l.l. inhoudende, dat zodanige burgers, welke zig onttrekken of 
onwillig zijn, om ingevolge decreet van 2 september l.l. den stedelijken dienst tot 
bewaring van rust en orde waar te nemen, hunne verpligting moet worden onder 't oog 
gebragt, en dat, indien zij nog halstarrig blijven weigeren, dezelve nominativ aan het 
bewind moeten worden opgegeven, om met dezelve te werden gehandeld als met 
weerspanninge burgers die het vaderland geen goed hart toedragen, terwijl ouderdom 
en lighaamsgebreken, egter daarvan zijn uitgezondert.

Aangenomen voorzoover zulks hier te pas komt zig hierna te zullen gedragen.
Is gelezen een missive van de commissaris van het Uitvoerend Bewind van het 

Departementaal Bestuur van Schelde en Maas dato 17 October l.l. inhoudende een 
bevel, om voortaan van alle publicatien, waarschouwingen of eenig publiek stuk van 
onsen wegen in deze gemeente gepubliceert of geaffigeert wordende, hem daar 
onverwijld een exemplaar toe te zenden met ondertekening van den secretaris ten 
blijke van egtheid. En is geresolveert den secretaris te gelasten zig daarna stiptelijk te 
gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, dato 18 October l.l. houdende ingeval de gemeentens in dit departement of de 
eilanden of districten waarin dezelve gelegen zijn, dadelijk door den vijand worden 
aangevallen of bedreigt, of wanneer er onrustige bewegingen mogten ontstaan, 
daarvan ten spoedigsten en zo gedetailleerd doenlijk gemeld bestuur te informeeren.
2° om wanneer zij nodig oordeelen eenige waarschuwing of bekendmaking te doen, 
daarvan aan dat bestuur een exemplaar bij missive toe te zenden. Aangenomen zig in 
tijd en wijle daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur van dato 28 October l.l. 
houdende om binnen 8 dagen na den ontfangst dier resoluite aan dat bestuur op te 
geven of er ook eenige paspoorten naar buiten 's lands, dan wel certificaten tot het 
verkrijgen van dezelve zijn verleend, en zoo ja, als dan daarbij te voegen eene precise 
lijst van de namen der perzonen aan wien dezelve zijn geaccordeert, derzelver 
ouderdom, de plaats waarnaartoe zij vermeenen te reizen, den tijd voor hoe lang, en 
of dezelve al of niet binnen den bepaalden tijd zijn terug gekomen.

Vermits alhier geene paspoorten en certificaten ten voorsz. einde zijn afgegeven, is 
geresolveerd den secretaris te gelasten aan het voormelde bestuur zulks te berigten.

Eindelijk is gelezen een missive van de Municip. van Cillershoek van dato 21 
October l.l. inhoudende antwoord op onze missive en wel dat zij tot het aanwerven van 
12 manschappen met ons gecombineerd wilden ageeren. Aangenomen voor 
notificatie.



Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 7 November 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Donderdag den 7e November 
1799, het 5e jaar der Bataafsche Vrijheid, absent de 
burger J.H. Bijvank. 

Gelijkheid 	 vrijheid 	 broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent. 
De voorzitter geeft te kennen dat hij nodig had geoordeeld, nu onze recruten zullen 

werden verzonden naar Utrecht, de vergadering te beleggen, ten einde 't een en ander 
in gereedheid te brengen, 

zeggende voorts dat hij aan Bastiaan Haksel van Dordt reeds had voorgeschoten f 
10:10:- en aan de wervers van Dordt voor haar werfgeld f 15:15:- en voor haar 
daggelden f 15:12:-, 

wordende voorts nog door hem aan dezelve hun daggelden betaald tot heden 
zijnde f 10:8:- en door de vergadering gelast om voort te gaan met werven tot nader 
order op deze conditie van geen daggelden meer te zullen trekken maar van ider man 
een ducaat boven de premie te zullen genieten. 

Verder wierden de lijsten ingevuld en door den secretaris der Municipaliteit 
onderteekent met een missive daarbij aan de Generaal Marjon van Gueriche 
ingesloten opgemaakt hoeveel ider recruut nog moet ontfangen als hij goedgekeurd 
word. 

Die gelden door de voorzitter voorgeschoten en aan Jan van Wijngaarden ter hand 
gesteld met last om hetzelve na de goedkeuring aan ider van hen ter hand te stellen, 
waarop de schuit van Strijen gearriveerd zijnde, zijlieden daarmede vertrokken. 

Is gelezen een aanschrijving van de finantieele commissie, van het voormalig 
gewest Holland, van dato 31 October 1799 inhoudende om aan dezelve binnen 8 
dagen na den ontfangst daarvan op te geven: 
1° welke gelden aan den lande verschuldigt met primo Januari 1800 agterstallig zullen 
of kunnen zijn, met bijvoeging eener distincte opgave, over welke jaren deze 
agterstanden loopen. 
2° wanneer deze agterstanden in het jaar 1800 zullen moeten aanbetaald en of deze 
aanzuivering geheel of ten deele alsdan moet gescheiden. 
3° hoeveel de agterstanden op de middelen, door ider hunner ontfangen wordende, 
welke ter aanzuivering voor den jare 1801 zullen overblijven, bedragen, en over welke 
tijd deze alsdan te doene aanbetaling zouden gescheiden. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat die aanschrijving bijzonder ziet op 
de verpondingen, en daarom geresolveert den burger J. Repelaer een exemplaar 
daarvan toe te zenden. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 1 November I.I. inhoudende eenige bepalingen omtrent de visschers 
welke zig op zee begeven om te visschen met de poenaliteiten daarop gestatueerd. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is na deliberatie geresolveert om aanstaande zondag een publicatie te doen 
omtrent den brandschouw en dat denzelve zal werden gehouden op Zaturdag den 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 7 November 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Donderdag den 7e November 
1799, het 5e jaar der Bataafsche Vrijheid, absent de 
burger J.H. Bijvank.

Gelijkheid vrijheid broederschap
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, gearresteert 

en geteekent.
De voorzitter geeft te kennen dat hij nodig had geoordeeld, nu onze recruten zullen 

werden verzonden naar Utrecht, de vergadering te beleggen, ten einde 't een en ander 
in gereedheid te brengen, 

zeggende voorts dat hij aan Bastiaan Haksel van Dordt reeds had voorgeschoten ƒ
10:10:- en aan de wervers van Dordt voor haar werfgeld ƒ 15:15:- en voor haar 
daggelden ƒ 15:12:-, 

wordende voorts nog door hem aan dezelve hun daggelden betaald tot heden 
zijnde ƒ 10:8:- en door de vergadering gelast om voort te gaan met werven tot nader 
order op deze conditie van geen daggelden meer te zullen trekken maar van ider man 
een ducaat boven de premie te zullen genieten.

Verder wierden de lijsten ingevuld en door den secretaris der Municipaliteit 
onderteekent met een missive daarbij aan de Generaal Marjon van Gueriche 
ingesloten opgemaakt hoeveel ider recruut nog moet ontfangen als hij goedgekeurd 
word.

Die gelden door de voorzitter voorgeschoten en aan Jan van Wijngaarden ter hand 
gesteld met last om hetzelve na de goedkeuring aan ider van hen ter hand te stellen, 
waarop de schuit van Strijen gearriveerd zijnde, zijlieden daarmede vertrokken.

Is gelezen een aanschrijving van de finantieele commissie, van het voormalig 
gewest Holland, van dato 31 October 1799 inhoudende om aan dezelve binnen 8 
dagen na den ontfangst daarvan op te geven:
1° welke gelden aan den lande verschuldigt met primo Januari 1800 agterstallig zullen 
of kunnen zijn, met bijvoeging eener distincte opgave, over welke jaren deze 
agterstanden loopen.
2° wanneer deze agterstanden in het jaar 1800 zullen moeten aanbetaald en of deze
aanzuivering geheel of ten deele alsdan moet gescheiden.
3° hoeveel de agterstanden op de middelen, door ider hunner ontfangen wordende, 
welke ter aanzuivering voor den jare 1801 zullen overblijven, bedragen, en over welke 
tijd deze alsdan te doene aanbetaling zouden gescheiden.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat die aanschrijving bijzonder ziet op 
de verpondingen, en daarom geresolveert den burger J. Repelaer een exemplaar 
daarvan toe te zenden.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 1 November l.l. inhoudende eenige bepalingen omtrent de visschers 
welke zig op zee begeven om te visschen met de poenaliteiten daarop gestatueerd. 
Aangenomen voor notificatie.

Is na deliberatie geresolveert om aanstaande zondag een publicatie te doen 
omtrent den brandschouw en dat denzelve zal werden gehouden op Zaturdag den 



16e November eerstkomende, des morgens ten tien uren. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 11 e November 1799, het 5e jaar 
der Bat. vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op maandag den 11 e 
November 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid. 

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

geteekent. 
De voorzitter zegt dat de reden tot het beleggen dezer vergadering daarin bestaat, 

dat Jan van Wijngaarden van Utrecht gisterenavond is geretourneerd en hem te 
kennen gegeven dat er twee recruten zijn afgekeurd, zeggende voorts dat er heden 
morgen een voerman uit Haarlem is gearriveert met zijn wagen en één paard, vermits 
zijn tweede paard is gestorven. Alsmede dat hij zondagavond uit de kerk is geroepen, 
vermits er imand met een briefje van de wervers uit Dordt ware gekomen met 
kennisgeving dat zij een man hadden en dat 'sGravendeel denzelve konden krijgen, 
dog niet minder dan 20 ducaten en dat hij daarop aan haar had geschreven dat zij 
bedankt wierden, voor hare werkzaamheden, dat de Municip. alhier haar woord hield 
om een ducaat boven het werfgeld te betalen, maar meer niet en derhalven geen 20 
ducaaten konden besteed worden, hopende daaraan welgedaan te hebben. 

De vergadering keurt het gedane van de voorzitter goed en neemt hetzelve voor 
notificatie aan. 

Voorts word in deliberatie gebragt hoe verder te handelen met de werving en 
geresolveert tot wederopzeggens een ducaat boven de werfgelden aan de wervers 
toe te blijven leggen, verder word geresolveert om van al hetgene er verrigt is, per 
missive kennis te geven aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas met 
bijvoeging dat deze vergadering vertrouwt gehouden te zullen werden het niet verder 
te hebben kunnen brengen, en dus buiten de termen van het decreet. 

Waarna de burger Reijer Kranendonk, ook van Haarlem arriveerde, dog zonder 
paarden en wagen, dus een wonderlijke vertooning. 

Denzelve binnestaande, wierd aan hem gevraagt, hoe het kwam hij de paarden en 
wagen niet hadde medegebragt, waarop hij zeide, omdat hij geen geld hadde tot 
transport daarvan, dat hij geen duit 's lands geld hadde genoten en nu afgedankt ware 
(gelijk bleek uit zijn declaratoir van de Municip. van Haarlem) genoodzaakt was 
geweest bij een boer buiten Haarlem, genaamd Jan Langewijk in de 
Steenemuurstraat zijn paarden en wagen te brengen, daarop f 6:-:- te nemen om te 
reizen en voorts met denzelve ware overeengekomen hem 10 stuivers daags voor ider 
paard te zullen betalen, dog zoo dezelven niet binnen 11 dagen gelost worden, den 
boer de wagen en paarden kan eigenen. 

De vergadering dit met verontwaardiging aangehoort hebbende en in vreze zijnde, 
dat heel de boel weg zal zijn, wierd na deliberatie geresolveert om hem met Willem 
Daamen morgenogtent vroeg naar Haarlem te zenden, en te zien of de wagen en 
paarden nog te bekomen is en W. Daamen een qualificatie ter hand te stellen met een 
brief aan de Municip. van Haarlem met verzoek om des nodig zijnde hem de 

16e November eerstkomende, des morgens ten tien uren.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 11e November 1799, het 5e jaar 
der Bat. vrijheid.

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

Vergadering gehouden op maandag den 11e 
November 1799 het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid.

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

geteekent.
De voorzitter zegt dat de reden tot het beleggen dezer vergadering daarin bestaat, 

dat Jan van Wijngaarden van Utrecht gisterenavond is geretourneerd en hem te 
kennen gegeven dat er twee recruten zijn afgekeurd, zeggende voorts dat er heden 
morgen een voerman uit Haarlem is gearriveert met zijn wagen en één paard, vermits 
zijn tweede paard is gestorven. Alsmede dat hij zondagavond uit de kerk is geroepen, 
vermits er imand met een briefje van de wervers uit Dordt ware gekomen met 
kennisgeving dat zij een man hadden en dat 'sGravendeel denzelve konden krijgen, 
dog niet minder dan 20 ducaten en dat hij daarop aan haar had geschreven dat zij 
bedankt wierden, voor hare werkzaamheden, dat de Municip. alhier haar woord hield 
om een ducaat boven het werfgeld te betalen, maar meer niet en derhalven geen 20 
ducaaten konden besteed worden, hopende daaraan welgedaan te hebben.

De vergadering keurt het gedane van de voorzitter goed en neemt hetzelve voor 
notificatie aan.

Voorts word in deliberatie gebragt hoe verder te handelen met de werving en 
geresolveert tot wederopzeggens een ducaat boven de werfgelden aan de wervers 
toe te blijven leggen, verder word geresolveert om van al hetgene er verrigt is, per 
missive kennis te geven aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas met 
bijvoeging dat deze vergadering vertrouwt gehouden te zullen werden het niet verder 
te hebben kunnen brengen, en dus buiten de termen van het decreet.

Waarna de burger Reijer Kranendonk, ook van Haarlem arriveerde, dog zonder 
paarden en wagen, dus een wonderlijke vertooning.

Denzelve binnestaande, wierd aan hem gevraagt, hoe het kwam hij de paarden en 
wagen niet hadde medegebragt, waarop hij zeide, omdat hij geen geld hadde tot 
transport daarvan, dat hij geen duit 's lands geld hadde genoten en nu afgedankt ware 
(gelijk bleek uit zijn declaratoir van de Municip. van Haarlem) genoodzaakt was 
geweest bij een boer buiten Haarlem, genaamd Jan Langewijk in de 
Steenemuurstraat zijn paarden en wagen te brengen, daarop f 6:-:- te nemen om te 
reizen en voorts met denzelve ware overeengekomen hem 10 stuivers daags voor ider 
paard te zullen betalen, dog zoo dezelven niet binnen 11 dagen gelost worden, den 
boer de wagen en paarden kan eigenen.

De vergadering dit met verontwaardiging aangehoort hebbende en in vreze zijnde, 
dat heel de boel weg zal zijn, wierd na deliberatie geresolveert om hem met Willem 
Daamen morgenogtent vroeg naar Haarlem te zenden, en te zien of de wagen en 
paarden nog te bekomen is en W. Daamen een qualificatie ter hand te stellen met een 
brief aan de Municip. van Haarlem met verzoek om des nodig zijnde hem de 



behulpzame hand te bieden ter bekoming van 't geld dat Reijer Kranendonk van den 
lande competeert. 

Willem Daamen nam dat aan en wierd door de voorzitter met goedvinden van de 
vergadering f 26:-:- ter hand gesteld, dog Reijer Kranendonk, door de bode zulks 
gezegt zijnde, wilde volstrekt niet mee gaan, en doen is de commissie aan Willem 
Daamen alleen opgedragen. 

Voorts stond Jan van Wijngaarden binnen, en deed verslag van zijne Utrechtsche 
reis, hoofdzakelijk daarin bestaande, dat er twee van de vier zijn afgekeurd en dat hij 
om schielijk geholpen te worden, was genoodzaakt geweest, aan een sergeant een 
fooij te geven, alsmede dat 'er geen gelegenheid ware geweest, om het volk aan land 
te inquartieren en zij dus het noodige voor haar hadden aangekogt tot gebruik, dat hij 
den Rotterdammer hadde doen transporteeren door een ander tot Rotterdam en 
Gijsbert de Ruiter hadde meegebracht tot deze plaats, gevende voorts een rekening 
over van de verteering, welke bedroeg f 44:4:4, waarvan f 9:15:12 door hem en het 
overige door L. Dekker van Strijen was voorgeschoten, waarop hij het geld van den 
Rotterdammer na aftrek van gemelde f 9:15:12 terug gaf en door de vergadering 
goedgevonden, daar hij het aan overliet om hem zesentwintig stuivers daags voor 
zijne reis te geven, en dus f 5:4:- in de vier dagen, welke hem door de voorzitter 
wierden ter hand gesteld. 

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 3 November I.I. houdende dat de manschappen welke door de 
gemeentebestuuren tot completeering der Bataafsche armee, in evenredigheid van 
drie man voor elke grondvergadering konform den aanschrijving van 22 October I.I. 
moeten worden aangenomen en gelevert, voor geenen minderen tijd van dienst dan 
voor 6 jaren moeten worden aangenomen, dog wel voor langer. Aangenomen voor 
notificatie. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e November 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Zaturdag den 16e 
November 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid 

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

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, dato 5 November 1799, inhoudende om aan hetzelve bestuur binnen den tijd 
van 14 dagen na den ontfangst dier resoluite in te zenden copien van alle zodanige 
plaatzelijke placaten, publicatien en ordonnantien of keuren als er tot voorkoming van 
't bederf der visscherijen in deze gemeente tot heden in observantie zijn. 
Vermits niets daarvan in deze gemeente voorhanden is, is deze aanschrijving voor 
notificatie aangenomen. 

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur dato als boven, inhoudende, een 
ampele missive van den agent van Inwendige Politie geschreven aan opgemeld 
bestuur hoofdzakelijk behelzende een bevel om naaukeurig te letten op alle zodanige 
perzonen welke maar eenigzints verdagt worden gehouden van met den vijand 

behulpzame hand te bieden ter bekoming van 't geld dat Reijer Kranendonk van den 
lande competeert. 

Willem Daamen nam dat aan en wierd door de voorzitter met goedvinden van de 
vergadering ƒ 26:-:- ter hand gesteld, dog Reijer Kranendonk, door de bode zulks 
gezegt zijnde, wilde volstrekt niet mee gaan, en doen is de commissie aan Willem 
Daamen alleen opgedragen.

Voorts stond Jan van Wijngaarden binnen, en deed verslag van zijne Utrechtsche 
reis, hoofdzakelijk daarin bestaande, dat er twee van de vier zijn afgekeurd en dat hij 
om schielijk geholpen te worden, was genoodzaakt geweest, aan een sergeant een 
fooij te geven, alsmede dat 'er geen gelegenheid ware geweest, om het volk aan land 
te inquartieren en zij dus het noodige voor haar hadden aangekogt tot gebruik, dat hij 
den Rotterdammer hadde doen transporteeren door een ander tot Rotterdam en 
Gijsbert de Ruiter hadde meegebracht tot deze plaats, gevende voorts een rekening 
over van de verteering, welke bedroeg f 44:4:4, waarvan f 9:15:12 door hem en het 
overige door L. Dekker van Strijen was voorgeschoten, waarop hij het geld van den 
Rotterdammer na aftrek van gemelde f 9:15:12 terug gaf en door de vergadering 
goedgevonden, daar hij het aan overliet om hem zesentwintig stuivers daags voor 
zijne reis te geven, en dus f 5:4:- in de vier dagen, welke hem door de voorzitter 
wierden ter hand gesteld.

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 3 November l.l. houdende dat de manschappen welke door de 
gemeentebestuuren tot completeering der Bataafsche armee, in evenredigheid van 
drie man voor elke grondvergadering konform den aanschrijving van 22 October l.l. 
moeten worden aangenomen en gelevert, voor geenen minderen tijd van dienst dan 
voor 6 jaren moeten worden aangenomen, dog wel voor langer. Aangenomen voor 
notificatie.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 16e November 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Zaturdag den 16e 
November 1799, het 5e jaar der Bataafsche 
Vrijheid

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

Is gelezen een aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, dato 5 November 1799, inhoudende om aan hetzelve bestuur binnen den tijd 
van 14 dagen na den ontfangst dier resoluite in te zenden copien van alle zodanige 
plaatzelijke placaten, publicatien en ordonnantien of keuren als er tot voorkoming van 
't bederf der visscherijen in deze gemeente tot heden in observantie zijn.
Vermits niets daarvan in deze gemeente voorhanden is, is deze aanschrijving voor 
notificatie aangenomen.

Is gelezen een aanschrijving van hetzelve bestuur dato als boven, inhoudende, een 
ampele missive van den agent van Inwendige Politie geschreven aan opgemeld 
bestuur hoofdzakelijk behelzende een bevel om naaukeurig te letten op alle zodanige 
perzonen welke maar eenigzints verdagt worden gehouden van met den vijand 



geheuld of veraderlijk gehandeld te hebben of zodanige die zich nog buiten de 
respective gemeentens bevinden en die uit hoofde van vorige gedragingen als van de 
plaats werwaarts zij zijn vertrokken als verdagt moeten worden geconsidereert of 
zodanige die zig verstout hebben, om behoorlijk paspoort van het gouvernement te 
vragen, en daarmede gexuurieerd zig buiten 's lands te begeeven en alzoo den 
algemeenen vijand in zijne heilloze oogmerken te begunstigen en eenmaal den 
vernietigden stadhouderlijken zetel op derzelver puinhopen te herstellen en alle 
zodanige perzonen ontdekkende, te zorgen dat deze in gevolge de proclamatie van 
23 Augustus 1.1. worden gestraft. 

Aangenomen indien zodanige perzonen zig opdoen, na de aanschrijving stiptelijk te 
handelen. 

Voorts wierd na deliberatie goedgevonden om P. Verkerk hedenavond alhier te 
verzoeken ten einde met hem te spreken over het thuisgekomen paard. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw. 
Dezelve afgelopen zijnde, wierd de herschouw bepaald op Zaturdag den 23 
November a.s. des namiddags ten 3 uuren. 

Tegen den avond arriveerde Willem Daamen en Matthijs Mooren elk met hun 
wagen en paarden van Haarlem. 

Dezelve binnengekomen zijnde, wierd eerst aan Willem Daamen gevraagt hoeveel 
hij hadde uitgegeven. Denzelve daar opgave van gedaan hebbende bleek dat hij met 
zijn weekgeld daarbij gereekent, behalve de f 26:-:- die hij reeds ontfangen had, nog 
moest trekken f 34:6:8 en Matthijs Mooren zeide, dat hij voor zijn paarden had 
uitgegeven f 18:18:8, waarop eenige aanmerkingen wierden gemaakt, dog dezelve 
konden bij hem niet baten bij welke f 18:18:8 gevoegt zijn weekgeld, bedroeg het een 
met 't ander f 43:5:8 en wierden zij beiden gezegt hun geld bij den schout te kunnen 
krijgen. 

Vervolgens verscheen Pieter Verkerk, met denzelve nu over alle de paarden en 
hoe dezelve best te verkopen gesproken zijnde, was dezelve met de Municip. van 
oordeel dat het beter ware er koopdag van te houden. als zij naar de Gorcumsche 
mart te zenden, en wierd de dag der verkoping bepaald op eerstkomende Maandag 
den 18 November des namiddags 3 uren. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e November 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e 
november 1799 het 5e jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent van Gink en van Strijen. 

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

geteekent. 
Is na deliberatie geresolveert om aan het Departementaal Bestuur van Schelde en 

Maas op te geven de kosten welke voor de Municip. zijn betaalt omtrent het 's lands 
geld hetwelk den voerlieden competeert en niet ontfangen hebben, alsmede hetgeen 
zij hebben uitgegeven voor fourage aan de paarden en hetgeen hunne terugreis heeft 
gekost met verzoek van restituite van 't een en ander. 

geheuld of veraderlijk gehandeld te hebben of zodanige die zich nog buiten de 
respective gemeentens bevinden en die uit hoofde van vorige gedragingen als van de 
plaats werwaarts zij zijn vertrokken als verdagt moeten worden geconsidereert of 
zodanige die zig verstout hebben, om behoorlijk paspoort van het gouvernement te 
vragen, en daarmede gexuurieerd zig buiten 's lands te begeeven en alzoo den 
algemeenen vijand in zijne heilloze oogmerken te begunstigen en eenmaal den 
vernietigden stadhouderlijken zetel op derzelver puinhopen te herstellen en alle 
zodanige  perzonen ontdekkende, te zorgen dat deze in gevolge de proclamatie van 
23 Augustus l.l. worden gestraft.

Aangenomen indien zodanige perzonen zig opdoen, na de aanschrijving stiptelijk te 
handelen.

Voorts wierd na deliberatie goedgevonden om P. Verkerk hedenavond alhier te 
verzoeken ten einde met hem te spreken over het thuisgekomen paard.

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw.
Dezelve afgelopen zijnde, wierd de herschouw bepaald op Zaturdag den 23 
November a.s. des namiddags ten 3 uuren.

Tegen den avond arriveerde Willem Daamen en Matthijs Mooren elk met hun 
wagen en paarden van Haarlem.

Dezelve binnengekomen zijnde, wierd eerst aan Willem Daamen gevraagt hoeveel 
hij hadde uitgegeven. Denzelve daar opgave van gedaan hebbende bleek dat hij met 
zijn weekgeld daarbij gereekent, behalve de f 26:-:- die hij reeds ontfangen had, nog 
moest trekken f 34:6:8 en Matthijs Mooren zeide, dat hij voor zijn paarden had 
uitgegeven f 18:18:8, waarop eenige aanmerkingen wierden gemaakt, dog dezelve 
konden bij hem niet baten bij welke f 18:18:8 gevoegt zijn weekgeld, bedroeg het een 
met 't ander f 43:5:8 en wierden zij beiden gezegt hun geld bij den schout te kunnen 
krijgen.

Vervolgens verscheen Pieter Verkerk, met denzelve nu over alle de paarden en 
hoe dezelve best te verkopen gesproken zijnde, was dezelve met de Municip. van 
oordeel dat het beter ware er koopdag van te houden. als zij naar de Gorcumsche 
mart te zenden, en wierd de dag der verkoping bepaald op eerstkomende Maandag 
den 18 November des namiddags 3 uren.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e November 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e 
november 1799 het 5e jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent van Gink en van Strijen.

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

geteekent.
Is na deliberatie geresolveert om aan het Departementaal Bestuur van Schelde en 

Maas op te geven de kosten welke voor de Municip. zijn betaalt omtrent het 's lands 
geld hetwelk den voerlieden competeert en niet ontfangen hebben, alsmede hetgeen 
zij hebben uitgegeven voor fourage aan de paarden en hetgeen hunne terugreis heeft 
gekost met verzoek van restituite van 't een en ander.



De voorzitter proponeert om de brandspuit nog eens te lugten in dit najaar en is 
conform geconcludeert, zullende den brandmeester die het zijn tour is daarvan kennis 
werden gegeven. 

Voorts is na deliberatie geresolveert de volgende huizen in het brandgeweer aan te 
slaan, als 
Andries Verkerk 	 1 brandemmer 
Reinier van Waardenburg 	1 lantaarn en 1 leer van 10 sporten met haken 
Arie R. Smits op de Stee 	 2 dekkluijven 
Hendrik de Ruiter op de stee 	 2 dekkluijven 
Pierre le Brun 	 1 lantaarn 
Dirk L. van der Linden 	 1 leer met haken van 12 sporten 
David den Hartog, in de Rijkestraat 	2 dekkluijven 
Abraham de Ruijter 	 1 leer met haken van 14 sporten 
Gerrit de Ruijter 	 1 leer van 12 sporten met haken en 1 lantaarn 
en Teunis Lamme 	 1 leer van 20 sporten 

Zijn gecompareert de diaconen dezer plaats met verzoek om uit hoofde van de 
groote nood der armencas een collecte te mogen doen hetwelk hun zeer gaarne word 
geaccordeert met toewensching van goed succes daarop. 

De voorzitter geeft te kennen dat de wed. Piet Pluimert volstrekt geen 
klapwakersgeld betaalt en stelt voor haar door de bode te laten aanzeggen om voor 
het vervolg daarvoor zorg te dragen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert. 
Vervolgens is goedgevonden en geresolveert de volgende huizen in het 

klapwakersgeld aan te slaan. 
Als Andries Verkerk per maand 	f -:2:- 
Reinier van Waardenburg 	f -:2:- 
Arij R. Smits 	 f -:2:- 
Hendrik de Ruiter 	 f -:2:- 
Pierre le Brun 	 f -:1:- 
Dirk L. van der Linden 	 f -:1;- 
Pieter Heijkoop 	 f -:1:- 
David den Hartog 	 f -:2:- 
Jan A. van der Giessen 	 f -:2:- 
Abraham de Ruijter 	 f -:2:- 

Frans Bijvank, mede nog niet aangeslagen zijnde, is in advijs gehouden tot een 
volgende vergadering, en is goedgevonden een quohier van het klapwakersgeld 
alsdan geheel te revideeren, alles te beginnen met aanstaande nieuwe jaar. 

Voorts schede de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 1 December 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel secretaris. 

Vergadering gehouden op Zondag den 1 December 1799 
het 5e jaar der Bataafsche vrijheid, abs. Bijvank, Bongers 
en Van der Giessen. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorigaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

De voorzitter proponeert om de brandspuit nog eens te lugten in dit najaar en is 
conform geconcludeert, zullende den brandmeester die het zijn tour is daarvan kennis 
werden gegeven.

Voorts is na deliberatie geresolveert de volgende huizen in het brandgeweer aan te 
slaan, als
Andries Verkerk 1 brandemmer
Reinier van Waardenburg 1 lantaarn en 1 leer van 10 sporten met haken
Arie R. Smits op de Stee 2 dekkluijven
Hendrik de Ruiter op de stee 2 dekkluijven
Pierre le Brun 1 lantaarn
Dirk L. van der Linden 1 leer met haken van 12 sporten
David den Hartog, in de Rijkestraat 2 dekkluijven
Abraham de Ruijter 1 leer met haken van 14 sporten
Gerrit de Ruijter 1 leer van 12 sporten met haken en 1 lantaarn
en Teunis Lamme 1 leer van 20 sporten

Zijn gecompareert de diaconen dezer plaats met verzoek om uit hoofde van de 
groote nood der armencas een collecte te mogen doen hetwelk hun zeer gaarne word 
geaccordeert met toewensching van goed succes daarop.

De voorzitter geeft te kennen dat de wed. Piet Pluimert volstrekt geen 
klapwakersgeld betaalt en stelt voor haar door de bode te laten aanzeggen om voor 
het vervolg daarvoor zorg te dragen.

Waarop gedelibereert zijnde, is conform geconcludeert.
Vervolgens is goedgevonden en geresolveert de volgende huizen in het 

klapwakersgeld aan te slaan.
Als Andries Verkerk per maand  f -:2:-
Reinier van Waardenburg f -:2:-
Arij R. Smits f -:2:-
Hendrik de Ruiter f -:2:-
Pierre le Brun f -:1:-
Dirk L. van der Linden f -:1;-
Pieter Heijkoop f -:1:-
David den Hartog  f -:2:-
Jan A. van der Giessen f -:2:-
Abraham de Ruijter  f -:2:-

Frans Bijvank, mede nog niet aangeslagen zijnde, is in advijs gehouden tot een 
volgende vergadering, en is goedgevonden een quohier van het klapwakersgeld 
alsdan geheel te revideeren, alles te beginnen met aanstaande nieuwe jaar.

Voorts scheide de vergadering.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 1 December 1799, het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid

H. Pasman schout T. van de Koppel secretaris.

Vergadering gehouden op Zondag den 1 December 1799 
het 5e jaar der Bataafsche vrijheid, abs. Bijvank, Bongers 
en Van der Giessen.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorigaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 



geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt 

Abraham de Ruijter J.M. met Achie Barendrecht J.D. beide van 's Deel 
en Willem de Geus, J.M. en Jaapje Visser J.D., beide van 's Deel. 

Is gelezen extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 12 November 1.1. houdende een 
bevel om dadelijk en wel uitterlijk binnen 8 dagen na den ontfangst daarvan effect te 
doen sorteeren het decreet van 2 Julij I.I. waarbij dadelijk van derzelver posten 
vervallen worden verklaard, alle perzonen welke eenig ampt, bediening of pensioen, 
hetzij departementaal of plaatselijk bedienen of genieten, en zig niet voor of op den 31 
Julij 1798 in het stemregister dezer gemeente hebben gedaan inschrijven, uitgezon-
derd evenwel gepensioneerde militairen. 
2° om die openvallende posten ter hunner begeving staande, binnen agt dagen te 
vervullen. 
3° om nominatien in te zenden, voordrachten te doen of kennis van de vacatures te 
geven, wegens zodanige ampten welke uit voorsz. hoofde vacant zijn geworden, en 
waarom het voorenstaande aan hun staat met opgave van de redenen waarom zij 
sustineeren dat de post vacant zij, mede binnen 8 dagen. 
4° dat de beoordeeling der wettigheid of onwettigheid van de redenen welke mogten 
worden ingebragt door den amptenaren op den 31e juli] 1798 nog niet ingeschreven in 
de eerste plaats zal gescheiden door dengenen ter wiens beschikking de post staat, 
onverkort hun regt om zich, ter plaatze waar zij nodig zullen oordeelen, te beklagen. 
5° dat provisioneel omtrent eenige amptenaren het voorsz. decreet nog niet moet 
werden ter execuite gelegt en dewelke worden opgenoemt. 

Welke aanschrijving voor notificatie is aangenomen. 
Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van dato 15 November 

I.I. hoofdzakelijk inhoudende eenige nadere bepalingen relatief de aanwerving en 
werving van manschappen voor 's lands armee. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld, dat daar door ons reeds gedaan is en nog gedaan word wat mogelijk is, 
en zulks aan het gemelde bestuur gedetailleerd is opgegeven, om daarin te berusten 
en dus gem. aanschrijving voor notificatie aan te nemen. 

De voorzitter geeft te kennen, dat hij in de voorleden week den burger Maasdam, 
schout van Strijen, heeft gesproken en dat denzelve hem heeft gezegt, dat de 
Municipaliteit van Strijen een missive heeft geschreven aan het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas, houdende verzoek dat de kosten, welke veroorzaakt 
zijn door de leverantie van wagens, paarden en voerlieden ten dienste van de lande 
mogen werden omgeslagen over dit gehele departement, hem verzoekende daar ook 
gebruik van te maken. Dat hij hem daarop hadde geantwoord dat de Municip. alhier 
ook reeds over die materie hadde geschreven, dog alleen maar om restituite van 
eenige kosten, dog dat hij de copie van hunne brief wel eens wilde inzien, en aan 
deze vergadering voordragen. Dat hij daarop copie van dezelve had ontfangen, 
dewelke hij overgaf en door de secretairs wierd gelezen, gelijk ook de copie der 
missive door deze vergadering geschreven, door de secretaris ter tafel wierd gebragt 
en gelezen. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering er niet voor, om zodanig een brief 
te schrijven, vermits reeds bijna alles wat daarin vervat is, door deze vergadering is 
voorgedragen, maar liever dat de voorzitter (waartoe hij zig vrijwillig aanbood) aan de 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt 

Abraham de Ruijter J.M. met Achie Barendrecht J.D. beide van 's Deel
en Willem de Geus, J.M. en Jaapje Visser J.D., beide van 's Deel.

Is gelezen extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 12 November l.l. houdende een 
bevel om dadelijk en wel uitterlijk binnen 8 dagen na den ontfangst daarvan effect te 
doen sorteeren het decreet van 2 Julij l.l. waarbij dadelijk van derzelver posten 
vervallen worden verklaard, alle perzonen welke eenig ampt, bediening of pensioen, 
hetzij departementaal of plaatselijk bedienen of genieten, en zig niet voor of op den 31 
Julij 1798 in het stemregister dezer gemeente hebben gedaan inschrijven, uitgezon-
derd evenwel gepensioneerde militairen.
2° om die openvallende posten ter hunner begeving staande, binnen agt dagen te 
vervullen.
3° om nominatien in te zenden, voordrachten te doen of kennis van de vacatures te 
geven, wegens zodanige ampten welke uit voorsz. hoofde vacant zijn geworden, en 
waarom het voorenstaande aan hun staat met opgave van de redenen waarom zij 
sustineeren dat de post vacant zij, mede binnen 8 dagen.
4° dat de beoordeeling der wettigheid of onwettigheid van de redenen welke mogten 
worden ingebragt door den amptenaren op den 31e julij 1798 nog niet ingeschreven in 
de eerste plaats zal gescheiden door dengenen ter wiens beschikking de post staat, 
onverkort hun regt om zich, ter plaatze waar zij nodig zullen oordeelen, te beklagen.
5° dat provisioneel omtrent eenige amptenaren het voorsz. decreet nog niet moet 
werden ter execuite gelegt en dewelke worden opgenoemt.

Welke aanschrijving voor notificatie is aangenomen.
Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van dato 15 November 

l.l. hoofdzakelijk inhoudende eenige nadere bepalingen relatief de aanwerving en 
werving van manschappen voor 's lands armee. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld, dat daar door ons reeds gedaan is en nog gedaan word wat mogelijk is, 
en zulks aan het gemelde bestuur gedetailleerd is opgegeven, om daarin te berusten 
en dus gem. aanschrijving voor notificatie aan te nemen.

De voorzitter geeft te kennen, dat hij in de voorleden week den burger Maasdam, 
schout van Strijen, heeft gesproken en dat denzelve hem heeft gezegt, dat de 
Municipaliteit van Strijen een missive heeft geschreven aan het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas, houdende verzoek dat de kosten, welke veroorzaakt 
zijn door de leverantie van wagens, paarden en voerlieden ten dienste van de lande 
mogen werden omgeslagen over dit gehele departement, hem verzoekende daar ook 
gebruik van te maken. Dat hij hem daarop hadde geantwoord dat de Municip. alhier 
ook reeds over die materie hadde geschreven, dog alleen maar om restituite van 
eenige kosten, dog dat hij de copie van hunne brief wel eens wilde inzien, en aan 
deze vergadering voordragen. Dat hij daarop copie van dezelve had ontfangen, 
dewelke hij overgaf en door de secretairs wierd gelezen, gelijk ook de copie der 
missive door deze vergadering geschreven, door de secretaris ter tafel wierd gebragt 
en gelezen.

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering er niet voor, om zodanig een brief 
te schrijven, vermits reeds bijna alles wat daarin vervat is, door deze vergadering is 
voorgedragen, maar liever dat de voorzitter (waartoe hij zig vrijwillig aanbood) aan de 



burgers Beelaerts en Vermaat, leden van dat bestuur, ider een missive over deze 
materie zal schrijven. 

De commissie uit de Municip. welke gisteren de straat en schoorsteenschouw heeft 
gehad, beklaagt zig, dat zij verscheide schoorsteenen en op veelen plaatsen straten 
niet in order heeft bevonden, en dat er veele zijn, die zig er weinig over bekreunen, dat 
zij dus van oordeel zijn, dat 'er zulks zoo niet meer door kan. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om ten overvloede aanstaande 
Zondag nogmaals een publicatie te doen, houdende dat voortaan ider moet zorgen 
des zaterdagsmiddags ten twee uuren zijn schoorsteenen in order te zijn en de straten 
geschopt op poene van 30 stuivers boete, zonder eenige verschooning. 

C. van Gink geeft te kennen vernomen te hebben dat er bij Arij D. Bijl met de 
lantaarn gezwingeld word en door anderen daarop gezondigd. Waarop gedelibereerd 
zijnde is goed gevonden de bode morgen ogtent rond te zenden en het zoodanig 
bevindende, hem alsmede andere te bekeuren in de boete van f 3:-:- conform het 
brandreglement. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 12 December 1799 het 5e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Donderdag den 
12e December 1799, het 5e jaar der Ba-
taafsche Vrijheid. 

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

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 26 November 1799, houdende aanschrijving om binnen den tijd van 
14 dagen na den ontfang aan gemeld bestuur berigt in te zenden of er ook 
genootschappen en maatschappijen in deze gemeente zig bevinden, wier 
werkzaamheden de huishoudkundige belangens des vaderlands ten doel hebben, en 
zodanige er niet zijnde, insgelijks binnen 14 dagen aan hetzelve bestuur daarvan te 
berigten. 

Aangenomen, vermits zoodanige genootschappen zig hier niet bevinden, daarvan 
aan het gemelde bestuur hierover bericht te doen toekomen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 29 November I.I. 
houdende aanschrijving om die burgers, welke ingevolge decreet van 't 
vertegenwoordigend lighaam in dato 2 September I.I. en de daarop gevolgde circulaire 
aanschrijving dier vergadering van den 7e derzelver maand nummer 2 ten bewaring 
van de inwendige rust en veiligheid binnen hare gemeente mogten zijn gewapend op 
op eene honorabele wijze te licentiëeren, en voor dezelver betoonde ijver te 
bedanken. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de finantieele commissie over het voormalig 
gewest Holland d.d. 5 December I.I. houdende om voor het einde dezer maand aan 
hun in te zenden eene met dag en datum gespecificeerde declaratie van alle zodanige 
onkosten en uitschotten, welke bij het inwerking brengen der heffing van 8 pr Ct. van 5 
December 1797 voor de marine door ons zijn geimpendeerd, met een behoorlijk 
declaratoir daaronder, geteekent door de president en de secretaris. Waarop 
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gedelibereert zijnde, is den secretaris gelast te zorgen dat die rekening op zijn tijt werd 
verzonden. 

Is gelezen een missive vn den burger Ris van dato 9 December 1.1. inhoudende een 
informatie, indien wij nog geld van het land te vorderen hebben van leverantien &c. 
aan de Hollandsche troupes gedaan, ons dan voor het einde dezer maand bij request 
moeten adresseeren aan den agent van Oorlog. 

Met dankzegging aangenomen ons daarna te zullen gedragen. 
Is gelezen een extract uit de notulen van het departementaal bestuur van Schelde 

en Maas, dato 6 December I.I. houdende aanschrijving om ter voorkoming van de 
verdere verspreiding der thans grasseerende ziekte onder het rundvee soigneuslijk te 
waken, tegen den invoer van alle stoffen, welke die besmetting kan overbrengen of 
voortplanten, en speciaal te zorgen, dat de smetstoffen zelve niet werden ingevoerd of 
van besmette naar onbesmette plaatsen vervoerd. Aangenomen zig daarna stiptelijk 
te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het zelve bestuur, dato 6 december 1799, 
houdende aanschrijving om alle mogelijke gepaste en voldoende middelen in het werk 
te stellen om het verblijf van twee perzonen, genaamd Cathelin en Chapelle, welke zig 
hebben schuldig gemaakt aan het fabriceeren van valsche wisselbrieven, te 
ontdekken en ze te doen arresteeren en den agent van inwendige politie daarvan te 
verwittigen, zijnde het signalement van dezelve perzonen daarbij gevoegd. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 6 December 1799 
houdende aanschrijving dat alle gemeentebestuuren welke hunne manschappen nog 
niet hebben geleverd voor de legermagt van den staat, zullen hebben te zorgen dat 
dezelve binnen 14 dagen na den ontfangst dezer aanschrijving te Utrecht zig 
bevinden, vermits daar niet aan voldoende, zig zelve te wijten hebben de nadeelige 
gevolgen welke daaruit voor den finantie harer gemeente kunnen geboren worden. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert de burgerij dezer plaats op te roepen 
tegen Maandag den 16e December des namiddags ten 3 uuren in het regthuis alhier 
ten einde met dezelve over de aanwerving van de manschappen te spreeken. 

Is gelezen een publicatie van het uitvoerend bewind van den 1 e December 1799, 
betrekkelijk het nationaal feest, hetwelk over de geheele Bataafsche republiek staat 
houden te worden den 19 December aanstaande ter gedagtenis van de gesloten 
capitulatie tusschen de generaalen chef Brune en den Hertog van Jork en het nu 
geheel verlaten van den Bataafschen grond door het Engelsch Russisch leger, ter 
vereering van den roem door de vereenigde Fransche en Bataafsche armee behaald, 
ter nagedachtenis van die helden welke op het bed van eer zijn gesneuveld ter 
opwekking van vaderlandsliefde en vereeniging van alle welmeenende tot eenen zin 
en gevoelen om den staatsregeling getrouwelijk aan te kleven en 't vaderland en de 
vrijheid te behouden, wordende de plechtigheden welke er alsdan plaats moeten 
hebben, in eenige artijkelen opgegeven. 

En wel art. 2 dat zodanig feest zal beginnen des morgens ten 8 uuren, wanneer het 
canon met 21 schoten zal worden gelost en de klokken een uur zullen speelen, 
alsmede de nationale vlaggen van de torens en publieke gebouwen zullen waaijen. 
Aangenomen zig daarna te zullen gedragen terwijl den schout op zig neemt om de 
commiesen aan de Wagt te verzoeken dat 't canon dan en ten 12 en 4 werden gelost. 

Art. 3 dat ten 9 uren zal werden afgekondigt een proclamatie, strekkende om het 
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Bataafsche volk tot deelneming in die vreugde en plechtigheden van dit feest uit te 
nodigen, en zulks op de meest plegtige wijze. Aangenomen daaraan te zullen voldoen 
en wel zoo, dat de geheel Municipaliteit daarbij zal tegenwoordig zijn. 

Art. 4 dat ten 4 uuren in alle gemeentens in daartoe geschikte openbare gebouwen 
een plegtige redevoering zal werden gehouden, ingerigt om de gemoederen op te 
wekken tot eene betamelijke vreugde over de redding des vaderlands uit den jongsten 
nood en tot dankbaarheid aan den Albestuurder. En dat door het gemeentebestuur 
een, of ook wel zulks nodig geoordeelt zijnde meer perzonen daartoe geschikt zullen 
werden verzogt, gequalificeert tot het uitspreken van deze redevoering. 

Aangenomen zig ook daarna te gedragen en geresolveert den predikant dezer 
plaatze daartoe per commissie te verzoeken, tot welke commissie zijn benoemt den 
schout en de president. 

Art. 5 dat ten half 12 ure de Fransche en Bataafsche militairen, alsmede de 
gewapende burgercorps, zullen in de wapenen komen, alle verciert met groene takken 
op hunne hoeden en zig begeven naar een aan te wijzen plaats, werwaards ten 12 
uren onder het herhaald lossen van het kanon en 't spelen der klokken, zig bij dezelve 
onder een behoorlijk geleide vervoegen. 

Zullen Commissien uit de respective Municipaliteiten, welke zig onder eenig 
gepaste aanspraak billijke lof zullen toebrengen aan derzelver bewezen trouw en 
bravoure, zover zij mede tot afweering van den vijand zijn uitgetogen, mitsgaders 
derzelver standvastigheid en waardige contenance zoo ver hunne tegenwoordigheid 
op andere plaatsen tot handhaving der publieke rust, tot beveiliging der 
geconstitueerde magten als anderzints wierd vereischt, en dat na het eindigen dier 
aanspraak en na een drievoudig salvo uit het klein geweer gezegde commissie uit de 
Municip. zich weder vandaar zal begeven op gelijke wijze als dezelve derwaards was 
gekomen, waarna de militairen en burgercorpsen of terstond of na een plegtige optogt 
door de voornaamste straten der stad of plaats zig wederom uit de wapenen zullen 
begeven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om het kanon ten 12 uuren wederom 
te lossen en de klokken een uur te luijden, dog voorts oordeelde de vergadering, dat 
de burgers Bongers en Verijp, als zijnde leden van de gewapende burgerwagt alhier, 
omtrent het doen der aanspraak niet behoorden te stemmen, 't welk ook conform 
wierd geconcludeert. 

Voorts in deliberatie gebragt zijnde of er zodanig aanspraak zal werden gedaan en 
of dezelve door een commissie of wel door de schout en de vijf overige leden bij 
monde van een die daartoe nader zoude werden benoemt, zal gescheiden, was het 
advis van de schout, en bijna alle de leden, dat de vijf overige leden met de schout die 
commissie gezamentlijk zullen uitmaken en voorts de conclusie in omvraag gebragt 
zijnde, waren er twee leden voor dat de aanspraak zal werden gedaan door een 
commissie uitmakende de schout en vijf overige leden der Municip., dog drie leden, en 
dus de meerderheid oordeelde, dat er geen termen in de publicatie voorhanden zijn, 
die het gebieden om aan de gewapende burgermagt alhier zodanig een aanspraak te 
doen en derhalve waren dezelve ertegen. 

Dat vervolgens ten vier uuren voor de laatste maal het canon zal werden gelost, en 
de klokken bespeeld gedurende een half uur tijds, terwijl het aan een ider vrij en 
onverlet gelaten word om den avond in gepaste vrolijkheid door te brengen en 
eindelijk eene aanbeveling om hetzij door illuminatien van een of ander stedelijk of 
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plaatselijk gebouw, of door andere vervrolijkingen, zoveel tot de heilrijke oogmerken 
van dien dag door te brengen als mogelijk is. En is geresolveert behalven het lossen 
van het canon en het luiden van de klokken ook des avonds de regtkamer te 
illumineeren. 

Is gelezen een publicatie van dato 4 December I.I. inhoudende dat 'er op Vrijdag 
den 27 December a.s. een collecte moet werden gedaan over de gehele Bataafsche 
republiek voor onze ongelukkige landgenoten in Noord Holland, die met de invasie 
van de Engelsche en Russische troupes zoo zeer gelezen hebben, en zulks door 
zodanige perzonen als de Municipaliteiten daartoe geschikt zullen oordeelen, en de 
penningen gratis zonder eenige kosten te bezorgen binnen 8 dagen na den ontfangst 
ten comptoire van den ontfanger te Dordrecht. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om die collecte te doen, door de leden 
der Muncicip., schout, secretaris en bode, in vijf onderscheide commissien, ider van 2 
perzonen, waarop men overging om te looten en de uitkomst bleek, dat getrokken 
hadden 
no. 1 een gedeelte van het dorp: Bijvank en de bode 
no. 2 het andere gedeelte van het dorp: de schout en Verijp 
no. 3 de Wagt: Bonger en Smits 
no. 4 de Schenkeldijk: van Gink en de secretaris 
en nummer 5 Nieuw Bonaventura: Van Strijen en Van der Giessen 
en dat van deze collecte den 22e December 1799 een nadere bekendmaking aan den 
volke zal werden gedaan. 

Den burger Bongers word onder den aandagt gebragt en herinnert, om een nieuw 
poldertje voor de turfton te maken, hetwelk hij aanneemt om ten eersten te doen. 

Voorts schede de vergadering. 

Den 16e December de vergadering bijeen zijnde, gaf de burger van Gink te 
kennen, dat hij Zaturdag I.I. bij de schouw bevonden had, dat de schoorsteen van 
Jacob Snijders niet in order was en dat hij hem daarom had bekeurt in de boete van 
30 stuivers, dat hij hem gisteren aan de schout had gezegt en die hem heden morgen 
de bode had gezonden om binnen 3 maal 24 uuren de boete te betalen. Dat hij 
daarop bij hem was geweest, en zig zeer brutaal had aangesteld en gezegt had, hij de 
boete niet verschuldigt ware en ook niet zou betalen. Dat hij hem daarom voor de 
Municip. had laten citeeren. 

Hij, gecompareerd zijnde, wierd hem door de voorzitter gezegt dat hij de boete 
moest betalen. Waarop hij zeide dat hij zijn schoorsteen geveegt had even te voren 
dat Van Gink bij hem kwam, en dat hij dus de boete niet verschuldigt was, ja, hij 
maakte zelfs van Gink voor een leugenaar uit en zulks op een zeer brutale wijs, totdat 
hem de voorzitter eindelijk zeide, ingeval hij niet maakte dat de boete op zijn tijd er 
was, de gevolgen zoude ondervinden, die niet aangenaam voor hem zouden zijn, 
waarop hij vertrok met te zeggen, hij had geen geld en kon dus niet betalen. Dog het 
was van dat gevolg, dat hij een quartier daarna met zijn geld kwam en betaalde de 
boete. 

Is gelezen een missive van de bailluw van den Lande van Strijen van dato 14 
December I.I. inhoudende om hem binnen den tijt van 8 dagen na ontvangst daarvan 
schriftelijk berigt te zenden, of er ook in deze gemeente ingezetenen gevonden 
worden, welke, schoon in de termen vallende, bij de gelegenheid der enregistratie 
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van dien dag door te brengen als mogelijk is. En is geresolveert behalven het lossen 
van het canon en het luiden van de klokken ook des avonds de regtkamer te 
illumineeren.

Is gelezen een publicatie van dato 4 December l.l. inhoudende dat 'er op Vrijdag 
den 27 December a.s. een collecte moet werden gedaan over de gehele Bataafsche 
republiek voor onze ongelukkige landgenoten in Noord Holland, die met de invasie 
van de Engelsche en Russische troupes zoo zeer gelezen hebben, en zulks door 
zodanige perzonen als de Municipaliteiten daartoe geschikt zullen oordeelen, en de 
penningen gratis zonder eenige kosten te bezorgen binnen 8 dagen na den ontfangst 
ten comptoire van den ontfanger te Dordrecht.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om die collecte te doen, door de leden 
der Muncicip., schout, secretaris en bode, in vijf onderscheide commissien, ider van 2 
perzonen, waarop men overging om te looten en de uitkomst bleek, dat getrokken 
hadden
no. 1 een gedeelte van het dorp: Bijvank en de bode
no. 2 het andere gedeelte van het dorp: de schout en Verijp
no. 3 de Wagt: Bonger en Smits
no. 4 de Schenkeldijk: van Gink en de secretaris
en nummer 5 Nieuw Bonaventura: Van Strijen en Van der Giessen
en dat van deze collecte den 22e December 1799 een nadere bekendmaking aan den 
volke zal werden gedaan.

Den burger Bongers word onder den aandagt gebragt en herinnert, om een nieuw 
poldertje voor de turfton te maken, hetwelk hij aanneemt om ten eersten te doen.

Voorts scheide de vergadering.

Den 16e December de vergadering bijeen zijnde, gaf de burger van Gink te 
kennen, dat hij Zaturdag l.l. bij de schouw bevonden had, dat de schoorsteen van 
Jacob Snijders niet in order was en dat hij hem daarom had bekeurt in de boete van 
30 stuivers, dat hij hem gisteren aan de schout had gezegt en die hem heden morgen 
de bode had gezonden om binnen 3 maal 24 uuren de boete te betalen. Dat hij 
daarop bij hem was geweest, en zig zeer brutaal had aangesteld en gezegt had, hij de 
boete niet verschuldigt ware en ook niet zou betalen. Dat hij hem daarom voor de 
Municip. had laten  citeeren.

Hij, gecompareerd zijnde, wierd hem door de voorzitter gezegt dat hij de boete 
moest betalen. Waarop hij zeide dat hij zijn schoorsteen geveegt had even te voren 
dat Van Gink bij hem kwam, en dat hij dus de boete niet verschuldigt was, ja, hij 
maakte zelfs van Gink voor een leugenaar uit en zulks op een zeer brutale wijs, totdat 
hem de voorzitter eindelijk zeide, ingeval hij niet maakte dat de boete op zijn tijd er 
was, de gevolgen zoude ondervinden, die niet aangenaam voor hem zouden zijn, 
waarop hij vertrok met te zeggen, hij had geen geld en kon dus niet betalen. Dog het 
was van dat gevolg, dat hij een quartier daarna met zijn geld kwam en betaalde de 
boete.

Is gelezen een missive van de bailluw van den Lande van Strijen van dato 14 
December l.l. inhoudende om hem binnen den tijt van 8 dagen na ontvangst daarvan 
schriftelijk berigt te zenden, of er ook in deze gemeente ingezetenen gevonden 
worden, welke, schoon in de termen vallende, bij de gelegenheid der enregistratie 



voor de burgerwapening geweigert hebben, zig te laten inschrijven. Zoo ja, hem 
alsdan hunne namen op te geven. Aangenomen daaraan te voldoen, en hem, alzoo 
deze vergadering niemant weet wie in de termen valt, schriftelijk daarvan te berigten, 
waartoe de secretaris word gelast. 

Is gelezen een missive van de collonel der Gewapende Burgermacht in het 
Departement van Schelde en Maas, dato 11 december I.I. inhoudende informatie dat 
door hem de lieutenant- collonel A. van der Werff Cz. te Dordrecht ware aangeschre-
ven en gequalificeert onder geregistreerde burgers alhier, en dus de Gewapende 
Burgerij te organiseeren, tot een halve compagnie fuseliers, a 54 man. Aangenomen 
voor notificatie. 

Den burger Bongers geeft te kennen, dat hij reeds een poldertje voor de turfton 
heeft gemaakt, en word besloten dat hetzelve zal werden gebragt in het turfhok bij de 
ton en de tonster gelast, zorg te dragen, dat het, als de ton gebruikt is, weder met 
dezelve in het hok werd gebragt. 

Dezelve burger geeft te kennen dat Adriaan Verhoeve zijn pligt niet uitoeffent in het 
geven van den as, ja zelfs er nu een put voor gemaakt heeft en ze daarin werpt. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om hem nog eens en voor de laatste 
maal te citeeren, tegen aanstaande Woensdag den 18 december ten einde hem 
daarover te onderhouden. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 18e December 1799 het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e December 1799, het 5e jaar der Ba-
taafsche Vrijheid 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Is gecompareert den burger Adriaan Verhoeven, als geciteert uit hoofde hij zijn as 

het dorp onttrekt, zelfs zoo dat er op zijn erf een put voor dezelve is gemaakt, en ze 
daarin uitgegoten word, wordende hem door de voorzitter gevraagt na de reden 
daarvan, waarop hij niet stellig ontkennende antwoorde, dog evenwel zoo dat de 
schuld daarvan was bij den asophaalder, die hem maar liet staan, als hij hem op de 
werf zette, doende vervolgens eenige vragen en gezegdens die duidelijk deden zien, 
dat hij met slenters voor de dag kwam, dog waarop hem wierd gezegt dat de Municip. 
daarmede niet nodig had, maar dat nu den tweede maal was dat hij over zijn 
nalatigheid in dit opzigt geciteert was buiten zijn kosten, dog staat konde maken, in 
geval van meerder pligtverzuim, hij voor eerst de bode zoude moeten betalen, en 
vervolgens ingevolge het octroij met hem zal werden gehandelt en hij dus zijne as op 
den dijk voor zijn huis of heining moet plaatzen. 

Is gecompareert Hendrik de Ruijter, dewelke te kennen gaf, dat er platen zijn in het 
huis door hem verkogt, aan juffrouw van Eijl, 't welk door Corn. van Gink word 
bewoond, die hem toebehoren en nog meer andere dingen. Dat hij het een een ander 
gaarne weerom had, om reden hij het huis heeft verkogt en niet die platen &c. en ze 
ook aan Van Gink maar geleend zijn en dat hij begreep als men iets leend aan imand, 

voor de burgerwapening geweigert hebben, zig te laten inschrijven. Zoo ja, hem 
alsdan hunne namen op te geven. Aangenomen daaraan te voldoen, en hem, alzoo 
deze vergadering niemant weet wie in de termen valt, schriftelijk daarvan te berigten, 
waartoe de secretaris word gelast.

Is gelezen een missive van de collonel der Gewapende Burgermacht in het 
Departement van Schelde en Maas, dato 11 december l.l. inhoudende informatie dat 
door hem de lieutenant- collonel A. van der Werff Cz. te Dordrecht ware aangeschre-
ven en gequalificeert onder geregistreerde burgers alhier, en dus de Gewapende 
Burgerij te organiseeren, tot een halve compagnie fuseliers, a 54 man. Aangenomen 
voor notificatie.

Den burger Bongers geeft te kennen, dat hij reeds een poldertje voor de turfton 
heeft gemaakt, en word besloten dat hetzelve zal werden gebragt in het turfhok bij de 
ton en de tonster gelast, zorg te dragen, dat het, als de ton gebruikt is, weder met 
dezelve in het hok werd gebragt.

Dezelve burger geeft te kennen dat Adriaan Verhoeve zijn pligt niet uitoeffent in het 
geven van den as, ja zelfs er nu een put voor gemaakt heeft en ze daarin werpt. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om hem nog eens en voor de laatste 
maal te citeeren, tegen aanstaande Woensdag den 18 december ten einde hem 
daarover te onderhouden.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 18e December 1799 het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e December 1799, het 5e jaar der Ba-
taafsche Vrijheid

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Is gecompareert den burger Adriaan Verhoeven, als geciteert uit hoofde hij zijn as 

het dorp onttrekt, zelfs zoo dat er op zijn erf een put voor dezelve is gemaakt, en ze 
daarin uitgegoten word, wordende hem door de voorzitter gevraagt na de reden 
daarvan, waarop hij niet stellig ontkennende antwoorde, dog evenwel zoo dat de 
schuld daarvan was bij den asophaalder, die hem maar liet staan, als hij hem op de 
werf zette, doende vervolgens eenige vragen en gezegdens die duidelijk deden zien, 
dat hij met slenters voor de dag kwam, dog waarop hem wierd gezegt dat de Municip. 
daarmede niet nodig had, maar dat nu den tweede maal was dat hij over zijn 
nalatigheid in dit opzigt geciteert was buiten zijn kosten, dog staat konde maken, in 
geval van meerder pligtverzuim, hij voor eerst de bode zoude moeten betalen, en 
vervolgens ingevolge het octroij met hem zal werden gehandelt en hij dus zijne as op 
den dijk voor zijn huis of heining moet plaatzen.

Is gecompareert Hendrik de Ruijter, dewelke te kennen gaf, dat er platen zijn in het 
huis door hem verkogt, aan juffrouw van Eijl, 't welk door Corn. van Gink word 
bewoond, die hem toebehoren en nog meer andere dingen. Dat hij het een een ander 
gaarne weerom had, om reden hij het huis heeft verkogt en niet die platen &c. en ze 
ook aan Van Gink maar geleend zijn en dat hij begreep als men iets leend aan imand, 



hetzelve dan ook kan eischen, als men wil. 
Welk laatste hem wierd toegestaan, dog van Gink zeide dat hem het huis was 

verhuurt met de platen &c. en derhalve zolang de huur duurde, hij ook het gebruik 
daarvan pretendeerde, dog dat hij niet ontkende dat ze hem niet toekomen, maar 
indien juffrouw van Eijl hem andere in de plaats bezorgd, hij dan deze gaarne wil laten 
volgen, dog zo niet, hem dan volstrekt houd aan de huur. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat die questie door 
haar niet zou kunnen werden beslist, maar er niet beter op is voor de Ruijter als zig te 
adresseeren bij juffrouw Van Eijl en ingval het huis, zoals het aard en nagelvast is, is 
verkogt, gelijk ook blijkt uit de aangeving van koop, hij dan ook de platen &c. kan na 
zig nemen, dog dan moet juffrouw Van Eijl aan den huurder van Gink andere in de 
plaats geven. 

Is gecompareert Christaan en Anna Smits, dewelke zig beklaagden over haar oom, 
Arij K. Smits, vermits hij hun de gelden, welke haar nog competeerden uit de boedel 
van haar vader Rochus Smits volgens de scheiding niet wil geven, voorwendende dat 
hij er veel bij te kort komt, schoon hij laatst met haar ware geweest bij Procureur 
Verhoeff en die hem beduid hadde dat hij ongelijk had, en haar ider een memorie 
hadde ter hand gesteld, waaruit duidelijk bleek dat zij nog heel wat moeten trekken, en 
hetwelk hij doe ook toestond en beloofde te zullen betalen, dog doe hij thuis bij hem 
kwam, alles behalve geld konde krijgen. 

Waarop zijl. de memorie overgaven, dewelke door den secretaris wierd gelezen. 
De Municip. daarop delibererende, oordeelde dat die memorie in ordre was en dat 

Smits niets daarbij konde tekort komen, ingeval hij goede aantekening heeft gehouden 
en rade hem derhalve om die zaak uit de wereld te maken hoe eer hoe beter, want dat 
het anders ten zijnen nadeele denkelijk zoude uitlopen. 

Dog in geval hij vergeten had een of meer betaalde rekeningen op te geven en 
produceerde dezelve, de vergadering geen ogenblik twijffelde of de kinderen zouden 
ider hun aandeel daar gaarne aan betalen. 

Smits zegt dat hij genegen is het uit de wereld te maken, dog wil met de andere 
erfgenamen nog eerst met Verhoeff erover spreken. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 6e December 1799 waarbij aan alle de Gemeente Bestuuren in dit 
departement word te kennen gegeven dat de boetens bij het Constitutioneel 
Reglement van Burgerwapening in dato 7 Meij 1799, Hooftstuk 3 Art. 9. gestatueerd 
moeten worden ingevorderd door de officieren der plaats, of dengenen welke alle 
andere civile boetens invordert. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het zelve Bestuur, d.d. 13 December 1.1 
houdende dat zij ons toezonden eenige exemplaren van de proclamatie welke op den 
19e december bij gelegenheid van het Nationaal Feest moet worden afgekondigt, met 
last om zulks zoo plegtig mogelijk te doen. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Vervolgens kwamen eenige burgers binnen op de oproeping gisteren gedaan, 
dewelke wierd voorgelezen de eerste en de laatste aanschrijving betreklijk de 
aanwerving van drie man voor elke grondvergadering, en voorts door de voorzitter aan 
dezelve gezegt dat de Municip. had nodig geoordeeld de burgerij op te roepen, ten 
einde met hun te spreken hoe die manschappen best te bekomen, vermits er veel 
geld toe nodig is en niet voorhanden. 

Waarop de burger P. Verijp zeide, dat hij bij de verkiezing van de Municip. alle 

hetzelve dan ook kan eischen, als men wil. 
Welk laatste hem wierd toegestaan, dog van Gink zeide dat hem het huis was 

verhuurt met de platen &c. en derhalve zolang de huur duurde, hij ook het gebruik 
daarvan pretendeerde, dog dat hij niet ontkende dat ze hem niet toekomen, maar 
indien juffrouw van Eijl hem andere in de plaats bezorgd, hij dan deze gaarne wil laten 
volgen, dog zo niet, hem dan volstrekt houd aan de huur.

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel, dat die questie door 
haar niet zou kunnen werden beslist, maar er niet beter op is voor de Ruijter als zig te 
adresseeren bij juffrouw Van Eijl en ingval het huis, zoals het aard en nagelvast is, is 
verkogt, gelijk ook blijkt uit de aangeving van koop, hij dan ook de platen &c. kan na 
zig nemen, dog dan moet juffrouw Van Eijl aan den huurder van Gink andere in de 
plaats geven.

Is gecompareert Christaan en Anna Smits, dewelke zig beklaagden over haar oom, 
Arij K. Smits, vermits hij hun de gelden, welke haar nog competeerden uit de boedel 
van haar vader Rochus Smits volgens de scheiding niet wil geven, voorwendende dat 
hij er veel bij te kort komt, schoon hij laatst met haar ware geweest bij Procureur 
Verhoeff en die hem beduid hadde dat hij ongelijk had, en haar ider een memorie 
hadde ter hand gesteld, waaruit duidelijk bleek dat zij nog heel wat moeten trekken, en 
hetwelk hij doe ook toestond en beloofde te zullen betalen, dog doe hij thuis bij hem 
kwam, alles behalve geld konde krijgen. 

Waarop zijl. de memorie overgaven, dewelke door den secretaris wierd gelezen.
De Municip. daarop delibererende, oordeelde dat die memorie in ordre was en dat 

Smits niets daarbij konde tekort komen, ingeval hij goede aantekening heeft gehouden 
en rade hem derhalve om die zaak uit de wereld te maken hoe eer hoe beter, want dat 
het anders ten zijnen nadeele denkelijk zoude uitlopen.

Dog in geval hij vergeten had een of meer betaalde rekeningen op te geven en 
produceerde dezelve, de vergadering geen ogenblik twijffelde of de kinderen zouden 
ider hun aandeel daar gaarne aan betalen.

Smits zegt dat hij genegen is het uit de wereld te maken, dog wil met de andere 
erfgenamen nog eerst met Verhoeff erover spreken.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van  Schelde 
en Maas van dato 6e December 1799 waarbij aan alle de Gemeente Bestuuren in dit 
departement word te kennen gegeven dat de boetens bij het Constitutioneel 
Reglement van Burgerwapening in dato 7 Meij 1799, Hooftstuk 3 Art. 9. gestatueerd 
moeten worden ingevorderd door de officieren der plaats, of dengenen welke alle 
andere civile boetens invordert. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van het zelve Bestuur, d.d. 13 December l.l 
houdende dat zij ons toezonden eenige exemplaren van de proclamatie welke op den 
19e december bij gelegenheid van het Nationaal Feest moet worden afgekondigt, met 
last om zulks zoo plegtig mogelijk te doen. Aangenomen zig daarna te gedragen.

Vervolgens kwamen eenige burgers binnen op de oproeping gisteren gedaan, 
dewelke wierd voorgelezen de eerste en de laatste aanschrijving betreklijk de 
aanwerving van drie man voor elke grondvergadering, en voorts door de voorzitter aan 
dezelve gezegt dat de Municip. had nodig geoordeeld de burgerij op te roepen, ten 
einde met hun te spreken hoe die manschappen best te bekomen, vermits er veel 
geld toe nodig is en niet voorhanden.

Waarop de burger P. Verijp zeide, dat hij bij de verkiezing van de Municip. alle 



vertrouwen in dezelve gesteld had en zulks nog deed en dus om die reden deze zaak 
volkomen aan haar over gaf, in vertrouwen dat dezelve op de minst kostbare wijze 
door hun zoude werden voltooid en waarmede zig de anderen conformeerden. 

Voorts de burger G. Schoenmakers van Dordt als door de schout daartoe verzogt 
zijnde, binnen staande, vraagde de voorzitter aan hem of hij genegen en in staat 
zoude zijn om binnen veertien dagen voor deze Municip. aan te werven tien man, mits 
dezelve voor zijn rekening, te leveren tot Utrecht en hoeveel hij dan per man moest 
hebben, waarop hij antwoorde f 150:-:-, dog waartoe de Municip. niet konde overgaan. 

Evenwel na ernstige deliberatie in zijn absentie wierd men het vervolgens eens voor 
f 130:-:- per man en 10 Zeeuwse Rijksdaalders voor allen, nadat men tusschenbeide 
vrugteloos beproeft had of men het minder konde gedaan krijgen met een andere 
werver, die reeds een recruut bij zig had. 

Sal. L. Cohen staat binnen, en vraagt of zijn zaak heden niet dient, waarop hem 
wierd geantwoord dat de procureur van zijn partij 'er nog niet is geweest en ook 
waarschijnelijk niet zal komen door den ijsgang, waarop hij verzoekt dat er werd 
aangeteekent dat hij present is geweest. 

Voorts de tijd teven verlopen zijnde om het quohier van het klapwakersgeld te 
revideeren, wierd het zelve gelezen en voorts uitgestelt tot heden avond. Waarop de 
vergadering wierd geadjourneerd tot heden avond ten 5 uuren. 

De vergadering als doe bijeen zijnde, wierd in deliberatie gebracht of men ons 
volstrekt aan de letter van het octroij zal houden, en drie classen als van 1, 2 en 4 
stuivers formeeren, of dat men er vier zal maken, als van 1, 2, 3 en 4 st. per maand, 
en de meerderheid was voor 't laatste en wierd geconcludeert, ingeval den een of 
andere zig mogt opposseeren, zig dan te adresseeren daar het behoort om 
approbatie, waarna men overging om zoo na mogelijk het quohier op dien voet te 
ravideeren (revideeren) en wierd de secr. gelast ingevolge van dien een nieuw boekje 
te maken, en geresolveert dat den klapwaker R. van den Berg bij de ophaling van het 
geld hetzelve zal medenemen en ider in geval van verhoging of vermindering zal 
aanzeggen dat hij of zij in het nieuwe jaar alzoo moet betalen. 

De klapwaker, boven genoemd, voorts binnenstaande, wierd hem zulks gezegt, en 
tegelijk dat hij wat agt moest geven op Adriaan Verhoeven, of hij zijn as wel behoorlijk 
geeft, alsmede op andere daar eenige presumptie op is, en zulks ontdekkende, 
spoedig ter kennis van de Municip. brengen. Hetwelk hij aannam. 

Eindelijk word in deliberatie gebragt hoe men op de spoedigste en meest geschikte 
wijze een plan van belasting zal formeeren, en is geresolveert dat de schout en 
secretaris een concept-plan zullen ontwerpen, en hetzelve in gereedheid zijnde, de 
voorzitter de vergadering bijeen zal roepen, ten einde hetzelve te corrigeeren, 't welk 
die burgers op zig namen. 

Waarna de vergadering scheide 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekend, den 25e December 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
25e December 1799, Ao. 5 L.B.1  

Vanaf 20 MPANIMBT S1081 er bij geen VON de nemien mono het 5e lei doteer VON 00 kilii8fSChevrineir. 

vertrouwen in dezelve gesteld had en zulks nog deed en dus om die reden deze zaak 
volkomen aan haar over gaf, in vertrouwen dat dezelve op de minst kostbare wijze 
door hun zoude werden voltooid en waarmede zig de anderen conformeerden.

Voorts de burger G. Schoenmakers van Dordt als door de schout daartoe verzogt 
zijnde, binnen staande, vraagde de voorzitter aan hem of hij genegen en in staat 
zoude zijn om binnen veertien dagen voor deze Municip. aan te werven tien man, mits 
dezelve voor zijn rekening, te leveren tot Utrecht en hoeveel hij dan per man moest 
hebben, waarop hij antwoorde f 150:-:-, dog waartoe de Municip. niet konde overgaan. 

Evenwel na ernstige deliberatie in zijn absentie wierd men het vervolgens eens voor 
f 130:-:- per man en 10 Zeeuwse Rijksdaalders voor allen, nadat men tusschenbeide 
vrugteloos beproeft had of men het minder konde gedaan krijgen met een andere 
werver, die reeds een recruut bij zig had.

Sal. L. Cohen staat binnen, en vraagt of zijn zaak heden niet dient, waarop hem 
wierd geantwoord dat de procureur van zijn partij 'er nog niet is geweest en ook 
waarschijnelijk niet zal komen door den ijsgang, waarop hij verzoekt dat er werd 
aangeteekent dat hij present is geweest.

Voorts de tijd teven verlopen zijnde om het quohier van het klapwakersgeld te 
revideeren, wierd het zelve gelezen en voorts uitgestelt tot heden avond. Waarop de 
vergadering wierd geadjourneerd tot heden avond ten 5 uuren.

De vergadering als doe bijeen zijnde, wierd in deliberatie gebracht of men ons 
volstrekt aan de letter van het octroij zal houden, en drie classen als van 1, 2 en 4 
stuivers formeeren, of dat men er vier zal maken, als van 1, 2, 3 en 4 st. per maand, 
en de meerderheid was voor 't laatste en wierd geconcludeert, ingeval den een of 
andere zig mogt opposseeren, zig dan te adresseeren daar het behoort om 
approbatie, waarna men overging om zoo na mogelijk het quohier op dien voet te 
ravideeren (revideeren) en wierd de secr. gelast ingevolge van dien een nieuw boekje 
te maken, en geresolveert dat den klapwaker R. van den Berg bij de ophaling van het 
geld hetzelve zal medenemen en ider in geval van verhoging of vermindering zal 
aanzeggen dat hij of zij in het nieuwe jaar alzoo moet betalen.

De klapwaker, boven genoemd, voorts binnenstaande, wierd hem zulks gezegt, en 
tegelijk dat hij wat agt moest geven op Adriaan Verhoeven, of hij zijn as wel behoorlijk 
geeft, alsmede op andere daar eenige presumptie op is, en zulks ontdekkende, 
spoedig ter kennis van de Municip. brengen. Hetwelk hij aannam.

Eindelijk word in deliberatie gebragt hoe men op de spoedigste en meest geschikte 
wijze een plan van belasting zal formeeren, en is geresolveert dat de schout en 
secretaris een concept-plan zullen ontwerpen, en hetzelve in gereedheid zijnde, de 
voorzitter de vergadering bijeen zal roepen, ten einde hetzelve te corrigeeren, 't welk 
die burgers op zig namen.

Waarna de vergadering scheide
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekend, den 25e December 1799, het 5e jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
25e December 1799, A°. 5 L.B.1

1
Vanaf 20 november staat er bij geen van de notulen meer "In het 5e (of 6e) jaar van de Bataafsche Vrijheid".



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

geteekent. 
Is gelezen een aanschr. van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, 

dato 17 December 1.1., inhoudende eenige nadere bepalingen omtrent de bezorging 
van nodige vivres en fourages aan de Bataafsche troupes door de aannemers, en 
bijzonder bij al dien door eenig gemeentebestuur ten behoeve van den vorige 
leverancier A. Booij eenige uitschotten mogten zijn gedaan, voor geleverde rations 
fourage, in zodanig geval zig tot de voldoening daarvan binnen den tijd van 14 dagen 
gemunieerd met de nodige bewijzen aan den burger A. Booij moeten adresseeren en 
in geval er geen betaling mogt komen, alsdan voor den 31 der lopende maand den 
agent van oorlog daarvan te informeeren. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, schoon door ons aan gem. burger 
Booij geen uitschotten zijn gedaan, maar dit te voren is gescheid aan den burger 
Schoonhoven, en daarvan rekening met de nodige bewijzen aan den burger Plukhooij, 
die zodanige zaaken waarneemt, is gezonden, nogmaals per missive te verzoeken, 
dat de betaling zo dra mogelijk gescheide, om reden de Municip., en vooral de schout, 
dagelijks word lastig gevallen door de leveranciers om betaling, wordende voorts gem. 
aanschr. voor notificatie aangenomen. 

Vervolgens bragt de schout en de secr. een ruw plan van belasting over alle de 
ingezetenen van 'sGravendeel, Leerambagt en des zelfs jurisdictie ter tafel. 

Hetzelve gelezen zijnde, wierd geresolveerd om over te gaan tot de taxatie zoo na 
mogelijk naar iders staat en omstandigheid, na hunne beste kennis en wetenschap, 
en op den eed in den aanvang hunner bedieninge gedaan. Hetwel op die dag zoverre 
wierd gebragt, dat het dorp wierd afgewerkt, waarna de vergadering resolveerde om 
op Vrijdagavond den 27e December a.s. het overige af te doen. 
Waarna de vergadering scheide. 

Vermelde avond van 27 December gekomen zijnde, wierden de busschen geligt, 
alzo men die dag ingevolge publicatie van het Uitvoerend Bewind, van dato 4 
December 1.1 gecollecteert hadde voor de ingezetenen dezer republiek, dewelke door 
de jongste rampen des oorlogs zoo zeer geleden hebben, en bevonden, dat er 
tezamen was f 42:8:6, welke gelden door de voorzitter wierden overgenomen om 
bezorgt te worden ten comptoire van den Ontfanger Ab. Stoop te Dordt. 

Voorts deed men omtrent de taxatie de Wagt, Schenkeldijk en Nieuw Bonaventura 
af, en wierd de lijst goedgekeurd en gearresteerd. Waarna men resolveerde dat de 
billetten zo spoedig mogelijk zullen werden gedrukt, en door de bode rondgebragt, met 
bepaling dat de betaling moet gescheiden voor of uitterlijk op Maandag de 13 Januarij 
1800, op welke dag door de schout Zitdag daarvan zal werden gehouden. 

Waarna men scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en getekent den 6e Januarij 1800, Ao 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 6e 
Januarij 1800, Ao 6 L.B. 

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

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

geteekent.
Is gelezen een aanschr. van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, 

dato 17 December l.l., inhoudende eenige nadere bepalingen omtrent de bezorging 
van nodige vivres en fourages aan de Bataafsche troupes door de aannemers, en 
bijzonder bij al dien door eenig gemeentebestuur ten behoeve van den vorige 
leverancier A. Booij eenige uitschotten mogten zijn gedaan, voor geleverde rations 
fourage, in zodanig geval zig tot de voldoening daarvan binnen den tijd van 14 dagen 
gemunieerd met de nodige bewijzen aan den burger A. Booij moeten adresseeren en 
in geval er geen betaling mogt komen, alsdan voor den 31 der lopende maand den 
agent van oorlog daarvan te informeeren.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert, schoon door ons aan gem. burger 
Booij geen uitschotten zijn gedaan, maar dit te voren is gescheid aan den burger 
Schoonhoven, en daarvan rekening met de nodige bewijzen aan den burger Plukhooij, 
die zodanige zaaken waarneemt, is gezonden, nogmaals per missive te verzoeken, 
dat de betaling zo dra mogelijk gescheide, om reden de Municip., en vooral de schout, 
dagelijks word lastig gevallen door de leveranciers om betaling, wordende voorts gem. 
aanschr. voor notificatie aangenomen.

Vervolgens bragt de schout en de secr. een ruw plan van belasting over alle de 
ingezetenen van 'sGravendeel, Leerambagt en des zelfs jurisdictie ter tafel.

Hetzelve gelezen zijnde, wierd geresolveerd om over te gaan tot de taxatie zoo na 
mogelijk naar iders staat en omstandigheid, na hunne beste kennis en wetenschap, 
en op den eed in den aanvang hunner bedieninge gedaan. Hetwel op die dag zoverre 
wierd gebragt, dat het dorp wierd afgewerkt, waarna de vergadering resolveerde om 
op Vrijdagavond den 27e December a.s. het overige af te doen.
Waarna de vergadering scheide.

Vermelde avond van 27 December gekomen zijnde, wierden de busschen geligt, 
alzo men die dag ingevolge publicatie van het Uitvoerend Bewind, van dato 4 
December l.l gecollecteert hadde voor de ingezetenen dezer republiek, dewelke door 
de jongste rampen des oorlogs zoo zeer geleden hebben, en bevonden, dat er 
tezamen was f 42:8:6, welke gelden door de voorzitter wierden overgenomen om 
bezorgt te worden ten comptoire van den Ontfanger Ab. Stoop te Dordt.

Voorts deed men omtrent de taxatie de Wagt, Schenkeldijk en Nieuw Bonaventura 
af, en wierd de lijst goedgekeurd en gearresteerd. Waarna men resolveerde dat de 
billetten zo spoedig mogelijk zullen werden gedrukt, en door de bode rondgebragt, met 
bepaling dat de betaling moet gescheiden voor of uitterlijk op Maandag de 13 Januarij 
1800, op welke dag door de schout Zitdag daarvan zal werden gehouden.

Waarna men scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en getekent den 6e Januarij 1800, A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Maandag den 6e 
Januarij 1800, A° 6 L.B.

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



Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 27 December I.I. inhoudende om aan het zelve bestuur binnen den tijd 
van 2 maanden na den ontfangst dier aansch. op last van den agent van Oeconomie 
op te geven, en behoorlijk in te vullen vier tabellen aan ons gezonden vanwege 
gemelde agent, betrekkelijk de ligging en andere bijzonderheden in deze gemeente, 
welke een en andere in gem. aanschrijving breeder word opgegeven. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daaraan zo veel mogelijk een binnen 
de geprefigeerde tijd te voldoen. 

Is gelezen een missive van het voorm. bestuur van dato 24 December 1.1. houdende 
om in het vervolg der oproeping van de grondvergaderingen te effectueeren in gevolge 
de acte van staatsregeling en de wetten deswegens geemaneerd of nog te 
emaneeren. 

Aangenomen zig daarna, gelijk ten allen tijde plaats heeft gehad, te zullen 
gedragen. 

Is gelezen een request van J.W. Doedes, predikant te 's Deel, tevoren 
gepresenteert door hem aan de Municip. alhier, tendeerende om vrij te zijn van de 
dorpsbelasting van 1796, en waarop als doe gunstig ware gedisponeert. 

Waarop gedelibereert zijnde, insteerde de burger Frans van der Giessen om de 
advisen van de leden in behoorlijke ordre op te nemen. De voorzitter dit doende, 
waren de burgers Bongers, Smits en Van Gink er voor dat de predikant van de 
dorpsbelasting nu ook werd vrijgesteld. Verijp en Bijvank waren er voor om hem Matig 
te taxeeren. Van Strijen was er voor dat hij werd getaxeert volgens de overige burgers 
en Van der Giessen protesteerde tegen zodanige omvraag. Dog den voorzitter dede 
daartegen contraprotest, en ging over tot appel nominal, en bij de uitkomst bleek dat 
de meerderheid hem taxeerde op f 4:-:-. 

Is gecompareert de wed. Pr. Kruithof, dewelke verzogt dat haar zoon H. Kruithof, 
denwelke mede onder de opgeroepene tot de organisatie behoort en niets tegen de 
burgerwapening heeft, mag worden verschoond om ingeval van nood uit te trekken, 
vermits zij in zodanig geval volstrekt geruineert zoude zijn, omdat zij haar man heeft 
verloren, en behalve haar gem. zoon nog zeven kinderen heeft, waarvan de oudste 
zoon slegts 12 jaren is. 

Waarop haar wierd geantwoord dat de Municip. volstrekt in het onvermogen was 
om aan haar verzoek te kunnen voldoen, maar dat zij haar rade zig te vervoegen bij 
de Capitein Verijp, dat die morgen de collonel van der Werff zeker zal spreken, en dat 
de Municip. haar dan een declaratoir tot ondersteuning van haar verzoek zal ter hand 
stellen, dat Verijp dat wel zal willen medenemen en aan Van der Werf bezorgen. 
'T welk zij aannam te zullen doen en wierd de secr. gelast zodanig declaratoir te zullen 
schrijven. 

Is voorts in deliberatie gebragt de vacante schippersplaats, en naar 
onderscheidene discussien waren de advisen der leden over 't algemeen om de 
schipper Teunis Aardoom provisioneel alleen tot schipper aan te stellen, dog de 
burger Van Strijen verklaarde daartegen te protesteeren. Waarna hetzelve in omvraag 
wierd gebragt, met dat gevolg dat geconcludeert wierd dat Teunis Aardoom 
provisioneel tot schipper zal werden aangesteld, en voorts geresolveert om hem nog 
staande de vergadering te ontbieden en hem zulks te zeggen en tegelijk dat hij zorg 
moet dragen om zig naar het reglement te gedragen, en in geval hij daar niet aan 
voldoet, kan staat maken afgedaan te hebben. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 27 December l.l. inhoudende om aan het zelve bestuur binnen den tijd 
van 2 maanden na den ontfangst dier aansch. op last van den agent van Oeconomie 
op te geven, en behoorlijk in te vullen vier tabellen aan ons gezonden vanwege 
gemelde agent, betrekkelijk de ligging en andere bijzonderheden in deze gemeente, 
welke een en andere in gem. aanschrijving breeder word opgegeven.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert daaraan zo veel mogelijk een binnen 
de geprefigeerde tijd te voldoen.

Is gelezen een missive van het voorm. bestuur van dato 24 December l.l. houdende 
om in het vervolg der oproeping van de grondvergaderingen te effectueeren in gevolge 
de acte van staatsregeling en de wetten deswegens geemaneerd of nog te 
emaneeren.

Aangenomen zig daarna, gelijk ten allen tijde plaats heeft gehad, te zullen 
gedragen.

Is gelezen een request van J.W. Doedes, predikant te 's Deel, tevoren 
gepresenteert door hem aan de Municip. alhier, tendeerende om vrij te zijn van de 
dorpsbelasting van 1796, en waarop als doe gunstig ware gedisponeert.

Waarop gedelibereert zijnde, insteerde de burger Frans van der Giessen om de 
advisen van de leden in behoorlijke ordre op te nemen. De voorzitter dit doende, 
waren de burgers Bongers, Smits en Van Gink er voor dat de predikant van de 
dorpsbelasting nu ook werd vrijgesteld. Verijp en Bijvank waren er voor om hem Matig 
te taxeeren. Van Strijen was er voor dat hij werd getaxeert volgens de overige burgers 
en Van der Giessen protesteerde tegen zodanige omvraag. Dog den voorzitter dede 
daartegen contraprotest, en ging over tot appel nominal, en bij de uitkomst bleek dat 
de meerderheid hem taxeerde op f 4:-:-. 
 Is gecompareert de wed. Pr. Kruithof, dewelke verzogt dat haar zoon H. Kruithof, 
denwelke mede onder de opgeroepene tot de organisatie behoort en niets tegen de 
burgerwapening heeft, mag worden verschoond om ingeval van nood uit te trekken, 
vermits zij in zodanig geval volstrekt geruineert zoude zijn, omdat zij haar man heeft 
verloren, en behalve haar gem. zoon nog zeven kinderen heeft, waarvan de oudste 
zoon slegts 12 jaren is.

Waarop haar wierd geantwoord dat de Municip. volstrekt in het onvermogen was 
om aan haar verzoek te kunnen voldoen, maar dat zij haar rade zig te vervoegen bij 
de Capitein Verijp, dat die morgen de collonel van der Werff zeker zal spreken, en dat 
de Municip. haar dan een declaratoir tot ondersteuning van haar verzoek zal ter hand 
stellen, dat Verijp dat wel zal willen medenemen en aan Van der Werf bezorgen.
'T welk zij aannam te zullen doen en wierd de secr. gelast zodanig declaratoir te zullen 
schrijven.

Is voorts in deliberatie gebragt de vacante schippersplaats, en naar 
onderscheidene discussien waren de advisen der leden over 't algemeen om de 
schipper Teunis Aardoom provisioneel alleen tot schipper aan te stellen, dog de 
burger Van Strijen verklaarde daartegen te protesteeren. Waarna hetzelve in omvraag 
wierd gebragt, met dat gevolg dat geconcludeert wierd dat Teunis Aardoom 
provisioneel tot schipper zal werden aangesteld, en voorts geresolveert om hem nog 
staande de vergadering te ontbieden en hem zulks te zeggen en tegelijk dat hij zorg 
moet dragen om zig naar het reglement te gedragen, en in geval hij daar niet aan 
voldoet, kan staat maken afgedaan te hebben.



Denzelve gecompareert zijnde, wierd hem gemelde resoluite onder het oog gebragt 
en ter aller ernstigsten aangezegt dat ingeval hij genegenheid hadde om het alleen te 
bedienen, alsdan moest zorgen in allen opzigten aan het reglement te voldoen, en 
staat kan maken dat er geen oogluiking zal plaats hebben, met dat gevolg dat Teunis 
Aardoom op die voorwaarden hetzelve aannam. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e Januarij 1800, A0 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Jan. 1800, Ao 6 L.B. 

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

geteekent. 
Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 

en Mas dato 3 Januarij 1800, inhoudende een opgave van een aantal Municipaliteiten, 
welke niet hebben voldaan aan de circulaire aanschrijving van dat bestuur van 5 
November I.I. No. 2 en waaronder ook dit gemeentegestuur. En wierd de secretaris 
gevraagd of daar niet aan voldaan was, denwelke antwoorde niet beter te weten of de 
aan-schrijving was zo, ingeval er geen zodanige voorhanden waren, het dan ook niet 
nodig was, zulks op te geven. Dog dat hij het zoude nazien, en wanneer het zoo niet 
mogt zijn, alsdan met de eerste post zal schrijven. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato als boven, 
houdende dat door het Uitvoerend Bewind aan het vertegenwoordigend lighaam is 
verzogt explicatie van het decreet in dato 2 Julij 1799 betreklijk de niet stemgeregtigde 
amptenaren en worden de Gemeente Bestuuren gelast te zorgen, dat het te nemen 
decreet op deze voordragt van het bewind word afgewagt en inmiddels de leden en 
ministers der dijkcollegien en polderdirectien in hunne functien gelaten worden. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato uts, houdende aansch. 
en opgave van eenige Gemeente Bestuuren, welke alsnog niet hadden voldaan aan 
de circulaire aansch. van 28 October I.I. No. 2 en last om binnen 8 dagen op hunne 
verantwoordelijkheid daaraan te voldoen. 

Vermits die aanschrijving dit gemeentebestuur niet raakt, is dezelve voor notificatie 
aangenomen. 

Is gelezen en extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 7 Jan. 1800, 
houdende dat voor den agent van Oorlog, alle de collonels der gewapende 
Burgermagt in de respective departementen zijn aangeschreven en gelast, om 
dadelijk te licentieeren alle de nog subsisteerende gewapende burgercorpsen, en 
dezelve voor hunne gedane diensten aan den Lande te bedanken en dat de 
gemeentebestuuren in zodanige plaatzen worden gelast de nodige orders te stellen, 
dat de geweeren en andere wapenrustingen door die corpsen gebruikt zijnde, dadelijk 
na de ontbinding behoorlijk worden gerestitueert en verzonden aan het adres van den 
commies Beeldsnijder, naar het 's lands Stapel Magazijn te Delft. Aangenomen zig 
daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een aanschr. van de finantieele commissie van het voormalig gewest 
Holland, dato 4 Jan. I.I. inhoudende dat alle coupons welke bij de verwisselde 

Denzelve gecompareert zijnde, wierd hem gemelde resoluite onder het oog gebragt 
en ter aller ernstigsten aangezegt dat ingeval hij genegenheid hadde om het alleen te 
bedienen, alsdan moest zorgen in allen opzigten aan het reglement te voldoen, en 
staat kan maken dat er geen oogluiking zal plaats hebben, met dat gevolg dat Teunis 
Aardoom op die voorwaarden hetzelve aannam.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e Januarij 1800, A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Jan. 1800, A° 6 L.B.

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

geteekent.
Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 

en Mas dato 3 Januarij 1800, inhoudende een opgave van een aantal Municipaliteiten, 
welke niet hebben voldaan aan de circulaire aanschrijving van dat bestuur van 5 
November l.l. No. 2 en waaronder ook dit gemeentegestuur. En wierd de secretaris 
gevraagd of daar niet aan voldaan was, denwelke antwoorde niet beter te weten of de 
aan-schrijving was zo, ingeval er geen zodanige voorhanden waren, het dan ook niet 
nodig was, zulks op te geven. Dog dat hij het zoude nazien, en wanneer het zoo niet 
mogt zijn, alsdan met de eerste post zal schrijven.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato als boven, 
houdende dat door het Uitvoerend Bewind aan het vertegenwoordigend lighaam is 
verzogt explicatie van het decreet in dato 2 Julij 1799 betreklijk de niet stemgeregtigde 
amptenaren en worden de Gemeente Bestuuren gelast te zorgen, dat het te nemen 
decreet op deze voordragt van het bewind word afgewagt en inmiddels de leden en 
ministers der dijkcollegien en polderdirectien in hunne functien gelaten worden. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato uts, houdende aansch. 
en opgave van eenige Gemeente Bestuuren, welke alsnog niet hadden voldaan aan 
de circulaire aansch. van 28 October l.l. No. 2 en last om binnen 8 dagen op hunne 
verantwoordelijkheid daaraan te voldoen. 

Vermits die aanschrijving dit gemeentebestuur niet raakt, is dezelve voor notificatie 
aangenomen.

Is gelezen en extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 7 Jan. 1800, 
houdende dat voor den agent van Oorlog, alle de collonels der gewapende 
Burgermagt in de respective departementen zijn aangeschreven en gelast, om 
dadelijk te licentieeren alle de nog subsisteerende gewapende burgercorpsen, en 
dezelve voor hunne gedane diensten aan den Lande te bedanken en dat de 
gemeentebestuuren in zodanige plaatzen worden gelast de nodige orders te stellen, 
dat de geweeren en andere wapenrustingen door die corpsen gebruikt zijnde, dadelijk 
na de ontbinding behoorlijk worden gerestitueert en verzonden aan het adres van den 
commies Beeldsnijder, naar het 's lands Stapel Magazijn te Delft. Aangenomen zig 
daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een aanschr. van de finantieele commissie van het voormalig gewest 
Holland, dato 4 Jan. l.l. inhoudende dat alle coupons welke bij de verwisselde 



obligatien werden afgegeven ingevolge publicatie van 17 Julij 1799, als betalingen aan 
den lande moeten werden aangenomen, en daarom alle ontfangers, collecteurs, 
gaarders en in het generaal alle zodanige perzonen, welke met de invordering van 's 
Lands middelen zijn gechargeerd worden gelast zig daarna te gedragen. Aangenomen 
voor notificatie. 

De voorzitter zegt dat de collonel van der Werf hem heeft gezegt dat de kosten 
welke veroorzaakt zijn bij de organisatie voor rekening van het dorp zijn, maar hetgeen 
te voren bij zodanige gelegenheden heeft plaats gehad, voor rekening van 't toenmalig 
Gewapend Burgercorps zijn. 

Voorts dat hij hadde verzogt dat de Municip. zo spoedig mogelijk aan de capitein 
een plaats bezorgt om te exerceeren. 

Is mede dat de bode, dewelke was goedgevonden f 3:12:- en dus drie dagen te 
betalen voor het rondbrengen der billetten van de dorpsbelasting, hem had gezegt dat 
hij het daarvoor niet konde doen, dat hij vier dagen bezig hadde geweest en zijn 
daggeld 24 st. was, dus f 4:16:- moest hebben. 

Waarna hij zelve binnen stond en zeide, als hem de Municip. niet meer als f 3:12:-
geliefde toe te leggen, dan niets pretendeerde. 

Waarop in zijn absentie gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem ervoor 
om hem ditmaal f 4:16:- te betalen, schoon overtuigt dat 't in minder tijt als 4 dagen 
kan en behoorde gedaan te wezen. 

Vervolgens zegt de voorzitter dat Willem Muller bij hem ware geweest en gezegt 
dat hij voor imand voor vijf jaren had gemaakt een zeker stuk goed, en daaraan 
verdient 36 st., dat hij nog iets over heeft, 't welk omtrent 30 st. waardig is, en die 
lieden meermalen heeft aangesproken om betaling, dog tevergeefs, alsmede indien zij 
niet betalen konden, hem dan den overschot van het goed zouden laten houden, om 
daarmede te handelen naar welgevallen, dog hetwelk zij ook niet hadden wilen doen, 
vragende dus of hij het regt niet heeft om dat overige goed te houden en 't voor hem 
te gebruiken. 

Waarop gedelbiereert zijnde, wierd geresolveert dat de bode zal werden gezonden 
bij W. Muller en vragen wie die man of vrouw is en dan vervolgens bij dezelve gaan en 
ze nog deze vergadering voor dezelve roepen, dat er dan aan hun zal werden 
aangezegt om te zorgen dat W. Muller binnen 8 dagen betaling krijgt en zoo dat 
mankeert, W. Muller zal werden gequalificeert om met het overige goed te handelen 
naar welgevallen. 

De bode teruggekomen zijnde, zeide dat het Pieter Ad. Kranendonk was. Denzelve 
gecompareerd zijnde, wierd het vorenstaande aan hem gezegt, denwelke zeide dat hij 
zien zou om het uit de wereld te maken. 

De voorzitter zegt dat hij gisteren bij hem heeft gehad Arij R. Smits en Frans Ketting 
met haar billetten van inquartiering en dat den eersten had geschreven 24 st. en den 
tweede 30 st. per man, dat hij aan hun had gezegt dat niet te kunnen betalen voor hij 
de Municip. hadde gesproken, vermits vijf anderen door hem reeds betaald waren die 
niet meer dan één gulden per man hadden gerekent, 't welk door de vergadering wierd 
goedgekeurd. 

Is gecompareert Arij R. Smits, dewelke zeide dat hij gisteren bij de schout hadde 
geweest om betaling van de inquartiering, en dat de schout hadde gezegt niet te 
kunnen betalen, althans voor hij de Municip. had gesproken, dat hij 24 st. voor ider 
man had gerekend en zulks hem volkomen toekwam, alsmede 28 st. voor een paard. 
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Waarop hem wierd gezegt dat er reeds vijf betaald waren die niet meer gerekent 
hadden dan 1 gl. en de vergadering begreep, als hij dat ook had, als dan niets te 
zeggen hadde, dat 't niet genoeg was, als men 't maar rekende, dog hij zeide 24 st. te 
moeten hebben en vertrok. 

Doe wierd goedgevonden om P. Vervoorn boven te laten komen en te vragen hoe 
hij gerekent had. 

Denzelve binnenstaande, zeide dat hij voor zommige had gerekend 24 st. en voor 
andere 30 st., dat hem van den een meer toekwam als van den andere. 

Waarop hem wierd gezegt, dat de vergadering begreep, dat zulks te veel is en het 
ordentelijk voor een gulden kan werden gedaan. Dog Vervoorn liet zig daar verder niet 
veel meer over uit en vertrok. 

Is na deliberatie geresolveert om vier hospesen die de inquartiering hebben 
gerekent op één gulden per man voor eene nagt, namelijk Dirk Smaal, David 
Schreiber Frans van Warendorp en Pieter de Vries te doen dagvaarden tegen 
hedenavond ten half zeven uuren voor de vergadering en te vragen of zij genegenheid 
hebben voortaan de inquartiering met hun vieren te hebben voor 1 gl. per man voor 
eenen nagt. 

Is gecompareert Frans Bijvank, denwelke zeide dat de leer bij zijn huis op den dijk 
is afgekeurd en vraagd welk een hij dan moet laten maken, dog waarop hem wierd 
gezegt dat hij niet is afgekeurd, maar wel dat 'er gezegt is, dat hij te zwaar en bijna 
onbruikbaar is en waarop geresolveert wierd dat hij dan een leer zal laten maken van 
18 sporten die wat ligter is. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt Joseph Jacob Keijzer J.M. geboren te 
Amsterdam met Adriana Salomon Cohen, J.D. geboren en beide woonende te 
'sGravendeel. 

Is gecompareert Hendrik van der Stel voor zijn moeder Achie Eland, dewelke bij de 
collecte op den 27 December I.I. aan de twee leden der Municip. A.K. Smits en J.H. 
Bijvank, gezegt hadde• In het jaar 1787 is er geplundert, maar nu plundert jijluij ons  
van binnen en van buiten, waarover zij nu geciteert was om zig te verantwoorden, 
zeggende Hendrik dat zijn moeder niet wel is, en dus niet kan komen. 

Dog de vergadering oordeelde dat die zaak met hem niet kan werden afgedaan, 
althans niet terwijl hij zeide dat ze zoo niet gezegt heeft, en daarom geresolveert dat 
ze zal werden uitgesteld tot een nadere gelegenheid, als zijn moeder gezond is en hier 
kan komen. 

Is gecompareert G. Schoemakers, onze werver van Dordt, dewelke per missive 
door de schout was verzogt om heden hier te komen, teneinde met hem te spreken 
over de verdere werving, alzoo het uit de couranten schijnt te blijken dat er een nader 
decreet is genomen, en dat ider grondvergadering met twee man te leveren zal 
kunnen volstaan, dog uit de Dordte Courant van gisteren daarentegen scheen het, dat 
ider grondvergadering wel degelijk drie man zal moeten leveren en wel binnen een 
zeer korten tijt. 

Over 't een en ander gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem ervoor, dat 
Schoenmakers zal voortgaan met werven, te meer omdat er maar twee of misschien 
drie maar aan mankeeren en wierd zulks aan hem gelast, wordende de vergadering 
gescheiden tot heden avond ten half zes uuren. 

Vergadering des avonds ten half zes uren. 
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De voorzitter zegt dat de zoon van Dirk van Waardenburg bij hem is geweest en in 
plaats van te betalen gezegt heeft dat het quotisatiegeld en de dorpsbelasting moest 
werden afgetrokken op zijn vaders rekening, en dat hij hem daarop gezegt hadde, 
order te hebben van de Municip. om  betaling te vragen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is eenparig geresolveert hem tot betaling te 
noodzaken. 

Zijn gecompareert de burgers Dirk Smaal, David Schreiber, Pieter de Vries en 
Frans van Warendorp, aan dewelke door de voorzitter wierd gezegt de reden waarom 
zij verzogt waren hier te komen, en dewelke tevoren reeds zijn genoteert. 

Waarop zijlieden antwoorden wel genegenheid te hebben om de inquartiering met 
hun vieren voor 't vervolg te nemen voor een gulden per man voor een nagt, dog 
ingeval zij er eens een mogten krijgen die met het ordentelijke niet tevreden was, en zij 
gaven daar kennis van aan de Municip., en dezelve bevond het alzoo, er dan eenige 
consideratie zoude moeten werden gebruikt. 

Welk voorstel wierd geconcludeert met deze bijvoeging, dat zij des morgens zulks 
begeeren, hun geld kunnen krijgen bij den schout, zeggende voorts D. Smaal, dat hij 
er desnoods twaalf kon logeeren, D. Schreiber drie, F. van Warendorp en P. de Vries 
ider twee. 

Voorts in deliberatie gebragt zijnde, de ingebragte rekeningen van P. Vervoorn, 
A.R. Smits en F. Ketting vanwegen de inquartiering, is geresolveert om hun ider 
zoveel te betalen als zij voorleden jaar genoten hebben, en dat de secretaris ten dien 
einde de rekening van het vorige jaar zal naar zien en het aan den schout ter hand 
stellen. 

In deliberatie gebragt zijnde, of er een geschikte plaats voorhanden is voor de 
winterexercitien, is geoordeeld dat den schuur van Frans Bijvank op den dijk zeer 
goed zoude zijn, en geresolveert hem nog staande de vergadering alhier te verzoeken 
om er met hem over te spreken. 

Denzelve gecompareert zijnde, wierd hem het voormelde voorgestelt en gevraagt of 
hij hem tot dat einde tegens een behoorlijke beloning wilde laten gebruiken. Waarop 
hij antwoorde, dat er een partij hout in legt en ingeval er buiten dat ruimte genoeg is, 
hij hem wel wil afstaan, dog maar provisioneel, alzoo hij niet weet, wanneer hij hem 
zelve zal nodig hebben. Dit geaccordeert zijnde, wierd goedgevonden dat er inspectie 
zal werden genomen en voorts accord gemaakt. 

De president Bongers zegt vernomen te hebben, dat er laatst kloot geschoten is op 
het dorp, waarop zommige leden zeggen dat ook vernomen te hebben, anderen dat zij 
er niets van weten, dog waarop de schout antwoorde, wel van het geval te wegten, 
dog dat het niet waar is, dat er wel op de Kil is geschoten maar niet op de straten, en 
het zeker gebeurd is dat de kloot een weinigje op de straat is gelopen, dog dat zulks 
geen kloot schieten op de straat of in het dorp kan genoemt worden. 

Voorts wederom in deliberatie gebragt zijnde, het onder water staan veeltijts van de 
straat van T. Lamme aan den Havendijk zeide de president dat hij meende te weten 
dat Lamme voor verscheide jaren had op zig genomen, om de waterlootsing aldaar in 
ordre en voor zijn rekening te houden. Welk gezegde van Gink ondersteunde, 
werdende voorts gedagt dat de gewezene schout Kluit er misschien ook nog al 't een 
of ander van zal weten, en denzelve juist thans in het regthuis zijnde, wierd 
geresolveert hem te verzoeken eens boven te komen. Hij aan dat verzoek voldoende, 
zeide zig ook wel te kunnen herinneren, dat er een zodanig mondeling verdrag plaats 
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had, dog dat (onder verbetering) zijns oordeels het beste was, dat de Municip. een 
ernstige brief schreef aan de rentmeester van de Grafelijkheid, dog als de vergadering 
zulks goed vond hij eerst de burger Lamme er wel eens over wilde onderhouden, 
hetwelk wierd geaccepteert. 

Werdende voorts geresolveert om hem te laten aanzeggen dat hij moest zorgen om 
binnen vierentwintig uur de waterton, daar ligtelijk ongelukken door zouden kunnen 
werden veroorzaakt, te bedekken. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 2e Februarij 1800, A0 6. L.B. 

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

Vergadering gehouden op Zondag den 2e 
Februarij 1800, Ao 6 L.B. 

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

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Samuel L. Klootwijk, J.M. geboren onder de 

Buitensluis, met Maria A. Barendrecht, wed. Adam Weeda, geboren en woonende te 
's Deel. 

De secretaris neemt de inquartiering op aanzoek van alle de leden voor een jaar op 
zig, beginnende heden den 2e Februarij 1800, mits dat ider lid daarvoor aan hem zal 
betalen agt stuivers, hetwelk zij alle accepteerden en ook betaalden. 

Is geresolveert, nu het open weer is, de geweeren zoo spoedig mogelijk naar Delft 
te transporteeren en tot dat einde te informeeren wanneer de Delftsche schuit vaard. 

De voorzitter communiceert dat wij onze manschappen hebben, dat hij de laatste 
lijst voorleden Vrijdag heeft medegebragt en proponeert om nu aanstaande Dingsdag 
met de lijst een brief te zenden aan het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, en daarbij een specificque rekening voegen van datgeen 't welk het dorp voor 
het land heeft verschoten, met verzoek om spoedige betaling, als mede de extra 
kosten opgeven, met verzoek om eenige tegoedkomingen daarin, en eindelijk 
insteeren, dat die plaatzen welke in de requisitie van wagens en paarden in dit 
departement zijn vrijgebleven, ook haar aandeel daarin voldoen, ter gemoetkoming 
van zulke plaatzen, daarin zoozeer gedeelt hebben. En is conform dat voorstel 
geconcludeerd, en den secretaris gelast zodanig brief in gereedheid te brengen en 
met de lijst te verzenden. 

Is gecompareert de vrouw van Reijer Kranendonk, dewelke verzogt om betaling van 
datgeen 't welk haar man nog moet hebben als wagenknecht. 

Waarop haar wierd gezegd dat haar man het dorp zoo veel benadeeld heeft met 
het agterlagen van zijn wagen, dat hij, in plaats van nog te moeten ontfangen, veel eer 
verpligt zou zijn wat aan het dorp uit te keeren, dog dat de Municipaliteit ware 
geresolveert om hem de 11 gulden te betalen, dog niet anders dan na aftrek van f 
4.10.- welke aan Arij van der Linden betaald waren voor 't krad dat van de wagen 
geheel is agtergebleven, zeggende de schout voorts aan haar, dat zij dat overige 
geld morgen bij hem kan halen. 

De voorzitter communiceert dat de klapwaker hem gezegt heeft dat Cornelis A. 
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De voorzitter communiceert dat wij onze manschappen hebben, dat hij de laatste 
lijst voorleden Vrijdag heeft medegebragt en proponeert om nu aanstaande Dingsdag 
met de lijst een brief te zenden aan het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, en daarbij een specificque rekening voegen van datgeen 't welk het dorp voor 
het land heeft verschoten, met verzoek om spoedige betaling, als mede de extra 
kosten opgeven, met verzoek om eenige tegoedkomingen daarin, en eindelijk 
insteeren, dat die plaatzen welke in de requisitie van wagens en paarden in dit 
departement zijn vrijgebleven, ook haar aandeel daarin voldoen, ter gemoetkoming 
van zulke plaatzen, daarin zoozeer gedeelt hebben. En is conform dat voorstel 
geconcludeerd, en den secretaris gelast zodanig brief in gereedheid te brengen en 
met de lijst te verzenden.

Is gecompareert de vrouw van Reijer Kranendonk, dewelke verzogt om betaling van 
datgeen 't welk haar man nog moet hebben als wagenknecht.

Waarop haar wierd gezegd dat haar man het dorp zoo veel benadeeld heeft met 
het agterlagen van zijn wagen, dat hij, in plaats van nog te moeten ontfangen, veel eer 
verpligt zou zijn wat aan het dorp uit te keeren, dog dat de Municipaliteit ware 
geresolveert om hem de 11 gulden te betalen, dog niet anders dan na aftrek van ƒ
4.10.- welke aan Arij van der Linden betaald waren voor 't krad dat van de wagen 
geheel is agtergebleven, zeggende de schout voorts aan haar, dat zij dat overige 
geld morgen bij hem kan halen.

De voorzitter communiceert dat de klapwaker hem gezegt heeft dat Cornelis A. 
Stam, Teunis Lamme en Andries Kleinjan geweigert hebben het klappermansgeld te 
betalen. Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden om de klapwakers aan te 



zeggen, de volgende reis te insteeren op betaling en ingeval van weigering er kennis 
van geven. 

De voorzitter zegt, dat Hermanus de Kreek bij hem is geweest, met verzoek om 
collecte te mogen doen langs de huizen met een bus, vermits hij zonder huisvesting is, 
en gaarne een huisje zoude bouwen. Dat hij hem gezegt had, dat de Municip. voor 
eenige tijt hadde besloten om aan niemant zulks meer te premitteeren, dog dat hij niet 
opgehoudend hadde, hij zoude het tog aan de Municipaliteit voorstellen, gelijk hij nu bij 
deze was doende. 

Waarop gedelibereert zijnde, persisteerde de vergadering bij het genomen decreet 
en wierd dienvolgende het gemelde verzoek gewezen van de hand. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 4 Januarij 1800, houdende aanschr. om  maaukeurig onderzoek te 
doen, of zig een of meer perzonen op de naamlijst daarbij gevoegd en behorende tot 
de zesde halve brigade van de Bataafsche Gewapende Burgermacht, welke zig door 
hun absentie buiten de plaats hunner wooning aan de van hun gerequireerde dienst 
onttrokken hebben, binnen dit territoir bevinden en zulks hetzij nu of in 't vervolg 
ontdekkende zodanige perzoon of perzonen dadelijk civilen te arresteeren en in 
bewaring te houden, mitsgaders onverwijld aan gemeld bestuur daarvan kennis te 
geven. Aangenomen zig daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 10 Januarij 1800, 
houdende aansch. om  zo spoedig mogelijk doenlijk aan die vergadering in te zenden 
de gecertificeerde lijsten van de door hun conform de aanschrijving van 22 October j.l. 
No. 14 voor de Bataafsche armee aangeworvene en te Utrecht goedgekeurde 
manschappen. Aangenomen voor notificatie, alzoo door deze vergadering van tijt tot 
tijt daaraan stiptelijk is voldaan. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuut, dato 7 Januarij 1800, 
houdende aanschrijving om op 't naukeurigste en tevens met den meesten spoed, 
secretesse en omzigtigheid onderzoek te doen, of zig in deze gemeente of ressort van 
dien is ophoudende zekere Ex marquis de la Tritte (Fuitte) Pillepont (Pilleport), en 
deszelfs verblijf ontdekkende daarvan onverwijld aan deze vergadeing berigt in te zen-
den. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een missive van de Lieutenant collonel A. van de Werff Cz. te Dordt van 
dato 27 Januarij 1.1., houdende kennisgeving dat de constuitoneel Gewapende 
Burgermagt alhier ter plaatse georganiseert aan derzelver hoofd heeft de burger P. 
Verijp en dus in voorkomende gevallen (des nodig) deze vergadering zig aan hem 
capitein als plaatselijk commandeerende officier, zig kan vervoegen. Aangenomen 
voor notificatie. 

De voorzitter geeft kennis dat er nog verscheide burgers zijn, welke nog niet 
hebben betaald aan de dorpsbelasting, dog dat er eenige onder zijn, die zig bij hem 
hebben vervoegt en verzogt om eenig uitstel, dat hij ook bij eenige de bode heeft 
gezonden, om er van die reeds betaalt hebben en dat Abram Weeda voltrekt 
geweigerd heeft f 2:-:- te betalen, daar hij op gesteld is, en gepresenteert heeft f 1:-:-
te betalen. En dat Arij R. Smits ook nog niet betaald heeft, om reden dat de Municip. 
hem wil korten van zijn inquartiering. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om Abram Weeda door de bode te 
laten sommmeeren tot betaling, Dirk van Waardenburg den eersten burendingdag te 
doen dagvaarden en het met Arij R. Smits zolang af te wagten dat zijn oom Arij K. 
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laten sommmeeren tot betaling, Dirk van Waardenburg den eersten burendingdag te 
doen dagvaarden en het met Arij R. Smits zolang af te wagten dat zijn oom Arij K. 



Smits hem eerst nog eens heeft gesproken. 
Voorts zegt de voorzitter dat Frans Ketting ook geweigert heeft om zooveel per man 

voor de inquartiering te ontfangen als hij voorleden jaar heeft gerekend en dus zegt 
dat hij 30 st. per man moet hebben. 

Aangenomen voor notificatie en geresolveert bij het vorige besluit te persisteeren. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 3e februarij is de dorpsrekening over den jare 1799 gedaan des namiddags ten 
drie uuren. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 19 Februarij 1800, A06 L.B. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secr. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19 Februarij 1800, A o 6 L.B. 

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

en geteekent. 
Is gecompareert Abr. Weeda, dewelke zig beklaagde omdat hij naar zijn gedagte te 

hoog gesteld was in den dorpsbelasting en verzogt wat te mogen werden verminderd. 
Dog waarop hem wierd gezegt dat daar geen verandering in kan komen, en hij 
nogmaals geraden wierd te betalen en zig voor verdere schade te wagten, hetwelk hij 
ook dede. 

Is gecompareert Willem Blokland, dewelke zeide dat hij weduwenaar zijnde met 
drie kinderen zijn vrouw zonder testament is komen te overlijden en hij nu wederom 
voornemens is te hertrouwen, dog begreep zulks niet te kunnen doen zonder de 
municip als weesvaders over zijn kinderen, waarop hem door de voorzitter wierd 
gevraagt of hij vaste goederen hadde, en het antwoord daarop was neen. Voorts of hij 
geld, goud of zilver hadde, en hij antwoorde niets van dat alles. 

Waarop gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld indien die man presenteerde een 
verklaring te doen dat hij geene goederen hoegenaamt bezit, hij dan ook geen uitkoop 
omtrent zijn kindern kan doen. 'T welk hem voorgesteld wierd en hij verklaarde onder 
presentatie van eede geene goederen hoegenaamt te bezitten. 

Word in deliberatie gebragt een verzoek van de schoolmeester dezer plaats, daarin 
bestaande om te zijner kosten een kamer in het school of het dorpshuis zoo te 
veranderen dat zijn moeder daarin op zig zelve kan woonen, alzoo hij voornemens is 
met Meij aanstaande te trouwen, en geresolveert hem dat te accordeeren, alzoo 
deskundigen oordeelen dat het huis daarmede althans niet zal werden benadeeld, 
dog egter goed gevonden indien het werk verrigt word, daar wat op te letten. 

Stond binnen de capitein der Gewapende Burgermagt alhier en verzogt dat het 
gemeentebestuur hem ingevolge het reglement van burgerwapening ligt bezorgt voor 
de avondexercitien, waarop dat artikel van 't reglement door hem wierd voorgelezen. 
Welk verzoek hem dus werd geaccordeert en goedgevonden de bezorging daarvan 
aan hem capitein op te dragen, hetwelk hij ook aannam. 

Is op voorstel van de voorzitter geresolveerd om aanstaande Zondag over agt 
dagen te doen publiceeren dat den ijk zal gescheiden op Dingsdag den 4e Maart en 
volgende dagen. 

Is gecompareert Dirk C. van der Linden voor Wouter Livaart, dewelke gedagvaart 
was, uit hoofde hij zijn dorpsschuld niet heeft betaald, en wierd hem door de voorzitter 

Smits hem eerst nog eens heeft gesproken.
Voorts zegt de voorzitter dat Frans Ketting ook geweigert heeft om zooveel per man 

voor de inquartiering te ontfangen als hij voorleden jaar heeft gerekend en dus zegt 
dat hij 30 st. per man moet hebben.

Aangenomen voor notificatie en geresolveert bij het vorige besluit te persisteeren.
Waarna de vergadering scheide.

Den 3e februarij is de dorpsrekening over den jare 1799 gedaan des namiddags ten 
drie uuren.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 19 Februarij 1800, A°6 L.B.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secr.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19 Februarij 1800, A ° 6 L.B.

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

en geteekent.
Is gecompareert Abr. Weeda, dewelke zig beklaagde omdat hij naar zijn gedagte te 

hoog gesteld was in den dorpsbelasting en verzogt wat te mogen werden verminderd. 
Dog waarop hem wierd gezegt dat daar geen verandering in kan komen, en hij 
nogmaals geraden wierd te betalen en zig voor verdere schade te wagten, hetwelk hij 
ook dede.

 Is gecompareert Willem Blokland, dewelke zeide dat hij weduwenaar zijnde met 
drie kinderen zijn vrouw zonder testament is komen te overlijden en hij nu wederom 
voornemens is te hertrouwen, dog begreep zulks niet te kunnen doen zonder de 
municip als weesvaders over zijn kinderen, waarop hem door de voorzitter wierd 
gevraagt of hij vaste goederen hadde, en het antwoord daarop was neen. Voorts of hij 
geld, goud of zilver hadde, en hij antwoorde niets van dat alles.

Waarop gedelibereert zijnde, wierd geoordeeld indien die man presenteerde een 
verklaring te doen dat hij geene goederen hoegenaamt bezit, hij dan ook geen uitkoop 
omtrent zijn kindern kan doen. 'T welk hem voorgesteld wierd en hij verklaarde onder 
presentatie van eede geene goederen hoegenaamt te bezitten.

Word in deliberatie gebragt een verzoek van de schoolmeester dezer plaats, daarin 
bestaande om te zijner kosten een kamer in het school of het dorpshuis zoo te 
veranderen dat zijn moeder daarin op zig zelve kan woonen, alzoo hij voornemens is 
met Meij aanstaande te trouwen, en geresolveert hem dat te accordeeren, alzoo 
deskundigen oordeelen dat het huis daarmede althans niet zal werden benadeeld, 
dog egter goed gevonden indien het werk verrigt word, daar wat op te letten.

Stond binnen de capitein der Gewapende Burgermagt alhier en verzogt dat het 
gemeentebestuur hem ingevolge het reglement van burgerwapening ligt bezorgt voor 
de avondexercitien, waarop dat artikel van 't reglement door hem wierd voorgelezen. 
Welk verzoek hem dus werd geaccordeert en goedgevonden de bezorging daarvan 
aan hem capitein op te dragen, hetwelk hij ook aannam.

Is op voorstel van de voorzitter geresolveerd om aanstaande Zondag over agt 
dagen te doen publiceeren dat den ijk zal gescheiden op Dingsdag den 4e Maart en 
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was, uit hoofde hij zijn dorpsschuld niet heeft betaald, en wierd hem door de voorzitter 



gezegt dat hij zijn 12 stuivers moest betalen, dog waarop Van der Linden antwoorde 
dat hij het niet kon betalen, en waarop hem wierd gezegt, indien hij het niet betaalde 
dan bij parate execuite daartoe zal werden genoodzaakt zonder eenige verschoning, 
dat hij daar staat op konde maken, dat hij hem hadde gezegt, dat indien hij niet gelijk 
konde betalen, zulks zoude doen, al was het ider week maar twee stuivers, en nu hem 
nog 3 weken tijt gaf, maar volstrekt langer niet. Waarop Van der Linden zeide hem dat 
te zullen zeggen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 7 Februarij 1800, houdende aanschrijving om binnen den tijd van 8 
dagen op te geven welke tugthuizen in hunne gemeente of ressort van dien worden 
gevonden, dog er geene zijnde, alsdan verschoont zoude zijn aan die vergadering te 
communiceren. Aangenomen voor notificatie vermits in deze gemeente zodanige 
huizen niet werden gevonden. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 7 Februarij 1800, 
houdende aanschrijving om met de meeste naaukeurigheid onderzoek te doen naar 
de perzonen van Laville aux Prez, Canton Luzanne Menpt en Cazelis en een of meer 
van hun ontdekkende, dezelve dadelijk te arresteeren, in verzekerde bewaring te 
stellen en naar bevind van zaken met hen te handelen, dezelve nodig zijnde de 
gearresteerde perzonen aan de regter over te leveren en in alle gevalle van derzelver 
arrestatie dit bestuur onverwijld daarover te informeeren. Aangenomen zig daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een missive van de Municip. van Cillershoek, dato 18 Februarij 1800, 
houdende dat zij onze missive met de daarinleggende rekening wel hadden 
ontfangen, ons bedankten voor de uitvoering van die moeijlijke taak, dog voor het 
tegenwoordige in de onmogelijkheid zijn, om de rekening te kunnen voldoen. Dat de 
reden daarvan is, dat zij geen dorpscas hebben en daarom geresolveert hebben 
authorisatie te verzoeken, bij het wetgevend lighaam om een omslag op de huizen te 
mogen doen, en zodra zij dezelve hebben bekomen, die penningen zullen innen en de 
rekening voldoen. Aangenomen voor notificatie. 

Voorts scheide de vergadering. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 2e maart 1800, A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Zondag den 2 
Maart 1800 A° 6 L.B., absent C. van Gink en 
J.H. Bijvank 

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

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Judocus Asselmans J.M. geboren te 

Mechelen, met Annigje Kleinjan, wed. Joost Rijkhoek, geboren en beide woonende te 
's Deel. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het departementaal bestuur van Schelde 
en Maas van dato 11 Februarij 1800 houdende aanschrijving dat het alsnog aan 
zodanige ingezetenen, welke in de termen der wet vallen van de Burgerwapening en 
zig tot de inschrijving daartoe onwillig hebben betoont, word gepermitteerd om zig te 
laten enregistreeren, mits dat aan hun conform het besluit van het Uitvoerend Bewind 

gezegt dat hij zijn 12 stuivers moest betalen, dog waarop Van der Linden antwoorde 
dat hij het niet kon betalen, en waarop hem wierd gezegt, indien hij het niet betaalde 
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de perzonen van Laville aux Prez, Canton Luzanne Menpt en Cazelis en een of meer 
van hun ontdekkende, dezelve dadelijk te arresteeren, in verzekerde bewaring te 
stellen en naar bevind van zaken met hen te handelen, dezelve nodig zijnde de 
gearresteerde perzonen aan de regter over te leveren en in alle gevalle van derzelver 
arrestatie dit bestuur onverwijld daarover te informeeren. Aangenomen zig daarna te 
gedragen.

Is gelezen een missive van de Municip. van Cillershoek, dato 18 Februarij 1800, 
houdende dat zij onze missive met de daarinleggende rekening wel hadden 
ontfangen, ons bedankten voor de uitvoering van die moeijlijke taak, dog voor het 
tegenwoordige in de onmogelijkheid zijn, om de rekening te kunnen voldoen. Dat de 
reden daarvan is, dat zij geen dorpscas hebben en daarom geresolveert hebben 
authorisatie te verzoeken, bij het wetgevend lighaam om een omslag op de huizen te 
mogen doen, en zodra zij dezelve hebben bekomen, die penningen zullen innen en de 
rekening voldoen. Aangenomen voor notificatie.

Voorts scheide de vergadering.
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Vergadering gehouden op Zondag den 2 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Judocus Asselmans J.M. geboren te 

Mechelen, met Annigje Kleinjan, wed. Joost Rijkhoek, geboren en beide woonende te 
's Deel.

Is gelezen een extract uit de notulen van het departementaal bestuur van Schelde 
en Maas van dato 11 Februarij 1800 houdende aanschrijving dat het alsnog aan 
zodanige ingezetenen, welke in de termen der wet vallen van de Burgerwapening en 
zig tot de inschrijving daartoe onwillig hebben betoont, word gepermitteerd om zig te 
laten enregistreeren, mits dat aan hun conform het besluit van het Uitvoerend Bewind 



in dato 24 Juli] 1799 24 uren van de raad toegestaan zijnde, zij na expiratie van 
dezelve niet halstarrig bij hunne weigering hebben gepersisteerd en dat aan de 
zodanige geen verdere gelegenheid tot de inschrijving moet werden gegeven. 
Alsmede dat opzichtelijk het invorderen der boeten moet werden gehandeld conform 
het 9e artijkel van het 3e hoofddeel van het reglement op de Burgerwapening 
bepaald. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het zelve bestuur van dato 21 Februari] 
1800, houdende aanschrijving dat bij hetzelve bestuur van den agent van inwendige 
politie is ontfangen een missive met de signalementen van Crinij Verteuil Cazalis, 
Canton Luzanne of La Lanne en la Ville au Prez eenige exemplaren van genoemd 
signalement naar ons toezendende met last om bijzonder onderzoek te doen maar de 
perzoon van Crinij Verteuil en denzelve ontdekkende dadelijk in verzekerde bewaring 
te stellen, zijne papieren te verzegelen en aan gemeld bestuur daarvan onverwijld 
kennis te geven. 

Aangenomen zig daarna te gedragen. 
Is gelezen een missive van P. Verijp, Capitein der gewapende burgermagt alhier 

van dato 1 Maart 1800, houdende klagten over het locaal ter verigten der 
winterexercitien, vermits hetzelve zodanig is benedeeld geworden, dat het bijna van 
geen besloten plaats meer kan werden aangezien, en daar de koude steeds blijft 
aanhouden, verzoekende daarin zoo spoedig mogelijk te willen voorzien, 't zij door een 
ander locaal aan te wijzen, of het tegenwoordige in ordre te brengen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is nodig geoordeeld dat 't ontramponeerde werd 
hersteld en geresolveert den schout te qualificeeren ten einde te gaan bij den 
eigenaar der schuur, Corn. C. Stam en met hem over het in ordre brengen derzelve te 
spreken, dog het belang van het dorp in het oog houdende en het met hem derhalve 
op zodanige wijze te schikken als hij best zal kunnen gedaan krijgen ten voordeele 
van deze gemeente. 

Is gelezen een missive van denzelve burger, van dato 2 Maart houdende verzoek 
om ingevolge artijkel 4 hoofdstuk 8 van het reglement op de Gewapende Burgermagt 
het nodige locaal voor de zomerexercitie bij de eerste gelegenheid aan te wijzen, alzo 
hij zodra het weer wat gunstiger word, daarmede gaarne een begin zoude maken. 
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert om den schout te 
verzoeken en te qualificeren zig bij de eigenaars van de plaats genaamd Bevershoek 
te vervoegen ten einde te vernemen of zij een gedeelte daarvan tot waarneming van 
de zomerexercitie willen afstaan en zo ja, met hun op approbatie dezer vergadering 
accord maken. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e Maart 1800, A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 9e Maart 
1800 den A06 L.B., absent de president Verijp en 
van Strijen. 

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

De voorzitter zegt dat hij ingevolge zijn last, zig heeft vervoegt bij Corn. C. Stam en 
met heeft gesproken van de reparatie van den schuur en waren overeengekomen, dat 

in dato 24 Julij 1799 24 uren van de raad toegestaan zijnde, zij na expiratie van 
dezelve niet halstarrig bij hunne weigering hebben gepersisteerd en dat aan de 
zodanige geen verdere gelegenheid tot de inschrijving moet werden gegeven. 
Alsmede dat opzichtelijk het invorderen der boeten moet werden gehandeld conform 
het 9e artijkel van het 3e hoofddeel van het reglement op de Burgerwapening 
bepaald. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van het zelve bestuur van dato 21 Februarij 
1800, houdende aanschrijving dat bij hetzelve bestuur van den agent van inwendige 
politie is ontfangen een missive met de signalementen van Crinij Verteuil Cazalis, 
Canton Luzanne of La Lanne en la Ville au Prez eenige exemplaren van genoemd 
signalement naar ons toezendende met last om bijzonder onderzoek te doen maar de 
perzoon van Crinij Verteuil en denzelve ontdekkende dadelijk in verzekerde bewaring 
te stellen, zijne papieren te verzegelen en aan gemeld bestuur daarvan onverwijld 
kennis te geven.

Aangenomen zig daarna te gedragen.
Is gelezen een missive van P. Verijp, Capitein der gewapende burgermagt alhier 

van dato 1 Maart 1800, houdende klagten over het locaal ter verigten der 
winterexercitien, vermits hetzelve zodanig is benedeeld geworden, dat het bijna van 
geen besloten plaats meer kan werden aangezien, en daar de koude steeds blijft 
aanhouden, verzoekende daarin zoo spoedig mogelijk te willen voorzien, 't zij door een 
ander locaal aan te wijzen, of het tegenwoordige in ordre te brengen.

Waarop gedelibereert zijnde, is nodig geoordeeld dat 't ontramponeerde werd 
hersteld en geresolveert den schout te qualificeeren ten einde te gaan bij den 
eigenaar der schuur, Corn. C. Stam en met hem over het in ordre brengen derzelve te 
spreken, dog het belang van het dorp in het oog houdende en het met hem derhalve 
op zodanige wijze te schikken als hij best zal kunnen gedaan krijgen ten voordeele 
van deze gemeente.

Is gelezen een missive van denzelve burger, van dato 2 Maart houdende verzoek 
om ingevolge artijkel 4 hoofdstuk 8 van het reglement op de Gewapende Burgermagt 
het nodige locaal voor de zomerexercitie bij de eerste gelegenheid aan te wijzen, alzo 
hij zodra het weer wat gunstiger word, daarmede gaarne een begin zoude maken. 
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert om den schout te 
verzoeken en te qualificeren zig bij de eigenaars van de plaats genaamd Bevershoek 
te vervoegen ten einde te vernemen of zij een gedeelte daarvan tot waarneming van 
de zomerexercitie willen afstaan en zo ja, met hun op approbatie dezer vergadering 
accord maken.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e Maart 1800, A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 9e Maart 
1800 den A°6 L.B., absent de president Verijp en 
van Strijen.

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

De voorzitter zegt dat hij ingevolge zijn last, zig heeft vervoegt bij Corn. C. Stam en 
met heeft gesproken van de reparatie van den schuur en waren overeengekomen, dat 



hij de kosten voor de helft zal betalen en de spijkers leveren. 
Voorts dat hij zig bij de eigenaars van de plaats genaamd Bevershoek had vervoegt 

en met dezelve gesproken over het verrigten der exercitien op gemelde plaats, en dat 
hij op approbatie der Municip. met veel moeite het met hun eens geworden was voor 
26 stuivers per week, te beginnen zodra zij buiten gaan exerceeren. En te geduren tot 
alderheiligen en wanneer het langer plaats heeft, alsdan voor de overige weken ook 
zooveel per week. Waarop gedelibereert zijnde, is hoezeer het een hardigheid is, dat 
deze plaats boven zoovele andere in zoveele kosten moet dragen, daarin bewilligd. 

De voorzitter zegt vervolgens dat Teunis Stam zig bij hem heeft vervoegt met 
klagten over Andries Verkerk, eensdeels omdat hij een leer mee uit zijn huis heeft 
genomen, denwelke tot het huis behoort, en ten tweede dat hij een riete heining heeft 
geplaatst uit nijd, waarmede hij zijn gezigt geheel en al beneemt, verzoekende daarin 
voorziening. - Dat hij Andries Verkerk over het laatste heeft onderhouden en gezegt 
een riete heining gezet te hebben zonder permissie te vragen aan de Municip. en 
voorts gelast dezelve af te breken, dog dat hij zulks tot nog toe niet gedaan heeft. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolvert hem aanstonds de bode te zenden met 
aanzegging om te zorgen dat de gemelde heining binnen 24 uuren zoveel verlaagt is 
dat hij met de planke heining gelijk komt, en niet hoger is, en daar niet aan voldoende, 
hij geheel de heining moet wegbreken. 

De bode, dit verrigt hebbende, zeide dat hij gezegt hadde de planke heining te 
zullen verhogen, zodat hij met de riete van boven gelijk komt. 

Word na deliberatie geresolveert om eenige bijlen aan te kopen voor rekening van 't 
dorp, ten einde die te gebruiken, in geval van brand en ze in 't brandspuithuisje bij de 
brandspuit te plaatzen. 

De voorzitter zegt dat van tijd tot tijd al pogingen zijn aangewend om geld te krijgen 
van de verschotten, en tot nog toe tevergeefs, en hij uit dien hoofde voorsteld, of de 
vergadering niet zoude kunnen goed vinden een commissie te benoemen naar den 
Haag ten einde te insteeren op betaling van alle de verschotten door 't dorp of 
deszelfs ingezetenen gedaan, alsmede om bij 't hof de zaal van Litt te kennen te 
geven en te zien hoe men over 't zelve denkt, dog dan alvorens bij Vrolikhert te gaan 
en vragen hoe die zaak te beginnen, en daarvan een memorie van hem te verzoeken. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem daarvoor en wierden toe 
die commissie benoemt de schout en Bongers en de secretaris gelast alle de 
pretensien op een memorie te schrijven en een qualificatie voor die commissie in 
gereedheid te brengen. 

De voorzitter zegt dat Pleun Vervoorn permissie verzoekt om tusschen zijn erf en 
dat van hem een riete heining te zetten, waarop gedelibereert zijnde is hem hetzelve 
verzoek geaccordeert. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, van dato 28 Februarij I.I. houdende aansch. en last om bij voortduring de 
nodige ordres te stellen, dat bij inquartiering van troupes of requisitie van paarden de 
pulver of buskruitmolens daarmede niet worden bezwaard, maar van gemelde 
inquartiering en requisitie worden uitgezondert en vrijgelaten. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 4 Maart 1800, 
houdende aansch. om  wanneer de gem. bestuuren door behoorlijk gequalificeerde 
perzonen worden geadiëert tot de aanwerving van manschappen voor 's Lands 

hij de kosten voor de helft zal betalen en de spijkers leveren.
Voorts dat hij zig bij de eigenaars van de plaats genaamd Bevershoek had vervoegt 

en met dezelve gesproken over het verrigten der exercitien op gemelde plaats, en dat 
hij op approbatie der Municip. met veel moeite het met hun eens geworden was voor 
26 stuivers per week, te beginnen zodra zij buiten gaan exerceeren. En te geduren tot 
alderheiligen en wanneer het langer plaats heeft, alsdan voor de overige weken ook 
zooveel per week. Waarop gedelibereert zijnde, is hoezeer het een hardigheid is, dat 
deze plaats boven zoovele andere in zoveele kosten moet dragen, daarin bewilligd.

De voorzitter zegt vervolgens dat Teunis Stam zig bij hem heeft vervoegt met 
klagten over Andries Verkerk, eensdeels omdat hij een leer mee uit zijn huis heeft 
genomen, denwelke tot het huis behoort, en ten tweede dat hij een riete heining heeft 
geplaatst uit nijd, waarmede hij zijn gezigt geheel en al beneemt, verzoekende daarin 
voorziening. - Dat hij Andries Verkerk over het laatste heeft onderhouden en gezegt 
een riete heining gezet te hebben zonder permissie te vragen aan de Municip. en 
voorts gelast dezelve af te breken, dog dat hij zulks tot nog toe niet gedaan heeft.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolvert hem aanstonds de bode te zenden met 
aanzegging om te zorgen dat de gemelde heining binnen 24 uuren zoveel verlaagt is 
dat hij met de planke heining gelijk komt, en niet hoger is, en daar niet aan voldoende, 
hij geheel de heining moet wegbreken.

De bode, dit verrigt hebbende, zeide dat hij gezegt hadde de planke heining te 
zullen verhogen, zodat hij met de riete van boven gelijk komt.

Word na deliberatie geresolveert om eenige bijlen aan te kopen voor rekening van 't 
dorp, ten einde die te gebruiken, in geval van brand en ze in 't brandspuithuisje bij de 
brandspuit te plaatzen.

De voorzitter zegt dat van tijd tot tijd al pogingen zijn aangewend om geld te krijgen 
van de verschotten, en tot nog toe tevergeefs, en hij uit dien hoofde voorsteld, of de 
vergadering niet zoude kunnen goed vinden een commissie te benoemen naar den 
Haag ten einde te insteeren op betaling van alle de verschotten door 't dorp of 
deszelfs ingezetenen gedaan, alsmede om bij 't hof de zaal van Litt te kennen te 
geven en te zien hoe men over 't zelve denkt, dog dan alvorens bij Vrolikhert te gaan 
en vragen hoe die zaak te beginnen, en daarvan een memorie van hem te verzoeken.

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering unaniem daarvoor en wierden toe 
die commissie benoemt de schout en Bongers en de secretaris gelast alle de 
pretensien op een memorie te schrijven en een qualificatie voor die commissie in 
gereedheid te brengen.

De voorzitter zegt dat Pleun Vervoorn permissie verzoekt om tusschen zijn erf en 
dat van hem een riete heining te zetten, waarop gedelibereert zijnde is hem hetzelve 
verzoek geaccordeert.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, van dato 28 Februarij l.l. houdende aansch. en last om bij voortduring de 
nodige ordres te stellen, dat bij inquartiering van troupes of requisitie van paarden de 
pulver of buskruitmolens daarmede niet worden bezwaard, maar van gemelde 
inquartiering en requisitie worden uitgezondert en vrijgelaten. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 4 Maart 1800, 
houdende aansch. om wanneer de gem. bestuuren door behoorlijk gequalificeerde 
perzonen worden geadiëert tot de aanwerving van manschappen voor 's Lands 



schepen en vaartuigen van oorlog, dezelve de nodige hulp en adsistentie daartoe 
moeten verleenen en dezelve aanwerving zoo veel doenlijk faciliteren. Aangenomen 
zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een missive van het gem. bestuur dato 4 Maart 1.1. houdende dat zijl. ons 
toezonden een exemplaar van de algemeene manier van procedeeren in civiele en 
cimineele zaken, met last om de publ. te doen afkondigen een aanplakken, en 
ingevolge Art. 3 van dezelve publ. het gem. exemplaar geduurende den tijd van zes 
weken aan de ingezetenen ter lezing voor te leggen. 

Vermits daar reeds aan voldaan is in de beginzelen, is dezelve voor notificatie 
aangenomen. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Maart 1800, A06 LB 

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 28e 
Maart 1800, A° 6 L.B. absent Scheepen 
Bijvank. 

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

Is gelezen een missive van armverzorgeren van deze plaats, gedateert 28 Maart 
1800, inhoudende dat Dirk Sintnikolaas woonende op dezen dorpe door Gods hand is 
bezogt met krankzinnigheid, waardoor hij niet alleen een allerbeklaaglijkst, maar ook 
een allergevaarlijkst voorwerp is, 't welk volgens hun oordeel niet langer aan zig zelver 
mag overgelaten worden, om welke reden reeds aanmerkelijke onkosten zijn 
gemaakt, om hem te bewaren, en daar er verscheide reden zijn welke het niet toelaten 
dat hij vrijelijk blijft loopen, of aan hem eenen kostbaren oppasser wierd gegeven, 
verzoeken armverzorgeren voorn. verlof om hem in verzekerde bewaring te mogen 
stellen, hetzij in 't blauwhuis te Dordt of elders, waar zulks het voegzaamst en minst 
kostbaarste zoude mogen zijn, en dat wel zoo lange het aan hun of andere daartoe 
bevoegde perzonen gebleken is, dat hij veiliglijk aan de maatschappij kan werden 
teruggegeven, althans bij provisie voor de eerste drie maanden. 

Waarop gedelibereert, is geresolveert, uit hoofde de vergadering bewust is van de 
droevige omstandigheid waarin gem. Dirk Sintniekolaas zig bevind, het verzoek van 
armverzorgeren te accepteeren. 

De commissie uit den Haag geretourneert zijnde, rapporteert dat zij twee 
rekeningen van 't commissariaat van de Fransche troupes bedragende f 22:-:- heeft 
teruggebragt, waar geen betaling op kan werden gedaan, dat zij voorts zig heeft 
vervoegt bij den agent van oorlog, alsmede bij den gewezene agent van oorlog 
Pijman, en wel bijzonder bij den burger W. Ris omtrent de verschotten en leverantie 
van 1793, 1794 en 1795, dog dat hun was geantwoord dat er bons of bewijzen bij 
moesten zijn, dewijl zonder dat geen betaling kan werden gedaan, en wat aanbelangt 
het geld voor de levering van manschappen daar nog geen kijk naar is. 

Dat zij vervolgens zijn gegaan bij Plukhooij over de verschotten van inquartiering, 
en dat die burger hun gezegt heeft, dat de reekening van brood &c. om Meij zal 
werden voldaan, dog dat zij daar evenwel een ordonnantie hadden gekregen van f 
16:-:-, dewelke hun naar een vergeefsche reis te hebben gedaan aan dat kantoor, 
alwaar Plukhooij hem gezonden had, door hem is betaald. 

Dat zij den burger Schrijver ook hadden gesproken over de verschotten van de 8 pr 

schepen en vaartuigen van oorlog, dezelve de nodige hulp en adsistentie daartoe 
moeten verleenen en dezelve aanwerving zoo veel doenlijk faciliteren. Aangenomen 
zig daarna te gedragen.

Is gelezen een missive van het gem. bestuur dato 4 Maart l.l. houdende dat zijl. ons 
toezonden een exemplaar van de algemeene manier van procedeeren in civiele en 
cimineele zaken, met last om de publ. te doen afkondigen een aanplakken, en 
ingevolge Art. 3 van dezelve publ. het gem. exemplaar geduurende den tijd van zes 
weken aan de ingezetenen ter lezing voor te leggen.

Vermits daar reeds aan voldaan is in de beginzelen, is dezelve voor notificatie 
aangenomen. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 28e Maart 1800, A°6 LB

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 28e 
Maart 1800, A° 6 L.B. absent Scheepen 
Bijvank.

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

Is gelezen een missive van armverzorgeren van deze plaats, gedateert 28 Maart 
1800, inhoudende dat Dirk Sintnikolaas woonende op dezen dorpe door Gods hand is 
bezogt met krankzinnigheid, waardoor hij niet alleen een allerbeklaaglijkst, maar ook 
een allergevaarlijkst voorwerp is, 't welk volgens hun oordeel niet langer aan zig zelver 
mag overgelaten worden, om welke reden reeds aanmerkelijke onkosten zijn 
gemaakt, om hem te bewaren, en daar er verscheide reden zijn welke het niet toelaten 
dat hij vrijelijk blijft loopen, of aan hem eenen kostbaren oppasser wierd gegeven, 
verzoeken armverzorgeren voorn. verlof om hem in verzekerde bewaring te mogen 
stellen, hetzij in 't blauwhuis te Dordt of elders, waar zulks het voegzaamst en minst 
kostbaarste zoude mogen zijn, en dat wel zoo lange het aan hun of andere daartoe 
bevoegde perzonen gebleken is, dat hij veiliglijk aan de maatschappij kan werden 
teruggegeven, althans bij provisie voor de eerste drie maanden.

Waarop gedelibereert, is geresolveert, uit hoofde de vergadering bewust is van de 
droevige omstandigheid waarin gem. Dirk Sintniekolaas zig bevind, het verzoek van 
armverzorgeren te accepteeren.

De commissie uit den Haag geretourneert zijnde, rapporteert dat zij twee 
rekeningen van 't commissariaat van de Fransche troupes bedragende f 22:-:- heeft 
teruggebragt, waar geen betaling op kan werden gedaan, dat zij voorts zig heeft 
vervoegt bij den agent van oorlog, alsmede bij den gewezene agent van oorlog 
Pijman, en wel bijzonder bij den burger W. Ris omtrent de verschotten en leverantie 
van 1793, 1794 en 1795, dog dat hun was geantwoord dat er bons of bewijzen bij 
moesten zijn, dewijl zonder dat geen betaling kan werden gedaan, en wat aanbelangt 
het geld voor de levering van manschappen daar nog geen kijk naar is.

Dat zij vervolgens zijn gegaan bij Plukhooij over de verschotten van inquartiering, 
en dat die burger hun gezegt heeft, dat de reekening van brood &c. om Meij zal 
werden voldaan, dog dat zij daar evenwel een ordonnantie hadden gekregen van f 
16:-:-, dewelke hun naar een vergeefsche reis te hebben gedaan aan dat kantoor, 
alwaar Plukhooij hem gezonden had, door hem is betaald. 

Dat zij den burger Schrijver ook hadden gesproken over de verschotten van de 8 pr 



Ct en denzelve gezegt hadde dat die door de Marine moeten werden betaald, en zulks 
niet voor Junij eerstkomende zal gescheiden, dog dat deze vergadering ten eersten 
moest overzenden een specificque declaratie van de verschotten der laatste heffing. 

Dat zij zig ook nog hadden vervoegt bij Janssens met eenige losse bons, en dat die 
hun gezegt hadde, er waren er onder welke betaald zullen worden, dog tegelijk, dat wij 
nooit van de militairen bons moeten laten schrijven, maar zulks zelfs moeten doen, en 
door de secretaris laten teekenen. 

En dat zij eindelijk geen werk hadden gemaakt van de zaak van Litt, dewijl 
advokaat Vrolikhert I.I. Vrijdag gezegt hadde dat er voor 't hof niets kan dienen zonder 
practisijns. 

De vergadering dit rapport gehoort hebbende was zeer 't onvreeden, omdat 'er 
geen betaling werd gedaan, dog bedankt de commisise voor hare gedane moeite en 
werd na deliberatie geresolveert dat de secretaris alle de bewijzen maar eenigzints 
voorhanden van de leverantien van 1793, 1794 en 1795 zal overzenden aan de 
burger W. Ris, en de verschotten opmaken van de laatste heffing en die declaratie 
zenden aan den burger Schrijver, ider met een missive in behoorlijke termen 
geschreven daarbij. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 11 maart I.I. houdende dat een van 's Lands wegen geklede burger met 
er woon naar een andere plaats vertrekkende, zijn uniform of monteering, wanneer hij 
dezelve nog geen twee jaren zal hebben gedragen, met de ontfangene wapenrusting 
en distinctiven teekenen zal moeten restitueeren, op requisitie van den Raad van 
Administratie van het bataillon waartoe hij behoorde, alsmede de bepaling of, en zoo 
ja (en welke straf) voor zodanige burgers welke buiten de wapendienst zonder consent 
hunne uniform dragen aan de collonels werd overgelaten. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato uts. houdende 
aansch. dat het Uitvoerend Bewind heeft goedgevonden deszelfs besluit van den 3e 
November 1798, houdende last tot het arresteeren van Hendrik van der Noot en zijn 
broeder Jan Baptiste van der Noot, met relatie tot den laatstgemelde in te trekken en 
aan hem te permitteeren om zig wederom vrijelijk binnen deze republiek te begeven, 
met last aan alle Gemeente Bestuuren om denzelve J.W. van der Noot in deszelfs 
verblijf binnen deze republiek geene verhindering of belemmering toe te brengen. 
Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Voorts scheide de vergadering. 
Den 30e Maart zijn in den huwelijken staat Bevestigd Jan Dirks Buijtendijk, J.M. 

geb. te Strijen, met Hendrikje Bax, geb. en beide woonende te 's Deel. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 16e April 1800 het 6e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e April 1800, Ao 6 L.B. absent Verijp 

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

geteekent. 
Is gecompareert Pieter Vervoorn, denwelke aan de vergadering vraagde of Willem 

Ct en denzelve gezegt hadde dat die door de Marine moeten werden betaald, en zulks 
niet voor Junij eerstkomende zal gescheiden, dog dat deze vergadering ten eersten 
moest overzenden een specificque declaratie van de verschotten der laatste heffing.

Dat zij zig ook nog hadden vervoegt bij Janssens met eenige losse bons, en dat die 
hun gezegt hadde, er waren er onder welke betaald zullen worden, dog tegelijk, dat wij 
nooit van de militairen bons moeten laten schrijven, maar zulks zelfs moeten doen, en 
door de secretaris laten teekenen.

En dat zij eindelijk geen werk hadden gemaakt van de zaak van Litt, dewijl 
advokaat Vrolikhert l.l. Vrijdag gezegt hadde dat er voor 't hof niets kan dienen zonder 
practisijns.

De vergadering dit rapport gehoort hebbende was zeer 't onvreeden, omdat 'er 
geen betaling werd gedaan, dog bedankt de commisise voor hare gedane moeite en 
werd na deliberatie geresolveert dat de secretaris alle de bewijzen maar eenigzints 
voorhanden van de leverantien van 1793, 1794 en 1795 zal overzenden aan de 
burger W. Ris, en de verschotten opmaken van de laatste heffing en die declaratie 
zenden aan den burger Schrijver, ider met een missive in behoorlijke termen 
geschreven daarbij.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 11 maart l.l. houdende dat een van 's Lands wegen geklede burger met 
er woon naar een andere plaats vertrekkende, zijn uniform of monteering, wanneer hij 
dezelve nog geen twee jaren zal hebben gedragen, met de ontfangene wapenrusting 
en distinctiven teekenen zal moeten restitueeren, op requisitie van den Raad van 
Administratie van het bataillon waartoe hij behoorde, alsmede de bepaling of, en zoo 
ja (en welke straf) voor zodanige burgers welke buiten de wapendienst zonder consent 
hunne uniform dragen aan de collonels werd overgelaten. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato uts. houdende 
aansch. dat het Uitvoerend Bewind heeft goedgevonden deszelfs besluit van den 3e 
November 1798, houdende last tot het arresteeren van Hendrik van der Noot en zijn 
broeder Jan Baptiste van der Noot, met relatie tot den laatstgemelde in te trekken en 
aan hem te permitteeren om zig wederom vrijelijk binnen deze republiek te begeven, 
met last aan alle Gemeente Bestuuren om denzelve J.W. van der Noot in deszelfs 
verblijf binnen deze republiek geene verhindering of belemmering toe te brengen. 
Aangenomen zig daarna te gedragen.

Voorts scheide de vergadering.
Den 30e Maart zijn in den huwelijken staat Bevestigd Jan Dirks Buijtendijk, J.M. 

geb. te Strijen, met Hendrikje Bax, geb. en beide woonende te 's Deel.
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 16e April 1800 het 6e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e April 1800, A° 6 L.B. absent Verijp

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

geteekent.
Is gecompareert Pieter Vervoorn, denwelke aan de vergadering vraagde of Willem 



Smitskam den vrijheid heeft om den as, welke door Koen Roos in zijn droogput 
gemaakt word, als de zijne aan te merken, of wel van hem over te nemen. 

Waarop gedelibereert zijnde, en het octroij te voren door de schout en de secretaris 
ingezien zijnde, wierd aan Vervoorn geantwoord dat nog Koen Roos, nog niemant 
bevoegt is om zijnen asch aan imand te mogen verkopen, vermangelen of 
wegschenken en dus ook niet aan Willem Smitskam, al is die den eigenaar van zijn 
huis, en dus geresolveert om door den bode aan Willem Smitskam te laten 
aanzeggen dat hij zal hebben te zorgen om den asch te laten volgen. 

De voorzitter zegt dat den diacon Reinier van den Berg zig bij hem vervoegt heeft 
met verzoek om collecte te mogen doen aan de huizen der ingezetenen, dat hij zulks 
dus wel bij deze aan de vergadering voorstelde. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om hem zulks te accepteeren, waarna 
den ouderling M. Naaktgeboren en den diakon L. van Prooijen zig aandiende. Dezelve 
binnestaande, deden hetzelve verzoek. 

Waarop aan hun door de voorzitter wierd gezegt dat de vergadering reeds er een 
besluit op hadde genomen en wel zoo dat 't hun ware gepermitteert, dog dat de 
vergadering bij deze gelegenheid evenwel nog het een en ander te zeggen had, en 
wel eerst dat 't hen verwonderd dat het hun gevraagt word om een collecte te doen, 
terwijl de rekening van 't vorige jaar nog niet gedaan is, en men dus niet weet of er een 
kwaad slot is, ten tweede dat de kinderen dewelke bedeeld worden, meestal niet 
schoolgaan, Ten derde dat het huis en de landerijen van den armen behoorden 
publiek verhuurd te worden. En ten 4° dat het op den 9e December I.I. bij het houden 
der redevoering op het nationaal feest wegens den aftogt der Engelsche en Russchen 
scheen te blijken dat den armen geen geld nodig had, vermits er doe geen een diakon 
of zelvs ouderling was opgekomen om te collecteeren, schoon er zeer waarschijnelijk 
op dien dag een goede collecte zoude geweest zijn. 

Is gecompareert H. van Warendorp, dewelke zeide van Corn.van Steenbergen te 
moeten hebben f 6:19:-, dog waartegen hij van hem moet hebben f 1:10:-, dat hij om 
die reden hem heeft laten dagvaarden. 

Cornelis van Steenbergen niet compareerende, resolveerde de Municip. om  bij een 
volgende vergadering te dagvaarden, en alsdan over deze zaak ernstig te 
onderhouden. 

De rentmeester van de Grafelijkheid met de Fabrijk binnenstaande en voorts de eer 
der zitting vergunt zijnde, gaf gem. rentmeester te kennen dat de metzelaars welke 
inclinatie hadden om de straat aan te nemen, er veel tegen hebben, dat de straten in 
de maanden Julij en Augustus werden geveegd, alszoo alsdan doordat er met hooij, 
vlas en graanen veel vuilnis op de straten vald, en ze dan geveegt worden, het zand 
uit de reten word gehaald en de straten daardoor los komen te leggen, verzoekende 
dat de Municip. daarin geliefde te voorzien, dat die twee maanden de straten, althans 
met geen korte bezems mogen werden geveegd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert aan dat verzoek althans te zullen 
zorgen dat de straten er niet mede werden benadeeld. 

Vervolgens zegt de voorzitter dat hij uit naam der vergadering ook aan hem 
rentmeester iets hadde voor te stellen, namelijk dat 't zeer dikwils, vooral in de zomer 
gebeurd, dat er bijna geen water in de kreek in het dorp is, waardoor ingeval bij 
ongelukken van brand het elendig er uit zoude zien, dat de sluiswagter daar dikwils 
over is onderhouden, maar zonder vrugt, en dat daarom deze vergadering aan hem, 
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Cornelis van Steenbergen niet compareerende, resolveerde de Municip. om bij een 
volgende vergadering te dagvaarden, en alsdan over deze zaak ernstig te 
onderhouden.

De rentmeester van de Grafelijkheid met de Fabrijk binnenstaande en voorts de eer 
der zitting vergunt zijnde, gaf gem. rentmeester te kennen dat de metzelaars welke 
inclinatie hadden om de straat aan te nemen, er veel tegen hebben, dat de straten in 
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rentmeester iets hadde voor te stellen, namelijk dat 't zeer dikwils, vooral in de zomer 
gebeurd, dat er bijna geen water in de kreek in het dorp is, waardoor ingeval bij 
ongelukken van brand het elendig er uit zoude zien, dat de sluiswagter daar dikwils 
over is onderhouden, maar zonder vrugt, en dat daarom deze vergadering aan hem, 



rentmeester, verzogt het daarheen te dirigeeren en het zijne toe te brengen dat daar 
verandering in kome. 

Waarop denzelve zeide zulks gaarne te zullen doen en met het dijkcollegie er over 
te spreken, dog dat vanwege deze vergadering een conceptje zoude werden opgestelt 
en aan hem overgegeven, inhoudende hoe het zoude moeten werden gedirigeerd. 'T 
welk wierd aangenomen. 

Voorts met den Rentmeester gedelibereert zijnde over het zoms onder water staan 
van zommige straten van het dorp en het benadeelen van de straat aan de eene en 
het onaangename voor de burgerij aan de andere zijnde, is bij de Municip. 
geresolveert aanstaande zondag een publicatie te doen, waarbij een ider word 
aangemaand om te zorgen dat 't water behoorlijk zijn uitloosing heeft, door de slouen 
langs de erven en zulks op de boete bij de dorpskeuren bepaald. 

De voorzitter zegt, dat Arij de Vlaming laatst bij hem klagten heeft ingebragt over 
eenige honden in de Rijkestraat, dewelke de menschen aandoen en vooral kinderen, 
dat hij voornemens ware geweest hetzelve aan de Municip. de zondag daaraan te 
kennen te geven, dog dat hem zulks ware ontgaan, en hij daarop bij die perzonen 
geweest waren, met aanzegging, dat zij moesten zorgen dat zulks voor 't vervolg niet 
meer gebeurd. 

Waarop gedelibereert zijnde en de vergadering oordeelende dat zulks tegen de 
goede orde en veiligheid volstrekt strijdig is, is door de meerderheid geresolveert om 
aanstaande een publicatie te doen, waarbij alle ingezetenen gewaarschuwt worden 
om zorg te dragen dat geen menschen, hetzij jong of oud, door honden op publieke 
straten worden aangedaan, als mede dat er gezorgt word, dat niemant werde 
aangeschoten van honden, al is het dat zij werkelijk niet bijten, vermits dezodanige 
welke contrarie dezes komen te handelen, de onaangename gevolgen welke daaruit 
zullen proflueeren, zoch zelven zullen te wijten hebben. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 18 Maart I.I. houdende dat in het verleenen van gratificatien en 
pensioenen aan Bataven zal werden gehouden voor cijnosure dat de requestranten 
zullen moeten inleveren valable bewijzen van hun goed gedrag en onvermogen aan 
hunne Municipaliteiten, welke wanneer dezelve in order zijn, hun van favorable 
brieven van voorschrijving zullen moeten voorzien en dezelve zenden aan het 
Departementaal Bestuur waaronder zij behooren. Aangenomen zig daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van 't zelve bestuur dato 28 Maart 1.1., 
houdende dat de Gemeente Bestuuren of wel bij ontijde derzelver voorzitter casu quo 
verpligt zijn om daartoe geadieert op vertoon van de recepis van 't Uitvoerend Bewind 
of van een der agenten uitgegeven aan couriers met depeches van 't bewind of een 
van de agenten belast af te geven, een declaratoir waarin word geattesteert dat die 
couriers door onvoorziene of buitengewone omstandigheden als storm, ijsgang, 
ongelukken aan rijtuigen, slegte wegen en diergelijke in hunne reizen zijn vertraagt, of 
verpligt geworden zijn, extraordinaire onkosten te maken met opgave van die onkos-
ten. Aangenomen zig daar mede na te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve Bestuur dato 8 April. I.I. 
houdende aanschrijving en last om bij al dien tusschen de aannemers en de troupes 
wegens de qualiteit of quantiteit van het afgeleverde eenig misverstand kwam te 
ontstaan, als dan, des verzogt zijnde, arbiters te benoemen, om de zaak te 

rentmeester, verzogt het daarheen te dirigeeren en het zijne toe te brengen dat daar 
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Waarop gedelibereert zijnde en de vergadering oordeelende dat zulks tegen de 
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Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
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pensioenen aan Bataven zal werden gehouden voor cijnosure dat de requestranten 
zullen moeten inleveren valable bewijzen van hun goed gedrag en onvermogen aan 
hunne Municipaliteiten, welke wanneer dezelve in order zijn, hun van favorable 
brieven van voorschrijving zullen moeten voorzien en dezelve zenden aan het 
Departementaal Bestuur waaronder zij behooren. Aangenomen zig daarna te 
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Is gelezen een extract uit de notulen van 't zelve bestuur dato 28 Maart l.l., 
houdende dat de Gemeente Bestuuren of wel bij ontijde derzelver voorzitter casu quo 
verpligt zijn om daartoe geadieert op vertoon van de recepis van 't Uitvoerend Bewind 
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vereffenen, en bij aldien de partijen niet te bevredigen zijn, alsdan door die arbiters te 
doen opmaken een proces verbaal om onverwijld aan den commissaris van oorlog 
den divisie in te zenden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve Bestuur dato 11 April I.I. 
houdende aanschrijving eerstelijk om bij zooverre de gemelde bestuuren alnog in 
gebreken gebleven zijn, om de origineele gecertificeerde lijsten, der door hun 
geleverde manschappen aan dat bestuur in te zenden, dezelve lijsten alsnog ten 
spoedigsten en uitterlijk voor het einde der lopende maand aan die vergadering te 
doen toekomen. En ten tweede om voor zooverre dezelve Gemeente Bestuuren 
ingevolge publicatie van 29 Januarij I.I. tot de gemaakte extra onkosten geregtigd 
geoordeeld kunnen worden, de gespecificeerde rekeningen van dezelve extra 
onkosten mede voor ultimo dezer lopende maand aan die vergadering in te zenden. 

Vermits aan die aanschrijving door ons reeds voldaan is, is dezelve voor notificatie 
aangenomen. 

Eindelijk is na deliberatie geresolveert om de brandschouw te doen op Zaturdag 
den 10e Meij des voormiddags tien uuren en dat des namiddags ten drie uuren de 
brandspuit zal werden geprobeerd door de wijk van Bevershoek, &c. die het nu haar 
beurt is. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 27e April zijn in den Huwelijken staat bevestigt Teunis Eland J.M. met Jacoba 
Visser, J.D. beide van 's Deel, 
Willem Janse in 't Veld J.M. van Cillershoek met Bastiaantje Ase Barendrecht J.D. van 
's Deel. 
Hendrik Bongers J.M. met Janna Vervoorn J.D. beide van 's Deel. 
Melis G. Bax J.M. met Willempje P. Barendregt J.D. beide van 's Deel en 
Jan Ase Stoker, J.M. met Dirksje B. Roos, J.D., beide van 's Deel. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 4e Meij 1800, het 6e jaar der 
Bat. vrijheid 

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

Vergadering gehouden op zondag den 4e Meij 
1800, Ao 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt 

Zeger Robbemond J.M. van 's Deel met Maria W. Hoek J.D. van Numansdorp en 
Leendert L. Havelaar, J.M. met Adriaantje A. van der Linden J.D. beide van 's Deel. 

Is gelezen een missive van de capitein der gewapende burgermacht, alhier, van 
dato 4e Meij 1800, inhoudende dat Hoofddeel 10 van het reglement voor de 
gewapende burgermacht hem aanleiding geeft van te denken dat de gewapende 
Burgermagt alhier niet kan geconsidereerd worden tot de brandspuit te behoren, maar 
in allen gevallen van brand &c. als gewapende burgers moeten ageeren. Dat hij nodig 
had geoordeeld, dit onder den aandagt dezer vergadering te brengen, ten einde 
dezelve hunne gedagten daarover kunnen laten gaan, dog dat hij zal tragten voor 
donderdag deze vergadering dienaangaande nader te elicudeeren. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat het reglement bijzonder de steden 
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Is gelezen een missive van de capitein der gewapende burgermacht, alhier, van 
dato 4e Meij 1800, inhoudende dat Hoofddeel 10 van het reglement voor de 
gewapende burgermacht hem aanleiding geeft van te denken dat de gewapende 
Burgermagt alhier niet kan geconsidereerd worden tot de brandspuit te behoren, maar 
in allen gevallen van brand &c. als gewapende burgers moeten ageeren. Dat hij nodig 
had geoordeeld, dit onder den aandagt dezer vergadering te brengen, ten einde 
dezelve hunne gedagten daarover kunnen laten gaan, dog dat hij zal tragten voor 
donderdag deze vergadering dienaangaande nader te elicudeeren.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat het reglement bijzonder de steden 



bedoelt en geresolveert den schout te verzoeken met den capietin daarover te 
spreken en hem te verzoeken den collonel dienaangaande te schrijven of wel 
mondeling te spreeken. 

Is gecompareert Soetje Stoker, te kennen gevende dat zij van de wed. Van Ham 
hadde gehuurt een woonkeet, om met Meij te betrekken en daar twee getuigen bij 
hadde, dog dat gem. wed. Van Ham tevoren die keet hadde verhuurt aan Adr. van 
Santen en dat hij of zijn vrouw bij een ander hadde geweest om een wooning te huren, 
dezelve huur aan Van Santen weder had opgezegt, dat zij daarop in presentie van 
getuigen de wed. van Ham had horen zeggen: ik ben blij dat ik van dien hoop af ben, 
dog dat des niettemin, Adr. van Santen nu met Meij die woning had betrokken en zij 
ook, en had gehoord dat van Santen nu meer geld geloofd hadde, dog dat zij oordeel-
de nu het meeste regt op die woning te hebben en dus verzogt dat deze vergadering 
haar zoude mainteneeren. 

Waarop de voorzitter aan haar zeide dat hij reeds de vergadering die zaak had te 
kennen gegeven en haar omtrent zal gehandeld worden als regt en billijk is, dat zij 
naar huis kon gaan en bij de hand moest blijven. 

Voorts gedelibereert zijnde, resolveerde de vergadering dat Soetje de naaste 
aansprak had op de wooning, dog dat vrouw Van Ham verpligt is ze beide huisvesting 
te bezorgen, omdat zij aan beide de keet heeft verhuurt en resolveerde de wed. van 
Ham door de bode te laten roepen. 

Dezelve binnenstaande wierd aan haar het vorenstaande gezegt, met bijvoeging 
dat zij moest zorgen dat Soetje huisvesting had en dat het beste ware dat die bij haar 
inwoonde, want zoo zij daar niet voor zorgde, deze vergadering haar zal 
mainteneeren, dat zij de oorzaak zelve is van deze verwarring en dus het nu ook haar 
zaak is die uit den weg te ruimen. 

Waarop zij antwoorde dat zij aan hun ook al hadde gezegt, zij moesten het maar 
zien te schikken en als de jongens er niet tegen waren, wilde zij Soetje wel bij haar 
innemen. Dag daarop wierd haar gezegt, dat zij de directie daarover heeft en niet de 
jongens, waarna zij vertrok. 

De voorzitter zegt dat de schoolvrouw Huibertje Visser zig bij hem heeft 
geadresseert met klagten dat zij thans niet meer dan vier kinderen school heeft, en dat 
zij daarvoor niet kan blijven zitten en dus verzogt dat de Municip. op een of andere wijs 
dat geliefde te voorzien, dat hij dus dit bezwaar en verzoek aan de Municip. 
voorstelde. 

Waarop gedelibeereert zijnde, is geoordeeld dat aan het verzoek van de 
schoolvrouw niet kan werden voldaan, dat vorige schoolvrouwen altoos veel kinderen 
hebben gehad en het dus wel zoude schijnen dat zijzelve de oorzaak daarvan is, 
schoon er dog nooit klagten over zijn ingekomen. 

De voorzitter zegt, dat de schoolmeester hem hadde verzogt aan de Municip. voor 
te stellen om het contract tusschen hem en zijn moeder, ofwel de belofte door hem 
aan zijn moeder gedaan op schrift te stellen, ten einde de Municip. in het vervolg, in 't 
geval zijn moeder meer vorderde, of te onvreden is, zig daarnaar konde reguleeren, 
en zijn moeder alsdan zulks onder 't oog brengen, produceerde vervolgens een 
document van de meester, 't welk door de secretaris wierd gelezen en inhield dat hij 
haar beloofde te verzorgen van brand, dat zij uit den tuin kan halen wat zij nodig heeft, 
dat hij ze voor haar winterprovisie zal bezorgen aardappelen, spek en vleesch en 
boven dat alles nog een gulden per week. 

bedoelt en geresolveert den schout te verzoeken met den capietin daarover te 
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Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat zulks volstrekt onnodig 
is en ook niet kan gescheiden, want dat een contract tusschen de meester en zijn 
moeder gemaakt, indien het op behoorlijk zegel word geschreven, ook door beide 
partijen moet werden geteekent, maar dat zulks door de Municip. niet kan worden 
gedaan, 't en ware de meester wilde een scabinaal contract wierde gepasseerd, dog 
dat schijnd zijn oogmerk niet te zijn, voorts dat 't ook onnodig is, omdat de meester, 
ingeval zijn moeder in tijd en wijle 't onvrede en onvergenoegt zal zijn, altoos het regt 
heeft van te zeggen: Moeder ik heb ten allen tijde mijn kinderlijke pligt omtrent uw 
uitgeoeffent, dog vermits ik ondervind dat gij dat niet erkend, zoo ben ik genoodzaakt 
mijn handen van uw af te trekken, en dan kund gij zien of gij 't beter zult hebben, terwijl 
't gemeentegbestuur in der tijt de regtvaardige zaak wel zal mainteneeren. 

De voorzitter zegt, dat hij de restanten uit de lijst van 't dorpsgeld heeft 
overgeschreven, en welke gelezen wierden. Uit dezelve bleek dat 't nog al een 
aanmerkelijk getal bedraagt, waarna hij zegt dat er onder waren die wat uitstel verzogt 
hadden, dog dat er nu niemand naar betaling omziet, proponeerende dus om volgens 
het octroij ze tot betaling te noodzaken en er bij provisie eenige uit te nemen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd om alle inschiklijkheid te gebruiken 
welke immer moogelijk is en dus tot voorkoming van zware kosten eerst nog eens te 
probeeren met een mondelinge sommatie door de bode en ingeval zulks al weer 
tevergeefs is, ze alsdan bij parate execuite tot de betaling te constringeeren. 

Vermits de stuurman van het Amerikaansche Fregatschip genaamd Straffen of 
Baltimore alhier aan 't Hoofd liggende met vier matroozen I.I. Zaturdag de stoutheid 
hebben gehad om gewapend aan wal te komen en zulks volstrekt ongepermitteert 
zijnde, is na deliberatie geresolveert de capitein van hetzelve schip per missive te 
gelasten om te zorgen dat zulks niet meer gebeurd. Alsmede indien zijn stukken 
geschut met scherp geladen zijn, dezelve ilico te ontladen en ingeval daar niet aan 
voldoende, zodanige nadere en ernstige maatregelen zullen werden genomen als 
nodig bevonden zal worden te behooren. 

En word de secretaris gelast zodanige missive aan de capitein te expedieeren 
zonder resumtie. 

De burger Bijvank geeft te kennen dat hij in 't jaar 1798 reeds brieven van 
voorschrijving van deze vergadering heeft verzogt en bekomen, ten einde als grossier 
en slijter in gedistilleert te mogen ageeren, dog dat er doe tertijt het nodige werk in den 
Haag niet is van gemaakt, verzoekende dus nogmaals daarmede begunstigt te mogen 
werden. 

Waarop gedelibereert zijnde, is hem dat verzoek toegestaan en de secretaris 
daartoe gelast. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den tiende Meij de vergadering bijeenzijnde is gelezen een missive van den burger 
Arij Ketting te Dordt, houdende dat de Municip. alhier in het gepasseerde jaar aan zijn 
broeder Frans Ketting heeft belooft de zaak wegens het huis van haren oom Teunis 
Ketting aan 't einde te brengen, en niets tot heden daarvan gevolgt zijnde, zij te raden 
geworden zijn om zig aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas te 
Adresseeren in 't vast vertrouwen aldaar promter regt te zullen wedervaren, dat zij 
vermeent hebben deze vergadering daarvan alvorens te moeten informeeren of 
dezelve deze hunne demarche geraden mogt vinden te voorkomen. 

Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat zulks volstrekt onnodig 
is en ook niet kan gescheiden, want dat een contract tusschen de meester en zijn 
moeder gemaakt, indien het op behoorlijk zegel word geschreven, ook door beide 
partijen moet werden geteekent, maar dat zulks door de Municip. niet kan worden 
gedaan, 't en ware de meester wilde een scabinaal contract wierde gepasseerd, dog 
dat schijnd zijn oogmerk niet te zijn, voorts dat 't ook onnodig is, omdat de meester, 
ingeval zijn moeder in tijd en wijle 't onvrede en onvergenoegt zal zijn, altoos het regt 
heeft van te zeggen: Moeder ik heb ten allen tijde mijn kinderlijke pligt omtrent uw 
uitgeoeffent, dog vermits ik ondervind dat gij dat niet erkend, zoo ben ik genoodzaakt 
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overgeschreven, en welke gelezen wierden. Uit dezelve bleek dat 't nog al een 
aanmerkelijk getal bedraagt, waarna hij zegt dat er onder waren die wat uitstel verzogt 
hadden, dog dat er nu niemand naar betaling omziet, proponeerende dus om volgens 
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probeeren met een mondelinge sommatie door de bode en ingeval zulks al weer 
tevergeefs is, ze alsdan bij parate execuite tot de betaling te constringeeren.
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Baltimore alhier aan 't Hoofd liggende met vier matroozen l.l. Zaturdag de stoutheid 
hebben gehad om gewapend aan wal te komen en zulks volstrekt ongepermitteert 
zijnde, is na deliberatie geresolveert de capitein van hetzelve schip per missive te 
gelasten om te zorgen dat zulks niet meer gebeurd. Alsmede indien zijn stukken 
geschut met scherp geladen zijn, dezelve ilico te ontladen en ingeval daar niet aan 
voldoende, zodanige nadere en ernstige maatregelen zullen werden genomen als 
nodig bevonden zal worden te behooren.

En word de secretaris gelast zodanige missive aan de capitein te expedieeren 
zonder resumtie.

De burger Bijvank geeft te kennen dat hij in 't jaar 1798 reeds brieven van 
voorschrijving van deze vergadering heeft verzogt en bekomen, ten einde als grossier 
en slijter in gedistilleert te mogen ageeren, dog dat er doe tertijt het nodige werk in den 
Haag niet is van gemaakt, verzoekende dus nogmaals daarmede begunstigt te mogen 
werden.

Waarop gedelibereert zijnde, is hem dat verzoek toegestaan en de secretaris 
daartoe gelast.

Waarna de vergadering scheide.

Den tiende Meij de vergadering bijeenzijnde is gelezen een missive van den burger 
Arij Ketting te Dordt, houdende dat de Municip. alhier in het gepasseerde jaar aan zijn 
broeder Frans Ketting heeft belooft de zaak wegens het huis van haren oom Teunis 
Ketting aan 't einde te brengen, en niets tot heden daarvan gevolgt zijnde, zij te raden 
geworden zijn om zig aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas te 
Adresseeren in 't vast vertrouwen aldaar promter regt te zullen wedervaren, dat zij 
vermeent hebben deze vergadering daarvan alvorens te moeten informeeren of 
dezelve deze hunne demarche geraden mogt vinden te voorkomen.



Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert aan die burger mondeling of per 
missive te berigten dat de Municip. in het gepasseerde jaar al gedaan heeft in die 
zaak wat mogelijk is, en ook geadviseert heeft om 't ter kennis te brengen van 't 
Departementaal Bestuur, dat 'er derhalve in die brief een verwijt en ingewikkeld 
dreigement ligt opgesloten, dog geheel zonder grond, vermits de Municip. alsnog van 
gedagte is, dat er niets beter op is dan dat zijlieden zig adresseeren aan het 
Departementaal Bestuur, verwagtende dat zulks ten gevolge zal hebben, dat de 
Municip. zal werden geauthoriseerd tot het transporteeren &c. van dat huis. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en eenige breuken 
bevonden hebbende, resolveerde men die door de bode te doen aanzeggen en de 
herschouw te bepalen op Zaturdag den 17e Mei 1800 des namiddags ten 4 uuren. 

De schout communiceert dat de Capitein der Gewapende Burgermagt alhier hem 
heeft gezegt nader met den collonel te hebben gesproken en dat denzelve persisteerd 
bij het reglement, 't welk zegt dat geen gewapende burgers aan de brandspuit kunnen 
werden gebruikt. 

Des namiddags drie uuren is de brandspuit geprobeerd. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Willem Nieuwenhuizen, weduwnaar van 

Elizabeth Leemkoels, geb. te Meurs, met Jaapje Wardenier J.D., geboren en 
woonende te 'sGravendeel. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 21e Meij 1800, A0 6 LB. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
21e Meij 1800 A0 6 L.B. abs. de president 
Bongers en Verijp 

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

geteekent. 
Is gecompareert den Burger Crollius Zilversmit te Dordrecht, te kennen gevende dat 

hij van S.L. Cohen, Andries Verkerk en Arij Barendrecht te vorderen heeft omtrent 
hondert Guldens, zoo voor een geleverd Horlogie aan den eersten, een Gouden 
Steekhaak aan den tweeden en zilveren gespen aan den derden, verzoekende 
inligting hoe daarmede te handelen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is aan denzelve gezegt dat het die perzonen zijn daar 
waarlijk weinig verwagting van is, dog dat er niet beter op is, dan ze door de Bode 
mondeling te laten Sommeeren tot betaling en zoo er dan niets van komt, ze 
schriftelijk te citeeren. Waarmede hij omtrent den twee eerstgenoemde genoegen 
nam, zullende den derden door hem nog eerst eens gesproken werden. 

Is gecompareert de hospes uit de Houten Klomp te Dordrecht denwelke te kennis 
gaf dat hij Hendrik van der Hoff, Teunis Bijl en Arij de Man had laten dagvaarden over 
een schuld van f 15:-:-, dus nu verzogt dat deze vergadering hun wilde aanmanen tot 
betaling, dan terwijl zijl. niet gecompareerd waren, konden daar voor 't tegenwoordige 
niets aan gedaan worden. 

Voorts in Deliberatie gebragt zijnde, het antwoord van de Collonel der Gewapende 
Burgermagt te Dordrecht, betreffende de Gewapende Burgers alhier, ingeval van 
brand (zie de notulen der voorgaande vergadering) is geresolveert dat den Schout met 
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Burgermagt te Dordrecht, betreffende de Gewapende Burgers alhier, ingeval van 
brand (zie de notulen der voorgaande vergadering) is geresolveert dat den Schout met 



den Capitein nogmaals zig zullen vervoegen bij den Collonel en hem te kennen geven 
dat de Municipaliteit oordeeld, wanneer er twaalf manschappen in geval van brand 
gebruijkt werden, zulks genoegzaam is, vermits de overige met veel meer nut en 
voordeel, in zodanig geval kunnen werken aan de Spuit, of met de overige 
Brandgereedschappen, met verzoek dat zodanig voorstel door hem moge werden 
geapprobeert. 

Voorts is geresolveert om datgene 't welk aan de Spuit defect is geraakt, de vorige 
nagt bij den Brand onder Strijen ten eersten wederom te doen herstellen. 

Vervolgens is goedgevonden om de verschillen, welke er tusschen de 
Brandmeesters en de Municipaliteit plaats hebben, in der minne uit den weg te 
nemen, en tot dat einde bij de eerstvolgende goede gelegenheid de Brandmeester bij 
de Municipaliteit te verzoeken, opdat voortaan in hetgeene de brandspuit behoort, 
door dezelve Gecombineert werde Geageert. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van Donderdag 29 April 1800, inhoudende dat aan alle gemeentebestuuren 
door hun werden toegezonden een convenabel getal exemplaren van een quotisatie 
billet, met last om ingevolge de 23 en 25 artijkelen van de publicatie van de 29 April 
dezes jaars gemelde quotisatie billetten aan de ingezetenen te doen rondbrengen en 
weder afhalen. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 3 Meij 1800, inh. 
aansch. om  niet alleen op derzelver personeele verantwoordelijkheid met de meeste 
mogelijke attentie te vigileeren, tegen het overvoeren van Fransche soldaten, welke 
blijkbaar zonder consent hunnen corpsen verlaten, maar ook tevens zorge te dragen, 
dat conform aan de figeerende wetten en de goede policie door geene ingezetenen 
aan dezulke schuilplaats werde verleent of derzelver desertie op eenige wijze 
begunstigd. Aangenomen conform die aanschrijving te handelen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve Bestuur dato 6 Meij 1800, 
houdende opgaven van een groot aantal Gemeente Bestuuren, welke alsnog in 
gebreke zijn gebleken om aan de missive dier vergadering van 27e December 1.1. op te 
geven welke woeste gronden zig in hunne gemeentens bevinden, te antwoorden, 
waaronder ook dit gemeld bestuur, met aanschrijving om binnen den tijd van vier 
weken na de receptie daaraan te voldoen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert die aanschrijving tot een volgende vergadering in advijs te houden. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van dato 9 Meij 1800, 
houdende dat door dat bestuur aan ider van de gemeentebestuuren, de 
hoofdplaatzen van de respective ringen van dit departement zijn toegezonden 12 
exemplaren, zoo van de conditien waarop de aanschaffing en het onderhoud van de 
noodige manschappen en paarden voor de artillerie en veldtrain is aangenomen, als 
het verbaal van den agent van oorlog, in dato 28 April I.I. alsmede indien een 
exemplaar van gemelde stukken nodig heeft, zig tot het bekomen van dien te 
adresseeren aan het gemeentebestuur der hoofdplaats van den ring waartoe elk 
behoord, en eindelijk de gemeentebestuuren, in de termen van het tweede lid 
vallende, ernstig aan te manen om tot het bepaalde bij meergemelde conditien en 
extract verbaal mede te werken. 

Aangen. voor notificatie en indien zodanig een exemplaar nodig heeft, zig dan te 
adresseeren aan het gemeentebestuur van Dordrecht. 

Is gel. een missive van de eerste commissaris voor de fransche Troupes in soldij 

den Capitein nogmaals zig zullen vervoegen bij den Collonel en hem te kennen geven 
dat de Municipaliteit oordeeld, wanneer er twaalf manschappen in geval van brand 
gebruijkt werden, zulks genoegzaam is, vermits de overige met veel meer nut en 
voordeel, in zodanig geval kunnen werken aan de Spuit, of met de overige 
Brandgereedschappen, met verzoek dat zodanig voorstel door hem moge werden 
geapprobeert.

Voorts is geresolveert om datgene 't welk aan de Spuit defect is geraakt, de vorige 
nagt bij den Brand onder Strijen ten eersten wederom te doen herstellen.

Vervolgens is goedgevonden om de verschillen, welke er tusschen de 
Brandmeesters en de Municipaliteit plaats hebben, in der minne uit den weg te 
nemen, en tot dat einde bij de eerstvolgende goede gelegenheid de Brandmeester bij 
de Municipaliteit te verzoeken, opdat voortaan in hetgeene de brandspuit behoort, 
door dezelve Gecombineert werde Geageert.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van Donderdag 29 April 1800, inhoudende dat aan alle gemeentebestuuren 
door hun werden toegezonden een convenabel getal exemplaren van een quotisatie 
billet, met last om ingevolge de 23 en 25 artijkelen van de publicatie van de 29 April 
dezes jaars gemelde quotisatie billetten aan de ingezetenen te doen rondbrengen en 
weder afhalen. Aangenomen zig daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 3 Meij 1800, inh. 
aansch. om niet alleen op derzelver personeele verantwoordelijkheid met de meeste 
mogelijke attentie te vigileeren, tegen het overvoeren van Fransche soldaten, welke 
blijkbaar zonder consent hunnen corpsen verlaten, maar ook tevens zorge te dragen, 
dat conform aan de figeerende wetten en de goede policie door geene ingezetenen 
aan dezulke schuilplaats werde verleent of derzelver desertie op eenige wijze 
begunstigd. Aangenomen conform die aanschrijving te handelen.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve Bestuur dato 6 Meij 1800, 
houdende opgaven van een groot aantal Gemeente Bestuuren, welke alsnog in 
gebreke zijn gebleken om aan de missive dier vergadering van 27e December l.l. op te 
geven welke woeste gronden zig in hunne gemeentens bevinden, te antwoorden, 
waaronder ook dit gemeld bestuur, met aanschrijving om binnen den tijd van vier 
weken na de receptie daaraan te voldoen. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert die aanschrijving tot een volgende vergadering in advijs te houden.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van dato 9 Meij 1800, 
houdende dat door dat bestuur aan ider van de gemeentebestuuren, de 
hoofdplaatzen van de respective ringen van dit departement zijn toegezonden 12 
exemplaren, zoo van de conditien waarop de aanschaffing en het onderhoud van de 
noodige manschappen en paarden voor de artillerie en veldtrain is aangenomen, als 
het verbaal van den agent van oorlog, in dato 28 April l.l. alsmede indien een 
exemplaar van gemelde stukken nodig heeft, zig tot het bekomen van dien te 
adresseeren aan het gemeentebestuur der hoofdplaats van den ring waartoe elk 
behoord, en eindelijk de gemeentebestuuren, in de termen van het tweede lid 
vallende, ernstig aan te manen om tot het bepaalde bij meergemelde conditien en 
extract verbaal mede te werken.

Aangen. voor notificatie en indien zodanig een exemplaar nodig heeft, zig dan te 
adresseeren aan het gemeentebestuur van Dordrecht.

Is gel. een missive van de eerste commissaris voor de fransche Troupes in soldij 



dezer republiek, van dato 12 Meij 1800 houdende dat de generale leverantie van 
vivres en fourage van gem. troupes is aangenomen door de burgers W.C. van Wijk en 
W. van Rijn en Compie, woonende in den Haag voor 5 maanden, beginnende met 21 
Junij 1800 en eindigende 30 November daaraanvolgende, zendende een exemplaar 
van gem. contract daarnevens. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gel. een missive van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas dato 14e 

Meij 1800 houdende dat 't zelve ons toezenden een publ. van het Uitvoerend Bewind 
van den 8e dezer, waaruit blijkt dat de verkoren vertegenwoordiger voor het 75e 
district, waartoe de grondvergaderingen in deze gemeente behooren, alsmede 
deszelvs plaatsvervanger dit jaar aftreden, en dat dienvolgende tot suppletie dier 
vacatures de grond en districtvergaderingen moeten bij den anderen komen, de 
eerstgem. op de 27e en de laatste op den 30e Meij a.s. 

Dat zijl. dus verwagten dat ingevolge de acte van staatsregeling en gem. publ. zal 
zorg gedragen worden dat alles in behoorlijke orde werd verrigt. 

Aangenomen zig daarna te zullen gedragen. 
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik H. Kluijt J.M. geb. en woonende te 's 

Deel met Cornelia van den Handel, J.D. geb. te Puttershoek en mede woonende te 's 
Deel. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 27e Meij de stemgeregtigde burgers opgeroepen en dezelve gedeeltelijk 

opgekomen zijnde, gingen dezelve ider in zijn grondvergadering. 
Het werk afgelopen zijnde bleek uit de verbalen dat in 
No. 1 benoemd was tot lid van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen 
Volks de burger P. L. van de Kasteele, woonende te Haarlem. 
Tot deszelvs plaatsvervanger J. Brants, woonende te Rotterdam, tot kiezer H. Pasman 
en plaatsverv. T. Lamme. 
No. 2 tot lid Albertus Pesant, woonende te Strijen, tot plaatsvervanger Arij van 
Prooijen, kiezer A.K. Smits, plaatsvervanger P. Verijp. 
No. 3 tot lid P. L. van de Kasteele, pl. verv. A. Pesant, kiezer G.J. Hageman, pl. verv. 
J.H. Bijvank en 
No 4 tot lid P. L. van de Kasteele, plaatsvervanger P. Verijp, kiezer G. Visser, 
plaatsverv. P.H. Giphart. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 1 e Junij 1800 A° 6 L.B. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op zondag den le 
Junij 1800, A° 6 L.B. absent Bijvank en van 
Strijen. 

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

en geteekend. 
Is gel. een missive van den Capitein der Gewapende Burgermacht alhier, van dato 

21 Meij I.I. inhoudende dat denzelve ingevolge een gesprek met den schout, 
gehouden over de gewapende burgers, die tot nog toe aan de brandspuit behoren, 
hadde gewagt zoo spoedig mogelijk met de Municip. een comparitie daarover te 
houden, ten einde onderling eenige schikkingen te beramen. Dan, dat tot dusverre van 

dezer republiek, van dato 12 Meij 1800 houdende dat de generale leverantie van 
vivres en fourage van gem. troupes is aangenomen door de burgers W.C. van Wijk en 
W. van Rijn en Compie, woonende in den Haag voor 5 maanden, beginnende met 21 
Junij 1800 en eindigende 30 November daaraanvolgende, zendende een exemplaar 
van gem. contract daarnevens.

Aangenomen voor notificatie.
Is gel. een missive van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas dato 14e 

Meij 1800 houdende dat 't zelve ons toezenden een publ. van  het Uitvoerend Bewind 
van den 8e dezer, waaruit blijkt dat de verkoren vertegenwoordiger voor het 75e 
district, waartoe de grondvergaderingen in deze gemeente behooren, alsmede 
deszelvs plaatsvervanger dit jaar aftreden, en dat dienvolgende tot suppletie dier 
vacatures de grond en districtvergaderingen moeten bij den anderen komen, de 
eerstgem. op de 27e en de laatste op den 30e Meij a.s.

Dat zijl. dus verwagten dat ingevolge de acte van staatsregeling en gem. publ. zal 
zorg gedragen worden dat alles in behoorlijke orde werd verrigt.

Aangenomen zig daarna te zullen gedragen.
Zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik H. Kluijt J.M. geb. en woonende te 's 

Deel met Cornelia van den Handel, J.D. geb. te Puttershoek en mede woonende te 's 
Deel.

Waarna de vergadering scheide.
Den 27e Meij de stemgeregtigde burgers opgeroepen en dezelve gedeeltelijk 

opgekomen zijnde, gingen dezelve ider in zijn grondvergadering.
Het werk afgelopen zijnde bleek uit de verbalen dat in
No. 1 benoemd was tot lid van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen 
Volks de burger P. L. van de Kasteele, woonende te Haarlem.
Tot deszelvs plaatsvervanger J. Brants, woonende te Rotterdam, tot kiezer H. Pasman 
en plaatsverv. T. Lamme.
No. 2 tot lid Albertus Pesant, woonende te Strijen, tot plaatsvervanger Arij van 
Prooijen, kiezer A.K. Smits, plaatsvervanger P. Verijp.
No. 3 tot lid P. L. van de Kasteele, pl. verv. A. Pesant, kiezer G.J. Hageman, pl. verv. 
J.H. Bijvank en
No 4 tot lid P. L. van de Kasteele, plaatsvervanger P. Verijp, kiezer G. Visser, 
plaatsverv. P.H. Giphart.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 1e Junij 1800 A° 6 L.B.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op zondag den 1e 
Junij 1800, A° 6 L.B. absent Bijvank en van 
Strijen.

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

en geteekend.
Is gel. een missive van den Capitein der Gewapende Burgermacht alhier, van dato 

21 Meij l.l. inhoudende dat denzelve ingevolge een gesprek met den schout, 
gehouden over de gewapende burgers, die tot nog toe aan de brandspuit behoren, 
hadde gewagt zoo spoedig mogelijk met de Municip. een comparitie daarover te 
houden, ten einde onderling eenige schikkingen te beramen. Dan, dat tot dusverre van 



dien aard niets gescheid zijnde, hij geoordeeld hadde, ter voorkoming van 
verwarringen, zodanige comparitie alsnog voor te slaan, en wel op de spoedigst 
mogelijke wijze. 

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden met den capitein zodanige 
comparitie te houden en wel heden avond te zeven uuuren. 

Wordende de bode gelast den capitein tegen dien tijd alhier te verzoeken. 
De voorzitter zegt dat de brandmeesters J. in 't Veld en Leendert Vermaas hem 

gezegt hebben, gaarne ontslagen te zijn van die posten en verzogten zulks ter kennis 
van de Municip. te brengen, 't welke hij dus bij deze was doende. Waarop 
gedelibereert zijnde is hun verzoek geaccordeerd en zij ontslagen van de post als 
brandmeesters. 

Vervolgens is geresolveert om in des zelvs plaats uit de adsistenten twee 
brandmeesters te benoemen, en wel zo dat er 7 briefjes zullen werden gemaakt 
(vermits P. Verijp als Capitein der Gewapende Burgermagt zelvs als adsistent afvalt) 
en door de prezente, welke waren F. van der Giessen, C. Verijp en J. Overweel, P. 
Naaktgeboren en P. Vervoorn ider een briefje zal werden getrokken en voor de twee 
absenten K. van Strijen en H. van Warendorp door H. Pasman en L. Bongers. En bij 't 
openen der billetten bleek dat brandmeesters waren C. Verijp en H. van Warendorp. 

Voorts is na deliberatie geresolveert om de drie vacante adsistentsplaatsen 
wederom te vervullen en zijn daartoe verkoren Aart van der Wulp, Cornelis van der 
Linden en Bastiaan M. Naaktgeboren. 

Zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Jan van Harthals, J.M. met Marigje Dorst, J.D. beide van 's Deel. 
Bastiaan Rekeling J.M. van 's Deel met Cornelia van Dijk J.D. van de Westmaas, 
Arij Boer J.M. met Sijgje Diepenhorst J.D. beide van 's Deel 
Jacob Lems J.M. van den Hitzert met Elizabeth Rekeling J.D. van 's Deel. 

Voorts ten 7 uuren de capitein der gewapende Burgermacht Gecompareerd zijnde, 
is men na zeer ampele discussien, het in zoverre Eens geworden, dat de Capitein in 
geval van Brand, ter zijner dispositie zal hebben 25 gewapende Burgers, dat hij van 
zijn kant zal Communiceren aan de Collonel van der Werff te Dordt, dat hij oordeeld 
het daarmede te kunnen stellen en de Municipaliteit van hare zijde ook aan denzelven 
daarvan kennis geven, met bijvoeging van de gesteldheid dezer plaats en de 
voornaame affaire, welk er geexerceert word, namelijk de vlasserij, welke een zeer ligt 
brandbare stof is, met verzoek dat die Schikking werde geapprobeerd, terwijl voorts 
wierd Geresolveerd, zodra men gunstig antwoord bekomen heeft, de Capitein die 25 
manschappen zal benoemen, alzoo de overige dan aan de brandspuit kunnen werden 
gebruikt, en vervolgens door de Municipaliteit de Lijsten zoo spoedig mogelijk verder 
aangevuld en in ordre gebragt. 

is na deliberatie geresolveert om de tabellen van 't Departementaal Bestuur van 
Schelde en Maas ten eersten oningevuld terug te zenden, alzo bij nadere overweging 
duidelijk blijkt dat den inhoud daarvan zodanig is, dat 'er in deze gemeente niets is dat 
daartoe betrekking heeft. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 18e Junij 1800, A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Junij 1800, A° 6 L.B, absent Bijvank en 

dien aard niets gescheid zijnde, hij geoordeeld hadde, ter voorkoming van 
verwarringen, zodanige comparitie alsnog voor te slaan, en wel op de spoedigst 
mogelijke wijze.

Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden met den capitein zodanige 
comparitie te houden en wel heden avond te zeven uuuren.

Wordende de bode gelast den capitein tegen dien tijd alhier te verzoeken.
De voorzitter zegt dat de brandmeesters J. in 't Veld en Leendert Vermaas hem 

gezegt hebben, gaarne ontslagen te zijn van die posten en verzogten zulks ter kennis 
van de Municip. te brengen, 't welke hij dus bij deze was doende. Waarop 
gedelibereert zijnde is hun verzoek geaccordeerd en zij ontslagen van de post als 
brandmeesters.

Vervolgens is geresolveert om in des zelvs plaats uit de adsistenten twee 
brandmeesters te benoemen, en wel zo dat er 7 briefjes zullen werden gemaakt 
(vermits P. Verijp als Capitein der Gewapende Burgermagt zelvs als adsistent afvalt) 
en door de prezente, welke waren F. van der Giessen, C. Verijp en J. Overweel, P. 
Naaktgeboren en P. Vervoorn ider een briefje zal werden getrokken en voor de twee 
absenten K. van Strijen en H. van Warendorp door  H. Pasman en L. Bongers. En bij 't 
openen der billetten bleek dat brandmeesters waren C. Verijp en H. van Warendorp.

Voorts is na deliberatie geresolveert om de drie vacante adsistentsplaatsen 
wederom te vervullen en zijn daartoe verkoren Aart van der Wulp, Cornelis van der 
Linden en Bastiaan M. Naaktgeboren.

Zijn in den huwelijken staat bevestigt 
Jan van Harthals, J.M. met Marigje Dorst, J.D. beide van 's Deel.
Bastiaan Rekeling J.M. van 's Deel met Cornelia van Dijk J.D. van de Westmaas,
Arij Boer J.M. met Sijgje Diepenhorst J.D. beide van 's Deel
Jacob Lems J.M. van den Hitzert met Elizabeth Rekeling J.D. van 's Deel.

Voorts ten 7 uuren de capitein der gewapende Burgermacht Gecompareerd zijnde, 
is men na zeer ampele discussien, het in zoverre Eens geworden, dat de Capitein in 
geval van Brand, ter zijner dispositie zal hebben 25 gewapende Burgers, dat hij van 
zijn kant zal Communiceren aan de Collonel van der Werff te Dordt, dat hij oordeeld 
het daarmede te kunnen stellen en de Municipaliteit van hare zijde ook aan denzelven 
daarvan kennis geven, met bijvoeging van de gesteldheid dezer plaats en de 
voornaame affaire, welk er geexerceert word, namelijk de vlasserij, welke een zeer ligt 
brandbare stof is, met verzoek dat die Schikking werde geapprobeerd, terwijl voorts 
wierd Geresolveerd, zodra men gunstig antwoord bekomen heeft, de Capitein die 25 
manschappen zal benoemen, alzoo de overige dan aan de brandspuit kunnen werden 
gebruikt, en vervolgens door de Municipaliteit de Lijsten zoo spoedig mogelijk verder 
aangevuld en in ordre gebragt.

is na deliberatie geresolveert om de tabellen van 't Departementaal Bestuur van 
Schelde en Maas ten eersten oningevuld terug te zenden, alzo bij nadere overweging 
duidelijk blijkt dat den inhoud daarvan zodanig is, dat 'er in deze gemeente niets is dat 
daartoe betrekking heeft. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 18e Junij 1800, A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Junij 1800, A° 6 L.B, absent Bijvank en 



Bongers 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent, nadat de burger Koen van Strijen gezegt hadde dezelve voor onwettig te 
houden, vermits hij voor die vergadering niet wettig gedagvaard ware geweest. 

Is gecompareert de klapperman Reinier van den Berg, dewelke te kennen gaf dat 
hij voor zijn ampt als klapwaker bedankte. Aangenomen voor notificatie 

Is gecompareert Teunis Aardoom, denwelke gedagvaart was uit naam van Koen 
van Strijen, omdat hij op zijn naam drie paar koussen te Dordt heeft gehaald en niet 
betaald. De voorzitter hem zulks onder 't oog brengende, wist hij zig daaruit te redden 
zoo, dat hij eigenlijk die koussen op de naam van Van Strijen niet hadde gehaalt, dog 
met zodanige redeneeringen, dat de vergadering tog zeer duidelijk begreep, dat die 
zaak niet in order ware behandeld, waarom hem ook wierd gezegt dat zulke of 
diergelijke gevallen in 't vervolg geen plaats meer moeten hebben, en hij zig ingevolge 
zijn reglement moet gedragen, gelijk bij zijne provisioneele aanstelling hem zo zeer 
onder 't oog gebragt en hij ook aangenomen hadde en hij staat maken konde, indien 
hij zulks niet deed, de gevolgen nadeelig zullen zijn. 

De voorzitter zegt, dat hij bij C. den Boer is geweest om de boete van de beesten 
dewelke zondagmorgen over den straat in het dorp geloopen hebben, en waarover hij 
door de bode was bekeurd. Dog hij hadde geweigert om de boete te betalen, vermits 
de beesten verbrugt waren, en ze door die weg over de straten zijn gelopen, dat hij 
zulks onmogelijk kan voorkomen en ook niet gelooft dat hij daardoor boete verbeurd 
heeft. Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat het zeker de intentie van de wet 
niet zijn kan wanneer beesten verbrugt worden, en daardoor op de dorpsstraten 
loopen, alsdan de boete verbeuren en derhalve indien het geval met C. den Boer zoo 
is, hij dan ook vrij is van de boete. 

Is gecompareert de vrouw van Gerrit P. de Ruijter, als gedagvaard uit hoofde van 
het weeskind van haar dogter hetwelk bij haar in huis is, en welks vader Corn. C. Stam 
nu onlangs is komen te overlijden. 

Daarover met haar gesproken zijnde, is met haar overeengekomen, dat die vrouw 
met haar man dit kind zullen mainteneeren en onderhouden, dat er van datgeen 
hetwelk er is een inventaris zal gemaakt worden, dat de doodschulden daarvan zullen 
werden betaald en dat het overige aan haar zal werden ter hand gesteld, ten einde 
hetzelve door haar voor het kind werde gebruikt als betamelijk is en ten meeste nutte 
voor hetzelve. 

Zijnde vervolgens goedgevonden om een commissie te benoemen die met de 
schout en secretaris hedenmiddag zig zullen vervoegen ten huize van Gerrit P. de 
Ruijter, ten einde de goederen van gem. Cornelis C. Stam voor memorie op inventaris 
te nemen, en zijn daartoe benoemt de burgers C. van Gink en K. van Strijen. 

Is na deliberatie geresolveert om nog drie perzonen dewelke geweigert hebben aan 
de bode hun dorpsgeld te betalen door den schout nogmaals ten ernstigsten aan te 
manen tot betaling, 't welke de schout op zig nam. 

Waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent en 16e Julij 1800 A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 

Bongers
Gelijkheid Vrijheid Broederschap

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent, nadat de burger Koen van Strijen gezegt hadde dezelve voor onwettig te 
houden, vermits hij voor die vergadering niet wettig gedagvaard ware geweest.

Is gecompareert de klapperman Reinier van den Berg, dewelke te kennen gaf dat 
hij voor zijn ampt als klapwaker bedankte. Aangenomen voor notificatie

Is gecompareert Teunis Aardoom, denwelke gedagvaart was uit naam van Koen 
van Strijen, omdat hij op zijn naam drie paar koussen te Dordt heeft gehaald en niet 
betaald. De voorzitter hem zulks onder 't oog brengende, wist hij zig daaruit te redden 
zoo, dat hij eigenlijk die koussen op de naam van Van Strijen niet hadde gehaalt, dog 
met zodanige redeneeringen, dat de vergadering tog zeer duidelijk begreep, dat die 
zaak niet in order ware behandeld, waarom hem ook wierd gezegt dat zulke of 
diergelijke gevallen in 't vervolg geen plaats meer moeten hebben, en hij zig ingevolge 
zijn reglement moet gedragen, gelijk bij zijne provisioneele aanstelling hem zo zeer 
onder 't oog gebragt en hij ook aangenomen hadde en hij staat maken konde, indien 
hij zulks niet deed, de gevolgen nadeelig zullen zijn.

De voorzitter zegt, dat hij bij C. den Boer is geweest om de boete van de beesten 
dewelke zondagmorgen over den straat in het dorp geloopen hebben, en waarover hij 
door de bode was bekeurd. Dog hij hadde geweigert om de boete te betalen, vermits 
de beesten verbrugt waren, en ze door die weg over de straten zijn gelopen, dat hij 
zulks onmogelijk kan voorkomen en ook niet gelooft dat hij daardoor boete verbeurd 
heeft. Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat het zeker de intentie van de wet 
niet zijn kan wanneer beesten verbrugt worden, en daardoor op de dorpsstraten 
loopen, alsdan de boete verbeuren en derhalve indien het geval met C. den Boer zoo 
is, hij dan ook vrij is van de boete.

Is gecompareert de vrouw van Gerrit P. de Ruijter, als gedagvaard uit hoofde van 
het weeskind van haar dogter hetwelk bij haar in huis is, en welks vader Corn. C. Stam 
nu onlangs is komen te overlijden.

Daarover met haar gesproken zijnde, is met haar overeengekomen, dat die vrouw 
met haar man dit kind zullen mainteneeren en onderhouden, dat er van datgeen 
hetwelk er is een inventaris zal gemaakt worden, dat de doodschulden daarvan zullen 
werden betaald en dat het overige aan haar zal werden ter hand gesteld, ten einde 
hetzelve door haar voor het kind werde gebruikt als betamelijk is en ten meeste nutte 
voor hetzelve.

Zijnde vervolgens goedgevonden om een commissie te benoemen die met de 
schout en secretaris hedenmiddag zig zullen vervoegen ten huize van Gerrit P. de 
Ruijter, ten einde de goederen van gem. Cornelis C. Stam voor memorie op inventaris 
te nemen, en zijn daartoe benoemt de burgers C. van Gink en K. van Strijen.

Is na deliberatie geresolveert om nog drie perzonen dewelke geweigert hebben aan 
de bode hun dorpsgeld te betalen door den schout nogmaals ten ernstigsten aan te 
manen tot betaling, 't welke de schout op zig nam.

Waarna de verg. scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent en 16e Julij 1800 A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 



16e Julij 1800 A06 L.B. 
Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 

De notulen der voorgaande verg. zijn geresumeert, en geteekent. 
Is gecompareerd Floris Katoen, als gedagvaart door Christiaan van Halteren, uit 

hoofde hij hem ten huize van Frans van Warendorp, zeer sterke injurien heeft 
aangedaan, als onder anderen dat hij een schelm en een gouddief was, alsmede dat 
hij een brief ontfangen had voor een ander, en den zelve niet alleen heeft 
agtergehouden, maar zelvs opengebroken. 

Welk een en ander hem door de voorzitter wierd onder 't oog gebragt, dog met dat 
gevolg, dat hij al het bovenstaande volstrekt ontkende, waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld vermits C. van Halteren niet prezent ware, dat er voor het tegenwoordige 
aan die zaak niets kan beslischt worden, en in geval hij dezelve wil vervolgen, alsdan 
moet maken dat hij prezent is op die tijd als ze zijn partij heeft geciteerd. 

Is gecompareerd Pieter Leend. den Hartog, dewelke heeft laten dagvaarden Evert 
Schuurmans, uit hoofde van eenige schuld van winkelwaren, als anders, het een met 
het ander bedragende f 18:9:4. 

Denzelve mede binnenstaande wierd zulks onder het oog gebragt, hij zulks niet 
ontkennende zeide niet in staat te zijn om het tegelijk te kunnen betalen, zoals den 
Hartog hebben wilde, maar wel bij termijnen, hetwelk den Hartog ontkende. 

Waarna door tusschenspraak der Municipaliteit het zooverre wierd gebragt dat 
Schuurmans nu aanstaande Zaturdag of Zondag zal betalen f 2:8:- zijnde de huur van 
een hoogaars en voorts ider week een daalder zoo lang het betaald is, wel meerder 
maar niet minder, en eindelijk ieder 12 stuivers voor den dagvaarding, waarmede zij 
beiden genoegen namen. 

De voorzitter steld voor om nogmaals een ernstige brief te schrijven aan de 
Municip. van Cillershoek, om betaling van de verschotten door hem gedaan, vermits 
zijlieden daar maar volstrekt geen werk van maken. En is conform geconcludeerd en 
de secretaris daartoe gelast zonder resumtie. 

De secretaris geeft te kennen dat door de kerkeraad verzogt te zijn aan deze 
vergadering te communiceeren dat de omstandigheden van Dirk St. Nikolaas helaas 
niet verbeteren, maar bijna dagelijks verergeren, waardoor zij in de noodzakelijkheid 
zijn geweest, doe de drie maanden verlopen waren, dezelve te prolongeeren, 
verzoekende daarop approbatie. Waarop gedelibereert zijnde, is conform 
geconcludeerd. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 6 Junij 1800, inhoudende aansch. van alle de gem. bestuuren in 
gemeld departement, bij aldien in den haren geoctroijeerde plaatzelijke bank of 
banken van leening gevonden worden, dezelve niet langer te verhuuren dan uitterlijk 
voor twee jaren, opdat alzoo de introductie van het 56e artijkel der Constituitoneele 
beginzelen niet worden verhindert of tegengewerkt. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 10 Junij 1800, 
houdende aanschrijving: 
1° dat alle archiven, boeken en Papieren berustende onder eenige collegien of 
perzonen die het zij alleen hetzij onder andere belast zijn met de administratie der 
justitie, en welke papieren alleen behooren tot die administratie bij het uiteengaan der 
thans nog aanwezige gemeentebestuuren en collegien van justitie, zullen werden 
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gemeld departement, bij aldien in den haren geoctroijeerde plaatzelijke bank of 
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overgebragt en berusten onder die burgerlijke regtbanken, tot welke de plaats 
behoord, in welke die papieren worden bewaard. 
2° dat alle de boeken en papieren welke behooren tot polderszaken zullen worden 
overgegeven aan het polderbestuur tot welke zij behooren. 
3° dat alle overige, hetzij berustende onder collegien van Justitie of onder 
Municipaliteiten, zullen werden overgebragt en berusten onder het gemeentebestuur 
tot 't welk de plaats behoort, daar dezelve thans worden bewaard. 
4° dat alle zodanige, welke niet afzonderlijk behooren tot de burgerlijke regtbanken of 
gem. bestuuren of den bestuurders van polderszaken en niet zodanigen kunnen 
worden gesplitst, dat ider datgeene verkrijgt hetgeen hem zoude toekomen, bij de 
gemeente bestuuren zullen berusten, zoo egter dat de burgerlijke regtbanken of de 
polderbestuuren ten allen tijde van de stukken, die zij benodigt hebben, visie zullen 
mogen vragen, ofwel copie ten hunnen redelijke kosten, en 
5° dat het uitvoerend bewind ter uitvoering van dit besluit de nodige ordres zal stellen 
en dat in cas van verschil tot wien eenige archiven, boeken of papieren behooren, de 
Departementale Bestuuren uitspraak zullen doen. 

En vervolgens dat alle collegien of perzonen die belast zijn met de administratie der 
justitie mitsgaders alle Municipaliteiten, collegien of perzonen welke het toezigt of 
administratie uitoeffenen over het werk der policie ten spoedigsten moeten doen 
inventariseeren alle archiven, boeken en papieren op hunne secretarie berustende, 
&c. en 

Eindelijk dat alle zodanige collegien of perzonen hunne rekeningen die zij ten 
agteren mogten zijn, ten spoedigsten doen in gereedheid brengen, zodanig dat alle 
rekeningen tot den jare 1799 ingesloten zullen moeten gedaan zijn voor den 1 October 
1800, ten ware er op zommige plaatzen eenige wetten of contracten exteerden welke 
zulks ondoenlijk maakten. Aangenomen voor zover dit collegie zulks betreft, zig 
daarna te gedragen en voorts voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van dato 10 Junij 1800 
houdende de amplictie van den 15e Art. van het 6e hoofddeel van het reglement van 
de Gewapende Burgermacht. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van 't gemelde bestuur van dato 13 Junij 1800, 
houdende aansch. om  wanneer de gem. bestuuren tot het bekomen van certificaten 
ter verkrijging van paspoorten naar buiten slands werden geadiëert door perzonen, 
vallende in de termen van burgerwapening, alleenlijk te requireeren bewijs, dat 
dezelve tot het georganiseerd gewapend burgercorps behooren, ofwel voor de 
gewapende burgermagt zijn geregistreert, oftewel te inquireeren naar de redenen 
waarom de zodanige aan de wet niet hebben voldaan of moeten voldoen, en daarvan 
in het af te geen certificaat mentie te maken, volgens het model van 21 Junij 1799. 
Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een extact uit de notulen van 't zelve bestuur van dato 17 Junij 1800, 
houdende toezending van copie zoo van het extract verbaal van den agent van oorlog 
dezer republiek, van den 10e der loopende maand, I.a: d. mitsgaders van de missive 
door denzelven aan alle commandeerende officieren van 's lands armee afgezonden, 
met last aan alle gemelde bestuuren om zig na den inhoud daarvan, mitsgaders van 
het reglement tot verzorging van marcheerende troupes vervat in de publ. van 29 Aug. 
1799 exactelijk te gedragen. Aangenomen dien conform te handelen. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten van de finantieele commissie 
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over het voormalig gewest Holland d.d. 18 Junij 1800 houdende aansch. en eenig 
bepalingen omtrent het in betaling aannemen der coupons van verschenen zijnde 
interessen van Herwisselde Obligatien of Nationale Schuldbrieven bij de Ontfangers, 
gaarders, secretarissen &c. ten einde zig daarna te gedragen. Aangenomen conform 
te handelen. 

Is gel. een missive van den Lieutenant Vollonel der Bataafsche Gewapende 
burgermacht A. van der Werff, Cz. te Dordrecht, van dato 20 Junij 1800, houdende 
dat 't bezwaar ten aanzien der aan de brandspuit geaffecteerde gewapende burgers 
dezer plaats, geenzints revideert aan zijne zijde, maar wel aan ons en deze 
vergadering hem dienvolgens wel ten goede zal duiden dat hij niet ten fine van 
alteratie des reglements van dat sujet adresseeren, maar deze vergadering tot eene 
demarche ten dien einde moet adhorteeren. 

Dat hem het artijkel zoo duidelijk is voorgekomen, dat hij niet heeft kunnen nalaten 
den commandeerende officier dezer plaats aan te schrijven, van zig punctueel aan 
den inhoud van hetzelve Art. te gedragen, immers om in zijne naam daarvan niet te 
glisseren. 

Is geresolveert de deliberatien daarover uit te stellen tot een nadere gelegenheid. 
Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 

en Maas, van dato 25 Junij 1800, houdende aanschrijving dat de boeten op het niet 
ter behoorlijker tijd compareeren bij de opschrijvingen tot de burgerwapingen ten 
platten lande op een gelijken voet moeten werden ingevorderd en de nalatigen in 
dezen tot hun pligt gehouden opdat alzoo alle reden van klagten worden 
wegggeruimd. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van het zelve Bestuur van dato 4 Julij 1800, 
houdende aansch. dat diverse gemeentebestuuren de aanneming voor de Fransche 
troupes met die voor de Bataafsche vermengen, hetgeen niet alleen veelvuldige en 
dubbelde werkzaamheden veroorzaakt, maar zelvs nutloos doet worden de kosten, 
welke het commissariaat voor de Fransche troupes impendeert met last om ider 
zorgvuldig op zigzelve te houden. 

Aangenomen zig daarna te gedragen. 
Is gelezen een extract uit de notulen van het gem. bestuur van Dato 8 Julij 1800 

houdende aansch. om  alle devoiren aan te wenden ter ontdekking en aanbrenging 
van deserteurs. 

Aangenomen dien conform te handelen. 
Waarna de vergadering scheide. 
Den 31e Julij 1800 de vergadering geconfoceert zijnde, absent C. Verijp, gaf de 

voorzitter het oogmerk dier bijeenkomst te kennen. 
Daarin bestaande dat hij ontfangen hadde van de burgeresse Anna Maria Bosveld, 

wed. W. de Voogt een missive gedateert 30 Julij 1800, welke misive door de 
secretaris wierd gelezen en bleek te zijn hoofdzakelijk van dezen inhoud, dat zij met 
zeer veel verwondering vernomen heeft, dat 't de Municipaliteit heeft kunnen gelusten 
om buiten hare kennis of toestemming aan den berm van den zogenaamde ouden en 
nieuwen dijk, en speciaal aan de dijkettingen tusschen den dorpe 'sGravendeel en 
den koornmolen, den grond af te steken en die te zanden, niet alleen maar ook op die 
hare eigendommelijke grond op te rigten, zekere houten beletzelen of galgen om te 
verhinderen dat men aldaar te paard zou kunnen passeeren, met bepaling tevens dat 
niemand over dat zandpad eenig vee zal mogen drijven, op zekere daartoe gestelde 
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boete. 
Daar nu een iders eigendom behoort te worden gerespecteert en iders grond vrij is 

tot aan den hemel om daarop zelve te bouwen en te planten, zij niet kan af zijn tegen 
den inneming van voorsz. haren grond door de Municip., op het kragtigste te 
protesteeren en de bevrijding van denzelve grond te reclameeren. 

Dat zij vertrouwd dat de municip. van oordeel zal zijn, dat zij alle grond en reden 
heeft om zig ter zake voorsz. aan het hooge bestuur te adresseeren, dog niet van sins 
of willens zijnde, buiten hooge noodzake zulks te doen, haar verlangen alleen is, dat 
deze Municip. en geregte zelve haar onverwijld regt en billijkheid doe wedervaren. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert gem. missive met stilzwijgen te 
beantwoorden, om redenen dat uit oude papieren blijkt, dat aldaar een voetstraatje 
heeft gelegen tot de koornmolen toe, dat zulks door 't geregt van 'sGravendeel is doen 
leggen, en derhalve consteerd dat 't dorp in de possessie daarvan is geweest gelijk de 
overblijfzelen daarvan nog voorhanden zijn, en door den timmerman Bongers met 't 
zetten der palen ontdekt is, dat de burgeresse zig gelijk zij zegt te zullen doen kan 
beklagen aan 't hooge bestuur, hetwelk dan waarschijnelijk in handen der Municip zal 
werden gestelt om berigt, en dezelve alsdan de gronden waarop hun doen berust, kan 
te kennen geven, willende zeer gaarne de dicisie aan het hooge bestuur over geven. 

Op Zondag den 10 Augustus is bij het uitgaan van de kerk aan de prezente leden 
voorgelezen een missive van de commissie van onderzoek in dezen ring, behelzende 
dat dezelve ons toezonden een aantal billetten met verzoek dat dezelve zullen worden 
rondgebragt door de bode en dat de tijd tot het onderzoek door hun ware bepaald op 
dingsdag den 12 Augustus 1800 des morgens 9 uuren en volgende dagen, 
verzoekende dat alsdan aan hun het nodige locaal werde aangewezen, alsmede dat 
des morgens ten agt uren de Municip. of wel een commissie uit dezelve tegenwoordig 
zijn, ten einde hun de nodige hulp, bijstand en inligting te geven. 

Zeggende de schout daarop dat de billetten reeds zijn rondgebragt, werdende 
voorts goedgevonden dat de geheele Municip. Dingsdagmorgen te 8 uuren bij den 
anderen zal komen, in het regthuis, hetwelk ook voor een locaal voor de commissie 
zal dienen, gelijk ook gescheide. 

Zijnde alle de leden prezent behalve den burger Verijp en werdende de nodige 
inligting aan de commissien gegeven. 

Aldus gearresteert, geresumeert, en geteekent den 20e Aug. 1800, A° 6LB 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Augustus 1800, absent Bongers en van 
Strijen. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn gearresteert, geresumeert en 

geteekent met deszelvs bijlagen. 
Is gecompareerd de procureur Schultz van Haagen welke Arij Barendrecht uit naam 

van Van Kessel te Dordrecht als loopende partij heeft laten dagvaarden, uit hoofde 
van zekere schuld, als een obligatie groot f 1000:-:- en een promesse groot f 1040:-:-
dus tezamen f 2040:-:- en waarvan zedert 1782 geen interest betaald is. 

Arij Barendrecht binnen staande wierd door de procureur aan het geregt te kennen 
gegeven dat hij al verscheide malen A. Barendrecht hadde aangezegt om betaling, 
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dog te vergeefs, en nu hem presenteerde uit naam als boven onder willige 
condemnatie een obligatie te passeeren van boven gemelde som, met de daarop 
verlopen interessen tegen den interes a 4 % 's jaars en f 175:-:- jaarlijksche 
aflossching, en daarmede in gebreken blijvende, de Hr. Van Kessel of regt 
verkrijgende altoos het regt behoud om de hooftsom op te eischen met welke 
presentatie A. Barendrecht genoegen nam. 

Is gecompareerd S.L. Cohem dewelke voorgaf dat door het geregt alhier in den 
voorleden jare ware gevonnist, dat hij zekere f 44:4:-, welke de bailluw van B. Knoest 
te vorderen hadde, op de rekening van den Bailluw zoude afschrijven en denzelve 
doen strekken tot betaling in vermindering der rekening welke hij aan B. Knoest 
verschuldigt was. Waarop de schout en secretaris als door 't geregt in den voorleden 
jaren aangestelde curateuren in de insolvente boedel van B. Knoest, en het gemelde 
gezegde ontkende, zig absenteerden, om daardoor het geregt gelegenheid te geven, 
des te vrijer met Cohen daarover te delibereeren, en ten einde duidelijk te kunnen 
ontwaren wat er van de zaak zij, waren de notulen van die datum ter tafel gebragt. 

De discussien afgelopen zijnde, wierd de schout en de secretaris wederom in de 
vergadering verzogt, en die gaf de Municip. te kennen dat 
Cohen gezegt hadde dat hij met B. Knoest lange voor zijn weggaan ware 
overeengekomen om de f 44:4:- welke hij aan de bailluw aan hem Cohen schuldig 
was, af te trekken, opdat alzoo de zom, welke hij Cohen aan Knoest schuldig ware, 
zoveel daardoor zoude verminderen. 

Waarop gedelibereert zijnde, en dit wederom een geheel ander voorgeven 
werdende is best geoordeeld om dat bij B. Knoest te onderzoeken, ten einde de 
curateuren die zaak met Cohen daar zij zo zeer na verlangen zoo spoedig mogelijk 
eerlijk uit de wereld kunnen maken. 

Is gecompareerd de vrouw van Hendrik Visser, dewelke zig beklaagde over haar 
man, om reden hij in langen tijd niet thuis is geweest, en haar geen geld zend, zoo dat 
zij zoodoende niet kan blijven leven. 

Waarop de voorzitter haar vraagde of zij nu gisteren bij hem geweest is, zoals hij 
haar geraden had, hetwelk zij met neen beantwoorde, dat zij den boer had gesproken 
en die haar gezegt hadde zij hoefe die moeite niet te doen, want hij tog niet thuis ware, 
dus zij hem tog niet spreken konde. 

Dog waarop de voorzitter haar zeide, zolang zij hem zelve niet gesproken heeft, de 
Municip. er  niets aan kan doen, want dat het gezegde van een kind of van den boer 
aan haar hier niets uit doet, dus dat zij er hoe eer hoe beter moet naar toe gaan en 
hem spreken, terwijl de Municip. alsdan over zijn woorden kan oordeelen en buiten dat 
niet. Waarop zij zeide morgen naar hem te zullen gaan. 

Is gecompareerd de Wed. Klaas Beks met haar zoon, dewelke zig beklaagde over 
de handelwijs van Gerrit Visser, dewelke bestaande dat zij of haar zoon eenige tijd vor 
hem zakgoederen gevaren heeft, en daarvan aantekeningen heeft gehouden, dat dat 
getal bedraagt 1230 zakken, waarvan de vragt voor haar bedraagt tegen de halve 
stuiver de zak f 30:15:-, dat zij daarop ontfangen heeft f 12:3:- en dus nog van hem 
moet hebben f 18:12:- behalve nog boodschappen dien zij voor hem hebben gevaren, 
dog dat hij nu weigerd om ze iets meer te betalen en zegt hij heeft met haar 
afgereekend. 

Gerrit Visser gedagvaard en niet gecompareerd zijnde, is aan hun gezegt hem 
daarover bij de eerste gelegenheid te zullen onderhouden, en in geval hij weigeragtig 
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blijft, het hun zaak is hem door sterkere regtsmiddelen tot zijn pligt te noodzaken. 
Is gecompareert Robbert van Nugteren, dewelke produceerde een obligatie groot f 

194:-:- wegens het maken van een nieuw huisje voor Adriaan Zwartbol door Steven 
Lagerstee aan den Schenkeldijk onder 'sGravendeel, onder conditie dat hij f 100:-:- zal 
betalen op den eerste november 1798, en voorts ider jaar f 25:-:-, den eerste termijn 
daarvan te betalen den 1 Meij 1799 en zoo vervolgens, dat hij de f 100:-:- op zijn 
hadde betaald, maar van de rest nog niets, ook weigerde de voormelde oblgatie te 
teekenen. 

Waarop Adriaan Zwartbol mede compareerende en aan hem die obligatie 
voorgelezen zijnde, vraagde de voorzitter aan hem of hij niet bekende dat schuldig te 
zijn en dat contract met Lagerstee te hebben gesloten. Hetwelke hij met ja 
beantwoorde, vragende voorts waarom hij het dan niet wilde teekenen, antwoordende 
daarop, omdat het op zijn tijd niet klaar heeft geweest, alsmede omdat hij niet in staat 
ware om dien termijnen te kunnen voldoen. Waarop hem door de voorzitter wierd 
beduid, dat het in de zaak niets uitdoet, terwijl hij de schuld bekend, of hij de obligatie 
teekent dan niet, want dat den houder daarvan het regt heeft om zijn huis te verkopen 
indien hij niet betaald, en dus hem raden zoude om zeker te teekenen, of met van 
Nugteren een nader contract te maken, waartoe Van Nugteren ook wierd verzogt, en 
door tusschenkomst der Municip. wierd het zooverre gebragt dat Zwartbol de f 94:-:-
welke hij nu nog schuldig is, zla betalen in termijnen van f 13:-:- wel meerder dog niet 
minder en wel nu op den 1 November dezes jaars den eerste termijn en dan 
vervolgens ider jaar op den eersten November een tot de volle voldoening toe. 

De voorzitter geeft te kennen dat hij voor eenige dagen ontfangen heeft een 
ordonnantie van 't Departementaal Bestuur van Schelde en Maas groot f 713:16:- in 
voldoening van de verschotten wegens de geleverde manschappen, in den voorleden 
jare, dat hij na met de secretaris gesproken te hebben zig heeft vervoegt bij de Kat te 
Dordrecht en na aftrek van onkosten gemelde zomma heeft ontfangen. 

Dat hij vervolgens met de secretaris zig heeft vervoegt bij de schout van Cillershoek 
met sterke instantie om betaling van datgene hetwelke door hem voor de Municip. van 
Cillershoek is voorgeschoten, met dat gevolg dat hij daarvan ook betaling heeft 
gekregen. 

De vergadering deze comunicatie met genoegen hebbende aangehoord, bedankt 
den schout en de secretaris voor hare gedane moeite. 

Voorts is na deliberatie geresolveert nogmaals een missive te schrijven aan den 
burger Ris, lid van het Wetgevend Lighaam des Bataafschen volks met verzoek om 
zijne devoiren aan te wenden, dat wij tog eindelijk betaling mogen verkrijgen van 
onzen wettigen pretenzien over den jare 1793, 1794 en 1795, alsmede om per 
missive een bon te zenden aan den burger Plukhooij met verzoek als boven. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 11 Julij 1800, houdende toezending van bovengem. ordonnantien, 
onder ordonnantie en last om zoo spoedig doenlijk de quitantie aan den voet dier 
ordonnantie gedrukt, behoorlijk in te vullen, door den voorzitter en secretaris te doen 
onderteekenen, en alzoo bij den secretaris van gemeld bestuur te doen ontfangen. 

Vermits hieraan reeds is voldaan, is die aanschrijving voor notificatie aangenomen. 
Is gel. een missive van het zelve bestuur, dato uts:a houdende een erkentenis des 

Bataafschen Volks en van deszelvs vertegenwoordigers aan dit gemeentebestuur, 
wegens de aanwerving en levering van drie manschappen per grondvergadering ter 
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completeering der staande armee van den staat, en dat ingevolge de aangename taak 
door 't Uitvoerend Bewind hun opgelegt bij publicatie van den 29 Januari] de 6 Jaars 
1800. 

Welke missive met genoegen voor notificatie is aangenomen. 
Is gelezen een extract uit de notulen van gem. Bestuur dato 18 Juli] 1800, 

houdende de aanschrijving van een decreet van een vertegenwoordigend Lighaam 
behelzende om aan zodanige burgers , die alle hoedanigheden bezittende tot het 
bekomen van het stemregt bij de staatsregeling gevorderd, wegens lighaamsgebreken 
in de onmoogeli]kheid zi]n, zig in perzoon bi] het gemeentebestuur in het stemregister 
te laten inschrijven, en daarvan behoorlijke attesten van medicijnen, doctoren of 
chirurgijns produceeren, gelegenheid tot derzelver inschrijving te bezorgen. 
Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, van dato 18 Juli] 1800, 
houdende aansch. dat den persoon van Elies Willoughbi] of Wilbi] nu onlangs op last 
van den agent van Inwendige Policie in civile bewaring is genomen en op den grenze 
is getransporteert met last om dezelve dadelijk te verlaten, en interdictie om immer 
weder op 't grondgebied van dezen staat te komen, op poene van als een spion te 
worden aangemerkt en behandeld, en in geval denzelve zig weder mogt verstouten 
binnen deze republiek te komen en ontdekt wordende, hem dadelijk te arresteeren of 
te doen arresteeren en zig van zijne papieren te verzekeren, mitsgaders om dadelijk 
aan gem. bestuur daarvan berigt in te zenden. Aangenomen zig conform te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten, van de finantiele commmissie 
over het voormalig gewest Holland van 24e Juli] 1800 inhoudende eenige bepalingen 
omtrent het geven van coupons in betaling op 's Lands comptoiren. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 25 Juli] 1800 houdende aansch. dat door het Vertegenwoordigend 
Lighaam des Bataafschen volks is gerenoveert deszelvs decreet van 2 November 
1898, houdende den voet van vervulling der vacatures in de gemeentebestuuren &c. 
tot tijd en wijle daarin ingevolge de staatsregeling, de nodige veranderingen zullen zi]n 
gemaakt. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 29 Juli] 1800, houdende dat bi] decreet van het Vertegenwoordigend 
Lighaam van den 11e Juli] I.I. is gerenoveert het decreet van den 14 Februari] 1799, 
inhoudende eenige bepalingen nopens de wijze van taxatie der baten en lasten 
behoorende aan plaatselijke kerkgebouwen. 

Aangenomen voor notificatie. 
Eindelijk is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur dato 1 Aug. 1800, 

houdende aansch. om  het nodige onderzoek te doen of binnen deze gemeente, zig 
vijf of meer perzonen bevinden, welke genegen zijn om als goud- of zilversmeden te 
fungeeren, en zoo ]a, daarvan aan die vergadering ten spoedigsten en wel uitterli]k 
binnen den tijd van 14 dagen na de receptie de vereischte opgave te doen. 

Alzo hier zodanige perzonen zig hier niet bevinden is die aanschr. mede voor 
notificatie aangenomen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 9e September is aan de Municip. gepresenteerd een request door Jan 

Molendijk en Leendert van Beek in qualiteit van voogden over Pieter Nieuwland, 

completeering der staande armee van den staat, en dat ingevolge de aangename taak 
door 't Uitvoerend Bewind hun opgelegt bij publicatie van den 29 Januarij de 6 Jaars 
1800.

Welke missive met genoegen voor notificatie is aangenomen.
Is gelezen een extract uit de notulen van gem. Bestuur dato 18 Julij 1800, 

houdende de aanschrijving van een decreet van een vertegenwoordigend Lighaam 
behelzende om aan zodanige burgers , die alle hoedanigheden bezittende tot het 
bekomen van het stemregt bij de staatsregeling gevorderd, wegens lighaamsgebreken 
in de onmoogelijkheid zijn, zig in perzoon bij het gemeentebestuur in het stemregister 
te laten inschrijven, en daarvan behoorlijke attesten van medicijnen, doctoren of 
chirurgijns produceeren, gelegenheid tot derzelver inschrijving te bezorgen. 
Aangenomen zig daarna te gedragen.

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, van dato 18 Julij 1800, 
houdende aansch. dat den persoon van Elies Willoughbij of Wilbij nu onlangs op last 
van den agent van Inwendige Policie in civile bewaring is genomen en op den grenze 
is getransporteert met last om dezelve dadelijk te verlaten, en interdictie om immer 
weder op 't grondgebied van dezen staat te komen, op poene van als een spion te 
worden aangemerkt en behandeld, en in geval denzelve zig weder mogt verstouten 
binnen deze republiek te komen en ontdekt wordende, hem dadelijk te arresteeren of 
te doen arresteeren en zig van zijne papieren te verzekeren, mitsgaders om dadelijk 
aan gem. bestuur daarvan berigt in te zenden. Aangenomen zig conform te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resoluiten, van de finantiele commmissie 
over het voormalig gewest Holland van 24e Julij 1800 inhoudende eenige bepalingen 
omtrent het geven van coupons in betaling op 's Lands comptoiren. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 25 Julij 1800 houdende aansch. dat door het Vertegenwoordigend 
Lighaam des Bataafschen volks is gerenoveert deszelvs decreet van 2 November 
1898, houdende den voet van vervulling der vacatures in de gemeentebestuuren &c. 
tot tijd en wijle daarin ingevolge de staatsregeling, de nodige veranderingen zullen zijn 
gemaakt. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 29 Julij 1800, houdende dat bij decreet van het Vertegenwoordigend 
Lighaam van den 11e Julij l.l. is gerenoveert het decreet van den 14 Februarij 1799, 
inhoudende eenige bepalingen nopens de wijze van taxatie der baten en lasten 
behoorende aan plaatselijke kerkgebouwen.

Aangenomen voor notificatie.
Eindelijk is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur dato 1 Aug. 1800, 

houdende aansch. om het nodige onderzoek te doen of binnen deze gemeente, zig 
vijf of meer perzonen bevinden, welke genegen zijn om als goud- of zilversmeden te 
fungeeren, en zoo ja, daarvan aan die vergadering ten spoedigsten en wel uitterlijk 
binnen den tijd van 14 dagen na de receptie de vereischte opgave te doen.

Alzo hier zodanige perzonen zig hier niet bevinden is die aanschr. mede voor 
notificatie aangenomen.

Waarna de vergadering scheide.
Den 9e September is aan de Municip. gepresenteerd een request door Jan 

Molendijk en Leendert van Beek in qualiteit van voogden over Pieter Nieuwland, 



inhoudende verzoek om denzelve Pieter Nieuwland wederom in verzekerde bewaring 
te stellen, uit hoofde hij zig bijna zonder tusschenpoosen zoo zeer in den drank te 
buiten gaat, dat daaruit zonder voorziening niet dan de allerdroevigste en 
beklagenswaardigste gevolgen te dugten zijn. 

Op wel rapport gunstig is gedisponeerd, en alzoo de supplianten geauthoriseerd tot 
't in verzekerde bewaring stelling van gem. Pieter Nieuwland om genoemde reden. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e September 1800, het 6e jaar 
der Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
September 1800, absent J.H. Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent. 
Is naar deliberatie geresolveert om met den eerste zaturdag in october een begin te 

maken met het schouwen der straten en schoorsteenen en daarmede te continueeren 
eiken week tot in het voorjaar, wordende de secrets. gelast daarvan op zijn tijd 
bekentmaking te doen. 

Is gecompareerd de wed. Klaas Beks met haar zoon, als hebbende Gerrit Visser 
wederom laten dagvaarden over de actie in de vorige notulen vermeld, dog vermits 
denzelve als voren niet waren gecompareert is aan hun gezegt, best te zijn om de 
zaak aan een procureur te kennen te geven, dog vermits zij niet wel in staat is om dat 
in order te kunnen doen, heeft de secretaris op zig genomen om aanstaande vrijdag 
zulks voor hun te doen bij den procureur Verhoeff te Dordt. 

Is gecompareerd een bovelandster, dewelke bij Gerrit de Ruijter aardappelen heeft 
gedolven met haar man, dog omdat er geen brood in te verdienen was, eruit ware 
gescheiden, en dewelke zig beklaagde dat zij geen geld konde krijgen voor datgeen zij 
gedolven heeft. 

De vrouw van Gerrit de Ruijter mede gecompareert zijnde, ontkende dit niet, maar 
wilde zij zou die meed welke haar bij 't lot te beurt ware gevallen, uitdelven. 

Waarop haar beduid werdende dat zij verpligt was om te betalen, vermits er geen 
belofte was gepasseerd om die meed uit te delven, accordeerde zij het zelve en nam 
op zig zodra er opgetont word haar te zullen betalen. 

De schout geeft te kennen dat de commissie van 't schoolwezen haar jaren vervuld 
heeft en verzoekt dat er nu weder twee leden mogen werden benoemd bij hem, of dat 
de tegenwoordige blijven continueeren voor die korte tijd dat de gemeentebestuuren 
zullen werden georganiseerd. 

Bongers, prezent zijnde, neemt zulks op zig, uit hoofde de overige leden er sterk 
voor zijn en de schout zal er kennis van geven aan Bijvank. 

Bongers geeft te kennen dat er aan het schoolhuis iets noodzakelijks te verrigten is. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert zulks te onderzoeken. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 8 Augustus 1800, 
houdende kennisgeving dat de laatste 
woorden der publicatie van het 
Provinciaal Bestuur van Holland, in 

inhoudende verzoek om denzelve Pieter Nieuwland wederom in verzekerde bewaring 
te stellen, uit hoofde hij zig bijna zonder tusschenpoosen zoo zeer in den drank te 
buiten gaat, dat daaruit zonder voorziening niet dan de allerdroevigste en 
beklagenswaardigste gevolgen te dugten zijn.

Op wel rapport gunstig is gedisponeerd, en alzoo de supplianten geauthoriseerd tot 
't in verzekerde bewaring stelling van gem. Pieter Nieuwland om genoemde reden.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e September 1800, het 6e jaar 
der Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
September 1800, absent J.H. Bijvank.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, gearresteert en 

geteekent.
Is naar deliberatie geresolveert om met den eerste zaturdag in october een begin te 

maken met het schouwen der straten en schoorsteenen en daarmede te continueeren 
elken week tot in het voorjaar, wordende de secrets. gelast daarvan op zijn tijd 
bekentmaking te doen.

Is gecompareerd de wed. Klaas Beks met haar zoon, als hebbende Gerrit Visser 
wederom laten dagvaarden over de actie in de vorige notulen vermeld, dog vermits 
denzelve als voren niet waren gecompareert is aan hun gezegt, best te zijn om de 
zaak aan een procureur te kennen te geven, dog vermits zij niet wel in staat is om dat 
in order te kunnen doen, heeft de secretaris op zig genomen om aanstaande vrijdag 
zulks voor hun te doen bij den procureur Verhoeff te Dordt.

Is gecompareerd een bovelandster, dewelke bij Gerrit de Ruijter aardappelen heeft 
gedolven met haar man, dog omdat er geen brood in te verdienen was, eruit ware 
gescheiden, en dewelke zig beklaagde dat zij geen geld konde krijgen voor datgeen zij 
gedolven heeft.

De vrouw van Gerrit de Ruijter mede gecompareert zijnde, ontkende dit niet, maar 
wilde zij zou die meed welke haar bij 't lot te beurt ware gevallen, uitdelven.

Waarop haar beduid werdende dat zij verpligt was om te betalen, vermits er geen 
belofte was gepasseerd om die meed uit te delven, accordeerde zij het zelve en nam 
op zig zodra er opgetont word haar te zullen betalen.

De schout geeft te kennen dat de commissie van 't schoolwezen haar jaren vervuld 
heeft en verzoekt dat er nu weder twee leden mogen werden benoemd bij hem, of dat 
de tegenwoordige blijven continueeren voor die korte tijd dat de gemeentebestuuren 
zullen werden georganiseerd.

Bongers, prezent zijnde, neemt zulks op zig, uit hoofde de overige leden er sterk 
voor zijn en de schout zal er kennis van geven aan Bijvank.

Bongers geeft te kennen dat er aan het schoolhuis iets noodzakelijks te verrigten is. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert zulks te onderzoeken.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 8 Augustus 1800, 
houdende kennisgeving dat de laatste 
woorden der publicatie van het 
Provinciaal Bestuur van Holland, in 



dato 6e October 1797 relatief de 
afschaffing en vernietiging der 
octroijen, geheven ten behoeve der 
voormalige predomineerende kerk &c. 
en verklaring dat dezelve woorden, 
voorkomende op 't einde van Art. 4 
der gedagte publicatie en luidende: 
"dat dit alles zal werden gerekend te 
zijn ingegaan met den aanvang van 
dit loopende jaar", 

ook moeten werden toegepast op de vorige drie artijkelen in gem. publicatie vervat. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van Donderdag 19 Aug. 
1800, houdende toezending van een exemplaar van een tabelle over den staat van 
Fabrieken, Trafieken, Scheepvaart en Handel in den Bataafsche Republiek, met last 
om binnen den tijd van een maand na de receptie daarvan aan gem. verg. te berigten 
of de poincten in gem. tabellen vervat binnen deze gemeente van applicatie zijn en 
zoo ja, dezelve dien conform in te vullen en aan die verg. terug te zenden. 
Aangenomen voor zooverre dezelve in deze gemeente van applicatie is, de tabelle in 
te vullen en aan gem. bestuur terug te zenden. 

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur dato uts:a houdende 
kennisgeving dat de respective corpsen van 's lands armee door den agent van oorlog 
zijn aangeschreven, om op marsch gaande, niet meer als voor één dag vivres en 
fourage te nemen, en vervolgens dagelijks op de plaats waar nachtquartier word 
gehouden van den aannemer of van de Municip. de nodige rations te ontfangen, met 
verdere last om de Municipaliteiten zo spoedig mogelijk te adverteeren wanneer zij in 
eene of andere plaats zullen vernagten, alsmede hun te doen overhandigen eene 
sterkte lijst van de prezente manschappen en paarden, welke door de 
commandeerende officeren van dat corps zal moeten getekent zijn en 
overeenkomstige met de bons, welke worden afgegeven en tevens tot observatie dat 
bij onvoorziene toevallen, troupes bevelen kunnen bekomen om op het oogenblik te 
marcheeren en daardoor ook de Municip.n niet als gewoonlijk kunnen werden 
geadverteerd alsmede dat in zodanigen geval de troupes, vivres en fourages 
ontvangen hebbende geen nieuwe bons kunnen formeren. Aangenomen voor 
notificaie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato 26 Aug. 1800, 
houdende aansch. om  bij aldien den collonel der gewapende burgermagt in dit 
departement elicudatie verzogt omtrent het verslag van 't getal, hetwelke de laatste 
registratie heeft opgeleverd, in deze gemeente, de getrouwde en ongetrouwde en 
vrijwilligers ider afzonderlijk dezelve met de meeste spoed en promptitude aan hem te 
suppediteeren. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato uts.a houdende 
kennisgeving aan wien de leverantie en distribuite van de nodige brand en ligt voor de 
militairen wagten voor den tijd van een jaar in het voormalig gewest Holland en 
Bataafsch Braband voor zoverre het tot dit departement is aangenomen, alsmede 
onder toezending van een exemplaar der contracten van aanneming, mitsgaders van 
de modellen aan het tarif, bon, distribuitelijst en generale staat en rekening 

dato 6e October 1797 relatief de 
afschaffing en vernietiging der 
octroijen, geheven ten behoeve der 
voormalige predomineerende kerk &c. 
en verklaring dat dezelve woorden, 
voorkomende op 't einde van Art. 4 
der gedagte publicatie en luidende: 
"dat dit alles zal werden gerekend te 
zijn ingegaan met den aanvang van 
dit loopende jaar",

ook moeten werden toegepast op de vorige drie artijkelen in gem. publicatie vervat. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur van Donderdag 19 Aug. 
1800, houdende toezending van een exemplaar van een tabelle over den staat van 
Fabrieken, Trafieken, Scheepvaart en Handel in den Bataafsche Republiek, met last 
om binnen den tijd van een maand na de receptie daarvan aan gem. verg. te berigten 
of de poincten in gem. tabellen vervat binnen deze gemeente van applicatie zijn en 
zoo ja, dezelve dien conform in te vullen en aan die verg. terug te zenden. 
Aangenomen voor zooverre dezelve in deze gemeente van applicatie is, de tabelle in 
te vullen en aan gem. bestuur terug te zenden.

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur dato uts:a houdende 
kennisgeving dat de respective corpsen van 's lands armee door den agent van oorlog 
zijn aangeschreven, om op marsch gaande, niet meer als voor één dag vivres en 
fourage te nemen, en vervolgens dagelijks op de plaats waar nachtquartier word 
gehouden van den aannemer of van de Municip. de nodige rations te ontfangen, met 
verdere last om de Municipaliteiten zo spoedig mogelijk te adverteeren wanneer zij in 
eene of andere plaats zullen vernagten, alsmede hun te doen overhandigen eene 
sterkte lijst van de prezente manschappen en paarden, welke door de 
commandeerende officeren van dat corps zal moeten getekent zijn en 
overeenkomstige met de bons, welke worden afgegeven en tevens tot observatie dat 
bij onvoorziene toevallen, troupes bevelen kunnen bekomen om op het oogenblik te 
marcheeren en daardoor ook de Municip.n niet als gewoonlijk kunnen werden 
geadverteerd alsmede dat in zodanigen geval de troupes, vivres en fourages 
ontvangen hebbende geen nieuwe bons kunnen formeren. Aangenomen voor 
notificaie.

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato 26 Aug. 1800, 
houdende aansch. om bij aldien den collonel der gewapende burgermagt in dit 
departement elicudatie verzogt omtrent het verslag van 't getal, hetwelke de laatste
registratie heeft opgeleverd, in deze gemeente, de getrouwde en ongetrouwde en 
vrijwilligers ider afzonderlijk dezelve met de meeste spoed en promptitude aan hem te 
suppediteeren. Aangenomen zig daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato uts.a houdende 
kennisgeving aan wien de leverantie en distribuite van de nodige brand en ligt voor de 
militairen wagten voor den tijd van een jaar in het voormalig gewest Holland en 
Bataafsch Braband voor zoverre het tot dit departement is aangenomen, alsmede 
onder toezending van een exemplaar der contracten van aanneming, mitsgaders van 
de modellen aan het tarif, bon, distribuitelijst en generale staat en rekening 



aanschrijvende en gelastende zig naar het een en ander in voorkomende gevallen te 
reguleeren. Angenomen voor notificatie ten einde zig daarna in tijd en wijle te 
gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van 't voormeld bestuur dato 29 Augustus 
1800, houdende aansch. aan de gem. bestuuren om bij al dien hunne plaatzelijke Kas 
buiten staat mogt zijn tot het dragen van die geringe kosten welke zij mogten hebben 
geimpendeert tot het nadrukken of afschrijven van 't extract der tabelle aan hun 
toegezonden, om aan de in den hunne bestaande fabriquers en trafiquarten ter 
invulling te extradeeren, als dan derzelver declaratien wegens de voorschreven kosten 
tegelijk met de ingevulde tabellen aan gem. verg. binnen den bep. tijd van een maand 
in te zenden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen en extract uit de notulen van gem. bestuut dato 29 Sept. 1800, 
houdende aansch. en last aan alle gemeentebestuuren om elk in den haren de nodige 
ordres te stellen, ten einde diegeenen aan welke de zorg der policie en wering der 
bedelarijen is gedemandeerd de strictste ordres bekomen en ook ten uitvoer brengen, 
dat diegeenen die in derzelver districten of jurisdictie niet woonachtig zijn, indien zij op 
eenige bedelarijen bevonden worden, dadelijk buiten de grenzen van hun district of 
jurisdictie te doen brengen. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Eindelijk is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur dato uts:a 
houdende aansch. en last om de nodige en voldoende ordres te stellen ten einde met 
relatie tot de ingezetenen dezer republiek geene andere paspoorten worden 
gerespecteerd dan die door of vanwegens het Bataafsch gouvernement zijn 
afgegeven en zorge te dragen, dat deze ordre naaukeurig worde geobserveerd. 
Aangenomen conform te handelen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 3e October 1800, het 6e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 3e 
October 1800, Ao 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en ge-

teekent. 
De voorzitter zegt dat de voorname reden dezer bijeenkomst is dat de Capitein der 
gewapende Burgermacht hem gisteren avond heeft gecommuniceert ontfangen te 
hebben een missive van de Collonel der gewapende Burgermacht te Dordrecht, 
inhoudende om van deze vergadering te vragen een geschikt locaal voor de 
winterexercitien, ten einde de gewapende burgers alhier door den brenger van die 
brief, een sergeant, werden onderwezen in de wapenoeffening, en welke sergeant 
voor die tijt ook op deze plaats door de Municip. moet worden geinquartierd en dat de 
capitein verzogt hadde den uitslag heden avond nog te mogen weten. 

Waarop gedelibereerd zijnde, vond het de vergadering in de eerste plaats vreemd 
dat de Collonel die sergeant al hadde gezonden zonder te weten of er een locaal voor 
de exersitien voor handen is, dog ten tweede oordeelde men dat het een hardigheid 
voor deze plaats is dat dezelve kosten op kosten moet stapelen voor de Gewapende 
Burgermacht, zonder dat men weet of ze gerestitueerd zullen worden, dan niet. Terwijl 

aanschrijvende en gelastende zig naar het een en ander in voorkomende gevallen te 
reguleeren. Angenomen voor notificatie ten einde zig daarna in tijd en wijle te 
gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van 't voormeld bestuur dato 29 Augustus 
1800, houdende aansch. aan de gem. bestuuren om bij al dien hunne plaatzelijke Kas 
buiten staat mogt zijn tot het dragen van die geringe kosten welke zij mogten hebben 
geimpendeert tot het nadrukken of afschrijven van 't extract der tabelle aan hun 
toegezonden, om aan de in den hunne bestaande fabriquers en trafiquarten ter
invulling te extradeeren, als dan derzelver declaratien wegens de voorschreven kosten 
tegelijk met de ingevulde tabellen aan gem. verg. binnen den bep. tijd van een maand 
in te zenden. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen en extract uit de notulen van gem. bestuut dato 29 Sept. 1800, 
houdende aansch. en last aan alle gemeentebestuuren om elk in den haren de nodige 
ordres te stellen, ten einde diegeenen aan welke de zorg der policie en wering der 
bedelarijen is gedemandeerd de strictste ordres bekomen en ook ten uitvoer brengen, 
dat diegeenen die in derzelver districten of jurisdictie niet woonachtig zijn, indien zij op 
eenige bedelarijen bevonden worden, dadelijk buiten de grenzen van hun district of 
jurisdictie te doen brengen. Aangenomen zig daarna te gedragen.

Eindelijk is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur dato uts:a 
houdende aansch. en last om de nodige en voldoende ordres te stellen ten einde met 
relatie tot de ingezetenen dezer republiek geene andere paspoorten worden 
gerespecteerd dan die door of vanwegens het Bataafsch gouvernement zijn 
afgegeven en zorge te dragen, dat deze ordre naaukeurig worde geobserveerd. 
Aangenomen conform te handelen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 3e October 1800, het 6e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 3e 
October 1800, A° 6 L.B.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en ge-

teekent.
De voorzitter zegt dat de voorname reden dezer bijeenkomst is dat de Capitein der 
gewapende Burgermacht hem gisteren avond heeft gecommuniceert ontfangen te 
hebben een missive van de Collonel der gewapende Burgermacht te Dordrecht, 
inhoudende om van deze vergadering te vragen een geschikt locaal voor de 
winterexercitien, ten einde de gewapende burgers alhier door den brenger van die 
brief, een sergeant, werden onderwezen in de wapenoeffening, en welke sergeant 
voor die tijt ook op deze plaats door de Municip. moet worden geinquartierd en dat de 
capitein verzogt hadde den uitslag heden avond nog te mogen weten.

Waarop gedelibereerd zijnde, vond het de vergadering in de eerste plaats vreemd 
dat de Collonel die sergeant al hadde gezonden zonder te weten of er een locaal voor 
de exersitien voor handen is, dog ten tweede oordeelde men dat het een hardigheid 
voor deze plaats is dat dezelve kosten op kosten moet stapelen voor de Gewapende 
Burgermacht, zonder dat men weet of ze gerestitueerd zullen worden, dan niet. Terwijl 



daarentegen al de andere dorpen in deze waard daarvan zijn bevrijd. En uit dien 
hoofde wierd geresolveerd, terwijl men ook voorals nu volstrekt geen locaal voor de 
winter exercitien weet, aan de Capitein te berigten dat er voor het tegenwoordige aan 
die zaak niets kan worden gedaan, als mede aan de sergeant kennis te geven, dat hij 
tot morgen ogtend voor rekening van het dorp werd geinquartiert en langer niet, 
zullende vervolgens afwagten wat er van zal worden. Welke brief aan de Capitein door 
de secretaris wierd geschreven, door de vergadering goedgekeurd en door de bode 
geexpediëert. 

Is na voorgaande deliberatie geresolveert om Eliazar Levi Cohen door de bode te 
doen aanzeggen te zorgen, dat de ijpenstammen, voor zijn erf leggende en 
gedeeltelijk op de dorpsstraat, binnen agt dagen na heden daarvandaan zijn. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 19 September 1800, inhoudende dat de distribuite van vleesch, zout en 
azijn aan de Bataafsche militairen in de gewone guarnisoenen en cantonnementen is 
gecesseerd met den eerste Aug. 1.1., dog daarentegen aan den soldat het volle 
tractement zal werden uitbetaald en de twee stuivers voor de vivres tot nu toe gekort, 
niet verder van deszelfs gage zal werden ingehouden, en dat daarteboven het brood 
aan den soldat op den geusiteerde voet, dog gratis zal werden uitgereikt. 
Aangenomen voor notificatie, ten einde zig daarna in tijd en wijle te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van 't zelve bestuur dato uts. houdende 
aanschrijving voor eerst om 1°binnen den kortst mogelijke tijd aan dat bestuur in te 
zenden opgave van den staat van 't armenweezen in deze gemeente, voor 
zooverre hetzelve voor deze vergadering en niet kerkelijk word geadministreerd en 
dus van 't getal der bedeelden en 't montant der bedeelingen alles volgens de laatst 
geslotene rekening, alsmede van de staat der fondsen en bezittingen en den 
opbrengst der gelden &c. 

2° om van alle kerkgenootschappen binnen deze gemeente op een legale wijze af te 
vragen of dezelve zig in staat en bereidwillig bevinden om hunne behoeftige leden 
zelve te onderhouden, dan wel of dezelve bij gebrek aan genoegzame middelen 
niet in staat zijn, of om andere oorzaken niet verkiezen hunne behoeftigen leden 
zelve te onderhouden en mitsdien zig verpligt zien, om derzelver armen als 
kinderen van de staat over te geven, en zulks met afstand van alle fondsen door 
giften, erfmakingen, inzamelingen, aankoop of onder welken titul ook verkregen, 
met authorisatie aan voorm. gemeentebestuur om de respective kerkgenoot-
schappen speciaal te injurgeeren op deze aanvrage binnen den tijd van twee 
maanden, te rekenen vanaf de dag dat desweges aan dezelve te doene aansch. te 
hunner kennis zal zijn gekomen, peremptoir te berigten. 

3° een bevel om de respective kerkgenootschappen onder dit ressort te gelasten om 
met de administratie en directie van hun armenweezen op den zelfden voet als tot 
hiertoe gebruikelijk is te continueeren. 
En eindelijk dit gemeentebestuur serieuselijk te adhorteeren om de opgaven bij het 

eerste en tweede lid dezer resoluite gerequireerd zo spoedig immers doenelijk aan 
gem. vergadering in te zenden. 

Waarop gedelibereert zijnde is ingevolge gem. aansch. besloten het Departemen-
taal Bestuur te berigten op het eerste lid dat in deze gem. het armenwezen geheel 
kerkelijk word geadministreerd en ingevolge het lid, de kerkenraad dezer gemeente 
zodanige afvrage te doen, als in hetzelve word gelast, en overeenkomstig het derde 

daarentegen al de andere dorpen in deze waard daarvan zijn bevrijd. En uit dien 
hoofde wierd geresolveerd, terwijl men ook voorals nu volstrekt geen locaal voor de 
winter exercitien weet, aan de Capitein te berigten dat er voor het tegenwoordige aan 
die zaak niets kan worden gedaan, als mede aan de sergeant kennis te geven, dat hij 
tot morgen ogtend voor rekening van het dorp werd geinquartiert en langer niet, 
zullende vervolgens afwagten wat er van zal worden. Welke brief aan de Capitein door 
de secretaris wierd geschreven, door de vergadering goedgekeurd en door de bode 
geexpediëert.

Is na voorgaande deliberatie geresolveert om Eliazar Levi Cohen door de bode te 
doen aanzeggen te zorgen, dat de ijpenstammen, voor zijn erf leggende en 
gedeeltelijk op de dorpsstraat, binnen agt dagen na heden daarvandaan zijn.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas dato 19 September 1800, inhoudende dat de distribuite van vleesch, zout en 
azijn aan de Bataafsche militairen in de gewone guarnisoenen en cantonnementen is 
gecesseerd met den eerste Aug. l.l., dog daarentegen aan den soldat het volle 
tractement zal werden uitbetaald en de twee stuivers voor de vivres tot nu toe gekort, 
niet verder van deszelfs gage zal werden ingehouden, en dat daarteboven het brood 
aan den soldat op den geusiteerde voet, dog gratis zal werden uitgereikt. 
Aangenomen voor notificatie, ten einde zig daarna in tijd en wijle te gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van 't zelve bestuur dato uts. houdende 
aanschrijving voor eerst om 1°binnen den kortst mogelijke tijd aan dat bestuur in te 
zenden opgave van den staat van 't armenweezen in deze gemeente, voor 
zooverre hetzelve voor deze vergadering en niet kerkelijk word geadministreerd en 
dus van 't getal der bedeelden en 't montant der bedeelingen alles volgens de laatst 
geslotene rekening, alsmede van de staat der fondsen en bezittingen en den 
opbrengst der gelden &c.

2° om van alle kerkgenootschappen binnen deze gemeente op een legale wijze af te 
vragen of dezelve zig in staat en bereidwillig bevinden om hunne behoeftige leden 
zelve te onderhouden, dan wel of dezelve bij gebrek aan genoegzame middelen 
niet in staat zijn, of om andere oorzaken niet verkiezen hunne behoeftigen leden 
zelve te onderhouden en mitsdien zig verpligt zien, om derzelver armen als 
kinderen van de staat over te geven, en zulks met afstand van alle fondsen door 
giften, erfmakingen, inzamelingen, aankoop of onder welken titul ook verkregen, 
met authorisatie aan voorm. gemeentebestuur om de respective kerkgenoot-
schappen speciaal te injurgeeren op deze aanvrage binnen den tijd van twee 
maanden, te rekenen vanaf de dag dat desweges aan dezelve te doene aansch. te 
hunner kennis zal zijn gekomen, peremptoir te berigten.

3° een bevel om de respective kerkgenootschappen onder dit ressort te gelasten om 
met de administratie en directie van hun armenweezen op den zelfden voet als tot 
hiertoe gebruikelijk is te continueeren.
En eindelijk dit gemeentebestuur serieuselijk te adhorteeren om de opgaven bij het 

eerste en tweede lid dezer resoluite gerequireerd zo spoedig immers doenelijk aan 
gem. vergadering in te zenden.

Waarop gedelibereert zijnde is ingevolge gem. aansch. besloten het Departemen-
taal Bestuur te berigten op het eerste lid dat in deze gem. het armenwezen geheel 
kerkelijk word geadministreerd en ingevolge het lid, de kerkenraad dezer gemeente 
zodanige afvrage te doen, als in hetzelve word gelast, en overeenkomstig het derde 



lid, dezelve kerkenraad te gelasten met de administratie en directie van hun 
armenwezen op denzelfden voet, als tot hiertoe gebruikelijk is, te continueeren en 
overeenkomstig het vierde lid zig te gedragen. Wordende de secretaris gelast gem. 
missives zoo spoedig doenlijk te expedieeren zonder resumtie. 

Is in deliberatie gebragt het dagelijks toenemend misbruik van 't tabakrooken 
binnen deze dorpe zonder sluif of dopje op de pijp en geresolveert bij renovatie van 
vorige publicatien diesaangaande gedaan, eerstkomende Zondag nogmaals een 
ernstige publicatie daartegen te doen, en word de secr. daartoe gelast. 

De burger Bijvank zegt, gehoord te hebben uit de vorige notulen, dat de leden der 
schoolcommissie zijn verzogt te continueeren, tot tijd en wijle de organisatie van 
gemeentebestuuren plaats heeft, en dat hem zulks door de schout ook is gezegt, dog 
dat hij als medelid derzelver commissie zulks niet accepteert, maar declareert niet 
langer zich daaraan te houden, dan tot den 2e zaturdag in November a.s. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 13 October 1800, A0 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 13 October 1800 
Ao 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De Notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
Is gelezen een missive van de collonel der Gewapende Burgermacht eerste 

bataillon den 8e Halve brigade woonende te Dordrecht, dato 7 October 1800, 
inhoudende eene aansch. om  voor dingsdag den 13e dezer een voldoend berigt in te 
zenden, betrekkelijk het bezorgen van een geschikt locaal, tot de winterexercitien, 
terwijl hij bij nalatigheid daarvan in de noodzakelijkheid zal zijn, om zig daarover te 
adresseeren aan 't agentschap van oorlog, of daar ter plaatze waar het behoord. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert den collonel te berigten dat er zal 
werden uitgezien naar een geschikt locaal tot de winterexersitien komen, dog tegelijk 
dat er over deze zaak aan het agentschap van oorlog per missive elicudatie zal 
werden gevraagd, omtrent de zin van het decreet van het Vertegenwoordigend 
Lighaam van dato 20 Meij j.1., met bijvoeging indien hetzelve decreet, zig niet uitstrekt 
tot de localen voor de exersitien zoo dat de kosten door alle de gemeenten in ider 
departement, niet gelijkelijk worden gedragen, deze verg. in de noodzakelijkheid zal 
zijn, om aan zodanige wet niet meer zal kunnen gehoorzamen. 

Wordende de secretaris gelast op gem. missive ten eersten te expediëeren zonder 
resumtie. 

Is gecompareert Frans F. Ketting dewelke te kennen gaf, dat hij van nu wijlen 
Teunis Lamme heeft gehuurd een wooning voor een jaar bij de week te betalen, 
hetwelk verlopen zal zijn met Meij aanstaande, dog dat de wed. hem nu heeft 
aangezegt dat hij er nu met Allerheiligen uit moet, verzoekende daarin voorziening. 
Waarop de schout zeide (die hij daar reeds personeel over gesproken hadde) dat hij 
bj de wed. Lamme hadde geweest, en naar de reden gevraagt en dat dezelve hem 
geantwoord hadde dit de reden te zijn, dat er bijna ider avond, en bijzonder zondags, 
zoo een geloop bij Uw in huis is, van gewezen schippersknegts, scheepsvolk en ook 
zoms anderen, en dat meest dronken, dat zij bevreest is voor een ongeluk, omdat 

lid, dezelve kerkenraad te gelasten met de administratie en directie van hun 
armenwezen op denzelfden voet, als tot hiertoe gebruikelijk is, te continueeren en 
overeenkomstig het vierde lid zig te gedragen. Wordende de secretaris gelast gem. 
missives zoo spoedig doenlijk te expedieeren zonder resumtie.

Is in deliberatie gebragt het dagelijks toenemend misbruik van 't tabakrooken 
binnen deze dorpe zonder sluif of dopje op de pijp en geresolveert bij renovatie van 
vorige publicatien diesaangaande gedaan, eerstkomende Zondag nogmaals een 
ernstige publicatie daartegen te doen, en word de secr. daartoe gelast.

De burger Bijvank zegt, gehoord te hebben uit de vorige notulen, dat de leden der 
schoolcommissie zijn verzogt te continueeren, tot tijd en wijle de organisatie van 
gemeentebestuuren plaats heeft, en dat hem zulks door de schout ook is gezegt, dog 
dat hij als medelid derzelver commissie zulks niet accepteert, maar declareert niet 
langer zich daaraan te houden, dan tot den 2e zaturdag in November a.s. 

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 13 October 1800, A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Maandag den 13 October 1800 
A° 6 L.B.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De Notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
Is gelezen een missive van de collonel der Gewapende Burgermacht eerste 

bataillon den 8e Halve brigade woonende te Dordrecht, dato 7 October 1800, 
inhoudende eene aansch. om voor dingsdag den 13e dezer een voldoend berigt in te 
zenden, betrekkelijk het bezorgen van een geschikt locaal, tot de winterexercitien, 
terwijl hij bij nalatigheid daarvan in de noodzakelijkheid zal zijn, om zig daarover te 
adresseeren aan 't agentschap van oorlog, of daar ter plaatze waar het behoord.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert den collonel te berigten dat er zal 
werden uitgezien naar een geschikt locaal tot de winterexersitien komen, dog tegelijk 
dat er over deze zaak aan het agentschap van oorlog per missive elicudatie zal 
werden gevraagd, omtrent de zin van het decreet van het Vertegenwoordigend 
Lighaam van dato 20 Meij j.l., met bijvoeging indien hetzelve decreet, zig niet uitstrekt 
tot de localen voor de exersitien zoo dat de kosten door alle de gemeenten in ider 
departement, niet gelijkelijk worden gedragen, deze verg. in de noodzakelijkheid zal 
zijn, om aan zodanige wet niet meer zal kunnen gehoorzamen.

Wordende de secretaris gelast op gem. missive ten eersten te expediëeren zonder 
resumtie.

Is gecompareert Frans F. Ketting dewelke te kennen gaf, dat hij van nu wijlen 
Teunis Lamme heeft gehuurd een wooning voor een jaar bij de week te betalen, 
hetwelk verlopen zal zijn met Meij aanstaande, dog dat de wed. hem nu heeft 
aangezegt dat hij er nu met Allerheiligen uit moet, verzoekende daarin voorziening. 
Waarop de schout zeide (die hij daar reeds personeel over gesproken hadde) dat hij 
bj de wed. Lamme hadde geweest, en naar de reden gevraagt en dat dezelve hem 
geantwoord hadde dit de reden te zijn, dat er bijna ider avond, en bijzonder zondags, 
zoo een geloop bij Uw in huis is, van gewezen schippersknegts, scheepsvolk en ook 
zoms anderen, en dat meest dronken, dat zij bevreest is voor een ongeluk, omdat 



dronken lieden met pijpen loopende, niet in staat zijn hun vuur te bewaren. 
Waarop hij ontkennende antwoorde met te zeggen dat het zeker wel gebeurde en 

gisterenavond nog laatst gebeurd was, dat er verscheiden jongens op zijn werf waren 
en op de vengsters en deur klopten enzovoorts, dog dat hij dat niet kon beletten, en er 
weinig bij hem in huis komen. 

Waarop hem voorzitter gezegt wierd, nadat er tevoren in zijn absentie over ware 
gedelibereert, dat indien hij bewijzen konde dat hij het huis bewoonde, zoo als een 
goed huurder betaamt, en de wed. wilde hem dan doen vertrekken voor de huur 
geeindigt is, deze vergadering hem alsdan zal mainteneeren, dog indien het tegendeel 
door de wed. Lamme werd bewezen, de Municip. haar zal mainteneeren en in 't 
laatste geval zig verpligt agten hem te doen vertrekken. Dog dat zij voor 't 
tegenwoordige er niets meer aan kan doen. Waarna hij vertrok. 

De schoolcommissie zegt 1.1. Zaturdag vernomen te hebben dat er in het schoolhuis 
eenige ruijten dienen gestopt te worden, alsmede dat er eenige glazen zijn, daar de 
stopverf af is, en dat de straat bezijden het huis zeer slegt is, dog dat dezelve zal 
kunnen werden verlegt met oude steen, dewijl ze smaller kan vallen, en dus die 
kosten niet meer zouden zijn dan het zand en den arbeid. Waarop gedelibereert 
zijnde, is geoordeeld dat de glazen welke uit zijn dienen gestopt te worden en waar de 
stopverf af is, hersteld. 

Dog eenige leden geloofden dat het niet kwaad zoude zijn dat de schoolmeester de 
glazen voor zijn rekening had, namelijk in zoverre dezelve door hem, zijn vrouw of de 
schoolkinderen werden gebroken, en wat de straat aanbelangt, is goedgevonden 
nadere inspectie te nemen. 

De burger Bongers verzoekt voor zijn zoon Hendrik Bongers brieven van 
voorschrijving alzoo die gaarne als grossier en slijter in gedistilleerd wilde ageeren. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is conform dat verzoek geconcludeerd en de secretaris 
daartoe gelast. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 30 September 1800, inhoudende kennis geving dat zeker werkje 
geintuleerd lantaarn voor 1800 door Amurath Effendie Hekin Bachi en voorkomende 
als uitgegeven te Amsterdam in het nieuwe ligt, alomme bij verscheide 
boekhandelaren word uitgegeven, alsmede last om zorge te dragen dat de verdere 
debiteering van hetzelve werkje werde gestuit, alzoo hetzelve aanloopt tegen het 16 
Art. der Burgerlijke en Staatkundige grondregels. Aangenomen zig dien conform te 
gedragen. 

Is gelezen een publicatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek d.d. 
3 October 1800, inhoudende een decreet van het vertegenwoordigend lighaam, 
behelzende dat er jaarlijks op den 18 October een Nationaal feest zel werden gevierd 
in de gehele Bataafsche republiek op de heuchelijke capitulatie gesloten op de 18e 
October 1799, tusschen onze en de Engelsche Russische legerhoofden, waardoor de 
laatstgenoemden zig van onze vaderlandsche grond moesten verwijderen en dat op 
dien dag eenige bijzonderheden in dezelve publicatie gemeld moeten werden verrigt, 
en is in gevolge van dien besloten dat de vlag des morgens zal werden op de toorn 
gebragt, de klokken des morgens ten 8, des middags ten 12 en des namiddags ten 
vier uren ids reis een uur zullen luijden, dat 't geschut op den wagt op bovengemelde 
uren telkens 21 maal zal losschen en dat den geheelen Municip. ten elf uuren zal 
vergaderen ten einde ten twaalf uren inspectie te nemen bij de gewapende 

dronken lieden met pijpen loopende, niet in staat zijn hun vuur te bewaren. 
Waarop hij ontkennende antwoorde met te zeggen dat het zeker wel gebeurde en 

gisterenavond nog laatst gebeurd was, dat er verscheiden jongens op zijn werf waren 
en op de vengsters en deur klopten enzovoorts, dog dat hij dat niet kon beletten, en er 
weinig bij hem in huis komen. 

Waarop hem voorzitter gezegt wierd, nadat er tevoren in zijn absentie over ware 
gedelibereert, dat indien hij bewijzen konde dat hij het huis bewoonde, zoo als een 
goed huurder betaamt, en de wed. wilde hem dan doen vertrekken voor de huur 
geeindigt is, deze vergadering hem alsdan zal mainteneeren, dog indien het tegendeel 
door de wed. Lamme werd bewezen, de Municip. haar zal mainteneeren en in 't 
laatste geval zig verpligt agten hem te doen vertrekken. Dog dat zij voor 't 
tegenwoordige er niets meer aan kan doen. Waarna hij vertrok.

De schoolcommissie zegt l.l. Zaturdag vernomen te hebben dat er in het schoolhuis 
eenige ruijten dienen gestopt te worden, alsmede dat er eenige glazen zijn, daar de 
stopverf af is, en dat de straat bezijden het huis zeer slegt is, dog dat dezelve zal 
kunnen werden verlegt met oude steen, dewijl ze smaller kan vallen, en dus die 
kosten niet meer zouden zijn dan het zand en den arbeid. Waarop gedelibereert 
zijnde, is geoordeeld dat de glazen welke uit zijn dienen gestopt te worden en waar de 
stopverf af is, hersteld. 

Dog eenige leden geloofden dat het niet kwaad zoude zijn dat de schoolmeester de 
glazen voor zijn rekening had, namelijk in zoverre dezelve door hem, zijn vrouw of de 
schoolkinderen werden gebroken, en wat de straat aanbelangt, is goedgevonden 
nadere inspectie te nemen.

De burger Bongers verzoekt voor zijn zoon Hendrik Bongers brieven van 
voorschrijving alzoo die gaarne als grossier en slijter in gedistilleerd wilde ageeren. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is conform dat verzoek geconcludeerd en de secretaris 
daartoe gelast.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 30 September 1800, inhoudende kennis geving dat zeker werkje 
geintuleerd lantaarn voor 1800 door Amurath Effendie Hekin Bachi en voorkomende 
als uitgegeven te Amsterdam in het nieuwe ligt, alomme bij verscheide 
boekhandelaren word uitgegeven, alsmede last om zorge te dragen dat de verdere 
debiteering van hetzelve werkje werde gestuit, alzoo hetzelve aanloopt tegen het 16 
Art. der Burgerlijke en Staatkundige grondregels. Aangenomen zig dien conform te 
gedragen.

Is gelezen een publicatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek d.d. 
3 October 1800, inhoudende een decreet van het vertegenwoordigend lighaam, 
behelzende dat er jaarlijks op den 18 October een Nationaal feest zel werden gevierd 
in de gehele Bataafsche republiek op de heuchelijke capitulatie gesloten op de 18e 
October 1799, tusschen onze en de Engelsche Russische legerhoofden, waardoor de 
laatstgenoemden zig van onze vaderlandsche grond moesten verwijderen en dat op 
dien dag eenige bijzonderheden in dezelve publicatie gemeld moeten werden verrigt, 
en is in gevolge van dien besloten dat de vlag des morgens zal werden op de toorn 
gebragt, de klokken des morgens ten 8, des middags ten 12 en des namiddags ten 
vier uren ids reis een uur zullen luijden, dat 't geschut op den wagt op bovengemelde 
uren telkens 21 maal zal losschen en dat den geheelen Municip. ten elf uuren zal 
vergaderen ten einde ten twaalf uren inspectie te nemen bij de gewapende 



Burgermacht alhier, indien het weer het toelaat, dat dezelve in de wapenen komen, 
zullende door de schout bezorgd worden het luijden, door Bongers het op den toorn 
brengen der vlag en door de sec. een missive werden gezonden aan de comiesen op 
de Wagt. 

Is gelezen een request van Joost de Pee, woonende te Maasdam, inhoudende 
verzoek om gebruik te mogen maken van de vrugten en inkomsten der erfpartie zijne 
kinderen uit de nalatenschap van haar grootmoeder wijlen Bastiaantje Leendertse de 
Geus, wed. Leendert Havelaar, aanbestorven en dat Leendert Dammisz. de Geus 
door hem geassumeerde voogd in plaats van wijlen Dammis de Geus over gemelte (!) 
zijnen kinderen mogen werden geauthoriseerd, en gequalificeerd en voor zooveel 
desnoods gelast om gemelde revenues aan hem suppliant uit te keeren, tot denzelver 
mondige dagen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is den suppliant zijn verzoek geaccordeerd en de 
secretaris gelast eene acte van authorisatie diesaangaande aan hem ter hand te 
stellen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e October 1800 A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag 
den 15e October 1800 A° 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearresteerd en 

geteekent. 
Is gecompareert Adrianus Verhoeve, dewelke te kennen gaf dat hij aan Cornelis 

den Hartog heeft verkogt een hoogaars, die zoverre gemaakt was op de kop dat alle 
de houten erin stonden en onder anderen twee notebomen, dat hij daarop eenige tijt 
daarna bij hem is gekomen met een bovelander. Denzelve die schuit beziende zeide: 
word er hier ook ander hout in zodanige vaartuigen verwerkt als eijken? 

Waarop den Hartog antwoorde: neen 
Die man daarop zeide; wel daar staan tog twee notebomen korven in. 
Dat den Hartog daarop zeide: Is dat waar baas? 
Hij daarop antwoorde: ja, dat is waar. 
Den Hartog doe zeide: Die moeten er uit of ik wil de Hoogaars niet hebben. 
Hij daarop gezegt hadde, dat eens goed gemaakt is, ben ik niet gewoon weer af te 

breken, en gij hebt hem gekogt zooals hij is, en dus die hoogaars zal wel aan zijn man 
komen. Dat er ook nog is geconditioneerd, indien de schuit op het water leggende een 
slagzij heeft of slim legt, de koop dan ongedaan is, maar dat nu de hoogaars geheel 
klaar is den Hartog hem niet wil ontfangen en wel zo hij zegt omdat hij hem gekogt 
heeft onder deze conditie, dat hij hem moet zien op 't water, en wanneer hij dan niet 
naar zijn zin is, dan maar te zeggen heeft: ik hou hem niet, al waren er 25 die zeiden 
daar manqueert niets aan en dat hij om deze reden C. den Hartog had doen 
dagvaarden. 

Denzelve daarop binnenstaande, wierd door de voorzitter gevraagt of hij van 
Verhoeve een hoogaars gekogt had? Antwoord ja. 
Of hij dezelve niet gekogt had, nadat die door de timmerman al voor een groot deel op 
de koop gemaakt was? Ja was het antwoord. 

Burgermacht alhier, indien het weer het toelaat, dat dezelve in de wapenen komen, 
zullende door de schout bezorgd worden het luijden, door Bongers het op den toorn 
brengen der vlag en door de sec. een missive werden gezonden aan de comiesen op 
de Wagt.

Is gelezen een request van Joost de Pee, woonende te Maasdam, inhoudende 
verzoek om gebruik te mogen maken van de vrugten en inkomsten der erfpartie zijne 
kinderen uit de nalatenschap van haar grootmoeder wijlen Bastiaantje Leendertse de 
Geus, wed. Leendert Havelaar, aanbestorven en dat Leendert Dammisz. de Geus 
door hem geassumeerde voogd in plaats van wijlen Dammis de Geus over gemelte (!) 
zijnen kinderen mogen werden geauthoriseerd, en gequalificeerd en voor zooveel 
desnoods gelast om gemelde revenues aan hem suppliant uit te keeren, tot denzelver 
mondige dagen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is den suppliant zijn verzoek geaccordeerd en de 
secretaris gelast eene acte van authorisatie diesaangaande aan hem ter hand te 
stellen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 15e October 1800 A° 6 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag 
den 15e October 1800 A° 6 L.B.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearresteerd en 

geteekent.
Is gecompareert Adrianus Verhoeve, dewelke te kennen gaf dat hij aan Cornelis 

den Hartog heeft verkogt een hoogaars, die zoverre gemaakt was op de kop dat alle 
de houten erin stonden en onder anderen twee notebomen, dat hij daarop eenige tijt 
daarna bij hem is gekomen met een bovelander. Denzelve die schuit beziende zeide: 
word er hier ook ander hout in zodanige vaartuigen verwerkt als eijken?

Waarop den Hartog antwoorde: neen
Die man daarop zeide; wel daar staan tog twee notebomen korven in.
Dat den Hartog daarop zeide: Is dat waar baas?
Hij daarop antwoorde: ja, dat is waar.
Den Hartog doe zeide: Die moeten er uit of ik wil de Hoogaars niet hebben.
Hij daarop gezegt hadde, dat eens goed gemaakt is, ben ik niet gewoon weer af te 

breken, en gij hebt hem gekogt zooals hij is, en dus die hoogaars zal wel aan zijn man 
komen. Dat er ook nog is geconditioneerd, indien de schuit op het water leggende een 
slagzij heeft of slim legt, de koop dan ongedaan is, maar dat nu de hoogaars geheel 
klaar is den Hartog hem niet wil ontfangen en wel zo hij zegt omdat hij hem gekogt 
heeft onder deze conditie, dat hij hem moet zien op 't water, en wanneer hij dan niet 
naar zijn zin is, dan maar te zeggen heeft: ik hou hem niet, al waren er 25 die zeiden 
daar manqueert niets aan en dat hij om deze reden C. den Hartog had doen 
dagvaarden.

Denzelve daarop binnenstaande, wierd door de voorzitter gevraagt of hij van 
Verhoeve een hoogaars gekogt had? Antwoord ja.
Of hij dezelve niet gekogt had, nadat die door de timmerman al voor een groot deel op 
de koop gemaakt was? Ja was het antwoord.



Waarvan hij dan nu weigerde dezelve te ontfangen? Dat zal ik je zeggen, zeide den 
Hartog en begon daar te spreken met een ongemeene deftigheid, dog alle zijne 
redenen in geschrifte te stellen is niet nodig, en bijna onmogelijk, daar 't alles op neer 
kwam was, dat hij de hoogaars gekogt had op conditie dat ze hem moest voldoen op 
het water en dat ze hem niet voldeed. Dat hij een verklaring konde doen dat dit 
geconditioneert was, en dat hij dan nog een perzoon van een Karel zou brengen die 
dat ook zou getuigen, en hoe zeer hem gezegt wierd dat het zeer onwaarschijnelijk is 
dat de timmerman zulk een malle conditie met hem zou hebben aangegaan, alsmede 
dat die perzoon alleen niets kon getuigen, hij hield hem maar bij zijn woord en zeide 
den timmerman kon dan maar doen dat hij wilde, hij pretendeerde de schuit niet. 

Waarmede zij beiden vertrokken, zonder dat 't mogelijk was haar geschil nu te 
vereffenden. 
Nogmaals is gecompareerd Adrianus Verhoeve, dewelke te kennen gaf dat hij voor 
Judith Stoker voor twee jaren heeft gerepareerd haar boot, en daaraan verdiend f 
9:16:2, dat hij eenige groentens bij haar op rekening had gehaald, omdat hij geen geld 
kreeg. Dat zij daar ook mee uitgescheiden ware en hem groenten geweigerd had. Dat 
hij om die reden haar nu had doen dagvaarden. 

Dezelve binnenstaande wierd haar een en ander diesaangaande door de voorzitter 
gevraagt, waarvan zij niets ontkende. De reden dat zij hem niet betaald had, was 
alleen haar onvermogen, dog daarop haar gezegt werdende dat zij tog wel iets konde 
doen, is men overeengekomen dat zij ider week zal betalen 6 stuivers, waarmede 
Verhoeve ook genoegen nam. 
Judith Stoker zegt, klagten te hebben over het huisgezin van Frans Ketting, daarin 
bestaande dat er 1.1 Zondagavond negen perzonen gelijk in huis waren en verscheiden 
voor de deur, alsmede tevoren ook al eenige avonden, 't welk een en ander 
veroorzaakt dat er dikwils een verschrikkelijke beweging is, dat voor de buuren zeer 
onaangenaam is. Goedgevonden die klagten in advis te houden totdat er meer van 
dien aard zijn ingekomen. 

De voorzitter zegt, dat de wed. van Willem van Twist ook diesaangaande bij hem 
heeft wezen klagen, geresolveert als voren. 

Is gecompareert S.L. Cohen, dewelke zeide gekogt te hebben van Pieter L. den 
Hartog en Cornelis Koppen twee ossen voor f 108:-:- op conditie dat hij ze tot het 
einde van augustus I.I. kon laten loopen voor zijn rekening, dat hij daarop is gekomen 
om een van de ossen op 11 augustus, dog dat P.L. den Hartog doe verzogt dat hij ze 
bij malkanderen zoude laten loopen, en dat hij ze zoo lang konde laten lopen als hij 
wilde, dog voor zijn rekening, dat hij gras genoeg hadde. Dat hij dezelve op dit voorstel 
bij malkanderen had laten loopen, en zijn knegt den 14e september had gestuurd met 
't geld om de ossen, dog dat hij ze niet konde krijgen en de knegt zonder ossen terug-
kwam. 

Dat hij om deze reden die twee burgers had laten dagvaarden. 
Cornelis Koppen, gecompareerd zijnde, wierd zulks door de voorzitter onder 't oog 

gebragt, dewelke bekende dat de ossen aan Cohen verkogt waren voor gemelde prijs, 
dog meende van P. den Hartog verstaan te hebben dat de conditie heel anders was, 
en dat Cohen daar niet aan voldoen hadde, om welke reden zijlieden dezelve voor de 
tweede maal verkogt hadde, dog dat hem gezegt wierd dat zulks, al was het waar, 
niets uitdoet en daarom hem geraden werd, dat geval met Cohen uit de wereld te 
maken, want dat al dat-geen hetwelk zij verder daarin wilden doen tot hun nadeel 

Waarvan hij dan nu weigerde dezelve te ontfangen? Dat zal ik je zeggen, zeide den 
Hartog en begon daar te spreken met een ongemeene deftigheid, dog alle zijne 
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heeft wezen klagen, geresolveert als voren.

Is gecompareert S.L. Cohen, dewelke zeide gekogt te hebben van Pieter L. den 
Hartog en Cornelis Koppen twee ossen voor f 108:-:- op conditie dat hij ze tot het 
einde van augustus l.l. kon laten loopen voor zijn rekening, dat hij daarop is gekomen 
om een van de ossen op 11 augustus, dog dat P.L. den Hartog doe verzogt dat hij ze 
bij malkanderen zoude laten loopen, en dat hij ze zoo lang konde laten lopen als hij 
wilde, dog voor zijn rekening, dat hij gras genoeg hadde. Dat hij dezelve op dit voorstel 
bij malkanderen had laten loopen, en zijn knegt den 14e september had gestuurd met 
't geld om de ossen, dog dat hij ze niet konde krijgen en de knegt zonder ossen terug-
kwam.

Dat hij om deze reden die twee burgers had laten dagvaarden.
Cornelis Koppen, gecompareerd zijnde, wierd zulks door de voorzitter onder 't oog 

gebragt, dewelke bekende dat de ossen aan Cohen verkogt waren voor gemelde prijs, 
dog meende van P. den Hartog verstaan te hebben dat de conditie heel anders was, 
en dat Cohen daar niet aan voldoen hadde, om welke reden zijlieden dezelve voor de 
tweede maal verkogt hadde, dog dat hem gezegt wierd dat zulks, al was het waar, 
niets uitdoet en daarom hem geraden werd, dat geval met Cohen uit de wereld te 
maken, want dat al dat-geen hetwelk zij verder daarin wilden doen tot hun nadeel 



voorzeker zoude uitlopen. Waarmede hij genoe-gen nam en aan Cohen zeide met zijn 
compagnon, die meer van die zaak wist dan hij bij hem te zullen komen. 

Is gecompareert Gerrit Visser, dewelke weer gedagvaard was door de wed. Beks, 
en haar zoon over het varen van zakgoederen, zie de notulen van 20 aug. I.I. en 
dewelke te kennen gaf dat volgens zijn memorieboek de wed. Beks haar zoon 
gevaren had 796 zakken, hetwelk bedraagt f 19:18:-, dat hij daarop haar drie maal 
geld gegeven heeft, als f 1:6:-, f 6:9:- en f 12:3:-, hetwelk tezamen bedraagt f 19:18:-
en zij daarom geen duit meer van hem moest hebben. De wed. Beks en haar zoon, 
zulks gezegt zijnde, zeide dat hij het loog en zijl. een verklaring presenteerde te doen 
dat haar opgaaf conform de waarheid is, dog Gerrit Visser zeide, indien zij 't bewijzen 
konden hij dan gereed is haar te betalen, dog zonder dat niet, waarop hij vertrok. 

En doe wierd aan de wed. en haar zoon gezegt dat zij werk moest maken om bij al 
de boeren te gaan die bij hem gescheept hadden of laten het imand doen die 
schrijven kan en verzoeken dat zij gelieven op te geven hoeveel zakken ider bij hem 
heeft gescheept en indien dat getal meer bedraagt als 796 er dan nog kans is om haar 
geld te krijgen, vermits zijn aantekening dan valsch word bevonden. Dog bij aldien zij 
dat niet verkiezen te doen, de zaak afgedaan was, 't welk zij aannamen te zullen doen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 9e November zijn in den huwelijken staat bevestigt Willem Wse de Zeeuw, 

J.M. met Teuntje Ase Stoker J.D. beide geb. en woonende te 's Deel. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 19e November 1800, a° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag de 
19e November 1800 A° 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn gearresteerd geresumeerd 

en geteekent. 
De voorzitter zegt dat 't de vergadering bekend is dat in den voorleden jare eenige 

perzonen verhoogt zijn met het klappermansgeld en dat onder dezelve Andries 
Klijnjan, Meeuwis Uitterlinden en Cornelis A. Stam weigeren hetzelve te betalen. 
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert de bode bij die perzonen te zenden met 
last om hetzelve te betalen, op poene van in gevolge het octroij te zullen werden 
behandeld. 

Is na deliberatie geresolveert de stok bij de vrijheidsboom met den hoed, die op den 
9 November I.I. omgewaait is weder bij denzelven te brengen en is aan Bongers 
opgedragen. 

is gecompareert Arij van der Pligt, woonende te Pieterman, te kennen gevende van 
Andries Verdonk verkogt te hebben eenige tonnen aardappelen, dog dat denzelve 
weigert die te leveren, om welke reden hij hem hadde doen dagvaarden. 

Andries Verdonk ziek zijnde en deszelvs schoonzoon Arij de Geus voor hem 
binnenstaande, wierd hem door de voorzitter zulks onder 't oog gebragt, waarop hij 
zeide dat 't zijn aarappelen waren en niet zijn vader toebehoorden en dat van der Pligt 
ze van hem gekogt hadde en wel zoo dat er een bepaalde dag gesteld was waarop hij 
ze zoude halen en hij doe niet gekomen was, derhalve nu de koop ongedaan was, 't 
welk door van der Pligt ontkent wierd, dewelke zeide dat hij de aardappelen wettig 
gekogt hadde zonder bepaling van den precisen tijd waarop dezelven zouden werden 

voorzeker zoude uitlopen. Waarmede hij genoe-gen nam en aan Cohen zeide met zijn 
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Is na deliberatie geresolveert de stok bij de vrijheidsboom met den hoed, die op den 
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opgedragen.

is gecompareert Arij van der Pligt, woonende te Pieterman, te kennen gevende van 
Andries Verdonk verkogt te hebben eenige tonnen aardappelen, dog dat denzelve 
weigert die te leveren, om welke reden hij hem hadde doen dagvaarden.

Andries Verdonk ziek zijnde en deszelvs schoonzoon Arij de Geus voor hem 
binnenstaande, wierd hem door de voorzitter zulks onder 't oog gebragt, waarop hij 
zeide dat 't zijn aarappelen waren en niet zijn vader toebehoorden en dat van der Pligt 
ze van hem gekogt hadde en wel zoo dat er een bepaalde dag gesteld was waarop hij 
ze zoude halen en hij doe niet gekomen was, derhalve nu de koop ongedaan was, 't 
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gekogt hadde zonder bepaling van den precisen tijd waarop dezelven zouden werden 



gehaald. Dat hij er ook om geweest hadde, maar ze niet konde krijgen en ze nu moest 
hebben, dat hij ook desnoods getuigen zoude kunnen brengen, dat ze hem aan de 
schuit moeten werden geleverd. 

Waarop in hun lieder absentie gedelibereert zijnde, wierd geconcludeerd dat de 
aardappelen aan Arij van der Pligt moet werden gelevert kost en schadeloos. 

Van deze conclusie aan hun kennis gegeven zijnde zeide Van der Pligt dat hij voor 
zijn moeite niets pretendeerde, als de Geus of wel zijn schoonvader de kosten van de 
bode en het tweemaal tevergeefs komen van het schuitje hetwelke met elkanderen 
bedraagf f 3:-;- betaald, hij dan tevreden is. Waarmede de Geus genoegen nam en zij 
beide vertrokken. 

Is gelezen een missive van de bailluw van den lande van Strijen van dato 15 
November 1800, inhoudende dat hij bevonden had dat Arij Dse van der Linden met 
zijne tegenwoordige huisvrouw den 4e December 1795 waren aangeteekent in de 
tweede classis en nu in dit jaar een dogter van hem is getrouwt in de 3e classis en een 
zoontje van hem is begraven mede in de derde classis en dat deze gaping te groot is 
en het hem is voorgekomen dat de boedel van Van der Linden meer als f 6000:-:-
bedraagt en dus behoord in den tweede classis, waarom hij hem daarover heeft 
onderhouden en getragt die zaak met betaling van eenige boete en vermeerdering 
van 's lands regt te vinden, dog dat van der Linden sustineerde aan zijne verpligting 
voldaan te hebben. 

Dat hij daarom in gevolge het 20e Art op de ordonnantie op het middel van trouwen 
en begraven geëmaneert daarvan kennis gaf aan deze vergadering met verzoek om 
dat verschil te decideren. 

Waarop hij vervolgens zijnen boedel tauxeert op f 9450:-:- en zegt dat hij hen f 
7000:-:- heeft geboden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert overeenkomstig 
een door de secrets ontworpen concept missive aan den Bailluw te antwoorden, dat 't 
zeer wel kan zijn dat van der Linden zig zoowel in den laatste als eerste aangevingen 
naar de wet heeft gedragen, alzoo hij zeedert 1795 door verscheide geldheffingen 
ligtelijk bijvoorbeld f 1000:-:- kan zijn teruggegaan en wat zijne tauxatie aanbelangt, 
deze vergadering zoo oppervlakkig niet kan beoordeelen of dezelve in order is, 
alsmede dat van der Linden ook niet geheel zonder schuld zijn zal, en dezelve van de 
juiste waarde zijn en zijner goederen afgetogen zijnde, wel zoude blijken dat hij aan de 
wet voldaan heeft, en: 
eindelijk dat zijn geboden bod niets uitdoet, want dat niemant al wierd hem een derde 
meer dan de waarde voor al zijn bezittingen geboden, zoo dwaas zou zijn van zulks te 
accepteeren. 

Uit welk alles deze vergadering besluit dat van der Linden zig overeenkomstig de 
wet heeft gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 17 October 1800 no. 10, inhoudende dat hetzelve bestuur na 
deliberatie op de appostillaire dispositie van den agent van politie requireerende, en 
de consideratien en het advijs van dat bestuur op de requesten van het 
gemeentebestuur van Puttershoek aan de Eerste Kamer gepresenteert 
goedgevonden en verstaan te hebben, hetzelve copielijk te stellen in handen mede 
van dit gemeentebestuur, ten einde voor zover ingelanden van Nieuw Bonaventura bij 
hetzelve mogten wezen geconcerneerd daarop te berigten, wordende vervolgens 
hetzelve copie request gelezen en bleek den inhoud te zijn een verzoek om vernieuwd 
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Waarop in hun lieder absentie gedelibereert zijnde, wierd geconcludeerd dat de 
aardappelen aan Arij van der Pligt moet werden gelevert kost en schadeloos.

Van deze conclusie aan hun kennis gegeven zijnde zeide Van der Pligt dat hij voor 
zijn moeite niets pretendeerde, als de Geus of wel zijn schoonvader de kosten van de 
bode en het tweemaal tevergeefs komen van het schuitje hetwelke met elkanderen 
bedraagf f 3:-;- betaald, hij dan tevreden is. Waarmede de Geus genoegen nam en zij 
beide vertrokken.

Is gelezen een missive van de bailluw van den lande van Strijen van dato 15 
November 1800, inhoudende dat hij bevonden had dat Arij Dse van der Linden met 
zijne tegenwoordige huisvrouw den 4e December 1795 waren aangeteekent in de 
tweede classis en nu in dit jaar een dogter van hem is getrouwt in de 3e classis en een 
zoontje van hem is begraven mede in de derde classis en dat deze gaping te groot is 
en het hem is voorgekomen dat de boedel van Van der Linden meer als f 6000:-:- 
bedraagt en dus behoord in den tweede classis, waarom hij hem daarover heeft 
onderhouden en getragt die zaak met betaling van eenige boete en vermeerdering 
van 's lands regt te vinden, dog dat van der Linden sustineerde aan zijne verpligting 
voldaan te hebben.

Dat hij daarom in gevolge het 20e Art op de ordonnantie op het middel van trouwen 
en begraven geëmaneert daarvan kennis gaf aan deze vergadering met verzoek om 
dat verschil te decideren.

Waarop hij vervolgens zijnen boedel tauxeert op f 9450:-:- en zegt dat hij hen f 
7000:-:- heeft geboden. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert overeenkomstig 
een door de secrets ontworpen concept missive aan den Bailluw te antwoorden, dat 't
zeer wel kan zijn dat van der Linden zig zoowel in den laatste als eerste aangevingen 
naar de wet heeft gedragen, alzoo hij zeedert 1795 door verscheide geldheffingen 
ligtelijk bijvoorbeld f 1000:-:- kan zijn teruggegaan en wat zijne tauxatie aanbelangt, 
deze vergadering zoo oppervlakkig niet kan beoordeelen of dezelve in order is, 
alsmede dat van der Linden ook niet geheel zonder schuld zijn zal, en dezelve van de 
juiste waarde zijn en zijner goederen afgetogen zijnde, wel zoude blijken dat hij aan de 
wet voldaan heeft, en:
eindelijk dat zijn geboden bod niets uitdoet, want dat niemant al wierd hem een derde 
meer dan de waarde voor al zijn bezittingen geboden, zoo dwaas zou zijn van zulks te 
accepteeren.

Uit welk alles deze vergadering besluit dat van der Linden zig overeenkomstig de 
wet heeft gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 17 October 1800 no. 10, inhoudende dat hetzelve bestuur na 
deliberatie op de appostillaire dispositie van den agent van politie requireerende, en 
de consideratien en het advijs van dat bestuur op de requesten van het 
gemeentebestuur van Puttershoek aan de Eerste Kamer gepresenteert 
goedgevonden en verstaan te hebben, hetzelve copielijk te stellen in handen mede 
van dit gemeentebestuur, ten einde voor zover ingelanden van Nieuw Bonaventura bij 
hetzelve mogten wezen geconcerneerd daarop te berigten, wordende vervolgens 
hetzelve copie request gelezen en bleek den inhoud te zijn een verzoek om vernieuwd 



octroij, ten einde onder anderen straatgeld te mogen vragen van alle buitengezetenen 
zonder onderscheid. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel dat met de billijkheid 
volkomen overeenkomt dat aan eene belasting door een ider naar evenredigheid hij 
dat gene gebruikt waarop zodanige belasting is gelegt, werde gecontribueerd, en 
daarom werd geresolveert in zodanige termen aan 't gemelde bestuur te berigten en 
werd de sec. daartoe gelast zonder resumtie. 

Is gel. een extract uit het verbaal van den agent van Oorlog van den Bataafsche 
republiek van dato 23 October 1800, no. 21 houdende antwoord op onze missive van 
14 dito en behelzende dus elucidatie dat 't 15 Art. van 't 6 hoofddeel van 't reglement 
van burgerwapening hetwelk op de volgende wijze word geamplieerd en zullen de 
kosten moetende vallen op de verzorging der geschikte localen, voor de bataillons,  
provoosten, wooningen der provoosten, voor de ammunitie of wapenkamers en 
vergaderingen der raden van administratie en discipline, werden gedragen door de 
gezamentlijke gemeentebestuuren van ider departement. &c. geenzints applicabel is 
op Art. 4 op 8 hoofddeel van 't zelve reglement en dat hij agent geene bevoegdheid 
heeft om aan 't voorz. decreet meer geëxtendeerde explicatie te geven, waartoe het 
vertegenwoordigend lighaam alleen de faculteit bezit. 
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert om vooralsnog te blijven texisteeren bij 't 
genomen besluit, namenlijk geen verdere kosten te maken voor de gewapende 
burgermagt alhier, althans niet voor dat Zwijndrecht ook aan de gegeven orders 
voldoet. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 4 November 1800 No. 2 houdende aansch. om  met de 
naaukeurigste oplettenheid in agt te nemen en op 't zorgvuldigst te waken en te 
zorgen dat door de aannemers van 't vleesch aan de troupes niet dan gezond en 
behoorlijk volwassen vleesch zooals bij de contracten van aanneming worde bepaald 
worde geleverd en uitgereikt. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur, dato 7 November 1800, 
No. 3 en 4 houdende toezending van de instructie van de postillons der staatsposterij, 
bij het Uitvoerend Bewind gearresteert den 14 October I.I. ten einde zig bij 
voorkomende omstandigheden na den inhoud daarvan na den inhoud zig te kunnen 
gedragen. Aangenomen zig conform te gedragen. 

Eindelijk is na deliberatie op voorstel van den voorzitter geresolveert nogmaals een 
brief te schrijven aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas over de extra 
kosten van het leveren der manschappen in den voorleden jaare met instantie op 
derzelver betaling. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 22 November 1800, de vergadering bijeen zijnde, uitgezondert Bongers, tot het 
doen der brandschouw, is tevoren gelezen een extract uit de Notulen van het 
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas van dato 7 November 1800 no. 7 
houdende aanschrijving om uitterlijk binnen den tijd van vier dagen aan die 
vergadering in te zenden opgave van zodanige geweeren &c. van den lande in 
eigendom toebehoorende en ten dienste van eenig thans gedissolveert burgercorps 
gedient hebbende, welke reeds mogten ontdekt zijn of bij het doen van een vernieuwt 
onderzoek alsnog mogten ontdekt worden, en wijders, om in allen gevallen aan dat 
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No. 3 en 4 houdende toezending van de instructie van de postillons der staatsposterij, 
bij het Uitvoerend Bewind gearresteert den 14 October l.l. ten einde zig bij 
voorkomende omstandigheden na den inhoud daarvan na den inhoud zig te kunnen 
gedragen. Aangenomen zig conform te gedragen.

Eindelijk is na deliberatie op voorstel van den voorzitter geresolveert nogmaals een 
brief te schrijven aan het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas over de extra 
kosten van het leveren der manschappen in den voorleden jaare met instantie op 
derzelver betaling.
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Den 22 November 1800, de vergadering bijeen zijnde, uitgezondert Bongers, tot het 
doen der brandschouw, is tevoren gelezen een extract uit de Notulen van het 
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas van dato 7 November 1800 no. 7 
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onderzoek alsnog mogten ontdekt worden, en wijders, om in allen gevallen aan dat 



bestuur te berigten of zij van dat alles iets hebben ontdekt en konnen opsporen, ja dan 
neen. Aangenomen zig conform te gedragen en intusschen dat bestuur te berigten dat 
door deze vergadering op zijn tijd alle de lands geweren enz. welke niet door de 
gewapende burgers alhier gebruikt worden zijn verzonden naar 's Lands magazijn te 
Delft. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato 14 November 1800 
No. 1 houdende kennisgeving dat volgens besluit van 't Uitvoerend Bewind in dato 29 
October I.I. is bepaald dat bij de aanstaande registratie in die plaatzen alwaar een 
Gewapende Burgermacht bestaat, de perzonen uit dezelve welke het 
gemeentebestuur bij den opschrijving zullen adsisteeren, door de collonel op 
voordragt van de Lieutenant-collonel van het bataillon waartoe dezelve behooren, 
daartoe zullen werden gecommitteerd. 

En verder dat in die plaatzen waar geen gewapende burgermacht bestaat, de 
gemeentebestuuren de voordragt tot die gecommitteerden zulen doen aan het 
Departementaal Bestuur waaronder zij behooren, en dezelve door dat bestuur kunnen 
werden geapprobeert. Aangenomen voor notificatie. 

Voorts ging men over tot het doen der brandschouw en eenige breuken gevonden 
hebbende wierd de herschouw bepaald op zaturdag de 29e November 1800, 's 
namiddags ten 3 uuren. 

Vervolgens is gelezen een missive van de Capitein der gewapende Burgermacht 
alhier Pieter Verijp van dato 22 November 1800, daarnevens met deszelfs tamboer 
toezendende een trom met twee vaandels behoord hebbende tot het voor de revoluite 
van den jare 1787 alhier geexteerd hebbende gewapende burgercorps en zijn dezelve 
stukken op de gewone regtkamer dezer dorpe ter bewaring geplaatst. 

Is gecompareerd een commissie uit den kerkenraad alhier, te kennen gevende de 
nood der armen en verzoekende een algemeene collecte te mogen doen. Waarop 
gedelibereert zijnde, is hetzelve bezoek met eenparigheid van stemmen geaccepteert. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 23e dito zijn in den huwelijken staat bevestigt Pieter Hendse de Zeeuw, J.M. 
met Willempje Bastse Roos, J.D. beide geb. en woonende te 'sGravendeel. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 6e December 1800, A0 6 L.B. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 6e 
December 1800, Ao 6 L.B. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der twee voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeert, 

gearresteert en geteekent. 
De voorzitter zegt dat hij Hendrik Bouman heeft laten dagvaarden, om reden hij 

hem I.I. dingsdag publiek alhier voor een schelm heeft uitgemaakt in prezentie van 
verscheide lieden, dat hij niet voornemens ware geweest er iets aan te doen, omdat 
het een dronkaard is, dog dat hij van verscheide perzonen is geraden om zulks niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan, alzoo anders zulk zoort van menschen maar zeggen 
wat hun voor de mond komt en hij nu niet compareerende, voornemens is de zaak 
verder door te zetten, waarom hij zulks aan de vergadering te kennen geeft. 

Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert hem tegen de aanstaande buren-
dingdag nogmaals voor de Municipaliteit te dagvaarden. 
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Is gecompareert een commissie uit de Kerkenraad alhier, te kennen gevende nodig 
geoordeeld te hebben met de Municip. te moeten raadplegen over de wijze hoe de 
oproeping van de geheele gemeente in de volgende week zal gescheiden, als mede 
eenige voorafgaande schikkingen diesaangaande te maken. 

'T welke gedaan zijnde, vond het de commissie nodig om in de eerste plaats aan 
deze vergadering te verzoeken 
In gevalle de gemeente mogt goedvinden alle haar armens zelf te onderhouden 
buijten kosten van het algemeen armenbestuur, alsdan, wanneer er een algemeene 
omslag over den gemeentearmen zal plaats hebben, over den gemeenen armen zal 
plaats hebben, al wat in haar vermogen is zal gelieven aan te wenden, dat deze 
gemeente bevrijd blijve om daarin haar aandeel te dragen, overmits dezelve haar 
eigene armen zelve onderhoud. Waarop gedelibereert zijnde, is eenparig ingevolge 
hetzelve verzoek geconcludeert. 

Ten tweede verzoekt dezelve dat deze vergadering een resoluite neemt waarbij de 
kerkenraad indertijd geautoriseert word om voor het vervolg, als het de nood vordert, 
collectens te mogen doen, mits dat er buiten en binnen de kerk kennis van word 
gegeven. Welk verzoek na deliberatie is van de hand gewezen. 

Ten derde verzoekt dezelve om als den ider zondag met buurtbusschen, ider op 
zijn beurt te mogen omgaan aan alle de huizen der in en opgezetenen, terwijl door de 
kerkenraad over de wijze hoe zulks best zal kunnen gescheiden, nader zal worden 
gesproken en bepaald. Welk verzoek is goedgekeurd en conform geconcludeerd. 

Waarop vervolgens door de commissie een concept publicatie wierd voorgelezen, 
dewelke door de vergadering werd goedgekeurd, verzoekende de commissie dat er 
buiten de kerk door de gerechtsbode zoowel als van den predikstoel een zal werden 
afgelezen en aangeplakt, hetwelk wierd geaccepteerd, waarna de commissie 
vriendbroederlijk afscheid nam en vertrok. 

Is gecompareerd Arij Barendrecht en Arij Bijl de Jonge, beide woonende op dezen 
dorpe, de laatstgenoemde te kennen gevende van eerstgenoemde voor vier jaren 
gehuurt te hebben een woning, schuur keet, erf &c. onder conditie van een behoorlijke 
reparatie, dog dat nu het een en ander met de storm van 9e november I.I. zoo is 
ontramponeerd, dat hij noodzakelijk reparatie behoeft, hetwelk den eerstgenoemde 
bekend, dog verklaard onmagtig te zijn tot zoodanige reparatie, maar tevens bereid 
om 't door den laatstgenoemde te laten doen, onder deze voorwaarden, dat hij de 
huur daarvoor inhoud, alsmede in geval van overlijden of andere voorkomende 
omstandigheden, in allen gevallen zal geprefereert zijn voor zijnen verschoten pennin-
gen, evenals de ambagtslieden ingevolge de wetten ten aanzien van reparatien 
geprefereert zijn. Waarmede de laatstgenoemde genoegen nam, verzoekende beide 
dat deze overeenkomst door deze vergadering mogen werden geapprobeerd. Waarop 
gedelibereert zijnde, is voormelde overeenkomst door den geregten voornoemt 
goedgekeurd en geapprobeert. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 11 November 1800 no. 2 houdende toezending van een toereikend 
getal exemplaren van een quotizatie billet betrekkelijk de heffing van 2, 4 en 7 procent 
van elks inkomsten, ten einde dezelve te doen rondbrengen en wederom ophalen. 

Waarop de voorzitter zegt dat er reeds voor een gedeelte aan de inhoud dier 
aanschrijving voldaan is en werd aangenomen aan het overige daarvan ook op zijn tijd 
te voldoen. 

Is gecompareert een commissie uit de Kerkenraad alhier, te kennen gevende nodig 
geoordeeld te hebben met de Municip. te moeten raadplegen over de wijze hoe de 
oproeping van de geheele gemeente in de volgende week zal gescheiden, als mede 
eenige voorafgaande schikkingen diesaangaande te maken.
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eigene armen zelve onderhoud. Waarop gedelibereert zijnde, is eenparig ingevolge 
hetzelve verzoek geconcludeert.
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kerkenraad indertijd geautoriseert word om voor het vervolg, als het de nood vordert, 
collectens te mogen doen, mits dat er buiten en binnen de kerk kennis van word 
gegeven. Welk verzoek na deliberatie is van de hand gewezen.

Ten derde verzoekt dezelve om als den ider zondag met buurtbusschen, ider op 
zijn beurt te mogen omgaan aan alle de huizen der in en opgezetenen, terwijl door de 
kerkenraad over de wijze hoe zulks best zal kunnen gescheiden, nader zal worden 
gesproken en bepaald. Welk verzoek is goedgekeurd en conform geconcludeerd.

Waarop vervolgens door de commissie een concept publicatie wierd voorgelezen, 
dewelke door de vergadering werd goedgekeurd, verzoekende de commissie dat er 
buiten de kerk door de gerechtsbode zoowel als van den predikstoel een zal werden 
afgelezen en aangeplakt, hetwelk wierd geaccepteerd, waarna de commissie 
vriendbroederlijk afscheid nam en vertrok.

Is gecompareerd Arij Barendrecht en Arij Bijl de Jonge, beide woonende op dezen 
dorpe, de laatstgenoemde te kennen gevende van eerstgenoemde voor vier jaren 
gehuurt te hebben een woning, schuur keet, erf &c. onder conditie van een behoorlijke 
reparatie, dog dat nu het een en ander met de storm van 9e november l.l. zoo is 
ontramponeerd, dat hij noodzakelijk reparatie behoeft, hetwelk den eerstgenoemde 
bekend, dog verklaard onmagtig te zijn tot zoodanige reparatie, maar tevens bereid 
om 't door den laatstgenoemde te laten doen, onder deze voorwaarden, dat hij de 
huur daarvoor inhoud, alsmede in geval van overlijden of andere voorkomende 
omstandigheden, in allen gevallen zal geprefereert zijn voor zijnen verschoten pennin-
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dat deze overeenkomst door deze vergadering mogen werden geapprobeerd. Waarop 
gedelibereert zijnde, is voormelde overeenkomst door den geregten voornoemt 
goedgekeurd en geapprobeert.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 11 November 1800 no. 2 houdende toezending van een toereikend 
getal exemplaren van een quotizatie billet betrekkelijk de heffing van 2, 4 en 7 procent 
van elks inkomsten, ten einde dezelve te doen rondbrengen en wederom ophalen.

Waarop de voorzitter zegt dat er reeds voor een gedeelte aan de inhoud dier 
aanschrijving voldaan is en werd aangenomen aan het overige daarvan ook op zijn tijd 
te voldoen.



Is gelezen een extract uit de notulen van voormeld bestuur dato 18 November 1800 
No. 2 A en B houdende aanschrijving om uitterlijk binnen den tijd van twee maanden 
na dato bovengemeld aan die vergadering in te zenden eene accurate en specifieke 
opgave van alle zoodanige geestelijke goederen en fondsen als in deze gemeente 
aanwezig zijn, en waaruit noch geheel of ten deele eenige tractementen, pensioenen, 
kindergelden, emolumenten of anders aan den leraar worden betaald, alsmede aan 
den schoolmeester, koster en voorzanger. Vermits zodanige fondsen hier niet zijn, is 
geresolveert die aansch. alzoo te beantwoorden. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur dato 18 November 1800 No. 
1 houdende aansch. om  zig overeenkomstig eenige poincten betreffende de 
uitoeffening der genees, heel, verlos en artsenijmengkunde voor 't vervolg stiptelijk te 
gedragen. Aangenomen daaraan te zullen beantwoorden. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur dato 25 November 1800, No. 
3 houdende kennisgeving van de onaangename gewaarwordingen van het 
Vertegenwoordigd lighaam over de nalatigheid van veele gemeente Bestuuren in gem. 
departement en ook van dat dezer plaats, in de inzending der opgave relatief de 
vernietigde gildens en corparatien, gerequireerd bij publicatie van het Uitvoerend 
Bewind van den 5 October 1798, en wijders aanschrijving om op onze personeele 
verantwoordelijkheid uitterlijk binnen 14 dagen na de ontfangst dezer diesaangaande 
te berigten. Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato als boven No. 3 
houdende kennis geving van een besluit van het Uitvoerend Bewind van den 13e 
derzelver maand, betrekkelijk de Burgerwapening en voorts met last om zig dien 
conform bij de te doene registratie voor de gewapende burgermacht exactelijk te 
gedragen en dezelve registratie ten spoedigsten te effectuëeren. Aangenomen zig 
dien conform te gedragen. 

Is gel. een missive van president en Raden in den Hove van Justitie over de 
voormalige gewesten Holland en Zeeland van dato 5e Dec. 1800, inhoudende copie 
van een decreet door het Vertegenwoordigend lighaam op den 20e November dezes 
jaars genomen en behelzende dat alle zodanige burgers welke in dienst dezer 
republiek in posten of bedieningen zijn geëmploijeerd geweest en geduurende den 
vijandelijken aanval ten voorleden jare zig vrijwillig hebben aangeboden tot afweering 
van denzelve om gewapend dienst te doen, mitsgaders diegeenen, welke zoodanige 
dienst werkelijk hebben gepresteerd en inzonderheid die bij zulk een gelegenheid zijn 
verwond of gekwest, bij voorkeur in de begeving van eenigen hoogeren post of 
bediening in aanmerking moeten komen.- 

Dat voorts alle die gewapend dienst doende in de voorleden jaren vrijwillig zijn 
uitgetrokken geweest en ook de zodanige die wanneer de nood zulks in het vervolg en 
onverhooptelijk mogt vorderen, hunnen arm op gelijke wijze geleend en het vaderland 
zullen hebben verdedigd, van dat voorregt ook zullen jouisseeren, en deze wet ook op 
de zodanige toepasselijk zin. Aangenomen tot informatie ten einde zich dien overeen-
komstig te gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
De 14e December zijn in den huwelijken staat bevestigt 

Bastiaan Beks, J.M. geb. en woonende onder 'sGravendeel met Magdalena Hendse 
Veerman, J.D. geb. onder den Hitzert en woonende onder Strijen en 
Pieter Stam, weduwenaar van Neeltje de Man, met Anna van Bruggen, weduwe van 
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Teunis Hermense Snijder, beiden geb. en woonende te 'sGravendeel. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 17e December 1800, A° 6 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e December 1800, abzent Bijvank. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorige vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De voorzitter zegt dat het de vergadering bekend is dat ingevolge de missive I.I. 
Zondag in 't voorportaal gelezen de jaarlijksche registratie in gevolge het reglement 
van burgerwapening zoo spoedig mogelijk moet gescheiden, stellende dus voor, om 
een tijd daartoe te bepalen, alsmede of de geheele vergadering dan wel een 
commissie uit dezelve met de gecommitteerdens P. Verijp en T. van de Koppel dat 
werk zal verrigten. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert indien het gecommitteerdens als dan 
ook convenieert aanstaande Zondag de eerste oproeping te doen tegen zaturdag den 
27e December 1800 des namiddags ten twee uuren in het regthuis, alsmede dat de 
geheele vergadering daarbij zal adsisteeren, wordende de sec. gelast de nodige 
publicatien diesaangaande te doen adverteeren. 

Is gecompareert Mees Visser, te kennen gevende aan Hendrik Weeda verhuurd te 
hebben twee stukjes land in den Oudendijk voor eenige jaren, dat er van dat land nog 
een jaar te betalen staat, behalve dit loopende, dog dat Weeda weigerd hetzelve te 
voldoen, en hij hem om die reden had laten dagvaarden. 

De vrouw van Weeda gecompareerd zijnde, wierd haar door de voorzitter zulks 
gezegt. Waarop zij zeide dat zulks onwaar is, dat zij (of haar man) ider jaar en dus ook 
in het voorledene hem zijn geld en zijn aardappelen die hij ook moest hebben voor 
een gedeelte in plaats van geld tegen 34 st. per ton gerekend ingevolge de 
huursedulle gegeven had, dat zij Gerrit de Ruijter, die de aardappelen voor hem 
scheepgereden heeft, daarover tot getuige konde bijbrengen, maar dat zij geloofde dat 
Visser met dit jaar in de war is, omdat hij dat land had overgedaan aan haar broeders, 
die nu deze huur moeten trekken, dog dat hij van verbeelding is ook nog een jaar huur 
te moeten genieten. 

Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel dat Visser de zaak 
niet wel en begreep en dat waarschijnelijk het gelijk aan de zijde van vrouw Weeda is, 
dog dat tot nader onderzoek dezer zaak, veel zal afdoen of het waar is dat Gerrit de 
Ruijter in de voorleden jare de aardappelen voor Visser heeft scheep gereden, 
nemende de schout en secretaris op zig om denzelve de Ruijter als daartoe morgen 
de gelegenheid zullende hebben hem zulks te vragen, wordende Mees Visser gezegt 
dat daar onderzoek naar zal werden gedaan. 

Is gecompareert Jacobus van der Mijle woonende te Dordt, te kennen geevende 
van C. den Hartog gekogt te hebben dertig tonnen aardappelen voor 44 stuivers de 
ton en dat hij weigerd die te leveren, waarom hij tot bevordering van zijn regt in de 
noodzakelijkheid was gebragt hem te doen dagvaarden. 

Is gecompareert Corn. den Hartog, dewelke door de voorzitter gezegt wierd 
hetgeen door van der Mijle ten zijnen laste was ingebragt. Waarop door den Hartog 
gezegt wierd dat hij Van der Mijle wel kende van aanzien, maar verder niet, dat hij 
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geen koopmanschap met hem ooit hadde gedreven en dus niet met hem nodig had. 
Waarop hem gevraagt wierd of hij dan geen aardappelen aan hem verkogt hadde, het 
antwoord was niet aan hem, maar wel aan zijn huisgezinte. Doe vraagde de voorzitter 
aan hem waarom hij dezelve dan niet geleverd heeft, aan diegene daar hij ze aan 
verkogt had. Waarop hij antwoorde dat 't geconditioneert was, dat zij ider week, 2, 3 a 
4 tonnen bij hem zouden halen, en daar niet aan voldaan had. Dog dat zij, nu de 
aardappelen veel duurder geworden waren, dezelve wilden hebben.- 

Waarop hem door de vergadering geraden wierd zig van die zaak af te maken, 
want dat dezelve zeer zeker tot zijne nadeelen zoude uitlopen. Waarover hij ook zoo 
dagt en verzogt de medewerking van de vergadering in deze.- 

En is door tusschenkomst derzelve het zoo verre gebragt ten genoegen van beide 
de partijen, dat C. den Hartog zoo spoedig mogelijk zal leveren 20 in plaats van 30 
tonnen van dezelver aardappelen, en daarteboven de kosten van de dagvaarding te 
voldoen. 

Is gecompareerd Laurens Vervoorn, als volmagt hebbende van Pieter Snoek, 
gewezen knecht van Adrianus Verhoeve, scheepstimmerman alhier, te kennen 
gevende van gem. Verhoeve nog te pretendeeren te hebben f 10:17:-, om welke 
reden hij Verhoeve had doen dagvaarden. 

Dezelve gecompareerd zijnde, wierd hem het vorenstaande door de voorzitter 
gezegt. Denwelke daarop antwoorde dat hij nooit met Pieter Snoek accord hadde 
gemaakt, omdat Snoek het niet hadde willen doen en hem bij de afrekening zooveel 
had gegeven als hij oordeelde verdiend te hebben, en dus meende van hem af te zijn. 
Dog Vervoorn zeide wel te weten dat hij 26 st. daags voor hem had gerekend, en 
daarbij vergeleken zijnde hetgeen hij hem had toegelegt te weinig was, wordende ook 
een rekening die daarvan ten bewijze strekte ter tafel gebragt. Waarop gedelibereert 
zijnde, was de vergadering van oordeel, dat Verhoeve verpligt is nog iets aan de knegt 
te geven en wierd die zaak zoo uit de wereld gemaakt dat hij nog zal geven f 2:12:- en 
de helft der dagvaarding betalen. 

Is gecompareert Cornelis Koppe en Pieter Leendse den Hartog, te kennen gevende 
van Pieter A. den Hartog Cs. te vorderen te hebben omtrent f 80:-;- wegens zijn 
aandeel in datgeene hetwelke zij hadden moeten betalen van de tekortkomende 
mergens van het gehuurde land in den Oudendijk en dat hij zulks weigerde. 

Pieter Ad. den Hartog binnenstaande wierd zulks door den voorzitter gezegt. 
Waarop hij zeide, als hem bewezen kon worden dat hij het schuldig is, ook bereid is 
het te betalen, maar anders niet. 

De eerstgenoemde daarop gehoord zijnde, zeide dat er schrift van ware geweest, 
maar nu niets te vinden is, dat Gerrit Visser het gehad heeft, dog zeide het kwijt te zijn, 
maar dat Giphart en Bastiaan Mertz het ook weten en bereid zijn het te getuigen. 

Een en ander aan P.A. den Hartog gezegt zijnde, hield hem bij zijn woord van niet 
te willen betalen tenzij het hem bewezen word, dat hij het schuldig is, werdende doe 
aan de eischers gezegt dat er niet anders op is, dan Gerrit Visser aansporen om het 
schrift voor den dag te brengen of te zeggen welke deszelvs inhoud is geweest, en 
voorts Giphart en Mertz schriftelijk te laten getuigen, wat er van die zaak is, en hem 
dan door het een en ander in regten te vervolgen. 

Is gecompareert Jacob Barendrecht als gedagvaart door Adrianus Verhoeve, ten 
oorzake hij hem weigert te betalen van hetgeen hij hem voor drie of vier jaren te 
vorderen heeft, dog dewelke zeide dat het te veel is, vermits hij meer van hem moet 
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hebben als hij doe heeft opgegeven, gevende een rekening over van f 18:2:-. Waarop 
gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel dat deze tweede rekening niets 
uitdoet en dus de eerste alleen in aanmerking komt. 

Dog Jacob Barendrecht nam daarmede geen genoegen en doe wierd Verhoeve 
gezegt dat 'er anders niets op is dan hem door middelen van regten tot betaling te 
noodzaken en vermits Jacob Barendrecht bij Pieter P. Barendrecht nog eenig geld 
hadde, dat reeds in beslag genomen ware, wierd geresolveerd op verzoek van 
Verhoeve, dat de bode bij P.P. Barendrecht zal gaan om zooveel als Verhoeve 
competeert als mede de kosten der dagvaarding. Hetwelke van een goed gevolg was. 

Is gecompareert Bastiaan M. Barendrecht, mede gedagvaard door Adriaan 
Verhoeve uit hoofde hij het restant van de reparatie van zijn schuit weigerd te betalen, 
die door een Zeeuwse schipper is ingezeild, dog dewelke zeide dat hij het van die 
schipper moet ontfangen. Dat zulks gezegt ware hetwelk Verhoeve volstrekt ontkent 
en zegt met die schipper niet nodig te hebben. 

Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat B.M. Barendregt 
verpligt was Verhoeve te betalen, vermits denzelve met niemand anders nodig had. 

Dit aan Barendrecht gezegt zijnde, nam daarmede geen genoegen, en doe wierd 
Verhoeve gezegt er nu niet anders op is dan hem verder in regten tot betaling te 
noodzaken. 

Is gecompareert Michiel Katoen, almede gedagvaart door Adr. Verhoeve uit hoofde 
van f 7:-:- dewelke hij hem nog per reste schuldig is van zijn oude schuit, dog 
denwelke die schuld wel niet ontkend, dog er aanmerkingen op maakte, als dat 
Verhoeve dikwils van zijn werk afliep en bij zijn vrouw ging zitten, alsmede dat hij f 
2:10 van hem heeft te pretendeeren vanwegens geleverde groente, van welk laatste 
Verhoeve wel bekend was een gedeelte, dog in lange zoveel niet. 

Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat M. Katoen aan 
Verhoeve de gemelde f 7:4:- zal betalen naar aftrek van datgene hetwelk hij wettig van 
hem heeft te pretendeeren, en zoo hij daarin nalatig blijft, hij hem verder in regten zal 
vervolgen. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 28 November 1800, No. 3, houdende aansch. dat volgens decreet van 
't Vertegenwoordigend Lighaam van 't Bataafsche volks, alle kinderen, welke door hun 
ouders hetzij vroeger hetzij later verlaten worden en onderstand behoeven, onder de 
benaming van verworpene kinderen in het 49 Art. der Burgerlijke en Staatkundige 
grondregelen der acte van Staatsregeling benoemd, zullen begrepen zijn, en dat 
dezelve moeten werden onderhouden en opgevoed uit zoodanige fondsen waaruit 
andere hulp en onderstand der dervende ouderlooze kinderen worden verzorgd en 
opgevoed. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur in dato 2 December 1800 No.1 
van denzelven inhoud als de missive van president en raden van den Hove van de 
voormalige gewesten Holland en Zeeland van dato 5 Dec. 1800, zie de notulen dezer 
vergadering van den 6 Dec. L.L. en waarop ook hetzelfde besluit is gevallen. 

Waarna de vergadering scheide. 

De vergadering op Zaturdag den 27 Dec. 1800 bijeen zijnde ten einde te 
registreeren wierd te voren gelezen een missive van het gemeentebestuur van 
Asperen, van dato 22 Nov. 1800, inhoudende dat dezelve bij een besluit van het 

hebben als hij doe heeft opgegeven, gevende een rekening over van f 18:2:-. Waarop 
gedelibereert zijnde, was de vergadering van oordeel dat deze tweede rekening niets 
uitdoet en dus de eerste alleen in aanmerking komt.

Dog Jacob Barendrecht nam daarmede geen genoegen en doe wierd Verhoeve 
gezegt dat 'er anders niets op is dan hem door middelen van regten tot betaling te 
noodzaken en vermits Jacob Barendrecht bij Pieter P. Barendrecht nog eenig geld 
hadde, dat reeds in beslag genomen ware, wierd geresolveerd op verzoek van 
Verhoeve, dat de bode bij P.P. Barendrecht zal gaan om zooveel als Verhoeve 
competeert als mede de kosten der dagvaarding. Hetwelke van een goed gevolg was.

Is gecompareert Bastiaan M. Barendrecht, mede gedagvaard door Adriaan 
Verhoeve uit hoofde hij het restant van de reparatie van zijn schuit weigerd te betalen, 
die door een Zeeuwse schipper is ingezeild, dog dewelke zeide dat hij het van die 
schipper moet ontfangen. Dat zulks gezegt ware hetwelk Verhoeve volstrekt ontkent 
en zegt met die schipper niet nodig te hebben.

Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat B.M. Barendregt 
verpligt was Verhoeve te betalen, vermits denzelve met niemand anders nodig had.

Dit aan Barendrecht gezegt zijnde, nam daarmede geen genoegen, en doe wierd 
Verhoeve gezegt er nu niet anders op is dan hem verder in regten tot betaling te 
noodzaken.

Is gecompareert Michiel Katoen, almede gedagvaart door Adr. Verhoeve uit hoofde 
van f 7:-:- dewelke hij hem nog per reste schuldig is van zijn oude schuit, dog 
denwelke die schuld wel niet ontkend, dog er aanmerkingen op maakte, als dat 
Verhoeve dikwils van zijn werk afliep en bij zijn vrouw ging zitten, alsmede dat hij f 
2:10 van hem heeft te pretendeeren vanwegens geleverde groente, van welk laatste 
Verhoeve wel bekend was een gedeelte, dog in lange zoveel niet.

Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat M. Katoen aan 
Verhoeve de gemelde f 7:4:- zal betalen naar aftrek van datgene hetwelk hij wettig van 
hem heeft te pretendeeren, en zoo hij daarin nalatig blijft, hij hem verder in regten zal 
vervolgen.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 28 November 1800, No. 3, houdende aansch. dat volgens decreet van 
't Vertegenwoordigend Lighaam van 't Bataafsche volks, alle kinderen, welke door hun 
ouders hetzij vroeger hetzij later verlaten worden en onderstand behoeven, onder de 
benaming van verworpene kinderen in het 49 Art. der Burgerlijke en Staatkundige 
grondregelen der acte van Staatsregeling benoemd, zullen begrepen zijn, en dat 
dezelve moeten werden onderhouden en opgevoed uit zoodanige fondsen waaruit 
andere hulp en onderstand der dervende ouderlooze kinderen worden verzorgd en 
opgevoed. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur in dato 2 December 1800 No.1 
van denzelven inhoud als de missive van president en raden van den Hove van de 
voormalige gewesten Holland en Zeeland van dato 5 Dec. 1800, zie de notulen dezer 
vergadering van den 6 Dec. L.L. en waarop ook hetzelfde besluit is gevallen.

Waarna de vergadering scheide.

De vergadering op Zaturdag den 27 Dec. 1800 bijeen zijnde ten einde te 
registreeren wierd te voren gelezen een missive van het gemeentebestuur van 
Asperen, van dato 22 Nov. 1800, inhoudende dat dezelve bij een besluit van het 



Uitvoerend Bewind op grond van een decreet van het Vertegenwoordigend lighaam, is 
gequalificeerd tot het doen eener collecte binnen deze republiek voor de ongelukkige 
ingezetenen in hunne stad, welke door een felle brand op den 25 Juli] dezes ]aars 
geheel of gedeeltelijk hunne goederen verloren hebben, en bij welk besluit zijl. wel 
expresselijk zijn gelast om daarvan prealabel kennis te geven aan de respective 
municipaliteiten der plaatzen daar de inzameling zal gescheiden, en om dezen te 
verzoeken, om een gequalificeert perzoon uit den haren ter adsistentie te 
committeeren. 

Dat zij dientengevolge deze Municip. kennis geven voornemens zal om ook op 
deze plaats een collecte te laten doen en dus verzoeken om aan de perzonen die 
daartoe door hun zullen werden gecomitteert en van een behoorlijk credentiaal 
voorzien, een gequalificeerd perzoon ter adsistentie toe te voegen &c. 

Aangenomen voor notificatie, ten einde daaraan te zullen beantwoorden. 
De voorzitter geeft te kennen door armverzorgeren dezer dorpe geinformeert te zijn 

dat Dirk St. Nicolaas nu bijna negen maanden in het Blaauwhuis der stad Dordt ter 
oorzake van krankzinnigheid bewaard geweest zijnde, volgens het getuigenis der 
binnenmoeder in hetzelve huis, alsmede hunne bevinding door Gods zegen van 
dezelve krankzinnigheid volkomen is hersteld, waarom verzorgeren voornoemd van 
deze vergadering dus authorisatie verzoeken om denzelve Dirk St. Nikolaas uit de 
bewaring in gem. Blaauwhuis te ontslaan en bij zijne familie op deze plaats te 
bezorgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve verzoek eenparig geaccepteert en 
armverzorgeren voornoemd derhalve om gemelde redenen toegestaan voorn. Dirk St. 
Nicolaas uit zijne bewaring in het genoemde Blaauhuis te ontslaan en bij zijne familie 
op deze plaats te bezorgen. 

Waarna men overging tot de enregistratie geadsisteert door de twee 
gecommitteerdens terwijl er eenige burgers compareerden. De tijd verstreken zijnde, 
resolveerde om de tweede oproeping bij publicatie morgen te doen tegen maandag 
den 29 dezer des namiddags van twee tot drie uren. 

Dat uur daar, en de vergadering gecombineert bij den andere zijnde, behalve 
Bijvank en Bongers, compareerden wederom eenige burgers. Het uur afgelopen 
zijnde vond men goed om een derde oproeping bij publictie te doen, Morgen den 30e 
December tegen overmorgen den 31 dito des namiddags ten drie uren. Doe wederom 
nog eenige gecompareerd zijnde, wierd besloten nog ten overvloede aanstaande 
zondag een publicatie te doen ten einde diegenen welke nog mogten zijn 
agtergebleven twee maal 24 uuren na die publ. tijd te geven om zig ter secretarie te 
laten opschrijven.- 

'T welk van dat gevolg is geweest dat er niemand in de termen vallende, voor zover 
deze vergadering en gecommitteerdens bekend is is agtergebleven, hebbende de sec. 
vervolgens de registratielijst verzonden aan den collonel Serlé te Middelburg. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 21e Januarij 1801 het 7e jaar 
der Bataafsche vrijheid 

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

Vergadering gehouden op woensdag dem 21e 
Januari] 1801, het 7e jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent Bongers. 

Uitvoerend Bewind op grond van een decreet van het Vertegenwoordigend lighaam, is 
gequalificeerd tot het doen eener collecte binnen deze republiek voor de ongelukkige 
ingezetenen in hunne stad, welke door een felle brand op den 25 Julij dezes jaars 
geheel of gedeeltelijk hunne goederen verloren hebben, en bij welk besluit zijl. wel 
expresselijk zijn gelast om daarvan prealabel kennis te geven aan de respective 
municipaliteiten der plaatzen daar de inzameling zal gescheiden, en om dezen te 
verzoeken, om een gequalificeert perzoon uit den haren ter adsistentie te 
committeeren.

Dat zij dientengevolge deze Municip. kennis geven voornemens zal om ook op 
deze plaats een collecte te laten doen en dus verzoeken om aan de perzonen die 
daartoe door hun zullen werden gecomitteert en van een behoorlijk credentiaal 
voorzien, een gequalificeerd perzoon ter adsistentie toe te voegen &c.

Aangenomen voor notificatie, ten einde daaraan te zullen beantwoorden.
De voorzitter geeft te kennen door armverzorgeren dezer dorpe geinformeert te zijn 

dat Dirk St. Nicolaas nu bijna negen maanden in het Blaauwhuis der stad Dordt ter 
oorzake van krankzinnigheid bewaard geweest zijnde, volgens het getuigenis der 
binnenmoeder in hetzelve huis, alsmede hunne bevinding door Gods zegen van 
dezelve krankzinnigheid volkomen is hersteld, waarom verzorgeren voornoemd van 
deze vergadering dus authorisatie verzoeken om denzelve Dirk St. Nikolaas uit de 
bewaring in gem. Blaauwhuis te ontslaan en bij zijne familie op deze plaats te 
bezorgen.

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve verzoek eenparig geaccepteert en 
armverzorgeren voornoemd derhalve om gemelde redenen toegestaan voorn. Dirk St. 
Nicolaas uit zijne bewaring in het genoemde Blaauhuis te ontslaan en bij zijne familie 
op deze plaats te bezorgen.

Waarna men overging tot de enregistratie geadsisteert door de twee 
gecommitteerdens terwijl er eenige burgers compareerden. De tijd verstreken zijnde, 
resolveerde om de tweede oproeping bij publicatie morgen te doen tegen maandag 
den 29 dezer des namiddags van twee tot drie uren.

Dat uur daar, en de vergadering gecombineert bij den andere zijnde, behalve 
Bijvank en Bongers, compareerden wederom eenige burgers. Het uur afgelopen 
zijnde vond men goed om een derde oproeping bij publictie te doen, Morgen den 30e 
December tegen overmorgen den 31 dito des namiddags ten drie uren. Doe wederom 
nog eenige gecompareerd zijnde, wierd besloten nog ten overvloede aanstaande 
zondag een publicatie te doen ten einde diegenen welke nog mogten zijn 
agtergebleven twee maal 24 uuren na die publ. tijd te geven om zig ter secretarie te 
laten opschrijven.-

'T welk van dat gevolg is geweest dat er niemand in de termen vallende, voor zover 
deze vergadering en gecommitteerdens bekend is is agtergebleven, hebbende de sec. 
vervolgens de registratielijst verzonden aan den collonel Serlé te Middelburg.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 21e Januarij 1801 het 7e jaar 
der Bataafsche vrijheid

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

Vergadering gehouden op woensdag dem 21e 
Januarij 1801, het 7e jaar der Bataafsche vrijheid, 
absent Bongers.



Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeert, gearresteerd 

en geteekent. 
De voorzitter communiceert dat er gecollecteert is voor de ongelukkigen te Asperen 

f 20:7:-. Aangenomen voor notificatie. 
De schout geeft kennis dat Laurens Wildeman zig bij hem heeft gevoegt met 

verzoek om uitkoop te doen omtrent zijn kind, genaamd Willemijntje Wildeman, in 
huwelijk verwekt bij wijlen zijne overledene huisvrouw Anna de Jong, op deze wijze dat 
hij het zelve zal onderhouden tot haar mondige dagen of eerder huwelijk, de klederen 
van haar moeder, alsmede het goud en zilver voor haar zal blijven zonder eenige 
vermindering, dan nog f 50:-:- daar te boven, dog dat hij de vrijheid zal mogen hebben 
om wanneer zijn kind wat meer tot jaren komt, alsdan de dagelijksche kleederen van 
haar moeder haar te laten dragen. 
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, en verstaan hetzelve verzoek te 
accepteeren en ten eersten de voorz. goederen te inventariseren. 

Stond binnen Adrianus Verhoeve, scheepstimmerman en woonende alhier, te 
kennen gevende genoodzaakt te zijn uit hoofde van zijn omstandigheid een 
dienstbode te moeten houden, dog tevens verklarende geen f 400:-:- jaarlijks inkomen 
te hebben, verzoekende daarvan een declaratoir te mogen genieten. 

Waarop gedelibereert zijnde, is hem hetzelve verzoek geaccordeert, vermits deze 
vergadering geen reden heeft om dezelve A. Verhoeve te beschouwen als imand die 
een valsche opgave doet en zijnde overtuigt dat hij genoodzaakt is, uit hoofde van zijn 
omstandigheid, een dienstbode te moeten houden, wordende voorts geresolveert 
extract dezes ter hand te stellen, ten einde te dienen daar en zoo het behoord. 

Is gel. een missive van den president en raden in den Hoven van Justitie over de 
voormalige gewesten Holland en Zeeland van 15 januarij 1801 inhoudende extract uit 
't register der besluiten van de Eerste Kamer van 't Vertegenwoordigend Lighaam des 
Bataafschen Volks van 5 December 1800, alsmede van de Tweede Kamer van dato 9 
December 1800, behelzende een decreet omtrent den uitkoop aan de Bataven en 
wijders aansch. om  in 't begeven van ampten en bedieningen de verdienstelijke 
Bataven bij preferente te emploijeeren ter bereiking van het heilzaam doel van 't 
decreet van de Nationale Vergadering van 28 Julij 1796 en de publicatie van het 
Voormalig Gewest Holland van 24 September 1795 omtrent de uitgewekene Bataven 
genomen. Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarnaar te gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der resoluiten van commissarissen tot de 
Nationale rekening van dato 9 december 1800 houdende dat dezelve kamer 
gedelibereerd hebbende over eene missive van deze municip. van dato 20 Augustus 
1800, behelzende doleantie dat door die kamer in gemelde municipaliteits declaratie 
wegens het in werking brengen der 8 procent dato 5 December 1797, eenige posten 
waren geroijeerd. Doch dezelve commissarissen niet waren geadmitteerd om de 
geroijeerde posten te voldoen, zonder speciaal decreet van het vertegenwoordigend 
lighaam des Bataafschen Volks. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, van dato 16e December 1800, No. 2 houdende toezending van een 
toereikend getal exemplaren van een quotizatie billet voor de heffing van 3 procent 
van elks inkomsten, waarvan de bijzonderheden bij publicatie vn 5 december I.I. zijn 
vastgesteld ten einde dezelve te doen rondbrengen aan de ingezetenen dezer 
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verzoek om uitkoop te doen omtrent zijn kind, genaamd Willemijntje Wildeman, in 
huwelijk verwekt bij wijlen zijne overledene huisvrouw Anna de Jong, op deze wijze dat 
hij het zelve zal onderhouden tot haar mondige dagen of eerder huwelijk, de klederen 
van haar moeder, alsmede het goud en zilver voor haar zal blijven zonder eenige 
vermindering, dan nog f 50:-:- daar te boven, dog dat hij de vrijheid zal mogen hebben 
om wanneer zijn kind wat meer tot jaren komt, alsdan de dagelijksche kleederen van 
haar moeder haar te laten dragen.
Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden, en verstaan hetzelve verzoek te 
accepteeren en ten eersten de voorz. goederen te inventariseren.

Stond binnen Adrianus Verhoeve, scheepstimmerman en woonende alhier, te 
kennen gevende genoodzaakt te zijn uit hoofde van zijn omstandigheid een 
dienstbode te moeten houden, dog tevens verklarende geen f 400:-:- jaarlijks inkomen 
te hebben, verzoekende daarvan een declaratoir te mogen genieten.

Waarop gedelibereert zijnde, is hem hetzelve verzoek geaccordeert, vermits deze 
vergadering geen reden heeft om dezelve A. Verhoeve te beschouwen als imand die 
een valsche opgave doet en zijnde overtuigt dat hij genoodzaakt is, uit hoofde van zijn 
omstandigheid, een dienstbode te moeten houden, wordende voorts geresolveert 
extract dezes ter hand te stellen, ten einde te dienen daar en zoo het behoord.

Is gel. een missive van den president en raden in den Hoven van Justitie over de 
voormalige gewesten Holland en Zeeland van 15 januarij 1801 inhoudende extract uit 
't register der besluiten van de Eerste Kamer van 't Vertegenwoordigend Lighaam des 
Bataafschen Volks van 5 December 1800, alsmede van de Tweede Kamer van dato 9 
December 1800, behelzende een decreet omtrent den uitkoop aan de Bataven en 
wijders aansch. om in 't begeven van ampten en bedieningen de verdienstelijke 
Bataven bij preferente te emploijeeren ter bereiking van het heilzaam doel van 't 
decreet van de Nationale Vergadering van 28 Julij 1796 en de publicatie van het 
Voormalig Gewest Holland van 24 September 1795 omtrent de uitgewekene Bataven 
genomen. Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarnaar te gedragen.

Is gel. een extract uit het register der resoluiten van commissarissen tot de 
Nationale rekening van dato 9 december 1800 houdende dat dezelve kamer 
gedelibereerd hebbende over eene missive van deze municip. van dato 20 Augustus 
1800, behelzende doleantie dat door die kamer in gemelde municipaliteits declaratie 
wegens het in werking brengen der 8 procent dato 5 December 1797, eenige posten 
waren geroijeerd. Doch dezelve commissarissen niet waren geadmitteerd om de 
geroijeerde posten te voldoen, zonder speciaal decreet van het vertegenwoordigend 
lighaam des Bataafschen Volks. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, van dato 16e December 1800, No. 2 houdende toezending van een 
toereikend getal exemplaren van een quotizatie billet voor de heffing van 3 procent 
van elks inkomsten, waarvan de bijzonderheden bij publicatie vn 5 december l.l. zijn 
vastgesteld ten einde dezelve te doen rondbrengen aan de ingezetenen dezer 



gemeente en voorts weder te doen ophalen, alles ingevolge gemelde publicatie. 
Vermits daaraan reeds voor een gedeelte voldaan is, is aangenomen het overige ook 
op zijn tijd te doen. 

Is gel. een missive van den commissaris van het Uitvoerend Bewind der 
Bataafsche republiek bij het departementaal bestuur van Schelde en Maas van dato 
27e December 1800 houdende dat veele Gemeente Bestuuren in dit departement 
gebrekkig, in het geheel niet of niet aan het oogmerk zijner circulaire missive van dato 
17 October 1799 voldeden, in het toezenden van een gedrukt exemplaar of door 
dezelve secretaris getekend afschrift, van alle zodanige publicatien waarschouwingen 
of bekentmakingen als van hunnentwegen van tijd tot tijd worden gedaan, en verzoek 
dat daaraan voor 't vervolg met meerder naaukeurigheid werde voldaan, ten einde hij 
niet in de onaangename noodzakelijkheid werde gebragt, om daarover aan het Uitvoe-
rend Bewind moeten Klagtig vallen met bijvoeging voorts welke de bedoeling van zijne 
missive eigenlijk zij. Vermits aan gem. circulaire missive door dit Gemeente Bestuur 
voldaan is, is de voorgemelde voor notificatie aangenomen. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas dato als boven no. 6 inhoudende een missive van den agent van nationale 
Oeconomie van dato 20 December I.I. behelzende een beschrijving van de 
kommerlijke omstandigheden der nooddruftigen in een tijd waarin de prijs der 
levensmiddelen zoo hoog gestegen en de verdiensten door de gevolgen eener 
hardnekkigen oorlog zoo weinig zijn en voorts uitnodiging aan alle Gemeente 
Bestuuren om in die nood door gepaste middelen zoveel mogelijk te voorzien. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur dato als boven No. 4, 
houdende dat door het Vertegenwoordigend Lighaam is besloten om Frans Wijntjes 
Cs. te qualificeeren om een fonds te verzamelen zullende dienen tot het oprigten van 
een fabriek in welke armen en behoeftigen tot werkzaamheid werden opgeleid en ten 
dien einde een algemeene collecte te mogen doen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur dato 2 Januarij 1801 inhoudende 
kennisgeving dat alle de gemeente bestuuren gehouden zullen zijn alle de brieven en 
pakketten aan hen geadresseert op de Nationale post Comptoire port te betalen. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is op voorstel van eenige leden in deliberatie gebragt de veelvuldige klagten welke 
er van tijd tot tijd op dezen dorpe worden gedaan over de bakkers, doordien zij hun 
brood te ligt bakken, en geresolveert een commissie te benoemen, ten einde zig te 
vervoegen bij de Municip. der stad Dordt als de zetting van het brood dirigeerende, ten 
einde te informeeren in hoeverre de bakkers ingevolge de wet verpligt zijn hun brood 
op die wigt te verkopen zoals in het billet staat uitgedrukt, en welke poenaliteiten en 
boetens zij verschuldigt zijn, daar niet aan voldoende. En zijn tot die commissie 
benoemd de schout en de secretaris. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den Tweede Februarij 1801 de vergadering bijeen zijnde, behalve C. Verijp en F. 
van der Giessen, ten einde de jaarlijksche dorpsrekening van de schout aan te horen, 
wierd dezelve gelezen en in ordre bevonden, waarna de schout, Bijvank, Bongers, 
Van Gink, van Strijen en de secretaris alle verzogten overeenkomstig het 
brandreglement om ider op hunne erven een of meer riete heiningen te vernieuwen, of 

gemeente en voorts weder te doen ophalen, alles ingevolge gemelde publicatie. 
Vermits daaraan reeds voor een gedeelte voldaan is, is aangenomen het overige ook 
op zijn tijd te doen.

Is gel. een missive van den commissaris van het Uitvoerend Bewind der 
Bataafsche republiek bij het departementaal bestuur van Schelde en Maas van dato 
27e December 1800 houdende dat veele Gemeente Bestuuren in dit departement 
gebrekkig, in het geheel niet of niet aan het oogmerk zijner circulaire missive van dato 
17 October 1799 voldeden, in het toezenden van een gedrukt exemplaar of door 
dezelve secretaris getekend afschrift, van alle zodanige publicatien waarschouwingen 
of bekentmakingen als van hunnentwegen van tijd tot tijd worden gedaan, en verzoek 
dat daaraan voor 't vervolg met meerder naaukeurigheid werde voldaan, ten einde hij 
niet in de onaangename noodzakelijkheid werde gebragt, om daarover aan het Uitvoe-
rend Bewind moeten Klagtig vallen met bijvoeging voorts welke de bedoeling van zijne 
missive eigenlijk zij. Vermits aan gem. circulaire missive door dit Gemeente Bestuur 
voldaan is, is de voorgemelde voor notificatie aangenomen.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas dato als boven no. 6 inhoudende een missive van den agent van nationale 
Oeconomie van dato 20 December l.l. behelzende een beschrijving van de 
kommerlijke omstandigheden der nooddruftigen in een tijd waarin de prijs der 
levensmiddelen zoo hoog gestegen en de verdiensten door de gevolgen eener 
hardnekkigen oorlog zoo weinig zijn en voorts uitnodiging aan alle Gemeente 
Bestuuren om in die nood door gepaste middelen zoveel mogelijk te voorzien. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van hetzelve bestuur dato als boven No. 4, 
houdende dat door het Vertegenwoordigend Lighaam is besloten om Frans Wijntjes 
Cs. te qualificeeren om een fonds te verzamelen zullende dienen tot het oprigten van 
een fabriek in welke armen en behoeftigen tot werkzaamheid werden opgeleid en ten 
dien einde een algemeene collecte te mogen doen. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur dato 2 Januarij 1801 inhoudende 
kennisgeving dat alle de gemeente bestuuren gehouden zullen zijn alle de brieven en 
pakketten aan hen geadresseert op de Nationale post Comptoire port te betalen. 
Aangenomen voor notificatie.

Is op voorstel van eenige leden in deliberatie gebragt de veelvuldige klagten welke 
er van tijd tot tijd op dezen dorpe worden gedaan over de bakkers, doordien zij hun 
brood te ligt bakken, en geresolveert een commissie te benoemen, ten einde zig te 
vervoegen bij de Municip. der stad Dordt als de zetting van het brood dirigeerende, ten 
einde te informeeren in hoeverre de bakkers ingevolge de wet verpligt zijn hun brood 
op die wigt te verkopen zoals in het billet staat uitgedrukt, en welke poenaliteiten en 
boetens zij verschuldigt zijn, daar niet aan voldoende. En zijn tot die commissie 
benoemd de schout en de secretaris.

Waarna de vergadering scheide.

Den Tweede Februarij 1801 de vergadering bijeen zijnde, behalve C. Verijp en F. 
van der Giessen, ten einde de jaarlijksche dorpsrekening van de schout aan te horen, 
wierd dezelve gelezen en in ordre bevonden, waarna de schout, Bijvank, Bongers, 
Van Gink, van Strijen en de secretaris alle verzogten overeenkomstig het 
brandreglement om ider op hunne erven een of meer riete heiningen te vernieuwen, of 



opnieuw te zetten. Waarop gedelibereert en geinformeert zijnde, dat dezelve alle 
buiten eenig gevaar gestaan hebben, of zullen geplaatst worden, zijn dezelve 
verzoeken geaccordeerd. 

De schout en de sec. hunne commissien te Dordt verricht hebbende, rapporteeren 
dat zij geen nader inligting hebben bekomen, vermits broodsetters aldaar er zo min 
mee voort kunnen als wij. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om zig stipt 
volgens de ordonnantie van het gemaal te gedragen. 

Is nogmaals door de president Bijvank aan Bongers onder den aandagt gebracht 
zijne verpligting welke hij op zig genomen heeft om het besluit dezer vergadering, 
behelzende om den vrijheidshoed met de stang weder bij de vrijheidsboom te 
plaatzen, ten uitvoer te brengen, hetwelk door Bongers wierd aangenomen ten eerste 
te verrigten. 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan nogmaals aan den burger Ris te 
schrijven over de leverantie en verschotten aan de Hollandsche troupes in den jare 
1795 gedaan, met verzoek van eenig antwoord na daaromtrent, alsmede om aan het 
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas kennis te geven dat zekere Sent 
Wardenier alhier woonagtig, voor eenige jaren heeft gekogt een huis, schuur en erve, 
en dat hetzelve noch niet is getransporteerd, dat hij het nu wederom heeft verkogt, 
dog dat het niet door hem kan werden getransporteert tenzij het alvorens aan hem is 
overgedragen, doch dat de verkoper, waarvan hij het heeft gekogt, is overleden. 

Dat dus deze vergadering verzoekt dat 't gem. Bestuur een of twee perzonen 
authoriseert tot het doen van zodanig transport. 

Is na deliberatie geresolveert uit hoofde van een noodzakelijkheid om de 
dorpsschoeijingen zo spoedig mogelijk te repareeren. 

Eindelijk is geresolveert werk te maken dat de bode het dorpswapen word bezorgt, 
ten einde in zijn functie daarvan gebruik te kunnen maken, nemende de burger 
Bongers de bezorging daarvan op zig, alsmede om aan den Schenkeldijk een paal op 
te rigten met een bord ten einde alle publicatien en billetten van dorps wegen gedaan 
daarin aan te plakken. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e februarij 1801, A0 7 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Februarij 1801, het 7e jaar der 
Bataafsche Vrijheid. 

Gelijkheid 	 Vrijheid 	 Broederschap 
De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent. 
De voorzitter zegt dat Reinier van den Berg hem heeft gevraagt of de plaats waarop 

in 't voorleden jaar de exercitien van de Gewapende Burgmacht zijn verrigt ook dit 
jaar tot dat einde zal werden gebruikt. Dat hij hem daarop geantwoord hadde bij de 
eerste vergadering datzelve ter tafel te brengen. Gelijk hij nu was doende. Waarop 
gedelibereert zijnde, is uit hoofde dat veld aanmerkelijke kosten veroorzaakt voor het 
dorp, geresolveert om in 't vervolg hetzelve in de Rijkestraat te verrigten, terwijl in 
geval van vuuringen wel een geschikte plaats zal worden bezorgt. 

opnieuw te zetten. Waarop gedelibereert en geinformeert zijnde, dat dezelve alle 
buiten eenig gevaar gestaan hebben, of zullen geplaatst worden, zijn dezelve 
verzoeken geaccordeerd.

De schout en de sec. hunne commissien te Dordt verricht hebbende, rapporteeren 
dat zij geen nader inligting hebben bekomen, vermits broodsetters aldaar er zo min 
mee voort kunnen als wij. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om zig stipt 
volgens de ordonnantie van het gemaal te gedragen.

Is nogmaals door de president Bijvank aan Bongers onder den aandagt gebracht 
zijne verpligting welke hij op zig genomen heeft om het besluit dezer vergadering, 
behelzende om den vrijheidshoed met de stang weder bij de vrijheidsboom te 
plaatzen, ten uitvoer te brengen, hetwelk door Bongers wierd aangenomen ten eerste 
te verrigten.

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan nogmaals aan den burger Ris te 
schrijven over de leverantie en verschotten aan de Hollandsche troupes in den jare 
1795 gedaan, met verzoek van eenig antwoord na daaromtrent, alsmede om aan het 
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas kennis te geven dat zekere Sent 
Wardenier alhier woonagtig, voor eenige jaren heeft gekogt een huis, schuur en erve, 
en dat hetzelve noch niet is getransporteerd, dat hij het nu wederom heeft verkogt, 
dog dat het niet door hem kan werden getransporteert tenzij het alvorens aan hem is 
overgedragen, doch dat de verkoper, waarvan hij het heeft gekogt, is overleden.

Dat dus deze vergadering verzoekt dat 't gem. Bestuur een of twee perzonen 
authoriseert tot het doen van zodanig transport.

Is na deliberatie geresolveert uit hoofde van een noodzakelijkheid om de 
dorpsschoeijingen zo spoedig mogelijk te repareeren.

Eindelijk is geresolveert werk te maken dat de bode het dorpswapen word bezorgt, 
ten einde in zijn functie daarvan gebruik te kunnen maken, nemende de burger 
Bongers de bezorging daarvan op zig, alsmede om aan den Schenkeldijk een paal op 
te rigten met een bord ten einde alle publicatien en billetten van dorps wegen gedaan 
daarin aan te plakken.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e februarij 1801, A° 7 L.B.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Februarij 1801, het 7e jaar der 
Bataafsche Vrijheid.

Gelijkheid Vrijheid Broederschap
De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekent.
De voorzitter zegt dat Reinier van den Berg hem heeft gevraagt of de plaats waarop 

in 't voorleden jaar de exercitien van de Gewapende Burgemacht zijn verrigt ook dit 
jaar tot dat einde zal werden gebruikt. Dat hij hem daarop geantwoord hadde bij de 
eerste vergadering datzelve ter tafel te brengen. Gelijk hij nu was doende. Waarop 
gedelibereert zijnde, is uit hoofde dat veld aanmerkelijke kosten veroorzaakt voor het 
dorp, geresolveert om in 't vervolg hetzelve in de Rijkestraat te verrigten, terwijl in 
geval van vuuringen wel een geschikte plaats zal worden bezorgt.



Is gecompareert Arij Bouman en Pieter van Warendorp, te kennen gevende van 
den scheepen Arij K. Smits (die zig zoo lange absenteerde) voorleden herfst een jaar 
gehuurd te hebben een stukje land in Nieuw Bonaventura voor een mergen groot en 
een in de Mijlpolder voor 700 roeden groot, ider voor f 150:-:- om met aardappelen te 
leggen onder conditie dat zij Arij de Geus er de helft van moesten overdoen, gelijk ook 
is gescheid en dewelke die helft met Johs. Smits heeft gelegt en welke Arij de Geus 
ook mede compareerde, dog dat naderhand bij de meting van 't eerste is gebleken dat 
het groot was 501 en en half roede en het ander volgens de kaart 696 roeden. Dat het 
verschil tot het eerste zoals zij betaald hebben, en zoals het is te veel scheelt en dat zij 
daarom Smits hadden aangesproken, zelvs op aanrading van zijn vrouw, om die zaak 
in der minne uit de wereld te maken, dog dat hij in plaats van zulks te willen doen, 
haar braaf wat hadde uitgescholden, dat zij daarom te raden waren geworden hem in 
regten daarover te betrekken, en dus hem ten dien einde nu hebben doen 
dagvaarden. 

Denzelve binnenkomende en zijlieden zig absenteeren, gaf de voorzitter aan Smits 
te kennen wat zijn partij tegen hem hadde ingebragt, 't welke Smits ontkende met te 
zeggen dat hij dat land op een geheel andere wijs had verhuurt, namelijk voor twee 
mergen en dat hij hadde gezegt dat hij van dat stukje in Nieuw Bonaventura doe het 
weide was, altoos hadde betaald voor het maaijen tegen een mergen, zoo ook terwijl 
het zaailand geweest is voor het snijden, dog indien het kleinder mogt zijn dan een 
mergen, dat in de Mijlpolder zoo veel grooter was en dus tezamen voor f 290:-:- en 
vier tonnen aardappelen, dat hij ook van Arij de Geus twee goede tonnen aardappelen 
hadde gehad, maar dat die van Bouman oneetbaar waren, dat zij de waarheid dus 
niet hadden gesproken, maar den een den anderen naloog, dat zelfs Bouman alleen 
bij de verhuring slegts ware prezent geweest. 

Waarop beide de partijen tegelijk verhoord wierden en P. van Warendorp wel 
degelijk zeide bij de verhuuring tegenwoordig te zijn geweest en dezelve was gescheid 
zoals Bouman reeds hadde gezegt en Arij de Geus te kennen gaf dat Smits hem zelve 
verteld hadde dat de verhuuring zoo was toegegaan als Bouman hadde gezegt. Dog 
Smits bleef zulks ontkennen. 

Waarop in beider partijen absentie wierd gedelibereert en geoordeeld dat het best 
zoude zijn de zaak in der minne uit de wereld te maken, dog ingeval zulks niet schikt 
en zij geen van beiden bewijs hebben, er niets anders op is dan dat Smits een 
verklaring doet. 

Waarop zij beide weder gehoord wierden, met dat gevolg dat Bouman de zaak op 
een redelijke wijze wilde uit de wereld maken, zo namelijk dat Smits 2 Zeeuwsche 
Rijksdaalders zal geven en dat een van dezelve in de armenbus zal werden gestoken, 
namelijk zijn vierde, en dat van Pieter van Warendorp en dat hij de halve rijksdaalder 
die Arij de Geus daarvan zoude toekomen nog wel aan hem wil geven uit zijn 
privebeurs, mits dat de Geus ervoor is dezelve ook in de armenbus te steken. 

Dog Smits wilde maar volstrekt niets lijden en zeide dat hij bereid was om 
overeenkomstig zijn gezegde een plegtige verklaring te doen, hetwelk hij ook deed, 
ingevolge het volgende formulier: 

"Ik verklaar dat het land door mij verhuurd aan Arij Bouman en 
Compie is verhuurt zoodanig als ik nu voor de Municipaliteit 
hebbe te kennen gegeven en dus niet zoo als de huurders 
hebben gezegt en ben bereid zulks niet alleen met plegtige eede 

Is gecompareert Arij Bouman en Pieter van Warendorp, te kennen gevende van 
den scheepen Arij K. Smits (die zig zoo lange absenteerde) voorleden herfst een jaar 
gehuurd te hebben een stukje land in Nieuw Bonaventura voor een mergen groot en 
een in de Mijlpolder voor 700 roeden groot, ider voor  f 150:-:- om met aardappelen te 
leggen onder conditie dat zij Arij de Geus er de helft van moesten overdoen, gelijk ook 
is gescheid en dewelke die helft met Johs. Smits heeft gelegt en welke Arij de Geus 
ook mede compareerde, dog dat naderhand bij de meting van 't eerste is gebleken dat 
het groot was 501 en en half roede en het ander volgens de kaart 696 roeden. Dat het 
verschil tot het eerste zoals zij betaald hebben, en zoals het is te veel scheelt en dat zij 
daarom Smits hadden aangesproken, zelvs op aanrading van zijn vrouw, om die zaak 
in der minne uit de wereld te maken, dog dat hij in plaats van zulks te willen doen, 
haar braaf wat hadde uitgescholden, dat zij daarom te raden waren geworden hem in 
regten daarover te betrekken, en dus hem ten dien einde nu hebben doen 
dagvaarden.

Denzelve binnenkomende en zijlieden zig absenteeren, gaf de voorzitter aan Smits 
te kennen wat zijn partij tegen hem hadde ingebragt, 't welke Smits ontkende met te 
zeggen dat hij dat land op een geheel andere wijs had verhuurt, namelijk voor twee
mergen en dat hij hadde gezegt dat hij van dat stukje in Nieuw Bonaventura doe het 
weide was, altoos hadde betaald voor het maaijen tegen een mergen, zoo ook terwijl 
het zaailand geweest is voor het snijden, dog indien het kleinder mogt zijn dan een 
mergen, dat in de Mijlpolder zoo veel grooter was en dus tezamen voor f 290:-:- en 
vier tonnen aardappelen, dat hij ook van Arij de Geus twee goede tonnen aardappelen 
hadde gehad, maar dat die van Bouman oneetbaar waren, dat zij de waarheid dus 
niet hadden gesproken, maar den een den anderen naloog, dat zelfs Bouman alleen 
bij de verhuring slegts ware prezent geweest.

Waarop beide de partijen tegelijk verhoord wierden en P. van Warendorp wel 
degelijk zeide bij de verhuuring tegenwoordig te zijn geweest en dezelve was gescheid 
zoals Bouman reeds hadde gezegt en Arij de Geus te kennen gaf dat Smits hem zelve 
verteld hadde dat de verhuuring zoo was toegegaan als Bouman hadde gezegt. Dog 
Smits bleef zulks ontkennen. 

Waarop in beider partijen absentie wierd gedelibereert en geoordeeld dat het best 
zoude zijn de zaak in der minne uit de wereld te maken, dog ingeval zulks niet schikt 
en zij geen van beiden bewijs hebben, er niets anders op is dan dat Smits een 
verklaring doet.

Waarop zij beide weder gehoord wierden, met dat gevolg dat Bouman de zaak op 
een redelijke wijze wilde uit de wereld maken, zo namelijk dat Smits 2 Zeeuwsche 
Rijksdaalders zal geven en dat een van dezelve in de armenbus zal werden gestoken, 
namelijk zijn vierde, en dat van Pieter van Warendorp en dat hij de halve rijksdaalder 
die Arij de Geus daarvan zoude toekomen nog wel aan hem wil geven uit zijn 
privebeurs, mits dat de Geus ervoor is dezelve ook in de armenbus te steken.

Dog Smits wilde maar volstrekt niets lijden en zeide dat hij bereid was om 
overeenkomstig zijn gezegde een plegtige verklaring te doen, hetwelk hij ook deed, 
ingevolge het volgende formulier:

"Ik verklaar dat het land door mij verhuurd aan Arij Bouman en 
Compie is verhuurt zoodanig als ik nu voor de Municipaliteit 
hebbe te kennen gegeven en dus niet zoo als de huurders 
hebben gezegt en ben bereid zulks niet alleen met plegtige eede 



te sterken, maar doe het dadelijk, zeggende ter bevestiging van 
mijn gezegde, zoo waarlijk helpe mij God almagtig" 

Is gecompareerd Christiaan Smits, in geschrifte te kennen gevende de slegte 
behandeling hem aangedaan aan de zoon van de schipper van Teunis Aardoom bij 
gelegenheid dat hij koorn hadde medegebragt van Dordt, alsmede dat hij zeven 
agtendeel rogge was te kort gekomen op zijn maat, om welke redenen hij Aardoom 
hadde doen dagvaarden. 

Denzelve mede gecompareerd zijnde, wierd hem hetzelve geschrift voorgelezen, 
waarop hij antwoorde overtuigt te zijn dat zijn zoon ondeugend en te veel assurant is, 
dog wat het tweede aangaat, namelijk van de maat, dat hem te Dordt doe hij het koorn 
scheep kreeg, gezegt was, dat het overslagen waren en de maat in order was, en dat 
hij bereid ware met eede te verklaren dat het koorn hetwelke bij hem scheep is 
gebragt ook thuis is gekomen. 

Waarop hem door de voorzitter gezegt wierd dat deze vergadering hem eigenlijk 
ten sterksten moest berispen over zijn onbetamelijk gedrag, dewijl hij verpligt is als 
schipper te zorgen om bij den schout te zijn als de goederen gelost worden, en dus 
voor te komen dat de burgerij door zijn slegte jongen niet word mishandeld, dog dat 't 
bleek dat hij maar volstrekt zig nergens aan stoorde en maar zijn eigen zin deed, want 
dat hem zijn onbetamelijke en met zijn reglement strijdende handelwijs al zoo dikwils 
ware onder 't oog gebragt en gewaarschuwd, indien hij zoo voortging het met hem 
schielijk zoude gedaan zijn, dog dat alles tevergeefs ware. Waarom hij voorzitter nu 
door de Municipaliteit gelast ware om te zorgen dat hij in gevolge zijn reglement 
handelde en contrarie doende de boete doen betalen, en dat hij staat konde maken 
dat zulks ook plaats zal hebben.- 

Doch wat het overige betrof, namelijk het slaan van Smits door zijn jongen, en de 
ondermaat, zulks niet is van de competentie dezer vergadering, als in zoverre ingeval 
zulks wederom mogt voorvallen, deze vergadering genoodzaakt zoude zijn een stap te 
moeten doen voor hem zeer onaangenaam, waarop hij weer goede beloften deed en 
vertrok. 
Voorts wierd aan Smits daarvan kennis gegeven, en gezegt dat hij ook wel begreep 
dat de Municipaliteit er verder voor het tegenwoordige er niets aan kon doen, maar in 
geval hij goede bewijzen heeft vanwegens het slaan en de ondermaat, hij dan daarvan 
moet kennis geven aan de bailluw, die het zijn zaak is om hem te mainteneeren. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus gearresteerd, geresumeerd en geteekent, den 16e Maart 1801, A0 7 L.B. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 16e 
Maart 1801, A0 7 L.B. absent Bijvank. 

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

geteekent. 
Is gelezen een request van de notaris P.J. van Steenbergen, woonende te 

Dordrecht, inhoudende verzoek om als procureur voor deze gerechten te mogen 
fungeeren. Waarop gedelibereert zijnde, is hem hetzelve geaccordeert en de secreta-
ris gelast hem daarvan acte informa ter hand te stellen. 

Is gelezen een request van Thomas Debman, schipper op het schip De Industrie, 

te sterken, maar doe het dadelijk, zeggende ter bevestiging van 
mijn gezegde, zoo waarlijk helpe mij God almagtig"

Is gecompareerd Christiaan Smits, in geschrifte te kennen gevende de slegte 
behandeling hem aangedaan aan de zoon van de schipper van Teunis Aardoom bij 
gelegenheid dat hij koorn hadde medegebragt van Dordt, alsmede dat hij zeven 
agtendeel rogge was te kort gekomen op zijn maat, om welke redenen hij Aardoom 
hadde doen dagvaarden.

Denzelve mede gecompareerd zijnde, wierd hem hetzelve geschrift voorgelezen, 
waarop hij antwoorde overtuigt te zijn dat zijn zoon ondeugend en te veel assurant is, 
dog wat het tweede aangaat, namelijk van de maat, dat hem te Dordt doe hij het koorn 
scheep kreeg, gezegt was, dat het overslagen waren en de maat in order was, en dat 
hij bereid ware met eede te verklaren dat het koorn hetwelke bij hem scheep is 
gebragt ook thuis is gekomen.

Waarop hem door de voorzitter gezegt wierd dat deze vergadering hem eigenlijk 
ten sterksten moest berispen over zijn onbetamelijk gedrag, dewijl hij verpligt is als 
schipper te zorgen om bij den schout te zijn als de goederen gelost worden, en dus 
voor te komen dat de burgerij door zijn slegte jongen niet word mishandeld, dog dat 't 
bleek dat hij maar volstrekt zig nergens aan stoorde en maar zijn eigen zin deed, want 
dat hem zijn onbetamelijke en met zijn reglement strijdende handelwijs al zoo dikwils 
ware onder 't oog gebragt en gewaarschuwd, indien hij zoo voortging het met hem 
schielijk zoude gedaan zijn, dog dat alles tevergeefs ware. Waarom hij  voorzitter nu 
door de Municipaliteit gelast ware om te zorgen dat hij in gevolge zijn reglement 
handelde en contrarie doende de boete doen betalen, en dat hij staat konde maken 
dat zulks ook plaats zal hebben.-

Doch wat het overige betrof, namelijk het slaan van Smits door zijn jongen, en de 
ondermaat, zulks niet is van de competentie dezer vergadering, als in zoverre ingeval
zulks wederom mogt voorvallen, deze vergadering genoodzaakt zoude zijn een stap te 
moeten doen voor hem zeer onaangenaam, waarop hij weer goede beloften deed en 
vertrok.
 Voorts wierd aan Smits daarvan kennis gegeven, en gezegt dat hij ook wel begreep 
dat de Municipaliteit er verder voor het tegenwoordige er niets aan kon doen, maar in 
geval hij goede bewijzen heeft vanwegens het slaan en de ondermaat, hij dan daarvan 
moet kennis geven aan de bailluw, die het zijn zaak is om hem te mainteneeren.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus gearresteerd, geresumeerd en geteekent, den 16e Maart 1801, A° 7 L.B.

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

Vergadering gehouden op Maandag den 16e 
Maart 1801, A° 7 L.B. absent Bijvank.

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

geteekent.
Is gelezen een request van de notaris P.J. van Steenbergen, woonende te 

Dordrecht, inhoudende verzoek om als procureur voor deze gerechten te mogen
fungeeren.  Waarop gedelibereert zijnde, is hem hetzelve geaccordeert en de secreta-
ris gelast hem daarvan acte informa ter hand te stellen.

Is gelezen een request van Thomas Debman, schipper op het schip De Industrie, 



thans gearresteerd, leggende in de Kille voor 's Gravendeel, tendeerende om te 
mogen hebben letteren requisitoriaal aan de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en 
de Merwede, ten einde zijne arrestanten Buijs 't Hooft en Comp., kooplieden te 
Dordrecht door een der Kamerbewaarders dier kamere mogen worden gedagvaard, 
voor dezen gerechte op zodanige dag en uur als zal werden goedgevonden. 

Waarop gedelibereert zijnde, is den suppliant zijn verzoek geaccordeert en 
gemelde letteren requisitoriaal aan de Kamer Judicieel der stad Dordt gedepecheert 
als mede de regtdag bepaald op eerstkomende vrijdag den 20e Maart 1801 des 
namiddags ten 3 uuren. 

Stonden binnen de advocaten Mobachius Quadt en Donker Curtius, woonende te 
Dordrecht, doende de laatste uit naam van schipper Thomas Debman als bevarende 
het schip de Industrie en gearresteerd onder deze jurisdictie, uit naam van Buijs 't 
Hooft en Comp. te Dordrecht de volgende voordragt, dat op den 27e Februarij I.I. door 
of vanwegen P. Buijs 't Hooft & Co. te Dordrecht is gearresteerd het schip door 
Thomas Depman bevaard wordende met al hetgeen daarbij behoord en aan den 
schipper toebehoorende is. 

Dat alzoo niet gearresteerd is de lading uit voorsz. schip, welke volgens de cognos-
sementen aan dezen Gerechte niet aan den schipper maar aan diversche kooplieden 
te Dordrecht en Rotterdam was toebehorende. 

Dat hoezeer de zelve lading alzoo niet gearresteerd nog daarvan nimmer eene acte 
van arrest is overgegeven, de assistentie van de geregtsbode van 's Gravendeel en 
alzo ook van deze geregte, desniettegenstaande weigerachtig zijn en volstrektelijk 
zelvs met geweld tegenhouden, dat dezelve lading niet aan de inladers volgens de 
cognossementen werden afgezonden. 

Dat mitsdien dezelve lading zonder behoorlijk arrest en alzo tegen de vastgestelde 
wijze van procedeeren via facto en met geweld werd gehouden in voorsz. schip en dat 
daartoe door den gemeentebode van 's Gravendeel of door deszelvs adsistenten 
(twee dienaars der justitie van Zuid-Holland) de hand niet alleen werd geleend, maar 
dat dezelve ook op verzoek van Buijs 't Hooft en Co. met geweld dezelve lading in 
voorsz. schip blijven vasthouden. 

Verzoekende omme alle deze redenen, dat ingeval deze gerechte en geregtsbode 
tot 't vasthouden van voorsz. ongearresteerde goederen mogt te hebben 
geauthoriseert, alsdan voorsz. authorisatie in te trekken, en ingeval de geregtsbode 
deeze goederen zonder authorisatie alleen op verzoek van Buijs 't Hooft en comp. niet 
wilde laten volgen aan de eigenaars hetzelve dan hare gerechtsboden en adsistenten 
geliefde te gelasten om zijne handen van voorz. ongearresteerde af te houden en 
dezelve door den schipper aan de eigenaars derzelver te laten volgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert hetzelve voorstel in advijs te houden 
tot morgen en verder geresolveert daaromtrent te adviseeren bij een advocaat te 
Dordt en ten dien einde een commissie te benoemen van twee perzonen, werdende 
de secretaris verzogt daarvan een lid te zijn, hetwelk denzelve accepteerde, waarbij 
door het lot werd benoemd de burger Van Gink, dog alzoo dezelve heden middag niet 
convenieert, neemt de burger Van der Giessen deze op zig, werdende voorts 
goedgevonden hedenavond ten zeven uuren weder te vergaderen ten einde het 
rapport der commissie te hooren. 

Dien tijd daar en de vergadering bijeen zijnde, retourneerde de commissie en deed 
rapport van haar wedervaren als volgt: 

thans gearresteerd, leggende in de Kille voor 's Gravendeel, tendeerende om te 
mogen hebben letteren requisitoriaal aan de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en 
de Merwede, ten einde zijne arrestanten Buijs 't Hooft en Comp., kooplieden te 
Dordrecht door een der Kamerbewaarders dier kamere mogen worden gedagvaard, 
voor dezen gerechte op zodanige dag en uur als zal werden goedgevonden.

Waarop gedelibereert zijnde, is den suppliant zijn verzoek geaccordeert en 
gemelde letteren requisitoriaal aan de Kamer Judicieel der stad Dordt gedepecheert 
als mede de regtdag bepaald op eerstkomende vrijdag den 20e Maart 1801 des 
namiddags ten 3 uuren.

Stonden binnen de advocaten Mobachius Quadt en Donker Curtius, woonende te 
Dordrecht, doende de laatste uit naam van schipper Thomas Debman als bevarende 
het schip de Industrie en gearresteerd onder deze jurisdictie, uit naam van Buijs 't 
Hooft en Comp. te Dordrecht de volgende voordragt, dat op den 27e Februarij l.l. door 
of vanwegen P. Buijs 't Hooft & Co. te Dordrecht is gearresteerd het schip door 
Thomas Depman bevaard wordende met al hetgeen daarbij behoord en aan den 
schipper toebehoorende is.

Dat alzoo niet gearresteerd is de lading uit voorsz. schip, welke volgens de cognos-
sementen aan dezen Gerechte niet aan den schipper maar aan diversche kooplieden 
te Dordrecht en Rotterdam was toebehorende.

Dat hoezeer de zelve lading alzoo niet gearresteerd nog daarvan nimmer eene acte 
van arrest is overgegeven, de assistentie van de geregtsbode van 's Gravendeel en 
alzo ook van deze geregte, desniettegenstaande weigerachtig zijn en volstrektelijk 
zelvs met geweld tegenhouden, dat dezelve lading niet aan de inladers volgens de 
cognossementen werden afgezonden.

Dat mitsdien dezelve lading zonder behoorlijk arrest en alzo tegen de vastgestelde 
wijze van procedeeren via facto en met geweld werd gehouden in voorsz. schip en dat 
daartoe door den gemeentebode van 's Gravendeel of door deszelvs adsistenten 
(twee dienaars der justitie van Zuid-Holland) de hand niet alleen werd geleend, maar 
dat dezelve ook op verzoek van Buijs 't Hooft en Co. met geweld dezelve lading in 
voorsz. schip blijven vasthouden.

Verzoekende omme alle deze redenen, dat ingeval deze gerechte en geregtsbode 
tot 't vasthouden van voorsz. ongearresteerde goederen mogt te hebben 
geauthoriseert, alsdan voorsz. authorisatie in te trekken, en ingeval de geregtsbode 
deeze goederen zonder authorisatie alleen op verzoek van Buijs 't Hooft en comp. niet 
wilde laten volgen aan de eigenaars hetzelve dan hare gerechtsboden en adsistenten 
geliefde te gelasten om zijne handen van voorz. ongearresteerde af te houden en 
dezelve door den schipper aan de eigenaars derzelver te laten volgen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert hetzelve voorstel in advijs te houden 
tot morgen en verder geresolveert daaromtrent te adviseeren bij een advocaat te 
Dordt en ten dien einde een commissie te benoemen van twee perzonen, werdende 
de secretaris verzogt daarvan een lid te zijn, hetwelk denzelve accepteerde, waarbij 
door het lot werd benoemd de burger Van Gink, dog alzoo dezelve heden middag niet 
convenieert, neemt de burger Van der Giessen deze op zig, werdende voorts 
goedgevonden hedenavond ten zeven uuren weder te vergaderen ten einde het 
rapport der commissie te hooren.

Dien tijd daar en de vergadering bijeen zijnde, retourneerde de commissie en deed 
rapport van haar wedervaren als volgt:



dat zij zig hadden vervoegt bij advokaat Van Tets en haar zaak te kennen gegeven, 
dat denzelve zeide van de zaak ook te weten en met advocaat Donker daarover 
gesproken, maar dat 't hem verwonderde dat de ordinaire weg van regten maar niet 
gevolgt wierd, en dus wanneer Buijs 't Hooft en Comp. zig te buiten gingen, waarom 
dezelve dan niet gedagvaart voor 't gerecht van 's Gravendeel. 

Dat de commissie daarop gezegt hadde dat zulks gescheiden zal tegen aan-
staande Vrijdag, verder vragende hoe hij dacht over het arrest, of de goederen ook 
gearresteerd waren. Dat hij daarop hadde geantwoord, dat 't uit de copie bleek dat het 
schip en wat daarbij behoord de capitein en die goederen welke hem toebehooren 
gearresteerd zijn en verder niet, en dat hij derhalve van advijs ware eenvoudig aan de 
advokaten Mobach en Donker te antwoorden op deze wijze. 

Is gehoort een mondelinge voordragt door de advocaten Mobachius Quadt en 
Donker Curtius aan dezen gerechte gedaan, houdende in substantie dat deeze 
gerechte zoude verklaren dat eenige goederen geladen in het schip Industrie, gevoerd 
bij Thomas Debman, aan bijzondere inladers waren behoorende, en alzoo als onder 't 
gedaan arrest niet begrepen aan de respective eigenaars zouden moeten volgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is besloten dezelve advokaten ten opzigte der questie 
over het arrest tus-schen partijen ontstaande te renvoijeeren na de ordinaris justitie 
onverlet zodanige schriftelijke voordracht als dezelve voor het belang van hunne 
meesters aan deze gerechte zouden vermeenen te kunnen of te moeten doen. 

Dat de commissie zig vervolgens had vervoegt bij Buijs 't Hooft en Comp. en 
denzelve gecommuniceert wat er ware gebeurd, voor welke communicatie hij 
bedankte en zeide de procureur Bax nog even te voren te hebben gesproken, dagt dat 
hij nog bij zijn vader zoude zijn en zond een bediende om denzelve. Gekomen zijnde, 
en de commissie met hem over de zaak gesproken hebbende, zonder de voordragt 
van de advocaten hem in handen te geven, zeide Bax dat 't scheen of er spijkers op 
laag eb gezogt wierden, dewijl zij nooit in haar gedagte gehad hadden om de 
goederen welke niet tot het schip en tot de capitein behooren niet te laten volgen, dat 
zij daar ten volle toe bereid zijn, mits dat het behoorlijk bewezen werd dat de goederen 
aan de regte eigenaars afgelevert worden, dog zoo lange dat niet gedaan word, er ook 
geen goederen kunnen of zullen afgeleverd worden, en wat de dienaars aangaat, 
dezelve alleen maar op het schip geplaatst zijn, ten einde te zorgen dat 't geene welke 
gearresteerd is, er op blijve terwijl daar alles onder hoord zolange niet bewezen is dat 
er andere eigenaars van de lading zijn als de capitein, gevende voorts in sin en 
substantie hetzelve advijs om te antwoorden aan de advocaten als Van Tets. 

Voegende de commissie hier nog bij, dat en van Tets en Bax beide gezegt hadden 
dat 't geregt van 's Gravendeel alleen maar dede en gedaan had, dat hun als gerecht 
betaamde, en ingeval er was gedaan of nog gedaan wierd hetwelk tegen de wet strijd, 
zulks niet te verhalen is op het gerecht, maar op Buijs 't Hooft en Comp. 

De vergadering dit rapport gehoord hebbende bedankt de commissie voor haar 
moeite en wel uitgerigt werk. - En voorts over hetzelve gedelibereert zijnde, is besloten 
conform de advijsen van Tets en Bax aan de advocaten Mobach en Donker te 
antwoorden, werdende de secretaris daartoe gelast. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e Maart 1801 A0 7 L.B. 

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

dat zij zig hadden vervoegt bij advokaat Van Tets en haar zaak te kennen gegeven, 
dat denzelve zeide van de zaak ook te weten en met advocaat Donker daarover 
gesproken, maar dat 't hem verwonderde dat de ordinaire weg van regten maar niet 
gevolgt wierd, en dus wanneer Buijs 't Hooft en Comp. zig te buiten gingen, waarom 
dezelve dan niet gedagvaart voor 't gerecht van 's Gravendeel. 

Dat de commissie daarop gezegt hadde dat zulks gescheiden zal tegen aan-
staande Vrijdag, verder vragende hoe hij dacht over het arrest, of de goederen ook 
gearresteerd waren. Dat hij daarop hadde geantwoord, dat 't uit de copie bleek dat het 
schip en wat daarbij behoord de capitein en die goederen welke hem toebehooren 
gearresteerd zijn en verder niet, en dat hij derhalve van advijs ware eenvoudig aan de 
advokaten Mobach en Donker te antwoorden op deze wijze.

Is gehoort een mondelinge voordragt door de advocaten Mobachius Quadt en 
Donker Curtius aan dezen gerechte gedaan, houdende in substantie dat deeze 
gerechte zoude verklaren dat eenige goederen geladen in het schip Industrie, gevoerd 
bij Thomas Debman, aan bijzondere inladers waren behoorende, en alzoo als onder 't 
gedaan arrest niet begrepen aan de respective eigenaars zouden moeten volgen.

Waarop gedelibereert zijnde, is besloten dezelve advokaten ten opzigte der questie 
over het arrest tus-schen partijen ontstaande te renvoijeeren na de ordinaris justitie 
onverlet zodanige schriftelijke voordracht als dezelve voor het belang van hunne 
meesters aan deze gerechte zouden vermeenen te kunnen of te moeten doen.

Dat de commissie zig vervolgens had vervoegt bij Buijs 't Hooft en Comp. en 
denzelve gecommuniceert wat er ware gebeurd, voor welke communicatie hij 
bedankte en zeide de procureur Bax nog even te voren te hebben gesproken, dagt dat 
hij nog bij zijn vader zoude zijn en zond een bediende om denzelve. Gekomen zijnde, 
en de commissie met hem over de zaak gesproken hebbende, zonder de voordragt 
van de advocaten hem in handen te geven, zeide Bax dat 't scheen of er spijkers op 
laag eb gezogt wierden, dewijl zij nooit in haar gedagte gehad hadden om de 
goederen welke niet tot het schip en tot de capitein behooren niet te laten volgen, dat 
zij daar ten volle toe bereid zijn, mits dat het behoorlijk bewezen werd dat de goederen 
aan de regte eigenaars afgelevert worden, dog zoo lange dat niet gedaan word, er ook 
geen goederen kunnen of zullen afgeleverd worden, en wat de dienaars aangaat, 
dezelve alleen maar op het schip geplaatst zijn, ten einde te zorgen dat 't geene welke 
gearresteerd is, er op blijve terwijl daar alles onder hoord zolange niet bewezen is dat 
er andere eigenaars van de lading zijn als de capitein, gevende voorts in sin en 
substantie hetzelve advijs om te antwoorden aan de advocaten als Van Tets.

Voegende de commissie hier nog bij, dat en van Tets en Bax beide gezegt hadden 
dat 't geregt van 's Gravendeel alleen maar dede en gedaan had, dat hun als gerecht 
betaamde, en ingeval er was gedaan of nog gedaan wierd hetwelk tegen de wet strijd, 
zulks niet te verhalen is op het gerecht, maar op Buijs 't Hooft en Comp.

De vergadering dit rapport gehoord hebbende bedankt de commissie voor haar 
moeite en wel uitgerigt werk. - En voorts over hetzelve gedelibereert zijnde, is besloten 
conform de advijsen van Tets en Bax aan de advocaten Mobach en Donker te 
antwoorden, werdende de secretaris daartoe gelast. 

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e Maart 1801 A° 7 L.B.

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



Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Maart 18012  

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

De schout geeft te kennen dat de vrouw van Arij Broere een acte verzoekt van 
gedisteleerd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve vezoek geaccordeert en de secretaris 
gelast hetzelve in Ordinaria Forma te bezorgen. 

De burger Bijvank Jan Visser gedagvaart hebbende, vraagt de voorzitter aan hem 
na de reden daarvan, dewelke daarop een geschrift overgaf en zeide daarin vervat te 
zijn hetgeen hij tegen Jan Visser had in te brengen- 

Hetzelve door de secretaris gelezen zijnde, bleek den hoofdzakelijken inhoud te 
zijn, dat er, zolange hij eigenaar ware geweest van zijn huis (dat nu ruim 30 jaren is) 
tusschen Jan Visser en hem verschil is geweest tusschen de scheiding hunner beider 
erven, dat op den 9e November I.I. zijn heining is omgewaaid en hij nu voor eenige 
weken dezelve op de oude ree weder wilde opbouwen, dog daarin verhinder wierd, 
vermits hem door de bode ware geinsinueerd niet verder voort te gaan. 

Dat hij het werk daarop ook heeft gestaakt en zijlieden vervolgens waren 
overeengekomen om beide de erven te laten meeten, en 't geen er dan mogt te kort 
komen, ider naar rato van zijn grootheid zijn aandeel missen, en te groot zijnde het 
tegendeel, en dat doetertijd M. Uitterlinden en H. Diepenhorst ook bereid waren hunne 
erven te laten meten en denkelijk Buurman zulks ook zoude gedan hebben. Dat 
vervolgens de landmeter Van Wapperom door Jan Visser ware ontboden, en al druk 
aan het meten was, eer hij 't wist. Dat hij vervolgens bij Jan Visser in huis geroepen 
zijnde, zig niet weinig verwonderde doe van dat eerste plan wierd afgezien en hem 
aan een ander werd voorgesteld, 't welk voor hem gantsch onaannemelijk was, en dus 
ten gevolge had dat het onafgedaan bleef, dat hij daarop zijn heining hadde doen in 
order brengen, dog dat Pieter van Twist waarschijnelijk per ordre Jan Visser een tak 
van den esseboom die op zijn grond staat, heeft afgehakt, welke de redenen zijn dat 
hij Jan Visser heeft doen dagvaarden. 

Waarop Bijvank verzogt wierd zig te absenteeren en voorts gedelibereert zijnde, is 
op voorstel van de president Bongers geresolveert om van beide partijen voor te 
stellen dat zij ider een neutraal perzoon zullen benoemen die zij verkiezen ten einde 
inspectie te nemen hoe en op welke wijze aan die questie best een einde kan 
gemaakt worden, zoo veel mogelijk ter beider genoegen. Dat die twee perzonen van 
hunne bevindingen en hoe zij denken dat 't verschil behoorde vereffent te worden aan 
Visser en Bijvank zullen kennis geven, indien zij daarmede genoegen nemen de zaak 
afgedaan is, dog indien niet, zijl. elkander dan zodanig in regten kunnen betrekken, als 
zij zullen goedvinden. 

Dit aan Bijvank en P. van Twist, dewelke voor Jan Visser compareerde, voorgesteld 
zijnde, namen daarmede beiden genoegen. 

2 
Voer Meent niet ;miauw. wihid. !omdwaalt' 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Maart 18012

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

De schout geeft te kennen dat de vrouw van Arij Broere een acte verzoekt van 
gedisteleerd.

Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve vezoek geaccordeert en de secretaris 
gelast hetzelve in Ordinaria Forma te bezorgen.

De burger Bijvank Jan Visser gedagvaart hebbende, vraagt de voorzitter aan hem 
na de reden daarvan, dewelke daarop een geschrift overgaf en zeide daarin vervat te 
zijn hetgeen hij tegen Jan Visser had in te brengen-

Hetzelve door de secretaris gelezen zijnde, bleek den hoofdzakelijken inhoud te 
zijn, dat er, zolange hij eigenaar ware geweest van zijn huis (dat nu ruim 30 jaren is) 
tusschen Jan Visser en hem verschil is geweest tusschen de scheiding hunner beider 
erven, dat op den 9e November l.l. zijn heining is omgewaaid en hij nu voor eenige 
weken dezelve op de oude ree weder wilde opbouwen, dog daarin verhinder wierd, 
vermits hem door de bode ware geinsinueerd niet verder voort te gaan.

Dat hij het werk daarop ook heeft gestaakt en zijlieden vervolgens waren 
overeengekomen om beide de erven te laten meeten, en 't geen er dan mogt te kort 
komen, ider naar rato van zijn grootheid zijn aandeel missen, en te groot zijnde het 
tegendeel, en dat doetertijd M. Uitterlinden en H. Diepenhorst ook bereid waren hunne 
erven te laten meten en denkelijk Buurman zulks ook zoude gedan hebben. Dat 
vervolgens de landmeter Van Wapperom door Jan Visser ware ontboden, en al druk 
aan het meten was, eer hij 't wist. Dat hij vervolgens bij Jan Visser in huis geroepen 
zijnde, zig niet weinig verwonderde doe van dat eerste plan wierd afgezien en hem 
aan een ander werd voorgesteld, 't welk voor hem gantsch onaannemelijk was, en dus 
ten gevolge had dat het onafgedaan bleef, dat hij daarop zijn heining hadde doen in 
order brengen, dog dat Pieter van Twist waarschijnelijk per ordre Jan Visser een tak 
van den esseboom die op zijn grond staat, heeft afgehakt, welke de redenen zijn dat 
hij Jan Visser heeft doen dagvaarden.

Waarop Bijvank verzogt wierd zig te absenteeren en voorts gedelibereert zijnde, is 
op voorstel van de president Bongers geresolveert om van beide partijen voor te 
stellen dat zij ider een neutraal perzoon zullen benoemen die zij verkiezen ten einde 
inspectie te nemen hoe en op welke wijze aan die questie best een einde kan 
gemaakt worden, zoo veel mogelijk ter beider genoegen. Dat die twee perzonen van 
hunne bevindingen en hoe zij denken dat 't verschil behoorde vereffent te worden aan 
Visser en Bijvank zullen kennis geven, indien zij daarmede genoegen nemen de zaak 
afgedaan is, dog indien niet, zijl. elkander dan zodanig in regten kunnen betrekken, als 
zij zullen goedvinden.

Dit aan Bijvank en P. van Twist, dewelke voor Jan Visser compareerde, voorgesteld 
zijnde, namen daarmede beiden genoegen.

2
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Is op voorstel van Smits in deliberatie gebragt of de publicatien &c. voor 't vervolg 
op de Kaaij zullen werden aangeplakt en door de meerderheid geresolveerd om ze 
vervolgens te blijven aanplakken bij of aan 't rechthuis, ten ware 'er op de Kaaij een 
plaats te bekomen is, buiten kosten van het dorp, die geschikt is tot dat einde. 

De president Bongers proponeert vooreerst om bij de eerste gelegenheid de leden 
dewelke tot de brandspuit behoren voltallig te maken, alzoo er verscheide aan zijn 
dewelke leden zijn van de Gewapende Burgermacht, en ten tweede om ordre te 
stellen dat vrouw Lamme zorgt dat 't water op de dorpstraat voor haar erf behoorlijk 
werde geloosd, vermits zooals 't nu dikwils is, tegen de goede order strijd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is het eerste voorstel in advijs gehouden tot nadere 
gelegenheid en wat het tweede aangaat geresolveert de bode bij vrouw Lamme te 
zenden en haar aan te zeggen, dat zij zal hebben te zorgen dat voortaan het water 
behoorlijk van de straat kan loosen en dat bij gebreken van dien dat de Municip. 
zodanige maatregelen zal moeten nemen dewelke voor haar onaangenaam zullen 
zijn. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 9 Januarij 1801 No. 4 houdende eerstelijk kennisgeving van het 
decreet van het Vertegenwoordigend lighaam des Bataavschen Volks genomen den 9 
December 1800, inhoudende eenige bepalingen omtrent de uitgeweken gehuwde 
Bataven of deszelvs weduwen, alsmede de ongehuwden en eindelijk omtrent de 
hoogbejaarden dewelke in 's lands dienst zijn verminkt, mitsgaders van zodanigen, 
welke door ziekte of andere physieke gebreken buiten staat zijn zig te geneeren als 
mede bij het begeven van ampten en bedieningen de verdienstelijke Bataven bij 
preferentie te emploijeeren en ten tweede aansch. en last om zig naar gemeld decreet 
te gedragen. 

Aangen. voor notificatie, ten einde er na te handelen. 
Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato uts:a No. 5 inhoudende 

aansch. om  zich overeenkomstig een decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam 
nopens het invorderen van de noch onbetaalde contribuiten uit kragte van het 
Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht van dato 13 Sept. 1796 
exactelijk te gedragen, en daarvan bij publicatie of notificatie aan de ingezetenen 
kennis te geven. Aangen. indien er algemeen aan voldaan word, deze verg. zig ook 
dien conform zal gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 3 Febr. 1801 No. 4 
inhoudende kennisgeving van een missive van den agent van inwendige politie 
betrekkelijk den perzoon van Hendrik Breukelman, op de voorpoorte van den Hove 
Civiliter gearresteerd geweest zijnde, en tot op de grenze van dit gemeene best door 
hem agent getransporteerd met last om niet weder op dit territoir te komen, dan na 
den algemeene vrede, en voorts aansch. indien denzelve Hendrik Breukelman zich 
mogt verstouten weder binnen deze republiek te komen, en ontdekt wordende, 
dadelijk civiliter te arresteeren of doen arresteeren en daarvan ten spoedigsten aan 
het agentschap van politie alsmede aan gemeld bestuur kennis te geven, zijnde bij die 
aansch. gevoegt zijn signalement. Aangen. zig dien conform te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 6 Feb. 1801 No. 1 
houdende aansch. om  ten spoedigsten te disponeeren op de verzoeken van de 
zodanigen als welke zig voor den 31 Julij 1798 ter inschrijving in het openbaar 
stemregister dezer gemeente hebben aangegeven, dog als toen niet zijn 

Is op voorstel van Smits in deliberatie gebragt of de publicatien &c. voor 't vervolg 
op de Kaaij zullen werden aangeplakt en door de meerderheid geresolveerd om ze 
vervolgens te blijven aanplakken bij of aan 't rechthuis, ten ware 'er op de Kaaij een 
plaats te bekomen is, buiten kosten van het dorp, die geschikt is tot dat einde.

De president Bongers proponeert vooreerst om bij de eerste gelegenheid de leden 
dewelke tot de brandspuit behoren voltallig te maken, alzoo er verscheide aan zijn 
dewelke leden zijn van de Gewapende Burgermacht, en ten tweede om ordre te 
stellen dat vrouw Lamme zorgt dat 't water op de dorpstraat voor haar erf behoorlijk 
werde geloosd, vermits zooals 't nu dikwils is, tegen de goede order strijd.

Waarop gedelibereert zijnde, is het eerste voorstel in advijs gehouden tot nadere 
gelegenheid en wat het tweede aangaat geresolveert de bode bij vrouw Lamme te 
zenden en haar aan te zeggen, dat zij zal hebben te zorgen dat voortaan het water 
behoorlijk van de straat kan loosen en dat bij gebreken van dien dat de Municip. 
zodanige maatregelen zal moeten nemen dewelke voor haar onaangenaam zullen 
zijn.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 9 Januarij 1801 No. 4 houdende eerstelijk kennisgeving van het 
decreet van het Vertegenwoordigend lighaam des Bataavschen Volks genomen den 9 
December 1800, inhoudende eenige bepalingen omtrent de uitgeweken gehuwde 
Bataven of deszelvs weduwen, alsmede de ongehuwden en eindelijk omtrent de 
hoogbejaarden dewelke in 's lands dienst zijn verminkt, mitsgaders van zodanigen, 
welke door ziekte of andere physieke gebreken buiten staat zijn zig te geneeren als 
mede bij het begeven van ampten en bedieningen de verdienstelijke Bataven bij 
preferentie te emploijeeren en ten tweede aansch. en last om zig naar gemeld decreet 
te gedragen.

Aangen. voor notificatie, ten einde er na te handelen.
Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato uts:a No. 5 inhoudende 

aansch. om zich overeenkomstig een decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam 
nopens het invorderen van de noch onbetaalde contribuiten uit kragte van het 
Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht van dato 13 Sept. 1796 
exactelijk te gedragen, en daarvan bij publicatie of notificatie aan de ingezetenen 
kennis te geven. Aangen. indien er algemeen aan voldaan word, deze verg. zig ook 
dien conform zal gedragen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 3 Febr. 1801 No. 4 
inhoudende kennisgeving van een missive van den agent van inwendige politie 
betrekkelijk den perzoon van Hendrik Breukelman, op de voorpoorte van den Hove 
Civiliter gearresteerd geweest zijnde, en tot op de grenze van dit gemeene best door 
hem agent getransporteerd met last om niet weder op dit territoir te komen, dan na 
den algemeene vrede, en voorts aansch. indien denzelve Hendrik Breukelman zich 
mogt verstouten weder binnen deze republiek te komen, en ontdekt wordende, 
dadelijk civiliter te arresteeren of doen arresteeren en daarvan ten spoedigsten aan 
het agentschap van politie alsmede aan gemeld bestuur kennis te geven, zijnde bij die 
aansch. gevoegt zijn signalement. Aangen. zig dien conform te gedragen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 6 Feb. 1801 No. 1 
houdende aansch. om ten spoedigsten te disponeeren op de verzoeken van de 
zodanigen als welke zig voor den 31 Julij 1798 ter inschrijving in het openbaar 
stemregister dezer gemeente hebben aangegeven, dog als toen niet zijn 



aangenomen. Aangenomen voor notificatie, vermits zodanige perzonen zich alhier niet 
bevinden. 

Is gel. een extract uit de notulen van voormeld bestuur, d.d. 10 Feb. 1801, No. 3 
houdende kennisgeving van het besluit van het Vertegenwoordigend Lighaam van 
dato 29 Januari] I.I. relatif de niet stemgeregtigde amptenaren, bedienden en 
gepensioneerden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato als boven No. 10, 
inhoudende dat in het verzoek door het gemeentebestuur dezer dorpe per missive 
den 5 Februarij I.I. gedaan, niet kan werden getreden, als zijnde het verleenen van de 
gevraagde authorisatie niet van het ressort dier vergadering. Aangenomen voor 
notificatie en geresolveert hetzelfde verzoek te doen aan het Wetgevend Lighaam. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 17 Feb. 1801 No. 1 
inhoudende kennis geving van een missive van den agent van oorlog betrekli]k de 
handelwijze welke de wervers of verlofgangers van 's lands Armee zullen gehouden 
zijn in agt te nemen, alsmede hoe de Municipaliteiten zig omtrent hun zullen moeten 
gedragen, met aansch. en last daarnaar zooveel hun ider aangaat, bij voorkomende 
gelegenheden te handelen. Aangenomen conform te doen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 2 maart 1801 No. 2, 
inhoudende kennisgeving van een missive van den agent van finantien, en 
dientengevolge een toezending van een convenabel getal waarschuwingen, ten einde 
dezelve onverwijld aan de huizen der ingezetenen te doen rondbrengen. Aangenomen 
voor notificatie, vermits daaraan bij het ontfangen derzelve reeds is voldaan. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 30e Maart 1801. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 30e 
Maart 1801, absent Bijvank. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en geteekent. 
Is gelezen en request van Willem Rudolph Koopman, woonende te Embten, 

tendeerende om te mogen hebben letteren requisitoir aan de Kamer Judicieel der stad 
Dordrecht ten einde Buijs 't Hooft en Comp. kooplieden te Dordrecht door één der 
gezworen kamerbewaarders derzelve kamer te dagvaarden voor dezen geregte tegen 
Vrijdag den 3e April 1801 des namiddags ten 4 uuren. 

Waarop gedelibereert zijnde is hetzelve verzoek geaccordeert en de sec. gelast 
dezelve letteren requisitoir aan gemelde Kamer Judicieel te expediëeren. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 27 Februarij 1801, No. 7 houdende een besluit van den agent van 
oorlog dat alle commandeerende officieren van guarnisoenen bij hun arrivement in de 
eene of andere plaats dadelijk aan de president van het Gemeente Bestuur, hetzij in 
perzoon ofwel schriftelijk zullen kennisgeven dat zij 't guarnisoen commandeeren en 
dat zulks ook gescheiden zal zoo dikwils er een ander officier het commando op zig 
neemt. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 3 Maart 1801, No. 4 
houdende kennisgeving van een missive van den agent van oorlog, betrekkelijk de 
kleding der militairen, dat zulks gescheide uit inlandsche gefabriceerde stoffen 
vervaardigt en voorts aanschrijving en last aan alle Gemeente Bestuuren om zig bij 

aangenomen. Aangenomen voor notificatie, vermits zodanige perzonen zich alhier niet 
bevinden.

Is gel. een extract uit de notulen van voormeld bestuur, d.d. 10 Feb. 1801, No. 3 
houdende kennisgeving van het besluit van het Vertegenwoordigend Lighaam van 
dato 29 Januarij l.l. relatif de niet stemgeregtigde amptenaren, bedienden en 
gepensioneerden. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato als boven No. 10, 
inhoudende dat in het verzoek door het gemeentebestuur dezer dorpe per missive 
den 5 Februarij l.l. gedaan, niet kan werden getreden, als zijnde het verleenen van de 
gevraagde authorisatie niet van het ressort dier vergadering. Aangenomen voor 
notificatie en geresolveert hetzelfde verzoek te doen aan het Wetgevend Lighaam.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 17 Feb. 1801 No. 1 
inhoudende kennis geving van een missive van den agent van oorlog betreklijk de 
handelwijze welke de wervers of verlofgangers van 's lands Armee zullen gehouden 
zijn in agt te nemen, alsmede hoe de Municipaliteiten zig omtrent hun zullen moeten 
gedragen, met aansch. en last daarnaar zooveel hun ider aangaat, bij voorkomende 
gelegenheden te handelen. Aangenomen conform te doen.

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 2 maart 1801 No. 2, 
inhoudende kennisgeving van een missive van den agent van finantien, en 
dientengevolge een toezending van een convenabel getal waarschuwingen, ten einde 
dezelve onverwijld aan de huizen der ingezetenen te doen rondbrengen. Aangenomen 
voor notificatie, vermits daaraan bij het ontfangen derzelve reeds is voldaan.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 30e Maart 1801.

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

Vergadering gehouden op Maandag den 30e 
Maart 1801, absent Bijvank.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteert en geteekent.
Is gelezen en request van Willem Rudolph Koopman, woonende te Embten, 

tendeerende om te mogen hebben letteren requisitoir aan de Kamer Judicieel der stad 
Dordrecht ten einde Buijs 't Hooft en Comp. kooplieden te Dordrecht door één der 
gezworen kamerbewaarders derzelve kamer te dagvaarden voor dezen geregte tegen 
Vrijdag den 3e April 1801 des namiddags ten 4 uuren.

Waarop gedelibereert zijnde is hetzelve verzoek geaccordeert en de sec. gelast 
dezelve letteren requisitoir aan gemelde Kamer Judicieel te expediëeren.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 27 Februarij 1801, No. 7 houdende een besluit van den agent van 
oorlog dat alle commandeerende officieren van guarnisoenen bij hun arrivement in de 
eene of andere plaats dadelijk aan de president van het Gemeente Bestuur, hetzij in 
perzoon ofwel schriftelijk zullen kennisgeven dat zij 't guarnisoen commandeeren en 
dat zulks ook gescheiden zal zoo dikwils er een ander officier het commando op zig 
neemt. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 3 Maart 1801, No. 4 
houdende kennisgeving van een missive van den agent van oorlog, betrekkelijk de 
kleding der militairen, dat zulks gescheide uit inlandsche gefabriceerde stoffen 
vervaardigt en voorts aanschrijving en last aan alle Gemeente Bestuuren om zig bij 



voorkomende gelegenheden naar deszelvs inhoud exactelijk te gedragen. 
Aangenomen conform zig te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 10 maart 1801 No. 2 
houdende kennisgeving dat de geemploijeerdens aan de brandspuit, welke tevens 
leden der Gewapende Burgermacht zijn, in tijden dat zij het, hetzij bij werkelijke 
ontstane brand, hetzij bij exercitie, met de spuijt, wanneer zij tegelijkertijd tot eenige 
dienst als gewapend burger mogten zijn of worden gerequireerd, van laatstgemelden 
dienst in dat geval zullen zijn verschoond, mits doende blijken, dat zij werkelijk op dien 
tijd bij de brandspuit hebben geadsisteerd, en voorts aansch. om  te zorgen dat de 
geëmploijeerdens aan de brandspuit bij vervolg zooveel mogelijk worden genomen uit 
die burgers welke niet in de termen vallen om tot den burgerwapendienst te kunnen 
werden gerequireerd. Aangenomen dien conform te handelen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld Bestuur, dato 13 maart 1801 No. 
2 houdende aansch. om  naar vier perzonen daarin genoemt, welke zelve verdagt 
worden gehouden van medepligtig te zijn aan den aanslag op het leven van den 
eersten Consul der Fransche Republiek, den 24e December I.I. getenteert, het 
naaukeurigst en spoedigst onderzoek te doen. Die, of een van hun vindende, dadelijk 
aan te houden en aan den commandant der Fransche troupes, waar dezelve in 
guarnisoen zijn, of anderzints ter naaster plaatze onder secuur geleide over te geven, 
en daarvan gemeld bestuur ten aller spoedigsten te verwittigen, zijnde de 
signalementen van dezelve perzonen daarbij gevoegt. Aangenomen zig daarna te 
gedragen. 

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato 17 Maart 1801, No. 4 
en 5, houdende eenige bijzonderheden betrekkelijk de oproeping van de 
stemgeregtigde burgers, tot de verkiezing van leden voor de Gemeente Bestuuren en 
gevolmagtigde uit de stembevoegde burgers, tegen den 7 April aanstaande. 

Vermits zulks op de gestelde tijd geen voortgang zal hebben, is dezelve voor 
notificatie aangenomen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 20 Maart 1801 No. 3 
houdende aanschrijving hoe en op welke wijze de uitkeering of vergoeding der 
monteeringen moet gescheiden door gewapende burgers, welke het beslag bekomen, 
en welke daarvan geheel uitgezonderd en vrijgesteld zijn. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 20 maart 1801 No. 4 
houdende kennisgeving dat door den agent van Oorlog de Generaal Major van 
Helden op qualificatie van het Uitvoerend Bewind is geauthoriseerd tot het 
vervaardigen van eene duidelijke en uitvoerige iteneraire voor deze republiek, 
bevattende de afstand van de eene plaats tot den andere, hoe de wegen in alle 
Saisoenen zijn, de groote der gemeenten, het getal der paarden en rijtuigen die zij 
desnoods kunnen furneeren, de rivieren die het land doorsnijden, welke vaartuigen en 
hoeveele daartoe gebruikt werden, de gwone diepte van het water, waar de overtogt 
het gemakkelijkst is, hoe men ze passeerd en zovoorts, alsmede aansch. om  
deswegens geadieerd zijnde, aan de generaal Major van Helden te suppediteeren en 
doen suppediteeren alle zodanige informatien als hij nodig zal hebben te verzoeken. 
Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Eindelijk is naar deliberatie unaniem geresolveert, om aan den agent van inwendige 
policie een missive te zenden over het lastenschrift getijteld Algemeene Schuimspaan, 

voorkomende gelegenheden naar deszelvs inhoud exactelijk te gedragen. 
Aangenomen conform zig te gedragen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 10 maart 1801 No. 2 
houdende kennisgeving dat de geemploijeerdens aan de brandspuit, welke tevens 
leden der Gewapende Burgermacht zijn, in tijden dat zij het, hetzij bij werkelijke 
ontstane brand, hetzij bij exercitie, met de spuijt, wanneer zij tegelijkertijd tot eenige 
dienst als gewapend burger mogten zijn of worden gerequireerd, van laatstgemelden 
dienst in dat geval zullen zijn verschoond, mits doende blijken, dat zij werkelijk op dien 
tijd bij de brandspuit hebben geadsisteerd, en voorts aansch. om te zorgen dat de 
geëmploijeerdens aan de brandspuit bij vervolg zooveel mogelijk worden genomen uit 
die burgers welke niet in de termen vallen om tot den burgerwapendienst te kunnen 
werden gerequireerd. Aangenomen dien conform te handelen.

Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld Bestuur, dato 13 maart 1801 No. 
2 houdende aansch. om naar vier perzonen daarin genoemt, welke zelve verdagt 
worden gehouden van medepligtig te zijn aan den aanslag op het leven van den 
eersten Consul der Fransche Republiek, den 24e December l.l. getenteert, het 
naaukeurigst en spoedigst onderzoek te doen. Die, of een van hun vindende, dadelijk 
aan te houden en aan den commandant der Fransche troupes, waar dezelve in 
guarnisoen zijn, of anderzints ter naaster plaatze onder secuur geleide over te geven, 
en daarvan gemeld bestuur ten aller spoedigsten te verwittigen, zijnde de 
signalementen van dezelve perzonen daarbij gevoegt. Aangenomen zig daarna te 
gedragen.

Is gelezen een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato 17 Maart 1801, No. 4 
en 5, houdende eenige bijzonderheden betrekkelijk de oproeping van de 
stemgeregtigde burgers, tot de verkiezing van leden voor de Gemeente Bestuuren en 
gevolmagtigde uit de stembevoegde burgers, tegen den 7 April aanstaande. 

Vermits zulks op de gestelde tijd geen voortgang zal hebben, is dezelve voor 
notificatie aangenomen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 20 Maart  1801 No. 3 
houdende aanschrijving hoe en op welke wijze de uitkeering of vergoeding der 
monteeringen moet gescheiden door gewapende burgers, welke het beslag bekomen, 
en welke daarvan geheel uitgezonderd en vrijgesteld zijn. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 20 maart 1801 No. 4 
houdende kennisgeving dat door den agent van Oorlog de Generaal Major van 
Helden op qualificatie van het Uitvoerend Bewind is geauthoriseerd tot het 
vervaardigen van eene duidelijke en uitvoerige iteneraire voor deze republiek, 
bevattende de afstand van de eene plaats tot den andere, hoe de wegen in alle 
Saisoenen zijn, de groote der gemeenten, het getal der paarden en rijtuigen die zij 
desnoods kunnen furneeren, de rivieren die het land doorsnijden, welke vaartuigen en 
hoeveele daartoe gebruikt werden, de gwone diepte van het water, waar de overtogt 
het gemakkelijkst is, hoe men ze passeerd en zovoorts, alsmede aansch. om 
deswegens geadieerd zijnde, aan de generaal Major van Helden te suppediteeren en 
doen suppediteeren alle zodanige informatien als hij nodig zal hebben te verzoeken. 
Aangenomen daaraan te zullen voldoen.

Eindelijk is naar deliberatie unaniem geresolveert, om aan den agent van inwendige 
policie een missive te zenden over het lastenschrift getijteld Algemeene Schuimspaan, 



of Leesgierige Nacourant, mitsgaders aan hem agent een exemplaar van hetzelve 
daarnevens te doen toekomen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e April 1801. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e April 1801, absent Bongers. 

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

De voorzitter zegt, dat Teunis Eland en Zeger Robbemond zich bij hem hebben 
gevoegt met kennisgeving van haar onvermogen om veertien guldens te kunnen 
betalen tot vergoeding hunner monteeringen en verzoek om ider een certificaat te 
mogen hebben, ten dien einde gegrond op de aansch. van het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas. Waarop gedelibereert zijnde, is hun hetzelve verzoek 
geaccordeerd en de sec. gelast hun ider een certificaat te bezorgen. 

De voorzitter geeft kennis dat de klapwakers hem gezegt hebben, dat er eenige 
perzonen zijn die nalatig blijven in het betalen van het klapwakersgeld en welke 
perzonen door hem worden genoemd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat dezelve tot haar pligt behooren 
gebragt te worden, werdende de wijze hoe aan de voorzitter overgelaten, dewelke 
daarop aan de bode order gaf om bij die perzonen ten dien einde te gaan en onder 
anderen Pieter Adr. Kranendonk aan te zeggen om binnen 3 maal 24 uuren te 
betalen, en bij foute van dien er zal gezorgt worden dat hij bij parate execuite of 
pandhaling tot zijn pligt werd gebragt. 

Alsmede diezelve boodschap te doen bij den Bovelander die in het huis van 
Cornelis van der Linden woond. 

Is gecompareert David den Hartog, zijnde gedagvaart door Jan van der Heijden te 
Dordt, dog vermits Van der Heijden niet prezent ware, is aan den Hartog gezegt dat er 
aan de zaak waarover hij geciteert ware, niets kan werden gedaan, dog dat hij 
intusschen voor zijn verzuim op een redelijke wijze ten laste van Van der Heijden kan 
rekenen. 

Zijn gecompareerd Pieter van Bruggen en Jan Kooijmans, te kennen gevende 
geinformeert te zijn dat de wed. van Ham haar keet tegen Meij heeft verhuurd, en 
dezelve onbewoonbaar zijnde, verzoeken zijl. aan deze verg. dat er tog gezorgt worde 
dat er niemand in kome wonen, tenzij dezelve eerst in zodanige staat gebragt werde 
dat er geen ongelukken van te duchten zijn. 

Waarop gedelibereert zijnde, is aan hun gezegt dat daarvoor zal werden gezorgt en 
is voorts de bode gelast haar aan te zeggen de keet niet te laten bewonen, tenzij 
tevoren behoorlijk in zodanige staat gebracht zij, dat er geen ongelukken te wagten 
zijn. 

De secretaris geeft te kennen dat de wed. Jacobus Noteboom verzoekt een acte 
als kleine kramer in zout. Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en 
de sec. gelast haar zodanige acte te bezorgen. 

Is gelezen een missive van den president en Raden in den Hove van Justitie over 
de Voormalige Gewesten Holland en Zeeland van dato 4 April 1801, inhoudende 
copie van een decreet door het Vertegenwoordigend Lighaam op den 27e Februarij I.I. 

of Leesgierige Nacourant, mitsgaders aan hem agent een exemplaar van hetzelve 
daarnevens te doen toekomen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent, den 15e April 1801.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e April 1801, absent Bongers.

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

De voorzitter zegt, dat Teunis Eland en Zeger Robbemond zich bij hem hebben 
gevoegt met kennisgeving van haar onvermogen om veertien guldens te kunnen 
betalen tot vergoeding hunner monteeringen en verzoek om ider een certificaat te 
mogen hebben, ten dien einde gegrond op de aansch. van het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas. Waarop gedelibereert zijnde, is hun hetzelve verzoek 
geaccordeerd en de sec. gelast hun ider een certificaat te bezorgen.

De voorzitter geeft kennis dat de klapwakers hem gezegt hebben, dat er eenige 
perzonen zijn die nalatig blijven in het betalen van het klapwakersgeld en welke 
perzonen door hem worden genoemd.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat dezelve tot haar pligt behooren 
gebragt te worden, werdende de wijze hoe aan de voorzitter overgelaten, dewelke 
daarop aan de bode order gaf om bij die perzonen ten dien einde te gaan en onder 
anderen Pieter Adr. Kranendonk aan te zeggen om binnen 3 maal 24 uuren te 
betalen, en bij foute van dien er zal gezorgt worden dat hij bij parate execuite of 
pandhaling tot zijn pligt werd gebragt.

Alsmede diezelve boodschap te doen bij den Bovelander die in het huis van 
Cornelis van der Linden woond.

Is gecompareert David den Hartog, zijnde gedagvaart door Jan van der Heijden te 
Dordt, dog vermits Van der Heijden niet prezent ware, is aan den Hartog gezegt dat er 
aan de zaak waarover hij geciteert ware, niets kan werden gedaan, dog dat hij 
intusschen voor zijn verzuim op een redelijke wijze ten laste van Van der Heijden kan 
rekenen.

Zijn gecompareerd Pieter van Bruggen en Jan Kooijmans, te kennen gevende 
geinformeert te zijn dat de wed. van Ham haar keet tegen Meij heeft verhuurd, en 
dezelve onbewoonbaar zijnde, verzoeken zijl. aan deze verg. dat er tog gezorgt worde 
dat er niemand in kome wonen, tenzij dezelve eerst in zodanige staat gebragt werde 
dat er geen ongelukken van te duchten zijn.

Waarop gedelibereert zijnde, is aan hun gezegt dat daarvoor zal werden gezorgt en 
is voorts de bode gelast haar aan te zeggen de keet niet te laten bewonen, tenzij 
tevoren behoorlijk in zodanige staat gebracht zij, dat er geen ongelukken te wagten 
zijn.

De secretaris geeft te kennen dat de wed. Jacobus Noteboom verzoekt een acte 
als kleine kramer in zout. Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en 
de sec. gelast haar zodanige acte te bezorgen.

Is gelezen een missive van den president en Raden in den Hove van Justitie over 
de Voormalige Gewesten Holland en Zeeland van dato 4 April 1801, inhoudende 
copie van een decreet door het Vertegenwoordigend Lighaam op den 27e Februarij l.l. 



genomen van denzelven inhoud als de aansch. van het Departementaal Bestuur van 
Schelde en Maas van dato 20e Maart 1801 No. 3. Zie de notulen der voorg. verg. 
Aangen. voor notificatie. 

Den 30e April is na deliberatie geresolveert de voorjaarsbrandschouw te doen op 
Zaturdag den 16e Meij 1801 des voormiddags 10 uuren en de brandspuit te 
probeeren tenzelver dage des namiddags ten 3 uren door de wijk van de buurten 
Noordvoortstraat, Kerkstraten, Langestraat Rijkestraat en het overige van het dorp. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 11e Meij 1801. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Maandag 
den 11e Meij 1801. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend. 

De voorzitter zegt dat hij van de perzonen dewelke nalatig zijn gebleven in het 
betalen van haar klapwakersgeld en welke in de vorige notulen zijn opgegeven, 
hetzelve heeft ontfangen. 

Alsmede dat hij vernomen heeft dat de keet van de wed. van Ham word bewoond, 
schoon nog niet gerepareerd. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd nog deze 
week zulks af te wagten, dog aanstaande Zaturdag bij het doen der brandschouw 
informatie te nemen. 

Voorts zegt de voorzitter dat Grietje Bussem zig bij hem heeft vervoegt met verzoek 
om een collecte te mogen doen ten einde een huisje of wooningjen daardoor te 
verkrijgen en dat hij haar geantwoord hadde, geen magt te hebben om zulks te 
permitteeren, vermits dat van de municip. afhangt en er door dezelve een besluit is 
genomen om niemant tot het doen van een collecte te permitteeren, ten ware het van 
hoger bestuur werde gelast, dog dat hij ten overvloede het aan de Municip. wel wilde 
voorstellen, gelijk hij nu dede. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert bij het 
voorz. besluit te persisteeren en dus het verzoek gewezen van de hand. 

De schout communiceert dat bij het aanteekenen van Jacob de Jong in het dorp 
geschoten zijnde, hij ingevolge de publicatie daar tegens gedaan, zig heeft begeven 
naar de Kaaij, dat hij bij de schuit komende, dewelke in de haven lei en aan de wal 
vastgemaakt ware, niemant zag, vermits zommige waren weggelopen en andere zig in 
de schuit verborgen hielden, dat hij hadde geroepen, maar geen antwoord hadde 
bekomen, dat hij twee geweeren daar vindende heeft medegenomen en voorts door 
de bode drie perzonen heeft doen bekeuren die hij zeker weet dat geschoten hebben 
op grond van de publicatie daar tegens gedaan, alsmede de dorpskeuren, met name 
Jan de Jong, Izaak J.Se. Overweel en Johs Aardoom, en dat de bode ook nog hadde 
bekeurt Willem van Ham, dewelke ook, zoo de bode zegt, mede heeft geschoten, dat 
hij ze 3 maal 24 uuren tijd heeft gegeven tot de voldoening, dog dat er tot nog toe -
niemant die heeft betaald. 

Waarop gedelibereert zijnde, is het verrigte van de schout geapprobeert en 
geresolveert vol te houden en dus de boetens in te vorderen zonder eenige 
verschoning. 

Voorts zegt de schout dat Cornelis den Boer bekeurt zijnde over het lopen van 
zeven beesten in het dorp over de straten en dus ingevolge de dorpskeur voor zeven 
ponden te XL Groten het Pond dezelve boete ook nog niet heeft betaalt. Waarop 
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de schuit verborgen hielden, dat hij hadde geroepen, maar geen antwoord hadde 
bekomen, dat hij twee geweeren daar vindende heeft medegenomen en voorts door 
de bode drie perzonen heeft doen bekeuren die hij zeker weet dat geschoten hebben 
op grond van de publicatie daar tegens gedaan, alsmede de dorpskeuren, met name 
Jan de Jong, Izaak J.Se. Overweel en Johs Aardoom, en dat de bode ook nog hadde 
bekeurt Willem van Ham, dewelke ook, zoo de bode zegt, mede heeft geschoten, dat 
hij ze 3 maal 24 uuren tijd heeft gegeven tot de voldoening, dog dat er tot nog toe -
niemant die heeft betaald.

Waarop gedelibereert zijnde, is het verrigte van de schout geapprobeert en 
geresolveert vol te houden en dus de boetens in te vorderen zonder eenige 
verschoning.

Voorts zegt de schout dat Cornelis den Boer bekeurt zijnde over het lopen van 
zeven beesten in het dorp over de straten en dus ingevolge de dorpskeur voor zeven 
ponden te XL Groten het Pond dezelve boete ook nog niet heeft betaalt. Waarop 



gedelibereert zijnde, is geresolveert de bode direct naar C. den Boer te zenden voor 
die boete. Met dat gevolg dat hij zonder betaling terugkwam met kennisgeving dat de 
vrouw van C. den Boer gezegt hadde, noch niet te zullen betalen, werdende doe 
geresolveert hem te doen dagvaarden tegen aanstaande Zaturdag den 16e Meij 1801 
als lopende partij voor deze vergadering. 

Vervolgens werden de lijsten der manschappen behorende tot de brandspuit 
geresumeerd en de ontbrekende aangevuld en in ordre gebragt en voorts geresolveert 
nog dertig nieuwe leertjens te laten maken en te doen teekenen alsmede nog 60 
reglementen te doen drukken. 

Is gel. een missive van den agent van inwendige politie van dato 15 April 1801 
inhoudende dat bij hem onze missive van 31e Maart I.I. met toezending van nummer 
36 van het weekblad getijteld Algemene Schuimspaan of Leesgierige Nacourant ware 
ontfangen en dat hij onder approbatie van de activiteit dezer vergadering dezelve te 
kennis geeft dat de autheurs en uitgevers van dat en dergelijke schriften reeds 
herhaalde reizen door hem zijn onderhouden en dat hij vertrouwt dat door deze 
vergadering bij vervolg wel een wakend oog op 't verspreiden van zulke en dierglijke 
geschriften zal werden gehouden. Aangenomen voor notificatie om in het vervolg aan 
het verzoek daarin vervat te voldoen. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 16e Meij de vergadering bijeen zijnde, communiceert de schout dat er nog 
geen een van de schieters heeft betaald en dat hij ze daarom heeft doen dagvaarden 
tegen heden morgen ten half tien uren, dog dat na de dagvaarding Jacob de Jong 
hem gezegt heeft voor zijn broeder te zullen betalen en de bode dat zijn neef Izaak 
Jse. Overweel zal betalen en zo niet dat hij het dan voor hem zal doen, vragende dus 
hoe er nu met de overige twee moet werden gehandeld. Waarop gedelibereert zijnde, 
zegt Bongers dat zij zonder eenige bedenking de boete moeten betalen, hetwelk de 
gehele vergadering met hem eens ware, dog voegt hij erbij, de schout is ook verpligt 
te betalen, vermits hij meermalen in zijn tuijn heeft geschoten naar het gevogelte en 
dus daardoor de wet ook overtreden. 

De schout erkent dat dat waarheid is, dat hij meermalen naar het gevogelte in zijn 
tuijn geschoten heeft, dog zegt niet te kunnen geloven dat de intentie van de 
dorpskeur is dat men benadeeld wordende door het gevogelte, dezelve niet zoude 
mogen schieten. Dog Bongers hield hem sterk bij zijn woord en de schout betaald de 
boete oogenbli kl ij k. 

En voorts werd geresolveerd, vermits Willem van Ham nog Johannes Aardoom niet 
compareeren, door de bode mondeling te doen sommeeren om de boete binnen 24 
uuren te betalen, en bij foute van dien zijlieden door middelen van regten tot de 
betaling zullen werden genoodzaakt met de kosten. 

Cornelis den Boer gedagvaard zijnde tegen half een uur en niet compareerende, en 
nu wederom twee beesten en een paard over dorpstraat gelopen hebbende, word in 
omvraag gebragt, of hij daarvoor nu ook zal werden bekeurd. Met dat gevolg, dat de 
meerderheid ervoor ware om zulks nu niet te doen, maar hem te sommeeren door de 
bode, om binnen 24 uuren de f 7:-:-, waarvoor hij reeds is bekeurd, te betalen, op 
poene van door gepaste regtsmiddelen te worden geconstringeerd met de kosten. 

Is gel. een missive van Mr. Donker Curtius, advocaat te Dordrecht, inhoudende 
vernomen te hebben dat zijn confrere Hoijnck van Papendrecht, zijn pleitmemorie met 

gedelibereert zijnde, is geresolveert de bode direct naar C. den Boer te zenden voor 
die boete. Met dat gevolg dat hij zonder betaling terugkwam met kennisgeving dat de 
vrouw van C. den Boer gezegt hadde, noch niet te zullen betalen, werdende doe 
geresolveert hem te doen dagvaarden tegen aanstaande Zaturdag den 16e Meij 1801 
als lopende partij voor deze vergadering.

Vervolgens werden de lijsten der manschappen behorende tot de brandspuit 
geresumeerd en de ontbrekende aangevuld en in ordre gebragt en voorts geresolveert 
nog dertig nieuwe leertjens te laten maken en te doen teekenen alsmede nog 60 
reglementen te doen drukken.

Is gel. een missive van den agent van inwendige politie van dato 15 April 1801 
inhoudende dat bij hem onze missive van 31e Maart l.l. met toezending van nummer 
36 van het weekblad getijteld Algemene Schuimspaan of Leesgierige Nacourant ware 
ontfangen en dat hij onder approbatie van de activiteit dezer vergadering dezelve te 
kennis geeft dat de autheurs en uitgevers van dat en dergelijke schriften reeds 
herhaalde reizen door hem zijn onderhouden en dat hij vertrouwt dat door deze 
vergadering bij vervolg wel een wakend oog op 't verspreiden van zulke en dierglijke 
geschriften zal werden gehouden. Aangenomen voor notificatie om in het vervolg aan 
het verzoek daarin vervat te voldoen.

Waarna de vergadering scheide.

Den 16e Meij de vergadering bijeen zijnde, communiceert de schout dat er nog 
geen een van de schieters heeft betaald en dat hij ze daarom heeft doen dagvaarden 
tegen heden morgen ten half tien uren, dog dat na de dagvaarding Jacob de Jong 
hem gezegt heeft voor zijn broeder te zullen betalen en de bode dat zijn neef Izaak 
Jse. Overweel zal betalen en zo niet dat hij het dan voor hem zal doen, vragende dus 
hoe er nu met de overige twee moet werden gehandeld. Waarop gedelibereert zijnde, 
zegt Bongers dat zij zonder eenige bedenking de boete moeten betalen, hetwelk de 
gehele vergadering met hem eens ware, dog voegt hij erbij, de schout is ook verpligt 
te betalen, vermits hij meermalen in zijn tuijn heeft geschoten naar het gevogelte en 
dus daardoor de wet ook overtreden.

De schout erkent dat dat waarheid is, dat hij meermalen naar het gevogelte in zijn 
tuijn geschoten heeft, dog zegt niet te kunnen geloven dat de intentie van de 
dorpskeur is dat men benadeeld wordende door het gevogelte, dezelve niet zoude 
mogen schieten. Dog Bongers hield hem sterk bij zijn woord en de schout betaald de 
boete oogenbliklijk.

En voorts werd geresolveerd, vermits Willem van Ham nog Johannes Aardoom niet 
compareeren, door de bode mondeling te doen sommeeren om de boete binnen 24 
uuren te betalen, en bij foute van dien zijlieden door middelen van regten tot de 
betaling zullen werden genoodzaakt met de kosten.

Cornelis den Boer gedagvaard zijnde tegen half een uur en niet compareerende, en 
nu wederom twee beesten en een paard over dorpstraat gelopen hebbende, word in 
omvraag gebragt, of hij daarvoor nu ook zal werden bekeurd. Met dat gevolg, dat de 
meerderheid ervoor ware om zulks nu niet te doen, maar hem te sommeeren door de 
bode, om binnen 24 uuren de f 7:-:-, waarvoor hij reeds is bekeurd, te betalen, op 
poene van door gepaste regtsmiddelen te worden geconstringeerd met de kosten.

Is gel. een missive van Mr. Donker Curtius, advocaat te Dordrecht, inhoudende 
vernomen te hebben dat zijn confrere Hoijnck van Papendrecht, zijn pleitmemorie met 



de stukken, behoorende tot het pleijdooi van 30 april I.I. nog niet heeft overgegeven, 
dat zulks geheel onbetamelijk is, en hij dus verzoekt, dat deze geregte dezelve 
stukken ten eersten opvraagt, en ingeval dezelve stukken dan nog agterblijven, het 
gerecht alleen adviseerend en vonnist op de door hem overgegeven stukken. 

Waarop gedelibereert zijnde, en de secretaris kennisgevende dat hij I.I. donderdag 
tweemaal en gisteren eens bij de advocaat Hoijnck om de stukken heeft geweest, en 
denzelve belooft heeft dezelve voor gisterenavond te zullen zenden, is geresolveert 
hem een missive te zenden van dezen inhoud: indien hij op die dag als bij hem de 
brief word ontfangen de stukken niet zend, alsdan deze gerechte onverwijld alleen zal 
adviseeren en vervolgens vonnissen over de stukken van Mr. Donker Curtius, 
wordende de sec. gelast gem. missive te expedieeren zonder resumtie. 

Voorts ging men over tot het beschouwen van het brandgeweer, en eenige breuken 
bevindende werd de herschouw bepaald op Zaturdag den 23e Meij 1801 des 
namiddags ten vier uuren, terwijl nademiddag de brandspuit werd geprobeerd. 

Den 17e Meij 1801 zijn in den huwelijken staat bevestigt Hendrik Hermanusz. van 
den Hof, J.M. met Pleuntje Ase Bijl, J.D. geb. en beide woonende te 's-Gravendeel. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 20e Meij 1801. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Meij 1801. 

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

De schout zegt, dat hij van twee der in de vorige notulen genoemde schieters de 
boete heeft ontvangen, namelijk van Izaak Jansz. Overweel en Jan de Jong, en er dus 
eigentlijk nog maar een is, namelijk Johannes Aardoom, die aanspraaklijk is, terwijl 
Willem van Ham zegt dat hij niet heeft geschoten, en 'er tot nog toe geen bewijzen 
voorhanden zijn, dat hij schuldig is. 

Is gecompareert Benedictus Copplee, als gedagvaard door Jan Hendrik Bijvank om 
reden denzelve weigerd de huursedulle te teekenen, gevende voor reden van 
weigering dat dezelve niet is zooals de conditie waarlijk zijn gemaakt. Waarop 
gedelibereert zijnde, is goedgevonden, dat Arij Bouman, als die bij de verhuuring 
prezent geweest is, zal werden gevraagt, hoe het gescheid is en dat vervolgens die 
questie is het mogelijk zal werden uit de wereld gemaakt. 

De secretaris vraagt voor Pieter van Gelderen een acte van admissie om 
gedisteleerde wateren te mogen verkopen. Waarop gedelibereerd zijnde, is 't zelve 
verzoek geaccordeerd. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 14e April 1801 No. 3 houdende aansch. om  naar het verblijf van 
eene zich noemende Berij de naaukeurigste recherges te doen, en hem bij ontdekking 
dadelijk te arresteeren en daarvan onverwijld bericht in te zenden aan gemeld bestuur, 
alsmede een missive geschreven door den publieken aanklager bij het Crimineel 
Gerechtshof in het departement van den Rhoen en het signalement van denzelve 
Berij. Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 17 April 1801 No. 7 
inhoudende aansch. om  naar het verblijf van eenen Juvert Lievers ten spoedigsten de 
meest gepaste recherges te doen, denzelven vindende dadelijk te arresteeren en 
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De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De schout zegt, dat hij van twee der in de vorige notulen genoemde schieters de 
boete heeft ontvangen, namelijk van Izaak Jansz. Overweel en Jan de Jong, en er dus 
eigentlijk nog maar een is, namelijk Johannes Aardoom, die aanspraaklijk is, terwijl 
Willem van Ham zegt dat hij niet heeft geschoten, en 'er tot nog toe geen bewijzen 
voorhanden zijn, dat hij schuldig is.

Is gecompareert Benedictus Copplee, als gedagvaard door Jan Hendrik Bijvank om 
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De secretaris vraagt voor Pieter van Gelderen een acte van admissie om 
gedisteleerde wateren te mogen verkopen. Waarop gedelibereerd zijnde, is 't zelve 
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alsmede een missive geschreven door den publieken aanklager bij het Crimineel 
Gerechtshof in het departement van den Rhoen en het signalement van denzelve 
Berij. Aangenomen zich daarna te gedragen.
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inhoudende aansch. om naar het verblijf van eenen Juvert Lievers ten spoedigsten de 
meest gepaste recherges te doen, denzelven vindende dadelijk te arresteeren en 



gemeld bestuur daarvan onverwijld kennis te geven, wordende daarbij gevoegd zijn 
signalement. Aangen. zich dien conform te gedragen. 

Is gel. een missive van hetzelve Bestuur van dato 17e April 1801 inhoudende 
opwekking en voor zooveel nood adhortatie, om de uit Duitschland terugkeerende 
Bataafsche Krijgsbenden, zoo bij derzelven aankomst als doormarsch naar de 
verschillende guarnisoenen, inzonderheid een goede huisvesting en verzorging te 
doen genieten. Aangenomen indien zulks mogt te pas komen, daaraan te voldoen. 

Is gelezen een missive van hetzelve Bestuur van dato 21e April 1801, houdende 
aansch. om  niet alleen de toegezondene notificatie behelzende kennisgeving van een 
besluit van het Uitvoerend Bewind, rakende de algemeenmaking en bevordering van 
de inenting der kinderpokken te doen afkondigen en aanplakken, maar tevens last om 
overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden van deze gemeente aan de salutaire 
intentie van het Uitvoerend Bewind naar behoren te voldoen. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 21e April 1801 No. 
1, inhoudende aanschr. om  de formulieren A. en B., vervat in de publ. van den 25 
November 1800, aan ons toegezonden bij circulaire aansch. dier vergadering van den 
17e maart 1801 No. 4 en 5 en bij het vijfde lid derzelve aansch. gementioneerd alleen 
te bezorgen in de District en Ringsvergaderingen en geenzints in de 
Grondvergaderingen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 24e April 1801 No. 1 
houdende aansch. tot het nemen van gepaste maatregelen, betrekkelijk de verkoping 
en vervoering van zieke schapen en lammeren. Aangen. voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 28 April 1801 No. 2, 
houdende dat het Vertegenwoordigend Lighaam opzigtelijk militairen, welke uit hoofde 
van langdurige diensten of verminking gegageerd worden, onder anderen bij decreet 
heeft vastgesteld, dat alle gegageerde militairen, zich op plaatsen bevindende alwaar 
militaire bezetting is, desbenoodigd van alle genees- en heelkundige middelen, koste-
loos zullen worden bediend en bij geval van overlijden het lijk van dezelve door de ter 
dier plaatse guarnisoenhoudende militairen ofwel door de Gewapende Burgermagt 
met de gewoone honneurs zullen werden begraven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato als boven No. 4, 
houdende toezending van een convenabel getal exemplaren, van de signalementen 
van vijf perzonen, genaamt Felix Barrez, Pierre Jollij, gezegt Fist Pierre, Nicolas Jolij, 
Antoine Jolij en Theophile de Cautin, alle geboortig van Ecourt, Saint Quentin, 
departement van Pas de Calais in Frankrijk, welke perzonen ter zake van beganen 
moord ter dood zijn veroordeeld, met aansch. om, een of meer van derzelve 
ontdekkende, aanstonds civiliter te arresteeren en daarvan onverwijld aan dat bestuur 
kennis te geven. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 5e Meij 1801 No. 3 
houdende aansch. om  bij aldien in deze gemeente geoctroijeerde plaatselijke Bank of 
Banken van Leening gevonden worden, dezelve niet langer dan voor één of uitterlijk 
twee jaren te verhuuren. Aangen. voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 8e Meij 1801 No. 2, 
houdende aansch. om  bij aldien binnen het ressort dezer gemeente eenige tonnen, 
kaapen of vuurbakens zig bevinden, zich naaukeurig te doen informeeren aangaande 
de administratie derzelve en de perceptie der gelden deswegens, en van het een en 

gemeld bestuur daarvan onverwijld kennis te geven, wordende daarbij gevoegd zijn 
signalement. Aangen. zich dien conform te gedragen.

Is gel. een missive van hetzelve Bestuur van dato 17e April 1801 inhoudende 
opwekking en voor zooveel nood adhortatie, om de uit Duitschland terugkeerende 
Bataafsche Krijgsbenden, zoo bij derzelven aankomst als doormarsch naar de 
verschillende guarnisoenen, inzonderheid een goede huisvesting en verzorging te 
doen genieten. Aangenomen indien zulks mogt te pas komen, daaraan te voldoen.

Is gelezen een missive van hetzelve Bestuur van dato 21e April 1801, houdende 
aansch. om niet alleen de toegezondene notificatie behelzende kennisgeving van een 
besluit van het Uitvoerend Bewind, rakende de algemeenmaking en bevordering van 
de inenting der kinderpokken te doen afkondigen en aanplakken, maar tevens last om 
overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden van deze gemeente aan de salutaire 
intentie van het Uitvoerend Bewind naar behoren te voldoen. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 21e April 1801 No. 
1, inhoudende aanschr. om de formulieren A. en B., vervat in de publ. van den 25 
November 1800, aan ons toegezonden bij circulaire aansch. dier vergadering van den 
17e maart 1801 No. 4 en 5 en bij het vijfde lid derzelve aansch. gementioneerd alleen 
te bezorgen in de District en Ringsvergaderingen en geenzints in de 
Grondvergaderingen. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 24e April 1801 No. 1 
houdende aansch. tot het nemen van gepaste maatregelen, betrekkelijk de verkoping 
en vervoering van zieke schapen en lammeren. Aangen. voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 28 April 1801 No. 2, 
houdende dat het Vertegenwoordigend Lighaam opzigtelijk militairen, welke uit hoofde 
van langdurige diensten of verminking gegageerd worden, onder anderen bij decreet 
heeft vastgesteld, dat alle gegageerde militairen, zich op plaatsen bevindende alwaar 
militaire bezetting is, desbenoodigd van alle genees- en heelkundige middelen, koste-
loos zullen worden bediend en bij geval van overlijden het lijk van dezelve door de ter 
dier plaatse guarnisoenhoudende militairen ofwel door de Gewapende Burgermagt 
met de gewoone honneurs zullen werden begraven. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato als boven No. 4, 
houdende toezending van een convenabel getal exemplaren, van de signalementen 
van vijf perzonen, genaamt Felix Barrez, Pierre Jollij, gezegt Fist Pierre, Nicolas Jolij, 
Antoine Jolij en Theophile de Cautin, alle geboortig van Ecourt, Saint Quentin, 
departement van Pas de Calais in Frankrijk, welke perzonen ter zake van beganen 
moord ter dood zijn veroordeeld, met aansch. om, een of meer van derzelve 
ontdekkende, aanstonds civiliter te arresteeren en daarvan onverwijld aan dat bestuur 
kennis te geven. Aangenomen zig daarna te gedragen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 5e Meij 1801 No. 3 
houdende aansch. om bij aldien in deze gemeente geoctroijeerde plaatselijke Bank of 
Banken van Leening gevonden worden, dezelve niet langer dan voor één of uitterlijk 
twee jaren te verhuuren. Aangen. voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 8e Meij 1801 No. 2, 
houdende aansch. om bij aldien binnen het ressort dezer gemeente eenige tonnen, 
kaapen of vuurbakens zig bevinden, zich naaukeurig te doen informeeren aangaande 
de administratie derzelve en de perceptie der gelden deswegens, en van het een en 



ander binnen 14 dagen aan gemeld bestuur kennis geven. 
Vermits zodanige tonnen &c. alhier niet zijn, is gem. aansch. voor notificatie 
aangenomen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 12 Meij 1801 No. 1, 
houdende aansch. van een decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam betrekkelijk 
de tegoeddoening uit 's lands cassa, van de gerequireerde wagens, paarden, karren 
&c. in 's Lands dienst, bij de invasie der Engelschen in Noordholland in den Jare 1799. 
Aangenomen onze declaratie met de voorhanden zijnde bewijzen, diesaangaande 
aan dat bestuur in te zenden. 

Is gel. een missive van den Commandeerende Officier ad interim der Gewapende 
Burgermacht alhier, van dato 20e Meij 1801, inhoudende kennisgeving dat hem, door 
de Lieutenant-Collonel A. van der Werf Cz. geinformeert is, dat door hem een 
leermeester is gevraagd om de gewapende burgers in den dienst te bekwamen, 
verzoekende derhalven ingevolge Art. 4 Hoofddeel 8 van het reglement voor de 
Gewapende Burgermacht hem een plaats tot dat einde geschikt aan te wijzen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is ingevolge tevoren genomen besluit dezer 
vergadering goedgevonden en verstaan aan den commandant te berigten dat deze 
vergadering heeft geoordeeld, dat de exercitien in de Rijkestraat wel kunnen werden 
verrigt, en daardoor nog veel geld word uitgewonnen voor het dorp, en daarom 
geresolveert die plaats daartoe te destineeren. 

Voorts is na deliberatie goedgevonden en verstaan omtrent de onbetaalde boete 
van Johannes Aardoom en Cornelis den Boer, alsmede Willem van Ham, die zegt dat 
hij niet geschoten heeft, schoon hij in prezentie van de vrouw van de bode en haar 
zuster wel degelijk zulks bekend heeft en ook J. Overweel het gezegt heeft, dog 
naderhand weer ontkent, zich te adresseeren bij de procureur P.J. van Steenbergen te 
Dordt, ten einde te adviseeren hoe verder te handelen, zijnde daartoe een commissie 
benoemd en wel de secretaris en Bongers, doch indien Bongers niet kan, zal het de 
schout voor hem verrigten. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 22e Meij de vergadering bijeen zijnde, rapporteert de commissie dat zij zig 
heeft vervoegt bij Van Steenbergen en ten advijs bekomen, dat Cornelis den Boer en 
Johannes Aardoom, of zijn vader, ter rolle moeten werden gedagvaard, doch dat hij 
heden alhier moetende komen dezelve eerst nog wel eens mondeling wilde aanne-
men. 

Ten tweede dat, om tot zekerheid te komen Willem van Ham ook schuldig is, er niet 
beter op is dan de anderen die geschoten hebben te dagvaarden, en op artijkelen te 
horen, hetwelk op tweederleij wijze kan gescheiden, namelijk dat ze dan te voren eed 
doen dat ze de waarheid zullen getuigen, of anders dat ze eed doen als zij gehoord 
zijn. 

Rapporteerende de commissie wijders, dat zij de brief van de agent van Inwendige 
Politie ontfangen, betreklijk het doen van het transport van het huis van Sent 
Wardenier ook hadden meegenomen, omdat dezelve de Municipaliteit verwijst naar 
de ordinair weg van regten, en dat Van Steenbergen daarop hadde geadviseert dat de 
tegenwoordige gerechtsbode dat huis moet transporteeren aan Sent Wardenier, als 
vervangende de toenmalige gerechtsbode of wel den scheepen Vervoorn, die 
doetertijd de bode vervong. 

ander binnen 14 dagen aan gemeld bestuur kennis geven.
Vermits zodanige tonnen &c. alhier niet zijn, is gem. aansch. voor notificatie 
aangenomen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato 12 Meij 1801 No. 1, 
houdende aansch. van een decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam betrekkelijk 
de tegoeddoening uit 's lands cassa, van de gerequireerde wagens, paarden, karren 
&c. in 's Lands dienst, bij de invasie der Engelschen in Noordholland in den Jare 1799. 
Aangenomen onze declaratie met de voorhanden zijnde bewijzen, diesaangaande 
aan dat bestuur in te zenden.

Is gel. een missive van den Commandeerende Officier ad interim der Gewapende 
Burgermacht alhier, van dato 20e Meij 1801, inhoudende kennisgeving dat hem, door 
de Lieutenant-Collonel A. van der Werf Cz. geinformeert is, dat door hem een 
leermeester is gevraagd om de gewapende burgers in den dienst te bekwamen, 
verzoekende derhalven ingevolge Art. 4 Hoofddeel 8 van het reglement voor de 
Gewapende Burgermacht hem een plaats tot dat einde geschikt aan te wijzen.

Waarop gedelibereert zijnde, is ingevolge tevoren genomen besluit dezer 
vergadering goedgevonden en verstaan aan den commandant te berigten dat deze 
vergadering heeft geoordeeld, dat de exercitien in de Rijkestraat wel kunnen werden 
verrigt, en daardoor nog veel geld word uitgewonnen voor het dorp, en daarom 
geresolveert die plaats daartoe te destineeren.

Voorts is na deliberatie goedgevonden en verstaan omtrent de onbetaalde boete 
van Johannes Aardoom en Cornelis den Boer, alsmede Willem van Ham, die zegt dat 
hij niet geschoten heeft, schoon hij in prezentie van de vrouw van de bode en haar 
zuster wel degelijk zulks bekend heeft en ook J. Overweel het gezegt heeft, dog 
naderhand weer ontkent, zich te adresseeren bij de procureur P.J. van Steenbergen te 
Dordt, ten einde te adviseeren hoe verder te handelen, zijnde daartoe een commissie 
benoemd en wel de secretaris en Bongers, doch indien Bongers niet kan, zal het de 
schout voor hem verrigten.

Waarna de vergadering scheide.

Den 22e Meij de vergadering bijeen zijnde, rapporteert de commissie dat zij zig 
heeft vervoegt bij Van Steenbergen en ten advijs bekomen, dat Cornelis den Boer en 
Johannes Aardoom, of zijn vader, ter rolle moeten werden gedagvaard, doch dat hij 
heden alhier moetende komen dezelve eerst nog wel eens mondeling wilde aanne-
men.

Ten tweede dat, om tot zekerheid te komen Willem van Ham ook schuldig is, er niet 
beter op is dan de anderen die geschoten hebben te dagvaarden, en op artijkelen te 
horen, hetwelk op tweederleij wijze kan gescheiden, namelijk dat ze dan te voren eed 
doen dat ze de waarheid zullen getuigen, of anders dat ze eed doen als zij gehoord 
zijn.

Rapporteerende de commissie wijders, dat zij de brief van de agent van Inwendige 
Politie ontfangen, betreklijk het doen van het transport van het huis van Sent 
Wardenier ook hadden meegenomen, omdat dezelve de Municipaliteit verwijst naar 
de ordinair weg van regten, en dat Van Steenbergen daarop hadde geadviseert dat de 
tegenwoordige gerechtsbode dat huis moet transporteeren aan Sent Wardenier, als 
vervangende de toenmalige gerechtsbode of wel den scheepen Vervoorn, die 
doetertijd de bode vervong.



De vergadering dit rapport hebbende aangehoord, bedankte de commissie voor 
haar wel uitgerigt werk, en conformeerde zig met de advijsen van gemelde procureur. 

Voorts werd de brief van de agent van Inwendige Policie gelezen. 
Intusschen zegt de schout dat de vrouw van Teunis Aardoom bij hem is geweest, 

en gezegt heeft dat zij de boete van haar zoon zal betalen in drie termijnen, met 
verzoek om daarmede genoegen te nemen, en dat hij zulks hadde geaccepteert. 

Vervolgens de procureur van Steenbergen gearriveert en de regtdag afgelopen 
zijnde, ging denzelve naar Cornelis den Boer. Teruggekomen zijnde, zeide dat hij hem 
noch 8 dagen tijd tot de betaling gegeven hadde en hij niet twijffelde, of er zal 
tusschenbeide wel voldaan worden. 

De vergadering bedankt de procureur en approbeerd zijn verrigte, waarna de 
vergadering scheide. 

Den 23e Meij compareerden Pieter Buijs 't Hooft om zijn maatschappij Buijs 't Hooft 
en Comp., kooplieden en woonende te Dordrecht, en Thomas Debman, schipper op 
het schip genaamd De Industrij, gearresteerd loggende voor 's Gravendeel, te kennen 
gevende met den andere verdragen en overeengekomen te wezen om de bepleite 
provisie tusschen partijen, als mede het proces tusschen hun hangende bij transactie 
geheel en al af te doen, en uit de wereld te maken, welke transactie voor deze 
gerechte werd gepasseert, waarna vervolgens den schout en twee scheepenen, 
geadsisteerd met den secretaris en den bode zig vervoegden aan bovengenoemd 
schip de Industrij, ten einde het arrest op te heffen. Welke heffing, bij insinuatie in 
behoorlijke forma is gescheid, aan een dienaar van de Justitie van de Bailluage van 
Strijen, op hetzelve schip zich bevindend, ten einde te zorgen dat het arrest niet werde 
gevioleert. 

Den 31e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigd 
Jac. de Jong, J.M. geb. te Nes op Ameland, met Cornelia Abramsdr. van Harthals, 
J.D. geb. en beide woonende te 's Gravendeel. 
'zak de Kok, J.M. geb. te Maasdam, met Cornelia Pse Schram, J.D. geb. en beide 
woonende te 's Gravendeel. 
Teunis Ase Bijl, J.M. geboren te 's Deel met Hendriksje in 't Veld, J.D. geb. te 
Numansdorp en beide woonende te 's Deel. 

Den 10e Junij is gehoord het verzoek van de voogden van Pieter Corn. Nieuwland, 
geconfineert in 't Stadskrankzinnig en Beterhuis te Dordrecht tendeerende om den 
zelve Pieter Nieuwland uit zijn confinement te ontslaan en weder in vrijheid te stellen, 
en gelezen een getuigschrift van de binnenvader van gemeld huis, is na deliberatie 
geresolveert hetzelve verzoek te accordeeren, met Authorisatie om gem. Pieter Corn. 
Nieuwland uit zijn confinement te ontslaan, en weder in vrijheid te stellen, wenschende 
dat denzelve zijn voornemen gestadig zal houden, en ook volbrengen, en dus voor het 
vervolg als een matig arbeidzaam en ordentelijk mensch gedragen. 

Den 12e Junij de vergadering bijeen zijnde, zegt de voorzitter, dat de 
schoolmeester hem heeft gezegt ten zijnen kosten de straat voor het schoolhuis wel te 
willen opbreken, en smaller maken, doch dat hij dan verzoekt dat de Municip. met de 
overige steen de straten zijde van zijn huis gelieft te verbeteren, vermits dezelve daar 
zoo slegt is, dat de kinderen door het vallen ongelukken zouden krijgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert een commissie te benoemen, met 
volmacht om 'er inspectie van te nemen en te handelen zoo als dezelve zal nodig 
oordeelen te behooren en zijn tot die commissie bij het lot benoemd de burgers van 

De vergadering dit rapport hebbende aangehoord, bedankte de commissie voor 
haar wel uitgerigt werk, en conformeerde zig met de advijsen van gemelde procureur.

Voorts werd de brief van de agent van Inwendige Policie gelezen.
Intusschen zegt de schout dat de vrouw van Teunis Aardoom bij hem is geweest, 

en gezegt heeft dat zij de boete van haar zoon zal betalen in drie termijnen, met 
verzoek om daarmede genoegen te nemen, en dat hij zulks hadde geaccepteert.

Vervolgens de procureur van Steenbergen gearriveert en de regtdag afgelopen 
zijnde, ging denzelve naar Cornelis den Boer. Teruggekomen zijnde, zeide dat hij hem 
noch 8 dagen tijd tot de betaling gegeven hadde en hij niet twijffelde, of er zal 
tusschenbeide wel voldaan worden.

De vergadering bedankt de procureur en approbeerd zijn verrigte, waarna de 
vergadering scheide.

Den 23e Meij compareerden Pieter Buijs 't Hooft om zijn maatschappij Buijs 't Hooft 
en Comp., kooplieden en woonende te Dordrecht, en Thomas Debman, schipper op 
het schip genaamd De Industrij, gearresteerd loggende voor 's Gravendeel, te kennen 
gevende met den andere verdragen en overeengekomen te wezen om de bepleite 
provisie tusschen partijen, als mede het proces tusschen hun hangende bij transactie 
geheel en al af te doen, en uit de wereld te maken, welke transactie voor deze 
gerechte werd gepasseert, waarna vervolgens den schout en twee scheepenen, 
geadsisteerd met den secretaris en den bode zig vervoegden aan bovengenoemd 
schip de Industrij, ten einde het arrest op te heffen. Welke heffing, bij insinuatie in 
behoorlijke forma is gescheid, aan een dienaar van de Justitie van de Bailluage van 
Strijen, op hetzelve schip zich bevindend, ten einde te zorgen dat het arrest niet werde 
gevioleert.

Den 31e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigd 
Jac. de Jong, J.M. geb. te Nes op Ameland, met Cornelia Abramsdr. van Harthals, 
J.D. geb. en beide woonende te 's Gravendeel.
Izak de Kok, J.M. geb. te Maasdam, met Cornelia Pse Schram, J.D. geb. en beide 
woonende te 's Gravendeel.
Teunis Ase Bijl, J.M. geboren te 's Deel met Hendriksje in 't Veld, J.D. geb. te 
Numansdorp en beide woonende te 's Deel.

Den 10e Junij is gehoord het verzoek van de voogden van Pieter Corn. Nieuwland, 
geconfineert in 't Stadskrankzinnig en Beterhuis te Dordrecht tendeerende om den 
zelve Pieter Nieuwland uit zijn confinement te ontslaan en weder in vrijheid te stellen, 
en gelezen een getuigschrift van de binnenvader van gemeld huis, is na deliberatie 
geresolveert hetzelve verzoek te accordeeren, met Authorisatie om gem. Pieter Corn. 
Nieuwland uit zijn confinement te ontslaan, en weder in vrijheid te stellen, wenschende 
dat denzelve zijn voornemen gestadig zal houden, en ook volbrengen, en dus voor het 
vervolg als een matig arbeidzaam en ordentelijk mensch gedragen.

Den 12e Junij de vergadering bijeen zijnde, zegt de voorzitter, dat de 
schoolmeester hem heeft gezegt ten zijnen kosten de straat voor het schoolhuis wel te 
willen opbreken, en smaller maken, doch dat hij dan verzoekt dat de Municip. met de 
overige steen de straten zijde van zijn huis gelieft te verbeteren, vermits dezelve daar 
zoo slegt is, dat de kinderen door het vallen ongelukken zouden krijgen.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert een commissie te benoemen, met 
volmacht om 'er inspectie van te nemen en te handelen zoo als dezelve zal nodig 
oordeelen te behooren en zijn tot die commissie bij het lot benoemd de burgers van 



der Giessen en Bongers, doch de laatstgenoemde verzogt dat de schout dezelve voor 
hem zoude verrichten, denwelke zulks ook op zich nam. 

De burger Van Strijen beklaagt zich over het niet herstellen van den dorpszijlen, 
schoon al voor lang hetzelve aan de burger Bongers, als dorpstimmerman, is 
aanbevolen. Waarop in deliberatie gebragt wierd om jaarlijks het dorpswerk zoo van 
timmeren, metselen, verwen en glazemaken, rond te laten gaan bij de dorpsbazen. 

De meerderheid daarvoor zijnde, wierd zulks in omvraag gebragt, alsmede wanneer 
daarmede een begin zal worden gemaakt en bij den uitslag bleek dat bijna met 
unanieme stemmen wierd geconcludeerd dat voortaan het dorpswerk van timmeren, 
metselen, verwen en glazemaken ider jaar zal rondgaan bij de dorpsbazen, te 
beginnen met nieuwjaar van aanstaande, dog dat zoodanige werken, welke f 50:-:- en 
daarboven aan arbeidsloon en leverantie zoude bedragen, publiek zullen moeten 
werden besteed. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van 22e Meij 1801 No. 4 inhoudende aansch. wanneer een 
gemeentebestuur aan imand op grond van een wet of aansch. heeft opgelegt de 
verpligting het zijne tot redding van het vaderland in de gevaarlijke omstandigheden 
waarin hetzelve zig in den herfst van het jaar 1799 heeft bevonden, toen te brengen, 
en deze zig daaraan zonder voldoende redenen heeft onttrokken, en daardoor het 
gemeentebestuur in de noodzakelijkheid is gebragt, eenige penningen aan anderen te 
voldoen, het Uitvoerend Bewind alsdan op dat Gemeente Bestuur zal mogen 
verleenen de noodige volmagt om die penningen met parate executie te mogen 
invorderen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur dato 26e Meij 1801 No. 4 
inhoudende aansch. aan alle Gemeente Bestuuren om te zorgen dat in de publieke 
nieuwspapieren binnen hunne gemeenten gedrukt of uitgegeven werdende, geene 
berigten of tijdingen worden geplaatst welke betrekkelijk zijn tot den staat van en de 
beschikking over de middelen ter defensie van deze republiek, zoo te water als te 
lande. Aangen. voor notificatie. 

Den secretaris verzoekt voor Jan van der Giessen en Jacob Bussem ider een acte 
van admissie om gedisteleerde wateren te mogen verkopen. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is hetzelve verzoek geaccepteerd. 

De 14e Junij zijn in den huwelijken staat bevestigt Anthonij van Ginneken, J.M. geb. 
te Prinsland, met Jannigje Wardenier, J.D. geb. en beide woonende te 's Gravendeel. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e Junij 1801 A07 L.B. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e Junij 
1801, absent Van Gink en Bongers. 

De notulen der drie voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend. 

De schout steld voor, vermits Sent Wardenier het aangezegt is om binnen zes 
weken het tranport te doen van zijn huis, en die tijd aanstaande Zaturdag over 14 
dagen om is, of het niet nodig zoude zijn, dat hem een bepaalde tijd werde gesteld tot 
doen van 't transport. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd hem te doen aanzeggen dat 't 
voorsz. transport zal werden gedaan op Zaturdag den 4e Julij 1801 's namiddags ten 

der Giessen en Bongers, doch de laatstgenoemde verzogt dat de schout dezelve voor 
hem zoude verrichten, denwelke zulks ook op zich nam.

De burger Van Strijen beklaagt zich over het niet herstellen van den dorpszijlen, 
schoon al voor lang hetzelve aan de burger Bongers, als dorpstimmerman, is 
aanbevolen. Waarop in deliberatie gebragt wierd om jaarlijks het dorpswerk zoo van 
timmeren, metselen, verwen en glazemaken, rond te laten gaan bij de dorpsbazen.

De meerderheid daarvoor zijnde, wierd zulks in omvraag gebragt, alsmede wanneer 
daarmede een begin zal worden gemaakt en bij den uitslag bleek dat bijna met 
unanieme stemmen wierd geconcludeerd dat voortaan het dorpswerk van timmeren, 
metselen, verwen en glazemaken ider jaar zal rondgaan bij de dorpsbazen, te 
beginnen met nieuwjaar van aanstaande, dog dat zoodanige werken, welke f 50:-:- en 
daarboven aan arbeidsloon en leverantie zoude bedragen, publiek zullen moeten 
werden besteed.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van 22e Meij 1801 No. 4 inhoudende aansch. wanneer een 
gemeentebestuur aan imand op grond van een wet of aansch. heeft opgelegt de 
verpligting het zijne tot redding van het vaderland in de gevaarlijke omstandigheden 
waarin hetzelve zig in den herfst van het jaar 1799 heeft bevonden, toen te brengen, 
en deze zig daaraan zonder voldoende redenen heeft onttrokken, en daardoor het 
gemeentebestuur in de noodzakelijkheid is gebragt, eenige penningen aan anderen te 
voldoen, het Uitvoerend Bewind alsdan op dat Gemeente Bestuur zal mogen 
verleenen de noodige volmagt om die penningen met parate executie te mogen 
invorderen. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur dato 26e Meij 1801 No. 4 
inhoudende aansch. aan alle Gemeente Bestuuren om te zorgen dat in de publieke 
nieuwspapieren binnen hunne gemeenten gedrukt of uitgegeven werdende, geene 
berigten of tijdingen worden geplaatst welke betrekkelijk zijn tot den staat van en de 
beschikking over de middelen ter defensie van deze republiek, zoo te water als te 
lande. Aangen. voor notificatie.

Den secretaris verzoekt voor Jan van der Giessen en Jacob Bussem ider een acte 
van admissie om gedisteleerde wateren te mogen verkopen. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is hetzelve verzoek geaccepteerd.

De 14e Junij zijn in den huwelijken staat bevestigt Anthonij van Ginneken, J.M. geb. 
te Prinsland, met Jannigje Wardenier, J.D. geb. en beide woonende te 's Gravendeel.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e Junij 1801 A°7 L.B.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e Junij 
1801, absent Van Gink en Bongers.

De notulen der drie voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend.

De schout steld voor, vermits Sent Wardenier het aangezegt is om binnen zes 
weken het tranport te doen van zijn huis, en die tijd aanstaande Zaturdag over 14 
dagen om is, of het niet nodig zoude zijn, dat hem een bepaalde tijd werde gesteld tot 
doen van 't transport.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd hem te doen aanzeggen dat 't 
voorsz. transport zal werden gedaan op Zaturdag den 4e Julij 1801 's namiddags ten 



vier uuren. 
Is gelezen een missive van Frans en Arij Ketting te Dordt inhoudende vernomen te 

hebben dat het transport van het huis van haar overleden oom Teunis Ketting, 
eerstdaags zal werden gedaan aan Sent Wardenier, verzoekende, als het geld 
ontfangen is, daarvan kennis te mogen hebben, om alsdan hunne pretensien in te 
leveren. Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Is in deliberatie gebragt of het niet nodig zoude zijn om nogmaals, hetzij per 
commissie of missive instantie te doen in Den Haag, tot 't bekomen van onze en der 
burgerij gedane verschotten van den jare 1795. Waarop gedelibereert zijnde, en de 
voorzitter te kennen gevende dat hij binnenkort naar den Haag moet ten verrigting 
zijner affaires, is geresolveert om per commissie zodanige instantie te doen, en werd 
de voorzitter daartoe verzogt, denwelke zulks op zig nam, mits dat hem de helft der 
kosten van de reis werd gerestitueerd, alzoo hij zeker een dag langer daarom in den 
Haag zal moeten blijven, waartegen de vergadering niets had, maar dat aanbod met 
genoegen accepteerde. 

Is gecompareerd Grietje Bussem, te kennen gevende, thans zonder huisvesting te 
wezen en uit dien hoofde nogmaals verzoekende de vrijheid om een collecte te 
mogen doen met een bus. Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld in dat verzoek 
niet te kunnen treeden, maar te blijven persisteeren bij het te voren genomen besluit 
dezer vergadering. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 29 Junij 1801. 

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

Vergadering gehouden op Maandag de 29e Junij 
1801, absent de schout en Van Gink. 

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

Is in deliberatie gebragt een verzoek van de hospesen Pieter Vervoorn en Frans 
van Warendorp, tendeerende om ider een kraam met de kermis bij haar huis te 
mogen hebben, en is bij een volstrekte meerderheid besloten, bij het te voren 
genomen besluit dezer vergadering te blijven persisteeren, hierin bestaande dat de 
kramen zullen werden geplaatst op de Kaden aan de Zuidvoorstraat en derhalve het 
voorsz. verzoek gedeclineerd en gewezen van de hand. 

Is gel. een door den agent van Inwendige Politie in handen dezer vergadering 
gesteld request om te dienen van berigt gepresenteerd aan de Eerste kamer van het 
Vertegenwoordigend Lighaam des Bataavschen Volks, door Cornelis den Boer, burger 
en bouman alhier, tendeerende een beklag over de handelwijze dezer vergadering, 
betrekkelijk het loopen van zijn vee in het dorp en daarop gevolgde bekeuringen, en 
verzoek dat de wet daarvan voorhanden, of wel het 14e artijkel der dorpskeuren door 
hem genoemd onuitvoerlijk moge worden gehouden voor vervallen, althans dat 
dezelve moge werden gesurcheerd, tot zoolange gemeld vertegenwoordigend 
Lighaam naar de waarheid van 't bij request geposeerde zal hebben onderzoek 
gedaan. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat hetzelve request was opgevuld met 
onwaarheden, en uit dien hoofde deze vergadering zeer wel in staat is, gemeld agent 
te dienen van berigt. 

vier uuren.
Is gelezen een missive van Frans en Arij Ketting te Dordt inhoudende vernomen te 

hebben dat het transport van het huis van haar overleden oom Teunis Ketting, 
eerstdaags zal werden gedaan aan Sent Wardenier, verzoekende, als het geld 
ontfangen is, daarvan kennis te mogen hebben, om alsdan hunne pretensien in te 
leveren. Aangenomen daaraan te zullen voldoen.

Is in deliberatie gebragt of het niet nodig zoude zijn om nogmaals, hetzij per 
commissie of missive instantie te doen in Den Haag, tot 't bekomen van onze en der 
burgerij gedane verschotten van den jare 1795. Waarop gedelibereert zijnde, en de 
voorzitter te kennen gevende dat hij binnenkort naar den Haag moet ten verrigting 
zijner affaires, is geresolveert om per commissie zodanige instantie te doen, en werd 
de voorzitter daartoe verzogt, denwelke zulks op zig nam, mits dat hem de helft der 
kosten van de reis werd gerestitueerd, alzoo hij zeker een dag langer daarom in den 
Haag zal moeten blijven, waartegen de vergadering niets had, maar dat aanbod met 
genoegen accepteerde.

Is gecompareerd Grietje Bussem, te kennen gevende, thans zonder huisvesting te 
wezen en uit dien hoofde nogmaals verzoekende de vrijheid om een collecte te 
mogen doen met een bus. Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld in dat verzoek 
niet te kunnen treeden, maar te blijven persisteeren bij het te voren genomen besluit 
dezer vergadering.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 29 Junij 1801.

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

Vergadering gehouden op Maandag de 29e Junij 
1801, absent de schout en Van Gink.

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

Is in deliberatie gebragt een verzoek van de hospesen Pieter Vervoorn en Frans 
van Warendorp, tendeerende om ider een kraam met de kermis bij haar huis te 
mogen hebben, en is bij een volstrekte meerderheid besloten, bij het te voren 
genomen besluit dezer vergadering te blijven persisteeren, hierin bestaande dat de 
kramen zullen werden geplaatst op de Kaden aan de Zuidvoorstraat en derhalve het 
voorsz. verzoek gedeclineerd en gewezen van de hand.

Is gel. een door den agent van Inwendige Politie in handen dezer vergadering 
gesteld request om te dienen van berigt gepresenteerd aan de Eerste kamer van het 
Vertegenwoordigend Lighaam des Bataavschen Volks, door Cornelis den Boer, burger 
en bouman alhier, tendeerende een beklag over de handelwijze dezer vergadering, 
betrekkelijk het loopen van zijn vee in het dorp en daarop gevolgde bekeuringen, en 
verzoek dat de wet daarvan voorhanden, of wel het 14e artijkel der dorpskeuren door 
hem genoemd onuitvoerlijk moge worden gehouden voor vervallen, althans dat 
dezelve moge werden gesurcheerd, tot zoolange gemeld vertegenwoordigend 
Lighaam naar de waarheid van 't bij request geposeerde zal hebben onderzoek 
gedaan.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat hetzelve request was opgevuld met 
onwaarheden, en uit dien hoofde deze vergadering zeer wel in staat is, gemeld agent 
te dienen van berigt.



Waarop den secretaris eenige aanmerkingen door den schout gemaakt en op 
papier gesteld, alsmede een door hem ontworpen concept bericht aan de vergadering 
voorlas. 

Over beide stukken nader gedelibereerd zijnde, en de zaak delicaat beschouwd 
werdende, werd geresolveerd om met het request en de genoemde stukken, zich per 
commissie te vervoegen bij de Procureur van Steenbergen te Dordt, ten einde 
deszelvs advis daarover in te nemen en zijn tot die commissie benoemd de burgers L. 
Bongers en de Secretaris. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 16 Junij 1801 No. 6, inhoudende gelezen te hebben een missive 
dezer vergadering van den 11 e derzelve maand, ten geleide &c. en dat na deliberatie 
is goedgevonden en verstaan, met terugzending der declaratie en verificatoire 
stukken, ingevolge de resolutie van dat Bestuur van 12 Meij 1.1., deze vergadering te 
renvoijeeren aan de agent van Oorlog der Bataavsche Republiek, gevende daarop de 
secretaris te kennen dat gemelde stukken reeds zijn verzonden aan den agent van 
Oorlog. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het Register der Resolutien van de finantieele commissie over 
het voormalig Gewest Holland van dato 18 Junij 1801, inh. om  voortaan geene 
wisselbrieven, ten lasten van de O.I. Compagnie meerder in betaling van verponding 
of eenige andere lasten te doen aanneemen, maar de houders derzelven aan de raad 
der Aziatische bezittingen en etablissementen te Amsterdam te doen renvoijeeren. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 16 Junij 1801, No. 3, inhoudende kennisgeving van het besluit van het 
Uitvoerend Bewind, behelzende om den burger Hendrik van der Noot te permitteeren 
de inwooning binnen de republiek, evenzoo als zulks ten aanzien van deszelvs 
broeder J.B. van der Noot is gescheid, met last om, wanneer de perzoon van H. van 
der Noot binnen deze gemeente mogt woonen, of komen woonen, daarvan onverwijld 
aan gemeld bestuur kennis te geven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur, dato 19 Junij 1801 No. 4, 
inhoudende aanschr. om  binnen vier weken na de receptie, aan die vergadering in te 
zenden op requisitie van de generaal-major van Helden, de nevens gemelde aansch. 
gezondene lijsten en behoorlijk ingevuld, althans zoo na mogelijk is. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan voor het tegenwoordige daar niets 
aan te doen, maar hetzelve in advijs te houden tot de burendingdag. 

Is gel. een missive van den eersten commissaris voor de Fransche troupes in soldij 
bij de Bataavsche republiek van dato 20 Junij 1801, inhoudende dat de rekeningen, 
welke bij het commissariaat inkomen, zoo zeer verschillende zijn, dat hij het nodig 
heeft geacht, de respective gemeentebestuuren daarover te onderhouden, gevende 
vervolgens op, op hoedanige voet en wijze dezelve behooren ingerigt te zijn, alsmede 
nog eenige onderrigting, om geen andere recus te accepteeren, dan die door den 
generaal zelf zijn geteekend. Aangenomen zich bij voorkomende gevallen daarna te 
gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 

De vergadering op Woensdag den le Julij in collegie prezent zijnde, ten einde de 
rapporten van hunne commissien aan te horen, bragt de schout eerst zijn rapport uit 

Waarop den secretaris eenige aanmerkingen door den schout gemaakt en op 
papier gesteld, alsmede een door hem ontworpen concept bericht aan de vergadering 
voorlas.

Over beide stukken nader gedelibereerd zijnde, en de zaak delicaat beschouwd 
werdende, werd geresolveerd om met het request en de genoemde stukken, zich per 
commissie te vervoegen bij de Procureur van Steenbergen te Dordt, ten einde 
deszelvs advis daarover in te nemen en zijn tot die commissie benoemd de burgers L. 
Bongers en de Secretaris.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 16 Junij 1801 No. 6, inhoudende gelezen te hebben een missive 
dezer vergadering van den 11e derzelve maand, ten geleide &c. en dat na deliberatie 
is goedgevonden en verstaan, met terugzending der declaratie en verificatoire 
stukken, ingevolge de resolutie van dat Bestuur van 12 Meij l.l., deze vergadering te 
renvoijeeren aan de agent van Oorlog der Bataavsche Republiek, gevende daarop de 
secretaris te kennen dat gemelde stukken reeds zijn verzonden aan den agent van 
Oorlog. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het Register der Resolutien van de finantieele commissie over 
het voormalig Gewest Holland van dato 18 Junij 1801, inh. om voortaan geene 
wisselbrieven, ten lasten van de O.I. Compagnie meerder in betaling van verponding 
of eenige andere lasten te doen aanneemen, maar de houders derzelven aan de raad 
der Aziatische bezittingen en etablissementen te Amsterdam te doen renvoijeeren. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 16 Junij 1801, No. 3, inhoudende kennisgeving van het besluit van het 
Uitvoerend Bewind, behelzende om den burger Hendrik van der Noot te permitteeren 
de inwooning binnen de republiek, evenzoo als zulks ten aanzien van deszelvs 
broeder J.B. van der Noot is gescheid, met last om, wanneer de perzoon van H. van 
der Noot binnen deze gemeente mogt woonen, of komen woonen, daarvan onverwijld 
aan gemeld bestuur kennis te geven. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur, dato 19 Junij 1801 No. 4, 
inhoudende aanschr. om binnen vier weken na de receptie, aan die vergadering in te 
zenden op requisitie van de generaal-major van Helden, de nevens gemelde aansch. 
gezondene lijsten en behoorlijk ingevuld, althans zoo na mogelijk is. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan voor het tegenwoordige daar niets 
aan te doen, maar hetzelve in advijs te houden tot de burendingdag.

Is gel. een missive van den eersten commissaris voor de Fransche troupes in soldij 
bij de Bataavsche republiek van dato 20 Junij 1801, inhoudende dat de rekeningen, 
welke bij het commissariaat inkomen, zoo zeer verschillende zijn, dat hij het nodig 
heeft geacht, de respective gemeentebestuuren daarover te onderhouden, gevende 
vervolgens op, op hoedanige voet en wijze dezelve behooren ingerigt te zijn, alsmede 
nog eenige onderrigting, om geen andere recus te accepteeren, dan die door den 
generaal zelf zijn geteekend. Aangenomen zich bij voorkomende gevallen daarna te 
gedragen.

Waarna de vergadering scheide.

De vergadering op Woensdag den 1e Julij in collegie prezent zijnde, ten einde de 
rapporten van hunne commissien aan te horen, bragt de schout eerst zijn rapport uit 



als volgt, dat hij zich vervoegd hadde bij den burger representant Ris, en denzelve 
hem gezegt hadde dat de verschotten en leverantien in den jare 1795 door ons en 
anderen gedaan voor eenige tijd waren commissoriaal gemaakt, en dat die commissie 
waarvan hij ook een lid ware, favorabel tot de betaling hadde gerapporteerd, dog dat 't 
zelve rapport in de vergadering ware gedeclineerd, maar dat 't evenwel noch ware 
gezonden naar het Uitvoerend Bewind, met dat gevolg dat 't zelve bewind ook 
declinatoir daarop adviseerde. 

Dat hij op het hooren van dit gezegde van Ris gezegt hadde, als het bestuur er zoo 
over dagt om wettige pretentie, daar al verscheide jaren naar is gewagt, maar niet te 
betalen, hij zig dan ook declareerde, dat het gemeentebestuur van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt in het vervolg zig nergens meer aan zou bekreunen, en volstrekt niet 
meer voor het land voorschieten, al vond men goed, hetzelve op de poort te halen. 

Dat Ris hem daarop geantwoord hadde het met hem volkomen eens te zijn, dog 
hem raade nogmaals een request te presenteeren aan 't Uitvoerend Bewind en daarin 
betaling eisschen. Dat hij daarin eenige zwarigheid hadde gesteld, vermits maar alleen 
hier zijnde, doch dat Ris daarop zeide dat de Municip. zulks niet kwalijk kan nemen, 
alzoo het iets goeds ten oogmerk heeft en de kosten klein zijn, dat hij het wel voor 
hem zal stellen, en dus alleen het zegel maar behoeft, en hij het als voorzitter kan 
teekenen. 

Dat hij doen daartoe was overgegaan en men nu moet afwagten wat daarvan zal 
komen. 
De vergadering bedankt de schout voor zijn uitgebracht rapport en gedane moeite en 
approbeert zijn verrigte. 

Voorts rapporteerd de andere commissie, dat zij zich had vervoegd bij de procureur 
van Steenburgen te Dordt en denzelve het request ten lecture overgegeven, alsmede 
de aanmerkingen van den schout en het concept berigt van den secretaris. Dat 
dezelve na alles geexamineerd te hebben, van oordeel was, dat deze en geene 
woorden bij het berigt nog wel konde gevoegt worden. 

En dat de commissie daarop verzogt hadde, dat gemelde procureur de goetheid 
zoude gelieven te hebben het zoo te veranderen en verbeteren, als nodig zoude 
oordeelen te behooren, dat ze zig zoo lange zouden absenteeren, dat denzelve 
daarmede genoegen nam, en dit nu het verbeterde conceptbericht ware, hetwelk de 
secretaris de vergadering voorlas. 

De vergadering dit rapport gehoord hebbende, bedankte de commissie voor haar 
wel uitgerigt werk en genomen moeite en besloot dat de secretaris het gemelde 
concept bericht met eenige kleine bijvoegingen zoude in het net schrijven en 
vervolgens aan den agent van Inwendige Politie expedieeren, zonder nadere 
resumtie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e Julij 1801. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Julij 1801, absent van Strijen. 

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

als volgt, dat hij zich vervoegd hadde bij den burger representant Ris, en denzelve 
hem gezegt hadde dat de verschotten en leverantien in den jare 1795 door ons en 
anderen gedaan voor eenige tijd waren commissoriaal gemaakt, en dat die commissie 
waarvan hij ook een lid ware, favorabel tot de betaling hadde gerapporteerd, dog dat 't 
zelve rapport in de vergadering ware gedeclineerd, maar dat 't evenwel noch ware 
gezonden naar het Uitvoerend Bewind, met dat gevolg dat 't zelve bewind ook 
declinatoir daarop adviseerde.

Dat hij op het hooren van dit gezegde van Ris gezegt hadde, als het bestuur er zoo 
over dagt om wettige pretentie, daar al verscheide jaren naar is gewagt, maar niet te 
betalen, hij zig dan ook declareerde, dat het gemeentebestuur van 's Gravendeel en 
Leer-Ambagt in het vervolg zig nergens meer aan zou bekreunen, en volstrekt niet 
meer voor het land voorschieten, al vond men goed, hetzelve op de poort te halen. 

Dat Ris hem daarop geantwoord hadde het met hem volkomen eens te zijn, dog 
hem raade nogmaals een request te presenteeren aan 't Uitvoerend Bewind en daarin 
betaling eisschen. Dat hij daarin eenige zwarigheid hadde gesteld, vermits maar alleen 
hier zijnde, doch dat Ris daarop zeide dat de Municip. zulks niet kwalijk kan nemen, 
alzoo het iets goeds ten oogmerk heeft en de kosten klein zijn, dat hij het wel voor 
hem zal stellen, en dus alleen het zegel maar behoeft, en hij het als voorzitter kan 
teekenen. 
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Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e Julij 1801.
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Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Julij 1801, absent van Strijen.

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



De voorzitter zegt, dat het de vergadering bekend is dat Cornelis den Boer 
geciteerd is tegen Vrijdag eerstkomende, omdat hij draalt met de betaling van de 
boete en de kosten, dat zijn vrouw hem heeft aangeroepen en zeide dat zij verzogt 
hadde uitstel van betaling, zoolange er op haar adres aan het Hooge Bestuur 
gezonden, ware gedisponeerd, dog dat hij haar daarop geantwoord hadde, dat de 
practisijns volstrekt haar geld wilden hebben en dat het geschrift hetwelke door haar of 
haar man was overgegeven dezelve moeijlijk gemaakt had. Voorts dat zij niet moest 
denken in geval het Hooge Bestuur mocht goedvinden die keur op te heffen, zij dan 
vrij zouden zijn van de betaling der verschuldigde boeten en kosten, en dat zij daarop 
haar genegen hadde getoond om de boete met de kosten te betalen van de practi-
sijns, maar de onze niet. Dog dat hij gezegt hadde, het een zonder het andere niet te 
ontfangen en dat zij vervolgens betaald hadde. Aangenomen voor notificatie. 

Is gecompareert Hendrik Diepenhorst, als gevolmachtigde door de Wed. Van 
Gemert te kennen gevende van Arij R. Smits te pretendeeren te hebben f 96:-:-, 
wegens en per reste van weijpagt, dat hij met zijn medegecommitteerde meer dan 
eens hem hadde aangesproken om betaling, maar te vergeefs, dog dat hij evenwel 
laatst gezegt hadde, hij zoude een schuldbekentenis schrijven, onderteekenen met 
bepaling van tijd wanneer hij zoude betalen, dog dat 'er van het een zo veel als van 
het ander gekomen ware, en om welke reden hij hem nu had doen dagvaarden. 

Arij R. Smits gecompareerd en denzelve het vorenstaande door de voorzitter 
gezegt zijnde, ontkende denzelve niet dat hij voor gemelde som aan de wed. Van 
Gemert nog schuldig was, maar beweerde dat hij de weij gehuurd hadde tot 
nieuwjaar, en dat het hek was weggehaald drie weken tevoren, dat hij derhalven 
daardoor veel schade had gehad en dezelve hem moest werden vergoed. Dit aan 
Diepenhorst gezegt zijnde, zeide denzelve dat hij dan maar een eisch moest doen tot 
schadevergoeding. Waarop hij f 50:-:- vraagde, en 
Diepenhorst aan hem zeide zijn eisch te zullen voldoen, indien hij bewijzen konde dat 
de weij door hem tot nieuwjaar gehuurd ware, dog dit niet kunnende doen, oordeelde 
de vergadering dat het hun beider zaak was om dat verschil uit de wereld te helpen. 
En tot dat einde stelde dezelve voor als een middenweg, dat Arij Smits voor gemelde 
drie weken zoveel zal korten, als de huur in zooveel tijd beloopt, hetwelk omtrent f 10:-
:- bedraagt. Waarmede Diepenhorst genoegen nam, dog Smits in 't begin niet, 
evenwel door aanrading der Municip stemde hij het ook toe. 

Bongers zegt dat hem door de bode is gezegt dat de paarden van Jan Molendijk 
bijna ider morgen in het dorp loopen en ze door hem J. Molendijk 
meer dan eens eruit zijn gejaagd, ja dat hij ook gezien had dat ze erin waren, en dat 
Jan Nieuwland, zijn bediende, ze kwam halen, en dat hij doen aan denzelve vraagde 
of hij wel wist dat de boete verbeurd was en Jan Nieuwland antwoorde: dat kan wel 
zijn, ik kan het niet helpen. Dat hij zulks aan de schout hadde gezegt, en de schout 
goed vond niet om de boete in te vorderen, maar om dat geval heden aan de ver-
gadering voor te dragen, toonende zich de burger Bongers daarover zeer te onvrede 
en vorderende dat Jan Molendijk door den bode zal werden bekeurd en de boete 
ingevorderd, vermits er geen onderscheid moet gemaakt worden en Jan Molendijk de 
wet overtredende zoo wel moet werden gestraft als Cornelis den Boer. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering het, wat de hoofdzaak betreft, 
met Bongers volmaakt eens, dog oordeelde dat het een aanmerkelijk onderscheid is, 
of het uit opzet, of wel bij toeval gescheid, gelijk hier het geval is, en daarom werd bij 
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meerderheid van stemmen geresolveert Jan Molendijk ten overvloede aan te zeggen, 
dat hij zal hebben zorg te dragen dat zijn paarden niet meer in het dorp komen 
weijden, ter voorkoming van de bekeuringen, die anders zekerlijk ten zijnen opzigte 
zullen werden gedaan. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 23e Junij 1801 No. 2, inhoudende kennisgeving dat wederom door het 
vertegenwoordigend Lighaam is gerenoveerd deszelvs decreet van den 2e November 
1798, houdende den voet van vervulling der vacatures in de Gemeente Bestuuren, en 
de aanstelling van Ontfangers en andere finantiëele amptenaren in de respective 
voormalige gewesten tot tijd en wijle daarin, ingevolge de acte van staatsregeling, de 
nodige veranderingen zullen zijn gemaakt. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gem. bestuur, dato als boven No. 6 
inhoudende kennisgeving dat door het Uitvoerend Bewind bij besluit van 13e Junij I.I. 
is ingetrokken deszelvs besluit van 3 November 1798, waarbij den agent van 
Inwendige Policie is gelast den burger G.W. Motman, wanneer hij zig op het 
grondgebied dezer republiek mogt bevinden, te arresteeren en tevens last om zig dien 
conform te gedragen. Aangen. daaraan te zullen voldoen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato uts:a No. 7, inhoudende 
kennisgeving dat bij decreet van het Vertegenwoordigend lighaam van den 11 e Junij 
I.I. onder anderen is gerenoveerd het decreet van den 14e Februarij 1799, houdende 
eenige bepalingen, nopens de wijze van tauxatie der Baten en Lasten, behoorende 
aan de plaatselijke kerkgebouwen. Aangen. voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur d.d. 30 Junij 1801 No. 3 
inhoudende de toezending van een convenabel getal exemplaren van een quotisatie 
billet betrekkelijk een heffing van 2 per cent van iders bezittingen, met last om dezelve 
te doen rondbrengen en weder ophalen, overeenkomstig de publicatie daarvan zijnde. 
Aangenomen daaraan te zullen voldoen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur, dato als boven inhoudende 
om binnen 6 maanden na dato der gedane publicatie aan de eerste Kamer van 't 
Vertegenwoordigend Lighaam te doen inkomen een naaukeurige opgave van alle 
geestelijke goederen en fondsen waaruit de leeraars en hoogleeraars der voormaals 
heerschende kerk zijn betaald, alsmede opgave van alle betalingen welke te voren zijn 
of nog werden gedaan, van tractementen, toelagen of pensioenen aan leeraren der 
voormaals heerschende kerk, schoon die betalingen uit geene geestelijke goederen 
en fondsen gescheiden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een missive van Frans en Arij Ketting te Dordt, inhoudende een zoort van 
beklag dat haar verzoek, om den koper van het huis van Teunis Ketting tot betaling 
der kooppenningen te constringeeren, met niet dat gewenscht gevolg heeft gehad als 
zij hadden gewagt en vervolgens wederom een verzoek om tog die zaak aan het 
einde te brengen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat het hunlieder zaak is, om 't zij op 
zig zelven, of wel met de andere crediteuren gezamentlijk de koper van het bewuste 
huis in regten tot de betaling der kooppenningen aan te spreeken en daarom 
geresolveerd hun daarvan kennis te geven, wordende de secretaris daartoe gelast. 

De secretaris brengt ter tafel en leest een bij hem ontfangen concept adres aan de 
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam, inhoudende verzoek dat ider 
gemeente op zig zelven een bestuur moge blijven behouden zoals thans plaats heeft 
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en niet gecombineerd met anderen, en dat dus in zoverre werde gealtereerd de 
publicatie van 22e Januarij dezes jaars dies aangaande gedaan. 

Waarop gedelibereert zijnde, is unananiem geresolveert om dezelve op een 
behoorlijk nationaal zegel te schrijven en vervolgens vier dagen ter teekening te 
leggen in het regthuis dezer dorpe, wordende de secretaris gelast hetzelve bij 
publicatie aan den volke dezer gemeente te doen bekend maken. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e Augustus 1801. 

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

Vergadering gehoudenden op Woensdag 
den 19e Augustus 1801, absent Bongers. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gecompareert de vrouw van Jan van Beusekom, te kennen gevende dat zij van 

Cornelis den Oude nog te pretendeeren heeft f 6:-:- wegens kostgeld en dat denzelve 
weigerd dezelve te betalen, met te zeggen, ik zal je wel eens betalen als ik het wat 
beter doen kan. 
Dezelve gecompareert zijnde, wierd hem door de voorzitter gevraagd of hij nog f 6:-:-
aan de vrouw van Jan van Beusekom wegens kostgeld schuldig was, en het antwoord 
was Ja. 

Om welke reden hij die dan niet betaalde, antwoordende daarop: ik kan het nog 
niet bij brengen, maar ik zal haar wel betalen. 
Voorts gevraagd zijnde wanneer, zeide hij: dat weet ik niet, zij heeft mijn geslagen bij 
Weintje de Ruijter in huis en daarom kan zij nog wat op haar geld wagten. 

Waarop hem de voorzitter zeide, indien zij uw geslagen heeft, dit zijn bailluws 
zaken en daarom hebt gij geen reden om haar niet te betalen hetgeen gij schuldig zijt. 
En derhalve is de vraag maar kort en goed: hoeveel gij 's wekelijks zult betalen, zolang 
het aan is. Waarop hij zeide niets te kunnen missen, en dat het geregt maar doen 
moest dat het kon, waarna hij vertrok. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om hem 15 stuivers per week te 
doen betalen, en te dien einde door de bode te laten aanzeggen aan zijn baas Andries 
Klijnjan dat zulks door het geregt is geresolveerd, en dat hij uit dien hoofde word 
verzogt 15 stuivers per week van zijn verdiende loon ten voorsz. einde in te houden. 

Voorts word in deliberatie gebragt de wijze hoe de zetting van het brood althans 
word gedirigeert, daarin bestaande dat 'er in Dordrecht, de hooftstad van dit ressort 
verscheide bakkers zijn die hun brood ver beneden de zetting verkopen en dat 
broodzetters, nog commissarissen zulks schijnen te kunnen beletten, schoon het 
tegen de jongste ordonnantie van het gemaal ten eenenmaal strijdende is, en ten 
tweeden dat bij de laatste zetting het brood welliswaar is opgeslagen ten plattenlande, 
maar niet in de stad, dat het een en ander ter ooren van de burgerij gekomen zijnde, 
groot ongenoegen heeft veroorzaakt en met reden, terwijl de prijzen van het brood nu 
zoo hoog gestegen zijnde, en het tevoren gemelde plaats hebbende, daaruit dus word 
geredeneerd, kunnen zommige bakkers in de stad hun brood zooveel beneden de 
zetting verkoopen?, dan is dezelve te hoog en dan kunnen ook onze bakkers hun 
brood wel minder geven. 

En daarom geresolveert aan scheepenen, commissarissen te Dordt over deeze 
materie te schrijven, en hun te verzoeken het zoo te dirigeeren, dat er van alle 
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zetting verkoopen?, dan is dezelve te hoog en dan kunnen ook onze bakkers hun 
brood wel minder geven.

En daarom geresolveert aan scheepenen, commissarissen te Dordt over deeze 
materie te schrijven, en hun te verzoeken het zoo te dirigeeren, dat er van alle 



ingevolge de wet word gehandeld of anders dat de zetting geheel vervallen, en ider 
bakker zijn brood verkoopt naar welgevallen en in geval zulks in het vervolg niet word 
gedaan, dit bestuur zig in de noodzakelijkheid zal zien gebragt om de zetting niet meer 
te respecteeren, en voorts daarbij voegen een verzoek om te mogen weten hoe ons te 
gedragen, ingeval onze bakkers, daar dagelijks bijna klagten over inkomen, hun brood 
te ligt bakken, dat wij wel weten dat de wet zegt dat de boete f 200:-:- is, dog dat zulks 
niet genoegzaam schijnt te zijn, vermits hier meer dan eens geijkt en het brood te ligt 
bevonden zijnde, zulks aan den bailluw is aangegeven, ten einde zodanige bakkers te 
actioneeren, met dat gevolg dat er niet alleen niets is van gekomen, maar dat er zelvs 
goede gronden zijn om te geloven dat den bailluw het geregt tegen werkte, waarom 
hetzelve ook naderhand niet meer heeft geijkt, wordende de secretaris gelast 
zodanige brief te expedieeren, zonder resumtie. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 14 Julij 1801 no. 2, inhoudende kennisgeving van een besluit van het 
Uitvoerend Bewind ter voldoening van het decreet van het Uitvoerend Lighaam van 
den 2e daar te voren gearresteerde proclamatie, houdende een generaal pardon voor 
alle deserteurs uit den dienst der republiek, zoo te water als te lande, onder zekere 
bepalingen, en in het bijzonder een verbod aan boer en veerlieden om scheepsvolk 
zonder van een pas voorzien te zijn, in te nemen en te vervoeren, of over te zetten, 
met last om zich daarna te gedragen. Aangenomen daaraan te zullen voldoen en ten 
dien einde den veerman daar ook kennis van te geven. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van de finantieele Commissie over 
het voormalig gewest Holland, d.d. 23 Julij 1801, inhoudende aansch. om  uit al 
hetgeen aan de Fransche troupes geleverd is, datgeen hetwelk aan dezelve tusschen 
den 28e Meij en 29 Julij 1795 is geleverd 't zij voldaan of niet, binnen 6 weken na de 
receptie aan den burger F.N. de Villepoix, commissaris ter generale liquidatie van alle 
openstaande pretensien tusschen de Fransche en Bataavsche republiek in te zenden. 

Vermits op die tijd zoodanige leverantie alhier niet gescheid zijn, is dezelve aansch. 
voor notificatie aangenomen. 

Is gel. een extract uit de notulen der resolutien van de agent van Inwendige Policie 
van dato 25 Julij 1801, inhoudende aansch. dat bij den eerste Kamer van het 
Vertegenwoordigend Lighaam in dato 20e te voren declinatoir ware gedisponeerd op 
het verzoek van Cornelis den Boer, bouman, woonende te 's Deel, tendeerende dat 't 
14e Art. der politieke keur van het gemelde dorp tegen het loopen binnen hetzelve van 
eenige vee mogt werden gesurcheerd en wijders verklaard voor vervallen. Zijnde het 
decreet van gemelde eerste kamer daarnevens gaande. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een misive van Thomas Debman, geschreven van de voorpoorten van den 
hove van de voormalige gewesten Holland en Zeeland in dato 2 Augustus 1801, 
inhoudende dat eenige lieden hem zeiden dat hij met Buijs 't Hooft en Comp. een 
accord hadde aangegaan en dat hij daar niet van wist, alzoo hij wel overtuigt was, zijn 
hand niet te hebben geteekent, zo lang hij gearresteerd ware, verzoekende dus 
geregtelijk of notariaal te mogen weten, wat daarvan zij, met authentieke bewijzen, en 
is geresolveerd hem een gros van de transactie tusschen hem en 't Hooft gepasseerd 
te zenden, als kunnende hem met mogelijkheid geen authentieken berigt doen 
geworden. 

Is gel. een extract uit de notulen van Het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 11 Augustus 1801, No. 1 inhoudende kennisgeving, dat aan ider van 

ingevolge de wet word gehandeld of anders dat de zetting geheel vervallen, en ider 
bakker zijn brood verkoopt naar welgevallen en in geval zulks in het vervolg niet word 
gedaan, dit bestuur zig in de noodzakelijkheid zal zien gebragt om de zetting niet meer 
te respecteeren, en voorts daarbij voegen een verzoek om te mogen weten hoe ons te 
gedragen, ingeval onze bakkers, daar dagelijks bijna klagten over inkomen, hun brood 
te ligt bakken, dat wij wel weten dat de wet zegt dat de boete f 200:-:- is, dog dat zulks 
niet genoegzaam schijnt te zijn, vermits hier meer dan eens geijkt en het brood te ligt 
bevonden zijnde, zulks aan den bailluw is aangegeven, ten einde zodanige bakkers te 
actioneeren, met dat gevolg dat er niet alleen niets is van gekomen, maar dat er zelvs 
goede gronden zijn om te geloven dat den bailluw het geregt tegen werkte, waarom 
hetzelve ook naderhand niet meer heeft geijkt, wordende de secretaris gelast 
zodanige brief te expedieeren, zonder resumtie.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas, van dato 14 Julij 1801 no. 2, inhoudende kennisgeving van een besluit van het 
Uitvoerend Bewind ter voldoening van het decreet van het Uitvoerend Lighaam van 
den 2e daar te voren gearresteerde proclamatie, houdende een generaal pardon voor 
alle deserteurs uit den dienst der republiek, zoo te water als te lande, onder zekere 
bepalingen, en in het bijzonder een verbod aan boer en veerlieden om scheepsvolk 
zonder van een pas voorzien te zijn, in te nemen en te vervoeren, of over te zetten, 
met last om zich daarna te gedragen. Aangenomen daaraan te zullen voldoen en ten 
dien einde den veerman daar ook kennis van te geven.
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het voormalig gewest Holland, d.d. 23 Julij 1801, inhoudende aansch. om uit al 
hetgeen aan de Fransche troupes geleverd is, datgeen hetwelk aan dezelve tusschen 
den 28e Meij en 29 Julij 1795 is geleverd 't zij voldaan of niet, binnen 6 weken na de 
receptie aan den burger F.N. de Villepoix, commissaris ter generale liquidatie van alle 
openstaande pretensien tusschen de Fransche en Bataavsche republiek in te zenden.

Vermits op die tijd zoodanige leverantie alhier niet gescheid zijn, is dezelve aansch. 
voor notificatie aangenomen.

Is gel. een extract uit de notulen der resolutien van de agent van Inwendige Policie 
van dato 25 Julij 1801, inhoudende aansch. dat bij den eerste Kamer van het 
Vertegenwoordigend Lighaam in dato 20e te voren declinatoir ware gedisponeerd op 
het verzoek van Cornelis den Boer, bouman, woonende te 's Deel, tendeerende dat 't 
14e Art. der politieke keur van het gemelde dorp tegen het loopen binnen hetzelve van 
eenige vee mogt werden gesurcheerd en wijders verklaard voor vervallen. Zijnde het 
decreet van gemelde eerste kamer daarnevens gaande. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een misive van Thomas Debman, geschreven van de voorpoorten van den 
hove van de voormalige gewesten Holland en Zeeland in dato 2 Augustus 1801, 
inhoudende dat eenige lieden hem zeiden dat hij met Buijs 't Hooft en Comp. een 
accord hadde aangegaan en dat hij daar niet van wist, alzoo hij wel overtuigt was, zijn 
hand niet te hebben geteekent, zo lang hij gearresteerd ware, verzoekende dus 
geregtelijk of notariaal te mogen weten, wat daarvan zij, met authentieke bewijzen, en 
is geresolveerd hem een gros van de transactie tusschen hem en 't Hooft gepasseerd 
te zenden, als kunnende hem met mogelijkheid geen authentieken berigt doen 
geworden.

Is gel. een extract uit de notulen van Het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 11 Augustus 1801, No. 1 inhoudende kennisgeving, dat aan ider van 



de Gemeente Bestuuren der hoofdplaatzen van de respective ringen dezes 
departements door gemeld bestuur zijn toegezonden zeven exemplaren van het 
contract, waarop de leverantie van het benodigde vuur en ligt aan de militaire wagter 
in de voormalige gewesten Zeeland, Holland en Bataafs Braband voor een jaar, 
ingaande primo September aanstaande en eindigend ultimo Augustus 1802, zijn 
aangenomen door de burgers J. Hillers te Middelburge en D. Storm in den Haag en L. 
Gastelaar te Bergen op den Zoom, ten einde aan eenig Gemeente Bestuur binnen 
hare ring verzogt zijnde een exemplaar aan het zelve uit te reiken. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een missve van de Commissaris van het Uitvoerend Bewind van het 
Bataafsch Republiek bij het departementaal Bestuur van Schelde en Maas van dato 
11 aug. 1801 inh. aansch. dat hij door het uitvoerend Bewind bij de resolutie van 15 
Julij J.S. is aangesteld tot provisionele commissaris van hetzelve bewind bij het 
Departementaal Bestuur van Schelde en Maas, in plaats van den burger Abr. van 
Linden van den Heuvel, die verkoren is tot lid van het Vertegenwoordigend Lighaam, 
en dat hij in gemelde qualiteit zijne functie heeft begonnen. Aangenomen voor 
notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e September 1801. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e 
september 1801, absent Vam der Giessen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gecompareert Abraham de Ruijter, als gedagvaard zijnde door L. Bongers, uit 

hoofde hij weigerd een rekening te betalen groot f 2:14:-. 
De voorzitter brengt hem zulks onder het oog, en vraagt hoe hij er nu over dagt, of hij 
de rekening aan Bongers wilde voldoen, ja dan neen. Waarop hij antwoorde wel te 
willen betalen hetgeen hij schuldig is, en dus een gedeelte van die rekening, maar niet 
geheel, want zeide hij, ik heb alles betaald, ik heb de rekening in mijn zak, en Bongers 
kon dan in het vervolg wel weer met een rekening komen. 

De voorzitter zeide hem daarop dat hij niet wel over de zaak dagt, want als het zoo 
was als hij zeide, dat hij het dan moest bewijzen en dat niet kunnende doen, de 
rekening moest betalen. Waarop de gequiteerde rekening van hem wierd naargezien 
en daaruit bleek dat hij grootelijks abuis had, en doe wierd hem nogmaals gezegt dat 
de Municip. concludeerde tot betaling, en indien hij bleef weigeren, alsdan door 
middelen van recht tot betaling zal werden geconstringeerd. Dog hij stoorde zig daar 
niet aan en vertrok. 

Stond binnen Neeltje den Hartog, huisvrouw van Arij Visser en verzogt actens van 
admissie tot verkoop van zout en zeep. Waarop gedelibereert zijnde, is haar verzoek 
geaccordeert en de secretaris daartoe gelast. 

De secretaris verzoekt Copie authentiek van Adrianus Verhoeve van de uitgifte van 
het erf, daar het huis, hetwelk nu Lodweijk Bongers in eigendom heeft, op staat. 
Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeerd, uit hoofde A. Verhoeve het 
regt heeft, zodanige copie te vragen. 

De bode staat binnen en geeft te kennen dat hij Adriaan Verhoeve heeft 
gedagvaard uit hoofde hij weigerd twee dagvaardingen aan hem te betalen. 
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De voorzitter zeide hem daarop dat hij niet wel over de zaak dagt, want als het zoo 
was als hij zeide, dat hij het dan moest bewijzen en dat niet kunnende doen, de 
rekening moest betalen. Waarop de gequiteerde rekening van hem wierd naargezien 
en daaruit bleek dat hij grootelijks abuis had, en doe wierd hem nogmaals gezegt dat 
de Municip. concludeerde tot betaling, en indien hij bleef weigeren, alsdan door 
middelen van recht tot betaling zal werden geconstringeerd. Dog hij stoorde zig daar 
niet aan en vertrok.

Stond binnen Neeltje den Hartog, huisvrouw van Arij Visser en verzogt actens van 
admissie tot verkoop van zout en zeep. Waarop gedelibereert zijnde, is haar verzoek 
geaccordeert en de secretaris daartoe gelast.

De secretaris verzoekt Copie authentiek van Adrianus Verhoeve van de uitgifte van 
het erf, daar het huis, hetwelk nu Lodweijk Bongers in eigendom heeft, op staat. 
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Denzelve gecompareerd zijnde, zeide dat hij nooit geweigerd hadde te betalen 
maar wel aan de bode gezegt hadde, als de schout oordeelde dat hij die twee 
dagvaardingen moest betalen, het dan ook doen zoude, waarop de schout zeide zeer 
wel te weten dat het op die tijd, doe hij verzogt om vier dagvaardingen te doen, zo 
geschikt ware dat hij er twee zou betalen en de andere twee als uit naam van het 
geregt zoude gedaan worden en dat hij dus wel degelijk verpligt was die twee aan de 
bode te betalen. Waarop hij aanstonds zulks deed, dog zig beklaagte dat hij ook niet 
betaald wierd, en vooral over de wed. Jan Klijnjan, waarop hem de voorzitter zeide 
dezelve nog eens ernstig daarover te zullen onderhouden. 

Is gelezen een extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas, dato 1 Sepember 1801, no. 3 inhoudende aansch. aan alle Gemeente 
Bestuuren om ider voor zooveel hen aangaat de nodige orders te stellen en de 
vereischte schikkingen te maken, ten einde in voldoening aan het tweede Art. der 
publicatie van de 15e junij dezes jaars, rakende het verzorgen van vrije inwooning en 
geëvenrigde (?) toelage of tractementen aan plaatselijke onderwijzers ten laste der 
gemeente. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van scheepenen, commissarissen van de gemeene 
middelen over de stad Dordt en het ressort van dien, van dato 4 september 1801, 
houdende antwoord op onze missive van 26 Augustus 1.1. en behelzende hoofdzakelijk 
dat de zetting van het brood tot de politie behoord en dat dus tot voorkoming onzer 
klagten, door hun geen redres kan werden doen gesteld en ten tweede dat zijl. ons 
over het tweede poinct niet kunnen adviseeren, vooronderstellende dat de bailluw de 
wet kend en als plegtelijk toeziet dat dezelve werde naargekomen en de 
contraventeurs beboet of straft, dat zij, wanneer de procedures daaruit resolteerende 
naar hun gebragt worden, daarop zodanig vonnissen als zij, rechtens zullen oordeelen 
te behooren, en indien wij eenige klagten wegens pligtverzuim tegens de bailluw dezer 
plaats mogten hebben, wij dan die zullen dienen te brengen daar waar wij zullen 
oordeelen te behooren. Aangenomen voor notificatie. 

Voor eenige dagen door den commandant der Gewapende Burgermacht alhier aan 
den schout een verzoek gedaan zijnde, om op den straat van het kerkhof te mogen 
exerceeren, heeft den schout dat verzoek ter kennis dezer vergadering gebragt, dog 
met de vergadering oordeelende daar geen ordre toe te kunnen geven, vermits zulks 
van de kerkenraad afhangt, is na deliberatie geresolveert dat verzoek aan de 
kerkenraad te doen. Den schout nam op zig met den predikant daarover te spreeken. 

De predikant dat verzoek gehoord hebbende, zeide dat dat schriftelijk moest 
gescheiden, dit gedaan zijnde is door de kerkenraad schriftelijk geantwoord, welke 
missive nu ter tafel werd gebracht en gedateert 13e september 1801. Dezelve gelezen 
zijnde, bleek deszelvs inhoud te zijn, dat de kerkenraad geen zwarigheid maakt in 
gemeld verzoek toe te staan, dog niet anders dan op de volgende voorwaarden: 
1° dat de exercitien niet gescheiden als er gepredikt of gecatechiseert word, of als de 

kerkenraad vergadert is. 
2° dat de commandant zorgd dat er geen onbetamelijk geloop over het kerkhof plaats 

heeft tijde der exercitien, maar dat dezelve alleen plaats hebben op de straat en 
daar de aflesingen gescheiden. 

3° Ingeval er schade word veroorzaakt aan de straat of aan de glazen, zulks wederom 
door de Municip. moeten werden gerepareert en gebragt de vorigen staat. 

4° Dat deze toestemming alleen gescheide tot wederopzeggens toe, waarbij gevoegd 
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een verzoek om te berigten of wij daarmede genoegen namen. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld daartegen niets te kunnen inbrengen, en 
daarom geresolveerd aan de kerkenraad schriftelijk te berigten daarmede genoegen 
te nemen, werdende de sec. daartoe gelast. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 4 October zijn in den huwelijken staat bevestigd 
Cornelis van Ham,. J.M. geb. en woonende in Wieldrecht, met Grietje van der 
Giessen, J.D. geb. en woonende onder 's Deel. 
Den 11e dito zijn getrouwt Arij Adamsz. Kooijman, J.M. met Judith Gerritsd. Visser, 
J.D. beide geb. en woonende onder 's Deel. 
Cornelis den Ouden, J.M. geb. te Numansdorp, gezegt de Buitensluis, met Anna 
Mookhoek, J.D. geb. en beide woonende te 's Gr.deel. 
Pieter P. van Twist J.M. met Maaijke P. Broere, J.D. beide geb. en woonende te 's 
Deel. 
Jan van Wijngaarden, weduwnaar van Berbera Wulfsen, geb. onder Loosduinen en 
woonende te 's Gravendeel, met Lena Hillebert J.D. geb. te Hildeberg bij Frankfort en 
woonende te Dordt. 
Den 13 dito vervoegt zig de schout, 5 scheepenen en den secretaris op verzoek van 
Jan van Strijen en Jan van Turenhout op derzelver erven in de Langestraat op dezen 
dorpe om ware het mogelijk de verschillen welke die twee perzonen onderling hadden 
te vereffenen, en hetwelke de schout te voren (dog vrugteloos) had pogen te doen. 
Daar gekomen zijnde verzoekt Jan van Strijen aanwijzing waar hij zijn drooghuis en 
put moet plaatzen, dan het geregt aan dat verzoek niet kunnende voldoen, uit hoofde 
de schuur van Jan van Turenhout die nu wel ware afgebroken, dog met oogmerk om 
hem weder op te bouwen, zoo staat dat Jan van Strijen niet gemak-kelijk op zijn erf 
een drooghuisje en put kan plaatzen zonder de keur van het dorp diesaangaande te 
overtreden. 

Vond naar deliberatie goed om nogmaals alle pogingen aan te wenden om Jan van 
Turenhout te persuadeeren, dat hij zijn schuur wat zoude verplaatzen hetwelk hij zeer 
gemakkelijk konde doen en wel tot zijn eigen gemak en dat hij ook zekerlijk zoude 
gedaan hebben, indien zijn schoonvader Jan Molendijk zulks niet had belet. 

Dit dan wederom vrugteloos afgelopen zijnde en het gerecht niet overeens over het 
geval denkende, alzoo de groote meerderheid van gevoelen was dat de beide partijen 
nu even gelijk stonden omdat de schuur van Jan van Turenhout zo wel op dit 
oogenblik ware afgebroken, als het doorghuisje op het erf van Jan van Strijen 
vervallen, resolveerde men om een commissie te benoemen, ten einde het advijs van 
een regtsgeleerde in te nemen, alsmede hun beide door de bode te interdiceeren om 
in drie maal 24 uuren niet voort te gaan, maar hun werk te staken, werdende tot die 
commissie benoemd Van der Giessen en de secretaris. 

De commissie den 14e zig vervoegd hebbende bij de advikaat Vrolikhert beleijde 
de president des avonds het geregt en de commissie rapporteerde dat gemelde 
advokaat van advis was dat het geregt voorzigtig behoord te zijn, en geen uitspraak 
moet of kan doen, dat het een groot onderscheid uitmaakt omtrent het drooghuisje en 
de schuur, vermits het eerste vervallen is geraakt door onbruik en het laatste 
afgebroken om te repareeren, dat het niets uitdoet, schoon het drooghuisje er eerder 
heeft gestaan als de schuur, alzoo het vanzelve spreekt dat het doe de schuur 
gebouwd is niet meer wierd gebruikt, vermits dat plaats hebbende de schuur er niet 

een verzoek om te berigten of wij daarmede genoegen namen.
Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld daartegen niets te kunnen inbrengen, en 
daarom geresolveerd aan de kerkenraad schriftelijk te berigten daarmede genoegen 
te nemen, werdende de sec. daartoe gelast.

Waarna de vergadering scheide.
Den 4 October zijn in den huwelijken staat bevestigd 
Cornelis van Ham,. J.M. geb. en woonende in Wieldrecht, met Grietje van der 
Giessen, J.D. geb. en woonende onder 's Deel.
Den 11e dito zijn getrouwt Arij Adamsz. Kooijman, J.M. met Judith Gerritsd. Visser, 
J.D. beide geb. en woonende onder 's Deel.
Cornelis den Ouden, J.M. geb. te Numansdorp, gezegt de Buitensluis, met Anna 
Mookhoek, J.D. geb. en beide woonende te 's Gr.deel.
Pieter P. van Twist J.M. met Maaijke P. Broere, J.D. beide geb. en woonende te 's 
Deel.
Jan van Wijngaarden, weduwnaar van Berbera Wulfsen, geb. onder Loosduinen en 
woonende te 's Gravendeel, met Lena Hillebert J.D. geb. te Hildeberg bij Frankfort en 
woonende te Dordt.
Den 13 dito vervoegt zig de schout, 5 scheepenen en den secretaris op verzoek van 
Jan van Strijen en Jan van Turenhout op derzelver erven in de Langestraat op dezen 
dorpe om ware het mogelijk de verschillen welke die twee perzonen onderling hadden 
te vereffenen, en hetwelke de schout te voren (dog vrugteloos) had pogen te doen.
Daar gekomen zijnde verzoekt Jan van Strijen aanwijzing waar hij zijn drooghuis en 
put moet plaatzen, dan het geregt aan dat verzoek niet kunnende voldoen, uit hoofde 
de schuur van Jan van Turenhout die nu wel ware afgebroken, dog met oogmerk om 
hem weder op te bouwen, zoo staat dat Jan van Strijen niet gemak-kelijk op zijn erf 
een drooghuisje en put kan plaatzen zonder de keur van het dorp diesaangaande te 
overtreden.

Vond naar deliberatie goed om nogmaals alle pogingen aan te wenden om Jan van 
Turenhout te persuadeeren, dat hij zijn schuur wat zoude verplaatzen hetwelk hij zeer 
gemakkelijk konde doen en wel tot zijn eigen gemak en dat hij ook zekerlijk zoude 
gedaan hebben, indien zijn schoonvader Jan Molendijk zulks niet had belet.

Dit dan wederom vrugteloos afgelopen zijnde en het gerecht niet overeens over het 
geval denkende, alzoo de groote meerderheid van gevoelen was dat de beide partijen 
nu even gelijk stonden omdat de schuur van Jan van Turenhout zo wel op dit 
oogenblik ware afgebroken, als het doorghuisje op het erf van Jan van Strijen 
vervallen, resolveerde men om een commissie te benoemen, ten einde het advijs van 
een regtsgeleerde in te nemen, alsmede hun beide door de bode te interdiceeren om 
in drie maal 24 uuren niet voort te gaan, maar hun werk te staken, werdende tot die 
commissie benoemd Van der Giessen en de secretaris.

De commissie den 14e zig vervoegd hebbende bij de advikaat Vrolikhert beleijde 
de president des avonds het geregt en de commissie rapporteerde dat gemelde 
advokaat van advis was dat het geregt voorzigtig behoord te zijn, en geen uitspraak 
moet of kan doen, dat het een groot onderscheid uitmaakt omtrent het drooghuisje en 
de schuur, vermits het eerste vervallen is geraakt door onbruik en het laatste 
afgebroken om te repareeren, dat het niets uitdoet, schoon het drooghuisje er eerder 
heeft gestaan als de schuur, alzoo het vanzelve spreekt dat het doe de schuur 
gebouwd is niet meer wierd gebruikt, vermits dat plaats hebbende de schuur er niet 



konde komen, alzoo de dorpskeur diesaangaande doen al werkte, en dat hij om 
gemelde redenen adviseerde om de interdictien gisteren avond gedaan, ten eersten in 
te trekken, want dat Jan van Turenhout anders nog wel konde komen en vragen 
schavergoeding in het oponthoud in het repareeren van zijn schuur. 

Waarop gedelibereert zijnde, resolveerde de vergadering om conform het advis van 
Vrolikhert te handelen en dus de interdictien op te heffen nog hedenavond, terwijl er 
verder werd goedgevonden om Jan van Strijen alhier te verzoeken. 

Denzelve gecompareert zijnde, werd hem gezegt hoe de commissie was geslaagt 
en geraden met bedaardheid af te wachten wat Jan van Turenhout nu zal doen, 
vermits zulks altoos het beste is in zoodanige gevallen waarin men de lijdende partij is, 
hetwelk hij, na in het begin zig eenigzints dritig betoond te hebben, ook begreep het 
beste te zijn en zeide zig zoo veel mogelijk er naar te zullen gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 21e October 1801 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
21e October 1801. 

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

Den schout zegt dat hij reeds voor twee a drie weken de zandtrekkers heeft 
aangesproken om zand te halen voor de molenpad, dog dat zij hem tot nog toe niet 
hebben geholpen, vermits er veel scheepen leggen om te ballasten, dat hij nu een 
boodschap krijgt door den burger Smits van de Koornmolenaar met een bijvoegzel dat 
hem niet aangenaam is, alzoo hij niet in staat is zelve het zand te gaan trekken, en 
daarom verzoekt te mogen weten hoe daar verder in te handelen. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert om de zandtrekkers het nog eens te vragen en 
ingeval zij het niet ten spoedigsten kunnen doen, alsdan het van Dordt te ontbieden, 
wordende de schout daartoe gelast. 

De voorzitter geeft te kennen dat den eigenaar van het in het Mallegat gezonken 
schuitje genaamd Teunis van Driel hem verzogt heeft, van de Municip. te verzoeken 
een getuigschrift, dat voormeld geval aldaar werkelijk op de 19e October I.I. heeft 
plaats gehad, ten einde te dienen daar en zo het behoord. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is dat verzoek geaccordeert en de secrets gelast hem zodanig getuigschrift te 
bezorgen. 

De voorzitter brengt ter tafel een rekening van C. den Boer, groot f 14:-:- voor twee 
reizen in den jare 1799 voor het land gedaan. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert dezelve vooralsnog in advis te houden. 

De voorzitter zegt dat de president I.I. zondag heeft gesproken over de vlag, dat 
dezelve zeer gemeen is, en of er niet een nieuwe zoude dienen te zijn tegen de finale 
vreede. Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering ervoor indien dezelve nog 
maar enigszints in staat ware, om geen nieuwe aan te kopen, en werd goedgevonden 
om denzelve aanstaande zondag na het uitgaan der kerk te bezien, werdende die 
leden welke alsdan aldaar prezent zullen zijn, daartoe gequalificeerd. 

Is in deliberatie gebragt de slegte passagie na de Rijkestraat, door dien het straatje 
een eind wegs thans zoo is dat bij regenagtig weer volstrekt ongaabaar is en derhalve 
noodzakelijk diend gerepareerd. 

konde komen, alzoo de dorpskeur diesaangaande doen al werkte, en dat hij om 
gemelde redenen adviseerde om de interdictien gisteren avond gedaan, ten eersten in 
te trekken, want dat Jan van Turenhout anders nog wel konde komen en vragen 
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verder werd goedgevonden om Jan van Strijen alhier te verzoeken.
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vermits zulks altoos het beste is in zoodanige gevallen waarin men de lijdende partij is, 
hetwelk hij, na in het begin zig eenigzints dritig betoond te hebben, ook begreep het 
beste te zijn en zeide zig zoo veel mogelijk er naar te zullen gedragen.
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geteekent.

Den schout zegt dat hij reeds voor twee a drie weken de zandtrekkers heeft 
aangesproken om zand te halen voor de molenpad, dog dat zij hem tot nog toe niet 
hebben geholpen, vermits er veel scheepen leggen om te ballasten, dat hij nu een 
boodschap krijgt door den burger Smits van de Koornmolenaar met een bijvoegzel dat 
hem niet aangenaam is, alzoo hij niet in staat is zelve het zand te gaan trekken, en 
daarom verzoekt te mogen weten hoe daar verder in te handelen. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert om de zandtrekkers het nog eens te vragen en 
ingeval zij het niet ten spoedigsten kunnen doen, alsdan het van Dordt te ontbieden, 
wordende de schout daartoe gelast.

De voorzitter geeft te kennen dat den eigenaar van het in het Mallegat gezonken 
schuitje genaamd Teunis van Driel hem verzogt heeft, van de Municip. te verzoeken 
een getuigschrift, dat voormeld geval aldaar werkelijk op de 19e October l.l. heeft 
plaats gehad, ten einde te dienen daar en zo het behoord. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is dat verzoek geaccordeert en de secrets gelast hem zodanig getuigschrift te 
bezorgen.

De voorzitter brengt ter tafel een rekening van C. den Boer, groot f 14:-:- voor twee 
reizen in den jare 1799 voor het land gedaan. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geresolveert dezelve vooralsnog in advis te houden.

De voorzitter zegt dat de president l.l. zondag heeft gesproken over de vlag, dat 
dezelve zeer gemeen is, en of er niet een nieuwe zoude dienen te zijn tegen de finale 
vreede. Waarop gedelibereert zijnde, was de vergadering ervoor indien dezelve nog 
maar enigszints in staat ware, om geen nieuwe aan te kopen, en werd goedgevonden 
om denzelve aanstaande zondag na het uitgaan der kerk te bezien, werdende die 
leden welke alsdan aldaar prezent zullen zijn, daartoe gequalificeerd.

Is in deliberatie gebragt de slegte passagie na de Rijkestraat, door dien het straatje 
een eind wegs thans zoo is dat bij regenagtig weer volstrekt ongaabaar is en derhalve 
noodzakelijk diend gerepareerd.



Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering algemeen van oorlog dat het 
volstrekt diend gerepareerd te worden, te welken einde die leden welke op het dorp 
woonen werden verzogt in het naar huis gaan te bezien hoe en op wat wijze het best 
in ordre kan werden gebragt. 

Is na deliberatie geresolveert om den najaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag 
den 14e November aanstaande des morgens 10 uuren. 

Is goedgevonden en verstaan om de bode te zenden bij de wed. T. Lamme en haar 
aanzeggen dat zij zal hebben te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een dekzel komt op 
de waterton, ter voorkoming van ongelukken, alsmede dat zij voor de laatste maal 
werd gewaarschuwt te zorgen dat de zijl in order is en het water niet op de straat blijft 
staan, ten einde te voorkomen de schade welke anders daaruit voor haar wel eens 
zoude kunnen proflueeren. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 15 Septeber 1801 No. 3, houdende toezending van een convenabel 
getal quotisatie billetten voor de heffing van 4 per cent op de inkomsten, ten einde 
dezelve ingevolge publicatie van 5 September I.I. aan de huizen der ingezetenen te 
doen rondbrengen en wederom ophalen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van hetzelve bestuur dato 18e September 1801 
NO.1, houdende nadere last aan de Gemeente Bestuuren om naaukeurig toe te zien 
dat geene courantiers door hunner nieuwspapieren de quakzalverij en het debiet van 
zogenaamde geheime geneesmiddelen bevorderen. Aangen. voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 22 September 1800 
No. 1 houdende de aansch. dat er vier Engelsche Emissarissen zich bevinden welke 
ten oogmerk hebben om de scheepen van deze republiek te verbranden, en last 
wanneer dezelve mogten werden ontdekt ze aan te houden en te arresteeren en het 
gemelde bestuur daarvan onverwijld kennis te geven, zijnde de signalementen van 
dezelve perzonen daarbij gevoegd. Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een missive van de commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
voormelde bestuur van dato 26 September 1801 houdende verzoek en desnoods last 
om hem terstond na ontfangst dezer immers met de eerst mogelijke gelegenheid 
schriftelijk te berigten of, en zo ja, op welke dagen de twee jongste proclamatien van 
het Uitvoerend Bewind van dato 14 en 18 dezer alhier zijn gepubliceerd en 
geaffigeerd, en het ontwerp van staatsregeling ter lecture aan deze gemeente is 
voorgelegd. 

De schout en sec. geven kennis dat daaraan zonder verwijl is voldaan geworden. 
Is lez. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 27e September 1801 No. 

2 houdende aansch. 
1° vooreerst dat er tweederhande stemregisters in idere gemeente moeten worden 

voorgelegd, een voor diegenen welke verkiezen hun stem over het aangeboden 
ontwerp van staatsregeling met ja uit te brengen en een voor die welke het met 
neen willen doen. 

2° Dat de woorden ja of nee door de comparantie zelve en door niemand anders voor 
hun zullen mogen worden geschreven met hare gewoonen handteekening. 

3° Dat niemand zijns tem tweemaal uitbrengt 
4° Dat er word gezorgt dat niemand door dreigementen of anderzints word 

teruggehouden om zijn stem uit te brengen. 
5° Eindelijk dat voor ditmaal degenene welke 20 jaren hebben bereikt zonder het 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering algemeen van oorlog dat het 
volstrekt diend gerepareerd te worden, te welken einde die leden welke op het dorp 
woonen werden verzogt in het naar huis gaan te bezien hoe en op wat wijze het best 
in ordre kan werden gebragt.

Is na deliberatie geresolveert om den najaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag 
den 14e November aanstaande des morgens 10 uuren.

Is goedgevonden en verstaan om de bode te zenden bij de wed. T. Lamme en haar 
aanzeggen dat zij zal hebben te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een dekzel komt op 
de waterton, ter voorkoming van ongelukken, alsmede dat zij voor de laatste maal 
werd gewaarschuwt te zorgen dat de zijl in order is en het water niet op de straat blijft 
staan, ten einde te voorkomen de schade welke anders daaruit voor haar wel eens 
zoude kunnen proflueeren.

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 15 Septeber 1801 No. 3, houdende toezending van een convenabel 
getal quotisatie billetten voor de heffing van 4 per cent op de inkomsten, ten einde 
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NO.1, houdende nadere last aan de Gemeente Bestuuren om naaukeurig toe te zien 
dat geene courantiers door hunner nieuwspapieren de quakzalverij en het debiet van 
zogenaamde geheime geneesmiddelen bevorderen. Aangen. voor notificatie.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 22 September 1800 
No. 1 houdende de aansch. dat er vier Engelsche Emissarissen zich bevinden welke 
ten oogmerk hebben om de scheepen van deze republiek te verbranden, en last 
wanneer dezelve mogten werden ontdekt ze aan te houden en te arresteeren en het 
gemelde bestuur daarvan onverwijld kennis te geven, zijnde de signalementen van 
dezelve perzonen daarbij gevoegd. Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een missive van de commissaris van het uitvoerend bewind bij het 
voormelde bestuur van dato 26 September 1801 houdende verzoek en desnoods last 
om hem terstond na ontfangst dezer immers met de eerst mogelijke gelegenheid 
schriftelijk te berigten of, en zo ja, op welke dagen de twee jongste proclamatien van 
het Uitvoerend Bewind van dato 14 en 18 dezer alhier zijn gepubliceerd en 
geaffigeerd, en het ontwerp van staatsregeling ter lecture aan deze gemeente is 
voorgelegd.

De schout en sec. geven kennis dat daaraan zonder verwijl is voldaan geworden.
Is lez. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 27e September 1801 No. 

2 houdende aansch. 
1° vooreerst dat er tweederhande stemregisters in idere gemeente moeten worden 

voorgelegd, een voor diegenen welke verkiezen hun stem over het aangeboden 
ontwerp van staatsregeling met ja uit te brengen en een voor die welke het met 
neen willen doen.

2° Dat de woorden ja of nee door de comparantie zelve en door niemand anders voor 
hun zullen mogen worden geschreven met hare gewoonen handteekening.

3° Dat niemand zijns tem tweemaal uitbrengt
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5° Eindelijk dat voor ditmaal degenene welke 20 jaren hebben bereikt zonder het 



afleggen van eenige beloften conform de proclamatie van 14 dezer als 
stembevoegde zullen werden geconsidereerd. 

Hiermede voldaan zijnde, is dezelve aansch. voor notificatie aangenomen. 
Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 1 Oct. 1801 No.1 

houdende aansch. om  te zorgen dat overeenkomstig de proclamatie van den 14 
September 1.1. de stemregisters over het aangebodene ontwerp van staatsregeling met 
den 6e October aanstaande werden gesloten om dezelve die dag of uitterlijk den 
volgende in originali aan het uitvoerend bewind werde toegezonden. 

Vermits hieraan ook op zijn tijd is voldaan, is gemelde aansch. voor notificatie 
aangenomen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e October 1801. 

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

Vergadering gehouden op Vrijdag de 23e 
October 1801. 

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

De voorzitter geeft te kennen dat de reden dezer bijeenkomst daarin bestaat dat de 
commandant der Gewapende Burgermagt alhier hem heeft kennis gegeven dat er een 
sergeant is gekomen, door de lieut. Collonel gezonden, om den burgers in den dienst 
te onderwijzen, verzoekende een locaal tot dat einde van het dorp, en inquartiering 
voor de sergenat. 

Waarop gedelibereert zijnde, resolveerde de vergadering unaniem om aan zodanig 
verzoek niet te voldoen, uit hoofde dezelve begreep dat 't al bezwaar genoeg is voor 
deze plaats dat er een gewapende burgermacht is, in onderscheiding van veele 
andere, en dan daarbij nog kosten te moeten dragen, zulks niet te zullen approbeeren, 
voor en aleer men genoodzaakt word, wordende de voorzitter verzogt den comman-
dant van dit besluit kennis te geven. 

Den 25e October zijn in den huwelijken staat bevestigd Gijsbert van den Handel, 
geboren te Usselmonde, met Lijntje Molendijk J.D. geb. in Wieldrecht en beide 
woonende te 's Deel. 

Den 8e November zijn getrouwt Willem Kolster, weduwnaar van Teuntje Gorijk met 
Leentje Moret, weduwe van Wouter Bol, beide woonende onder 's Deel. 

Den 14e de vergadering bijeen zijnde tot het doen der brandschouw is door de 
secretaris voor de vrouw van Jan van Strijen verzogt actens van zout, zeep, coffij en 
thee, waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en de sec. daartoe 
gelast. 

Is gecompareerd Frans van Waardenburg, verzoekende een acte als slagter, 
uithalder en vettewarier, welk verzoek mede is geaccordeerd. 

Voorts ging men over tot het doen der brandschouw en eenige breuken bevonden 
hebbende werd geresolveerd die door de bode te doen aanzeggen en de herschouw 
te bepalen op Zaturdag den 21e November 1801 des namiddags 3 uuren, waarna de 
vergadering scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e November 1801. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 
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volgende in originali aan het uitvoerend bewind werde toegezonden.

Vermits hieraan ook op zijn tijd is voldaan, is gemelde aansch. voor notificatie 
aangenomen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 23e October 1801.

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

Vergadering gehouden op Vrijdag de 23e 
October 1801.

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

De voorzitter geeft te kennen dat de reden dezer bijeenkomst daarin bestaat dat de 
commandant der Gewapende Burgermagt alhier hem heeft kennis gegeven dat er een 
sergeant is gekomen, door de lieut. Collonel gezonden, om den burgers in den dienst 
te onderwijzen, verzoekende een locaal tot dat einde van het dorp, en inquartiering 
voor de sergenat.

Waarop gedelibereert zijnde, resolveerde de vergadering unaniem om aan zodanig 
verzoek niet te voldoen, uit hoofde dezelve begreep dat 't al bezwaar genoeg is voor 
deze plaats dat er een gewapende burgermacht is, in onderscheiding van veele 
andere, en dan daarbij nog kosten te moeten dragen, zulks niet te zullen approbeeren, 
voor en aleer men genoodzaakt word, wordende de voorzitter verzogt den comman-
dant van dit besluit kennis te geven.

Den 25e October zijn in den huwelijken staat bevestigd Gijsbert van den Handel, 
geboren te IJsselmonde, met Lijntje Molendijk J.D. geb. in Wieldrecht en beide 
woonende te 's Deel.

Den 8e November zijn getrouwt Willem Kolster, weduwnaar van Teuntje Gorijk met 
Leentje Moret, weduwe van Wouter Bol, beide woonende onder 's Deel.

Den 14e de vergadering bijeen zijnde tot het doen der brandschouw is door de 
secretaris voor de vrouw van Jan van Strijen verzogt actens van zout, zeep, coffij en 
thee, waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert en de sec. daartoe 
gelast.

Is gecompareerd Frans van Waardenburg, verzoekende een acte als slagter, 
uithalder en vettewarier, welk verzoek mede is geaccordeerd.

Voorts ging men over tot het doen der brandschouw en eenige breuken bevonden 
hebbende werd geresolveerd die door de bode te doen aanzeggen en de herschouw 
te bepalen op Zaturdag den 21e November 1801 des namiddags 3 uuren, waarna de 
vergadering scheide.

Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 18e November 1801.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.



Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e November 1801. 

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

De voorzitter zegt dat de bode, nadat vrouw Lamme was aangezegt om te zorgen 
dat het water niet op de straat blijft staan, maar dat de buijs open is, ander maal 
volgens resolutie uit naam van het gerecht bij haar is geweest, ten einde haar aan te 
zeggen dat zij het secreet, staande aan de 
slou tusschen Naaktgeboren, en haar binnen 8 dagen zal hebben te verplaatsen, 
alzoo Naaktgeboren bedankt iets aan de slou te doen, voor en aleer dat secreet weg 
is, en waartoe hij ook niet kan verpligt worden, dog dat vrouw Lamme daar niet aan 
heeft voldaan, vragende hoe daar nu verder omtrent te handelen. 

Waarop gedelibereert zijnde, vond de vergadering goed dat de schout zig nog eens 
te dien einde bij vrouw Lamme zoude begeven, hetwelk denzelve op zig nam. 

Voorts werd geresolveert een commissie te benoemen ten einde zig te vervoegen 
bij den rentmeester van de Graaflijkheid en denzelve te kennen geven de gesteldheid 
van zommige straten op het dorp, namelijk dat het water zig niet van dezelve kan 
ontlasten, omdat de slouen den een voor, den andere na, werden gedempt, en verder 
verzoeken om dezelve straten met een commissie uit de Municip. eens te komen 
bezien en met dezelve medewerken tot verbetering in dezen, wordende tot dien 
commissie benoemt de schout en Van Strijen en tot secunde van de laatste de 
secretaris. 

Is in deliberatie gebragt of men nu nog niet eens ernstig zal insteeren om betaling 
van hetgeen dit dorp en deszelvs ingezetenen successivelijk van het Land te vorderen 
hebben, en geresolveert vooralsnog daaraan niet te voldoen, dog intusschen te 
informeeren aan wat collegie of perzoon men zich met het beste gevolg kan 
ad resseeren. 

Stond binnen de burger Hendrik Bongers en geeft kennis dat hij voornemens is 
slijter in wijnen te worden. Aangenomen voor notificatie. 

Is na deliberatie geresolveert, om vermits er nu een aardappelton en halve ton is 
gemaakt, van diegenen welke dezelve gebruiken een schelling te ontfangen en van 
diegeene die dezelve niet gebruiken, vier stuivers, wordende zulks aan de schout 
gedemandeert met den eijkmeester, nemende de schout zulks op zig. 

De voorzitter geeft kennis dat hem de ondervinding meermalen heeft geleerd dat 
de klapperman Jan van Wijngaarden vijf a 6 guldens minder verantwoord als Reinier 
van den Berg per maand, dat hij hem daarover meer dan eens heeft onderhouden, 
dog dat zulks niet baat, dat hij zelvs er wel boos om geworden is en gezegt heeft: 
Reinier kan dat beter gedaan krijgen als ik, want als de luij niet thuis zijn, dan ontfangt 
hij het naderhand als hij met de askar rondrijd. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd de klapperlieden te gelasten ider 
maand als zij het geld hebben opgehaald een lijstje te formeeren van diegeenen welke 
niet betalen, en dezelve aan de schout ter hand stellen, ten einde daaruit provisioneel 
te kunnen zien waar het aan hapert. 

Is gecompareerd Sijma Kooijman, te kennen gevende dat hij zijn dogter in het 
voorjaar heeft verhuurd bij Bastiaan Mentz van Meij tot Bamis en dat hij, die tijd 
verstreken zijnde, haar thuis heeft gehaald, dog dat mensch hem weigerde de huur 
van zijn dogter te geven, voorgevende dat haar tijd nog niet om was, want dat zij 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e November 1801.

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

De voorzitter zegt dat de bode, nadat vrouw Lamme was aangezegt om te zorgen 
dat het water niet op de straat blijft staan, maar dat de buijs open is, ander maal 
volgens resolutie uit naam van het gerecht bij haar is geweest, ten einde haar aan te 
zeggen dat zij het secreet, staande aan de 
slou tusschen Naaktgeboren, en haar binnen 8 dagen zal hebben te verplaatsen, 
alzoo Naaktgeboren bedankt iets aan de slou te doen, voor en aleer dat secreet weg 
is, en waartoe hij ook niet kan verpligt worden, dog dat vrouw Lamme daar niet aan 
heeft voldaan, vragende hoe daar nu verder omtrent te handelen.

Waarop gedelibereert zijnde, vond de vergadering goed dat de schout zig nog eens 
te dien einde bij vrouw Lamme zoude begeven, hetwelk denzelve op zig nam.

Voorts werd geresolveert een commissie te benoemen ten einde zig te vervoegen 
bij den rentmeester van de Graaflijkheid en denzelve te kennen geven de gesteldheid 
van zommige straten op het dorp, namelijk dat het water zig niet van dezelve kan 
ontlasten, omdat de slouen den een voor, den andere na, werden gedempt, en verder 
verzoeken om dezelve straten met een commissie uit de Municip. eens te komen 
bezien en met dezelve medewerken tot verbetering in dezen, wordende tot dien 
commissie benoemt de schout en Van Strijen en tot secunde van de laatste de 
secretaris.

Is in deliberatie gebragt of men nu nog niet eens ernstig zal insteeren om betaling 
van hetgeen dit dorp en deszelvs ingezetenen successivelijk van het Land te vorderen 
hebben, en geresolveert vooralsnog daaraan niet te voldoen, dog intusschen te 
informeeren aan wat collegie of perzoon men zich met het beste gevolg kan 
adresseeren.

Stond binnen de burger Hendrik Bongers en geeft kennis dat hij voornemens is 
slijter in wijnen te worden. Aangenomen voor notificatie.

Is na deliberatie geresolveert, om vermits er nu een aardappelton en halve ton is 
gemaakt, van diegenen welke dezelve gebruiken een schelling te ontfangen en van 
diegeene die dezelve niet gebruiken, vier stuivers, wordende zulks aan de schout 
gedemandeert met den eijkmeester, nemende de schout zulks op zig.

De voorzitter geeft kennis dat hem de ondervinding meermalen heeft geleerd dat 
de klapperman Jan van Wijngaarden vijf a 6 guldens minder verantwoord als Reinier 
van den Berg per maand, dat hij hem daarover meer dan eens heeft onderhouden, 
dog dat zulks niet baat, dat hij zelvs er wel boos om geworden is en gezegt heeft: 
Reinier kan dat beter gedaan krijgen als ik, want als de luij niet thuis zijn, dan ontfangt 
hij het naderhand als hij met de askar rondrijd.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd de klapperlieden te gelasten ider 
maand als zij het geld hebben opgehaald een lijstje te formeeren van diegeenen welke 
niet betalen, en dezelve aan de schout ter hand stellen, ten einde daaruit provisioneel 
te kunnen zien waar het aan hapert.

Is gecompareerd Sijma Kooijman, te kennen gevende dat hij zijn dogter in het 
voorjaar heeft verhuurd bij Bastiaan Mentz van Meij tot Bamis en dat hij, die tijd 
verstreken zijnde, haar thuis heeft gehaald, dog dat mensch hem weigerde de huur 
van zijn dogter te geven, voorgevende dat haar tijd nog niet om was, want dat zij 



verhuurd was van Meij tot Allerheiligen en dat hij om die reden Bastiaan Mentz had 
doen dagvaarden. 

Bastiaan Mentz gecompareerd zijnde, wierd hem door de voorzitter het 
vorenstaande gezegd, dog dewelke daarop zeide dat hij dat meisje wel degelijk had 
gehuurd voor een half jaar en dus tot allerheiligen, dat Sijma Kooijman bij de 
verhuuring wel van Bamis had gesproken, dog dat zijn vrouw wel expresselijk hadde 
gezegt: neen, niet tot Bamis maar tot Allerheiligen, want die laatste maand heb ik ze 
meest nodig, dog waarop aan Mentz gezegt wierd dat hij nog S. Kooijman 
waarschijnelijk bewijzen voor hunne gezegdens hadden, en dus even na stonden, en 
dat het gerecht daarom oordeelde best te zijn dat verschil uit de wereld te maken, dat 
hij dus aan Kooijman zal betalen 51/2  maand huur tegen f 20:-:- in het half jaar 
gerekend, waarvoor zij is verhuurd en dat Kooijman dus een halve maand laat vallen 
en Mentz een halve maand meer betaald als zij bij hem gewoond heeft, waarmede 
Kooijman genoegen nam, dog Mentz niet, wordende Kooijman doe verwezen om zijn 
partij des verkiezende verder in regten te vervolgen. 

Is gel. een extract uit de notulen van het departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 30e October 1801 No. 2, inhoudende aansch. om  ten spoedigsten aan 
dat bestuur bij gedetailleerd berigt informatie te geven van de gesteldheid van het veer 
alhier, alsmede of de veerman op de eene oever, of wel dat er aan weerszijden van de 
rivier woonen en in het eerste gemelde geval of en in hoeverre met vrugt eene ter 
wederzijden van het veer geplaatste klok of groote bel voor de reizigers van dienst kan 
zijn. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat de situatie van dit veer zoo is, dat er 
zoodanige klok of bel niet noodig is, en dus geresolveert op die wijze er op te berigten, 
wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie. 

Is gelezen een missive van G. van de Koppel, commandeerend officier der 
Gewapende Burgermagt alhier van dato 18 November 1801, inhoudende uit naam 
van de Lieut. Collonel een verzoek om een geschikt locaal voor de winterexercitien. 

Waarop geresolveert zijnde is geresolveert aan dat verzoek niet te voldoen, 
aangezien men geen vrijheid vind deze plaats met kosten te bezwaren daar andere 
van zijn bevrijd, wordende de secretaris gelast den commandant schriftelijk zulks te 
doen weten. 

De voorzitter communicieert een verzoek van den kerkenraad, daarin bestaande 
dat de nood der armen vordert, dat er een collecte voor dezelven word gedaan en dus 
permissie daartoe. 

Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek unaniem geaccordeerd. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 16e December 1801 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e December 1801, absent Bijvank. 

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

De burger Bongers produceert een soort van schuldbekentenis of contract 
tusschen Teunis Lamme en Cornelis den Boer in het jaar 1786 gemaakt, betrekkelijk 
een paard dat den eerstgenoemde aan den laatsten heeft verkocht voor f 120:-:-, op 

verhuurd was van Meij tot Allerheiligen en dat hij om die reden Bastiaan Mentz had 
doen dagvaarden.

Bastiaan Mentz gecompareerd zijnde, wierd hem door de voorzitter het 
vorenstaande gezegd, dog dewelke daarop zeide dat hij dat meisje wel degelijk had 
gehuurd voor een half jaar en dus tot allerheiligen, dat Sijma Kooijman bij de 
verhuuring wel van Bamis had gesproken, dog dat zijn vrouw wel expresselijk hadde 
gezegt: neen, niet tot Bamis maar tot Allerheiligen, want die laatste maand heb ik ze 
meest nodig, dog waarop aan Mentz gezegt wierd dat hij nog S. Kooijman 
waarschijnelijk bewijzen voor hunne gezegdens hadden, en dus even na stonden, en 
dat het gerecht daarom oordeelde best te zijn dat verschil uit de wereld te maken, dat 
hij dus aan Kooijman zal betalen 5½ maand huur tegen f 20:-:- in het half jaar 
gerekend, waarvoor zij is verhuurd en dat Kooijman dus een halve maand laat vallen 
en Mentz een halve maand meer betaald als zij bij hem gewoond heeft, waarmede 
Kooijman genoegen nam, dog Mentz niet, wordende Kooijman doe verwezen om zijn 
partij des verkiezende verder in regten te vervolgen.

Is gel. een extract uit de notulen van het departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 30e October 1801 No. 2, inhoudende aansch. om ten spoedigsten aan 
dat bestuur bij gedetailleerd berigt informatie te geven van de gesteldheid van het veer 
alhier, alsmede of de veerman op de eene oever, of wel dat er aan weerszijden van de 
rivier woonen en in het eerste gemelde geval of en in hoeverre met vrugt eene ter 
wederzijden van het veer geplaatste klok of groote bel voor de reizigers van dienst kan 
zijn.

Waarop gedelibereert zijnde, is geoordeeld dat de situatie van dit veer zoo is, dat er 
zoodanige klok of bel niet noodig is, en dus geresolveert op die wijze er op te berigten, 
wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie.

Is gelezen een missive van G. van de Koppel, commandeerend officier der 
Gewapende Burgermagt alhier van dato 18 November 1801, inhoudende uit naam 
van de Lieut. Collonel een verzoek om een geschikt locaal voor de winterexercitien.

Waarop geresolveert zijnde is geresolveert aan dat verzoek niet te voldoen, 
aangezien men geen vrijheid vind deze plaats met kosten te bezwaren daar andere 
van zijn bevrijd, wordende de secretaris gelast den commandant schriftelijk zulks te 
doen weten.

De voorzitter communicieert een verzoek van den kerkenraad, daarin bestaande 
dat de nood der armen vordert, dat er een collecte voor dezelven word gedaan en dus 
permissie daartoe.

Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek unaniem geaccordeerd.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 16e December 1801
H. Pasman schout T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e December 1801, absent Bijvank.

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

De burger Bongers produceert een soort van schuldbekentenis of contract 
tusschen Teunis Lamme en Cornelis den Boer in het jaar 1786 gemaakt, betrekkelijk 
een paard dat den eerstgenoemde aan den laatsten heeft verkocht voor f 120:-:-, op 



deze conditie dat Cornelis den Boer aan Teunis Lamme dat paard of een ander 30 
dagen ten gebruike moest geven voor een gulden per dag, en hetzelve meer nodig 
hebbende gelijk loon en voor een halve dag tien stuivers en dat er nu maar bewijzen 
voorhanden zijn, dat C. den Boer dat paard slegts 51/2  dag gebruikt heeft, 
sustineerende dus nu de wed. Lamme, dat zij dat onafgereekende geld nog moet 
trekken, ten welken einde zij ook meer dan eens C. den Boer had aangesproken, dog 
denwelke haar gezegt hadde dat het afgerekend was. 
Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat het een document was 
geheel duister, en waarop weinig regt te vinden zoude zijn, dog resolveerde op 
instantie van Bongers C. den Boer te verzoeken eens voor de Municip. te komen. 

Denzelve gecompareerd zijnde, vraagde de voorzitter aan hem of de hand-
teekening onder dat document staande de zijne was, waarop hij ja antwoorde, voorts 
hoe het met die zaak gelegen was, en waarop die eenvoudige man antwoorde: dat 
heb ik met Teun Lamme afgerekend op een zondagmiddag en de papiertjes van het 
gebruik van het paard heeft hij doe bij mij verbrand. Maar doe zeide ik, nou moet je 
dat papier dat je thuis hebt niet vergeten door te schrappen, en dat beloofde hij mij, 
maar hij heeft het schijnt wel vergeten. 

De vergadering dit gehoord hebbende, recommandeerde C. den Boer om bij vrouw 
Lamme te gaan en die zaak in der minne uit de wereld te maken, hetwelk hij aannam 
en vertrok. 

De commissie in de vorige notulen vermeld doet rapport en zegt dat zij zig vervoegt 
heeft bij den rentmeester van de graaflijkheid en denzelve ingevolge hunne last 
gemeld hoe het alhier met zommige straten bij regenagtig weer is gesteld en verzogt 
indien hij eens op 's Gravendeel mogt komen als dan met een commissie uit de 
Municipaliteit dezelve te bezien. Dat hij daarop geantwoord hadde dat het geheel 
buiten hem was, en zuiver politiek, dog dat de commissie daarop gezegt hadde zulks 
ook te gelooven, dog tegelijk overtuigd te zijn, indien hij met de Municipaliteit geliefde 
mede te werken ter verbetering, zulks van gewenschte gevolgen zoude kunnen zijn. 
Hij daar ook van overtuigt zijnde, beloofde bij de eerste gelegenheid aan dat verzoek 
van de commissie te zullen voldoen. 

De voorzitter bedankt de commissie uit naam van de vergadering voor haare 
moeite en wel uitgerigt werk. 

De burger Pieter Vervoorn stond binnen en verzoekt een acte van admissie als 
voerman. Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeerd en de secretaris 
daartoe gelast. 

De burger Bongers geeft kennis dat de schoolmeester hem gezegt heeft dat hij 
twee banken in 't school nodig heeft en thans door nood gebruikt twee banken uit de 
kerk. Waarop gedelibereerd zijnde, is nodig geoordeeld om daarin te voorzien en ten 
dien einde Bongers gelast die te bezorgen. 

De sec. leest een brief aan hem geschreven door den burger J.J. Hetterschij, 
rentmeester van de nationale Domeijnen van Zevenbergen en de Klundert, 
tendeerende om met voorkennis en consent van de Municip. alhier eene acte tot 
justificatie en wegens de validiteit der borgtogt zijner schoonmoeder, de wed. W. de 
Voogd evenals in vorige jaren over te zenden. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld dat daarvoor het tegenwoordige geen minder redenen tot acceptatie zijn 
als in vorige jaaren, en daarom den sec. gelast, zodanige acte aan den burger 
Hetterschij te bezorgen. 

deze conditie dat Cornelis den Boer aan Teunis Lamme dat paard of een ander 30 
dagen ten gebruike moest geven voor een gulden per dag, en hetzelve meer nodig 
hebbende gelijk loon en voor een halve dag tien stuivers en dat er nu maar bewijzen 
voorhanden zijn, dat C. den Boer dat paard slegts 5½ dag gebruikt heeft, 
sustineerende dus nu de wed. Lamme, dat zij dat onafgereekende geld nog moet 
trekken, ten welken einde zij ook meer dan eens C. den Boer had aangesproken, dog 
denwelke haar gezegt hadde dat het afgerekend was.
Waarop gedelibereert zijnde, oordeelde de vergadering dat het een document was 
geheel duister, en waarop weinig regt te vinden zoude zijn, dog resolveerde op 
instantie van Bongers C. den Boer te verzoeken eens voor de Municip. te komen.

Denzelve gecompareerd zijnde, vraagde de voorzitter aan hem of de hand-
teekening onder dat document staande de zijne was, waarop hij ja antwoorde, voorts 
hoe het met die zaak gelegen was, en waarop die eenvoudige man antwoorde: dat 
heb ik met Teun Lamme afgerekend op een zondagmiddag en de papiertjes van het 
gebruik van het paard heeft hij doe bij mij verbrand. Maar doe zeide ik, nou moet je 
dat papier dat je thuis hebt niet vergeten door te schrappen, en dat beloofde hij mij, 
maar hij heeft het schijnt wel vergeten.

De vergadering dit gehoord hebbende, recommandeerde C. den Boer om bij vrouw 
Lamme te gaan en die zaak in der minne uit de wereld te maken, hetwelk hij aannam 
en vertrok.

De commissie in de vorige notulen vermeld doet rapport en zegt dat zij zig vervoegt 
heeft bij den rentmeester van de graaflijkheid en denzelve ingevolge hunne last 
gemeld hoe het alhier met zommige straten bij regenagtig weer is gesteld en verzogt 
indien hij eens op 's Gravendeel mogt komen als dan met een commissie uit de 
Municipaliteit dezelve te bezien. Dat hij daarop geantwoord hadde dat het geheel 
buiten hem was, en zuiver politiek, dog dat de commissie daarop gezegt hadde zulks 
ook te gelooven, dog tegelijk overtuigd te zijn, indien hij met de Municipaliteit geliefde 
mede te werken ter verbetering, zulks van gewenschte gevolgen zoude kunnen zijn. 
Hij daar ook van overtuigt zijnde, beloofde bij de eerste gelegenheid aan dat verzoek 
van de commissie te zullen voldoen.

De voorzitter bedankt de commissie uit naam van de vergadering voor haare 
moeite en wel uitgerigt werk.

De burger Pieter Vervoorn stond binnen en verzoekt een acte van admissie als 
voerman. Waarop gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeerd en de secretaris 
daartoe gelast.

De burger Bongers geeft kennis dat de schoolmeester hem gezegt heeft dat hij 
twee banken in 't school nodig heeft en thans door nood gebruikt twee banken uit de 
kerk. Waarop gedelibereerd zijnde, is nodig geoordeeld om daarin te voorzien en ten 
dien einde Bongers gelast die te bezorgen.

De sec. leest een brief aan hem geschreven door den burger J.J. Hetterschij, 
rentmeester van de nationale Domeijnen van Zevenbergen en de Klundert, 
tendeerende om met voorkennis en consent van de Municip. alhier eene acte tot 
justificatie en wegens de validiteit der borgtogt zijner schoonmoeder, de wed. W. de 
Voogd evenals in vorige jaren over te zenden. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld dat daarvoor het tegenwoordige geen minder redenen tot acceptatie zijn 
als in vorige jaaren, en daarom den sec. gelast, zodanige acte aan den burger 
Hetterschij te bezorgen.



Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 20 November 1801 No. 3 inhoudende aansch. om  zekere van 
Rooten, ontfanger der contributien over verscheide gemeenten in het departement 
van de Schelde, indien hij zig onder onze jurisdictie mogt bevinden dadelijk te 
arresteeren en aan den commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransche 
guarnisoen te extradeeren, omdat hij zig heeft schuldig gemaakt van een aanzienlijk 
gedeelte der aan hem toebetrouwde penningen met zig te voeren, zijnde het 
signalement van denzelve daarnevens gevoegd. Aangen. zig daarna te gedragen. 

Is gel. een een extract uit de notulen van hetzelve bestuur d.d. 25e November 
1801, No. 2 inhoudende aansch. om  de nodige recherges te doen in deze jurisdictie 
naar het verblijf van twee perzonen, met name Francois Nalingaart en Wattier, welke 
zig aan zwaare misdaden hebben schuldig gemaakt en de wijk zouden hebben 
genomen op Bataafs territoir, en dezelve of een van hun ontdekkende dadelijk te 
arresteeren en aan de commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransche 
guarnisoen te extradeeren. Aangen. conform te handelen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 4 December 1801 
No. 4 inhoudende aanschrijving om het nodige onderzoek te doen naar vijf perzonen 
die van diefstal, gepaard met openbaar geweld, beschuldigd in den nacht tusschen 
den 16 en 17 November 1.1. uit het gevangenhuis te Turenhout ontvlugt zijn en dezelve 
of een of meer van hun, binnen deze jurisdictie ontdekkende, dadelijk te arresteeren 
om aan den commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransch guarnisoen 
over te leveren, zijnde de signalementen dier vijf perzonen daarnevens gevoegd. 
Aangenomen zig daar ook na te gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Januarij 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Januarij 1802, absent Bijvank. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De schout geeft kennis, dat de kerkenraad hem verzogt heeft uit hunne naam aan 

de Municip. te verzoeken vrijheid tot het doen van een algemeene collecte. Waarop 
gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert. 

Is gecompareert Arij R. Smits, kennis gevende dat hij een verschil heeft met de 
schipper Aard de Groot, over de vragtlonen van koorn, dat schipper de Groot een 
stuiver per zak vorderd en hij niet meer wil betalen dan 6 duiten, hetwelk van ouds 
altoos de vragt is geweest. Waarop gedelibereerd zijnde, is aan Arij R. Smits gezegt 
schipper de Groot daarover te spreken. 

Is gecompareerd Aard van der Wulp, te kennis gevende het nu al een geruime tijd 
plaats gehad hebbende gebrek aan water in het dorp en verzoekt dat daarin zoo 
spoedig mogelijk werde voorzien. 

Werdende aan gemelde Van der Wulp gezegt dat aan zijn verzoek ten eersten zal 
werden voldaan. 

Is gecompareerd Pieter de Vries, verzoekende om brieven van voorschrijving als 
bakker. Waarop gedelibereerd zijnde, is hem hetzelve verzoek geaccordeerd en de 
secretaris gelast hem die te bezorgen. 

De voorzitter geeft in consideratie of het de vergadering nu niet zoude kunnen 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 20 November 1801 No. 3 inhoudende aansch. om zekere van 
Rooten, ontfanger der contributien over verscheide gemeenten in het departement 
van de Schelde, indien hij zig onder onze jurisdictie mogt bevinden dadelijk te 
arresteeren en aan den commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransche 
guarnisoen te extradeeren, omdat hij zig heeft schuldig gemaakt van een aanzienlijk 
gedeelte der aan hem toebetrouwde penningen met zig te voeren, zijnde het 
signalement van denzelve daarnevens gevoegd. Aangen. zig daarna te gedragen.

Is gel. een een extract uit de notulen van hetzelve bestuur d.d. 25e November 
1801, No. 2 inhoudende aansch. om de nodige recherges te doen in deze jurisdictie 
naar het verblijf van twee perzonen, met name Francois Nalingaart en Wattier, welke 
zig aan zwaare misdaden hebben schuldig gemaakt en de wijk zouden hebben 
genomen op Bataafs territoir, en dezelve of een van hun ontdekkende dadelijk te 
arresteeren en aan de commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransche 
guarnisoen te extradeeren. Aangen. conform te handelen.

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld Bestuur van dato 4 December 1801 
No. 4 inhoudende aanschrijving om het nodige onderzoek te doen naar vijf perzonen 
die van diefstal, gepaard met openbaar geweld, beschuldigd in den nacht tusschen 
den 16 en 17 November l.l. uit het gevangenhuis te Turenhout ontvlugt zijn en dezelve 
of een of meer van hun, binnen deze jurisdictie ontdekkende, dadelijk te arresteeren 
om aan den commandeerende officier van het naastbijgelegen Fransch guarnisoen 
over te leveren, zijnde de signalementen dier vijf perzonen daarnevens gevoegd. 
Aangenomen zig daar ook na te gedragen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Januarij 1802.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Januarij 1802, absent Bijvank.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De schout geeft kennis, dat de kerkenraad hem verzogt heeft uit hunne naam aan 

de Municip. te verzoeken vrijheid tot het doen van een algemeene collecte. Waarop 
gedelibereert zijnde, is dat verzoek geaccordeert.

Is gecompareert Arij R. Smits, kennis gevende dat hij een verschil heeft met de 
schipper Aard de Groot, over de vragtlonen van koorn, dat schipper de Groot een 
stuiver per zak vorderd en hij niet meer wil betalen dan 6 duiten, hetwelk van ouds 
altoos de vragt is geweest. Waarop gedelibereerd zijnde, is aan Arij R. Smits gezegt 
schipper de Groot daarover te spreken.

Is gecompareerd Aard van der Wulp, te kennis gevende het nu al een geruime tijd 
plaats gehad hebbende gebrek aan water in het dorp en verzoekt dat daarin zoo 
spoedig mogelijk werde voorzien.

Werdende aan gemelde Van der Wulp gezegt dat aan zijn verzoek ten eersten zal 
werden voldaan.

Is gecompareerd Pieter de Vries, verzoekende om brieven van voorschrijving als 
bakker. Waarop gedelibereerd zijnde, is hem hetzelve verzoek geaccordeerd en de 
secretaris gelast hem die te bezorgen.

De voorzitter geeft in consideratie of het de vergadering nu niet zoude kunnen 



goedvinden om zich te adresseeren ter plaatze daar het behoord, ten einde te 
insteeren om betaling van leverantien en verschotten, ons van het land 
competeerende. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert ons per missive ten 
voorsz. einde te adresseeren aan het Wetgevend Lighaam van het Bataafsch 
Gemeenebest, werdende den sec. gelast zodanige missive te expedieeren zonder 
resumtie. 

Vermits den 12e Junij 1801 door deze vergadering is geresolveerd het dorpswerk 
van timmeren, metzelen, verwen, glazemaken en smeden jaarlijks bij de dorpsbaazen 
te laten rondgaan, dog zoo dat werken welke f 50:-:- en daarboven aan leverantie en 
arbeidsloon bedragende, publiek zullen werden besteed, is goedgevonden en 
verstaan gemelde resolutie nu in werking te brengen, en ten dien einde geresolveert 
een commissie te benoemen, dewelke hedenavond gemelde baasen zal afwagten om 
ider van dezelve een lootje te laten trekken, en zijn tot die commissie bij het lot 
benoemd de president Van Strijen en Van Gink, geadsisteerd met de secretaris. 

De commissie vond goed hedenavond ten 6 uuren te vergaderen, waarom de bode 
werd gelast alle de timmer, metzelaars, verwers en glazemakers en smitsbaazen te 
verzoeken tegen voormelde tijd in het regthuis te komen, ten einde voorschreeven. 

Dezelven op die tijd aldaar present zijnde, wierden eerst de timmerbazen verzogt 
boven te komen, en ider van dezelven een billet getrokken hebbende, bleek dat voor 
het dorp moet werken in het jaar 1802 Huijbert van Moerkerken, 1803 Jacobus van 
Halteren, 1804 Pieter de Kreek en Comp. met Gerrit Nagels, 1805 Hendrik 
Schoemaker, 1806 Pieter Visser, 1807 Lodewijk Bongers, 1808 Hendrik Bongers en 
dan wederom van voren af aan. 

Voorts de metselaarsbaasen, die ook ider een billet trokken en den uitslag daarvan 
was dat voor het dorp moet werken in het jaar 1802 de gebr. Jan en Hendrik 
Uitterlinden, 1803, de wed. Arij Kluijt, 1804 Frans Ketting, 1805 Hendrik Blok, 1806 
Jan Kluit, 1807 Reinier van Waardenburg en voorts als voren. 

Doe de verwers en glazemakers, die mede ider een billet trokken, waarvan de 
uitslag was voor het dorp moet werken in het jaar 1802 Hendrik Diepenhorst, 1803 
Frans van Waardenburg en 1804 Arij van Waardenburg en voorts als voren. 

Eindelijk de smits die mede ider een billet trokken, en daaruit bleek dat Jan van 
Turenhout moet werken dit jaar 1802 en Dirk Bijl het volgende, voorts over het andere. 

Is gel. een request van schipper Aard de Groot tendeerende om verhoging van 
salaris of vragtloonen te mogen genieten, vermits hij geen middelen van bestaan kan 
vinden uit die vragtloonen zoo als dezelve thans zijn. Waarop gedelibereert zijnde, 
oordeelde de groote meerderheid der vergadering daarin niet te kunnen treeden, 
wordende daarom het verzoek in het request vervat gedeclineerd en gewezen van de 
hand. 

De sec. geeft kennis dat hij van Leendert Jac. de Geus, woonende onder Sint 
Anthonij Polder heeft ontfangen vijf transportbrieven van landerijen onder deze 
jurisdictie, nagelaten bij zijne moeder, wijlen de weduwe Jacob de Geus, met verzoek 
dat dezelve partijen land door het geregt werden getauxeert ingevolge uitdrukkelijke 
begeerte in haar testament. 

Waarop gedelibereert en dezelve landerijen opgelezen zijnde, oordeelde de 
vergadering vooralsnu niet genoeg bekend te zijn met dezelve om ze naar waarde te 
tauxeeren, en vond daarom goed tevoren met een deskundige erover te spreeken, 
hetwelk men oordeelde dat Jilles Herweijer zijn zoude en denzelve heden morgen op 
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deze plaats gezien zijnde, word de bode gezonden om te vernemen of hij er nog was, 
en zoo ja, hem dan te verzoeken eens boven te komen. 

De bode hem vindende kwam hij ook oogenblikkelijk in de vergadering en gaf wel 
eenige elicudatie over gemelde landerijen, doch niet voldoende, waarom men doe 
resolveerde met de tauxatie zoo lange te supercedeeren, dat Leendert de Geus zelve, 
die volgens gezegde van de secretaris morgen zal komen om de acte te halen, eenige 
nadere elicudatie zal zijn gevraagt, terwijl zulks zal gescheiden door een commissie 
van twee leden en de secretaris, wordende daartoe benoemd Van Gink en Bongers. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 8 December 1801 No. 3 houdende aansch. en last om alle 
Gemeente Bestuuren in dit departement, om ider ten spoedigsten binnen de 
omtrekken van deszelfs ressort, de naaukeurigste recherges te doen naar het verblijf 
van Conrad Eckenbrecht, voorheen raad en fiscaal der finantiekamer van het 
palatinaat van den Rhijn en Richter der stad Eppingen, en denzelven ontdekkende, 
dadelijk te arresteeren en in verzekerde bewaring te stellen, zijne papieren, effecten, 
en alle goederen van waarde te doen verzegelen, en hiervan zonder eenig verwijl met 
opgave der kosten op dit arrest gevallen, zoo aan het agentschap van politie, als aan 
gemeld bestuur kennis te geven, zijnde het signalement van denzelve hiernevens 
gevoegd. Aangenomen zig daarna te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur dato 11 December 1801, No. 
2 houdende aansch. om  te zorgen dat aan den inhoud van het contract van 
aanneming betrekkelijk de leverantie van vivres, fourages, brand en legstroo aan de 
Fransche troupes met den 21e dezer maand December voor een jaar zijnde 
aangenomen door den burger J.H. Gunningh strictelijk werde voldaan. Aangenomen 
conform zig te gedragen. 

Is gel. een extract uit de notulen van 't gemelde bestuur dato 1 Januarij 1802, No. 1 
houdende kennisgeving dat alle registratie voor de gewapende Burgermacht 
provisioneel worde gehouden voor gecesseerd. Aangenomen voor notificatie. Waarna 
de vergadering scheide. 

Den 23e Januarij compareerde voor de schout, drie scheepenen en de secretaris 
den exploictier Schultz van Haegen, met verzoek om, daar het gearresteerde schoner 
schip de Industrij op den avond van den 21e Dezer door den storm van zijn touwen is 
afgeslagen, en met het hooge water aan den Wieldrechtschen kant op het rietgors 
geraakt, twee personen te qualificeeren ten einde de situatie van hetzelve schip 
zooals dezelve nu is in aanschouw te nemen, voorts om op te geven zodanige 
middelen als hunnes inziens geschikt zijn om het weder in vlot water te brengen, en 
eindelijk 
om die middelen in werking te brengen, stellende daartoe voor Lodewijk Bongers en 
Pieter Vervoorn. 

Waarop gedelibereerd zijnde, oordeelde de vergadering gemelde perzonen ten 
voorsz. einde zeer geschikt en qualificeerde dezelve om het vorengemelde ten uitvoer 
te brengen. 

Den tweede Februarij de dorpsrekening wel afgelopen zijnde, steld den burger 
Pieter Verijp mede uit naam van eenige andere burgers aan de Municipaliteit voor, de 
noodzakelijkheid om het dorpsschoolhuis te vergrooten, vermits de ondervinding 
duidelijk leerd, dat het de menigte der kinderen die gebruik daarvan maken, niet kan 
omvatten. 
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Waarop gedelibereert zijnde, is aan die burger gezegt dat zijn voorstel bij nader 
gelegenheid in overweging zal werden genomen. 

Den schout en den bode, eenig verschil hebbende over de betaling van het aflezen 
en aanplakken der billetten betrekkelijk de zitdagen tot het ontfangen der 
quotizatiegelden, daarin bestaande of den schout zulks uit zijn prive beurs ofwel uit 's 
dorps cas aan de bode zal betalen, en zij beide de decisie daarvan aan de Municip. 
overlatende, oordeelde de meerderheid dat de bode die billetten gratis zal aflezen en 
aanplakken, uit hoofde zulks voor het dorp is, en zijne instructie zegt, dat alle 
publicatien en affictien het dorp zowel als het land rakende, door hem voor niet zullen 
werden gedaan. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 17e Februarij 1802. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag de 
17e Februarij 1802. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend. 

De voorzitter brengt in deliberatie het voorstel van den burger Pieter Verijp C.S. bij 
de laatste vergadering gedaan om vergrooting van het schoolhuis. Waarop in omvraag 
werd gebragt of het schoolhuis dit jaar zal werden vergroot, ja dan neen. En bij den 
uitslag bleek dat de meerderheid ervoor was van ja, werdende voorts goedgevonden 
om aanstaande Zaturdag des namiddags ten twee uuren in het schoolhuis bijeen te 
komen, ten einde nader inspectie te nemen en bepaling te maken. 

Is gecompareerd Hendrik Diepenhorst, te kennen gevende met Koen Roos en Arij 
Bijl de Jonge verschil te hebben over de rooting van een weij, dat hij vijf mergen 
weiland aan hun heeft verhuurd voor vijf jaaren a f 100:-:- 's jaars en daarvan een 
documentje heeft gemaakt, provisioneel, hetwelk zij en hij hebben geteekent met 
oogmerk om in 't vervolg een huurceel, op behoorlijk zegel geschreven, daarvan te 
laten maken, dog dat nu de huurders zeggen, het is zo niet als het hoord, want gij hebt 
ons de weij overgedaan zooals ze Herman Kranendonk gehad heeft, en nu hebben wij 
vernomen dat Herman Kranendonk niet meer dan tagtig guldens 's jaars betaald heeft, 
dus wij moeten ook niet meer geven. Om welke reden hij hun nu voor het geregt had 
doen dagvaarden. 
Dezelven gecompareert zijnde, bragt de voorzitter hun het vorenstaande onder het 
oog, waarop zij antwoorden dat het wel zoo gepasseerd was, dat Diepenhorst de weij 
aan hun had overgedaan zoals ze Herman Kranendonk hadde gehad, zonder van 
huur te spreken, maar dat zij begrepen terwijl er handteekening gepasseerd was, 
daaraan niets te kunne doen, maar dat er nog iets bijkwam, dat zij de rooting niet 
alleen hadden gehuurd, maar ook de weide, de volgende vier jaren voor die prijs waar 
Andries Verdonk ze nu nog voor gebruikt en dat Diepenhorst zulks ontkend. 

Vervolgens beide de partijen gehoord hebbende, ontkende Diepenhorst wel 
degelijk dat zij de weide van hem gehuurd hadden tegen de volgende vier jaren, zoals 
ze Andries Verdonk nu heeft, doch hij erkende dat zij er wel van gesproken hadden, 
maar dat hij gezegt hadde, daar hebben wij nog een jaar tijd mede. 

De vergadering het een en ander gehoord hebbende, zogt de partijen te 
vereenigen, doch zulks wilde niet schikken, kunnende nu elkanderen verder 
desverkiezende in regten vervolgen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is aan die burger gezegt dat zijn voorstel bij nader 
gelegenheid in overweging zal werden genomen.

Den schout en den bode, eenig verschil hebbende over de betaling van het aflezen 
en aanplakken der billetten betrekkelijk de zitdagen tot het ontfangen der 
quotizatiegelden, daarin bestaande of den schout zulks uit zijn prive beurs ofwel uit 's 
dorps cas aan de bode zal betalen, en zij beide de decisie daarvan aan de Municip. 
overlatende, oordeelde de meerderheid dat de bode die billetten gratis zal aflezen en 
aanplakken, uit hoofde zulks voor het dorp is, en zijne instructie zegt, dat alle 
publicatien en affictien het dorp zowel als het land rakende, door hem voor niet zullen 
werden gedaan.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 17e Februarij 1802.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag de 
17e Februarij 1802.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend.
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De voorzitter geeft kennis dat de oud diakon Pieter van Strijen bij hem is geweest 
met verzoek om uit naam van de Kerkenraad aan de bailluw van Strijen te verzoeken 
dat de boedelarij wat beter werde naargezien, vermits er thans zoo veel langs de 
deuren loopen, dat het te veel scheelt, en de arme menschen alhier daardoor lijden. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om de diacon van Strijen met dat verzoek 
te renvoijeeren aan den Bailluw zelve, alzoo het daar hoord, en evenzoowel door de 
kerkenraad als door de Municip. kan worden gedaan. 

De voorzitter zegt dat Pieter de Kreek van de Klapperman Jan van Wijngaarden te 
vorderen heeft omtrent f 15:-:- en denzelven al dikwils belooft heeft wat te zullen 
geven, dog tot nog toe er niets van gekomen is, dat P. de Kreek daarom hem verzogt 
heeft de vergadering dat te communiceeren en te vragen hoe dezelve er over dagt 
welke de beste middelen zijn om aan zijn geld te komen. 

Waarop gedelibereert en Bongers en Smits in hetzelve geval met Pieter de Kreek 
zijnde, is geoordeeld dat het best zal zijn om ider vier weeken f 3:-:- van zijn 
klapwakerstractement in te houden en die te verdeelen onder den drie genoemde 
perzonen, ider naar mate zij van hem te eisschen hebben. 

De voorzitter zegt dat de commandant der Gewapende Burgermacht alhier hem 
heeft verzogt aan de vergadering te vragen een locaal ten einde onder officieren voor 
de halve comp. te verkiesen. Waarop gedelibereert zijnde, wierd door de meerderheid 
geresolveert om het school daartoe te gebruiken. 

Is na deliberatie uit hoofde van veelvuldige klagten welke er over de kleine schipper 
Teunis Aardoom van tijd tot tijd plaats hebben, geresolveert, om een tweede kleine 
schipper op Dordt aan te stellen en ten dien einde de stemgeregtigde burgers die 
inclinatie daartoe hebben bij publicatie op te roepen tegen Maandag den 22 Februarij 
1802 des avonds ten 5 uren in het Regthuis, wordende de sec. gelast zodanige 
publicatie in gereedheid te brengen en doen afkondigen zonder resumtie. 

Voorts over de handelwijs van de schoolcommissie gesproken zijnde, daarin 
bestaande dat dezelve haar pligt niet heeft betragt om ider maand te vergaderen, is bij 
de meerderheid geresolveert om opnieuw een commissie te benoemen tot dat werk, 
bestaande uit de schout en twee scheepenen, en dat men ten dien einde een nieuwe 
instructie voor die commissie zal ontwerpen, wordende doen zeven billetten gemaakt 
om door ider der schepenen een te laten trekken, dog de burgers Bijvank en Bongers, 
leden van de vorige commissie weigerden zulks, willende eerst de instructie in de 
wereld hebben. Voorts gedelibereert zijnde over de boetens of dezelve ten behoeve 
van de commissie alleen danwel voor de geheele collegie zal komen, werd zulks in 
omvraag gebragt en bij den uitslag bleek dat de meerderheid ervoor was dat de 
boetens voor de geheele municip. zullen zijn, werdende doe wederom zeven billetten 
gemaakt om door ider van de scheepenen een te trekken, ten einde twee van dezelve 
met den schout de commissie zullen uitmaken. 

Dog doe wilden de burgers Bijvank en Bongers ook niet trekken, zeggende dat 
besloten was dat de boete voor de commissie zal zijn, waarover hevige debatten 
ontstonden, met dat gevolg dat die zaak niet ten uitvoer werd gebragt. 

Is gelezen een missive van den burger Pasteur, secrets van het wetgevend lighaam 
in den Haag en geschreven aan den Schout, inhoudende dat de missive dezer 
vergadering daags te voren in de vergadering van het Wetgevend Lighaam was 
gelezen, doch dat den requestranten met hun verzoek waren gerenvojeerd aan het 
Staatsbewind, dat hij daarom ons raade hoe eer hoe beter die brief te schrijven aan 
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het staatsbewind der Bataafsche Republiek. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zulks te doen en de secretaris daartoe 

gelast. 
Is gelezen een missive van David Arentse Mijs in de Oude Tonge als executoir in 

den testamente van wijlen Adrianus Oudenkerk, geschreven aan den schout en inh. 
verzoek om hem te willen opgeven (zulks bekend zijnde) hoeveel gelden den gem. 
Oudenkerk aan zijn schoonzoon Simon de Kievit heeft opgeschoten en wat zo 
bevorens als tijdens de scheiding van tafel en bed door gem. Oudenkerk, hetzij in 
voldoening of in mindering van zijne pretentie is ontfangen geworden. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert zooveel mogelijk aan dat verzoek te voldoen en 
de secrets gelast ten dien einde de notulen na te zien en hetgeen ervan bekend is aan 
gem. David Arentse Mijs te berigten. 

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 3e November 1801 No. 4, als mede een missive van 
gecommitteerdens door den in of opgezetenen van Sommelsdijk en jurisdictie van 
dien gedateert 6 Februarij 1802, het eerste inhoudende dat aan gemelde 
gecommitteerdens op haar verzoek ware toegestaan om in het departement van 
Schelde en Maas een collecte te doen voor de ongelukkigen te Sommelsdijk die het 
hunne met den brand der 23e September 1799 verloren hebben, en de tweede dat zij 
tot menage van kosten verzoeken dat de collecte werde gedaan door de geregtsbode 
of eenig ander gequalificeerd persoon en dat de gelden na aftrek van de kosten 
werden bezorgd bij Van Adrichem te Sommelsdijk. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert om op dat verzoek te voldoen en ten 
dien einde aanstaande Zondag bij publicatie met voorlezing van gemelde stukken aan 
den volke bekend te maken dat die collecte in die week zal gescheiden door de bode, 
wordende de secretaris gelast zodanige publicatie in gereedheid te brengen en te 
doen afkondigen zonder resumtie. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 22e februarij de vergadering bijeen zijnde en de bode op gisèren het geregt niet 
gedagvaard hebbende zooals den schout aan de zoon van hem gelast hadde, en Van 
Strijen te laat koomende, oordeelde de ver-gadering dat de boete voor dat te laat 
komen moet werden betaald, dog door wie? Dit was de vraag, vermits de bode zeide 
het niet geweten te hebben voor van de morgen. Daarover gedelibereerd zijnde, 
besloot de vergadering dat de schout en de bode ider de helft zullen betalen, 
waarmede zij beiden genoegen namen. 

Voorts werd besloten in geval de schout aan Rokus Overweel, die het aflezen 
verrigt voor de bode, ordre geeft, dat de bode het geregt moet dagvaarden, zulks te 
houden, evenals of het aan de bode zelve gezegt was, alsmede dat de bode 
gehouden zal zijn het geregt te dagvaarden op Zondag zowel als op andere dagen, en 
dus altoos als het hem gelast word, werdende hem van het een en ander kennis 
gegeven. 

Voorts overgegaan zijnde tot het benoemen van een schipper en zig daartoe 
aandienende Pieter van Buuren, Anthonij van Ginniken en Arij van Waardenburg, 
werd in de eerste plaats in rondvraag gebragt of die drie burgers even behoeftig zijn, 
en de meerderheid was van oordeel van neen, en wel dat A. van Waardenburg de 
minst behoeftigste werd gekeurd, en dat hij vrijgezel is. Voorts ider afzonderlijk 

het staatsbewind der Bataafsche Republiek.
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert zulks te doen en de secretaris daartoe 

gelast.
Is gelezen een missive van David Arentse Mijs in de Oude Tonge als executoir in 

den testamente van wijlen Adrianus Oudenkerk, geschreven aan den schout en inh. 
verzoek om hem te willen opgeven (zulks bekend zijnde) hoeveel gelden den gem. 
Oudenkerk aan zijn schoonzoon Simon de Kievit heeft opgeschoten en wat zo 
bevorens als tijdens de scheiding van tafel en bed door gem. Oudenkerk, hetzij in 
voldoening of in mindering van zijne pretentie is ontfangen geworden. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert zooveel mogelijk aan dat verzoek te voldoen en 
de secrets gelast ten dien einde de notulen na te zien en hetgeen ervan bekend is aan 
gem. David Arentse Mijs te berigten.

Is gelezen een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde 
en Maas van dato 3e November 1801 No. 4, als mede een missive van 
gecommitteerdens door den in of opgezetenen van Sommelsdijk en jurisdictie van 
dien gedateert 6 Februarij 1802, het eerste inhoudende dat aan gemelde 
gecommitteerdens op haar verzoek ware toegestaan om in het departement van 
Schelde en Maas een collecte te doen voor de ongelukkigen te Sommelsdijk die het 
hunne met den brand der 23e September 1799 verloren hebben, en de tweede dat zij 
tot menage van kosten verzoeken dat de collecte werde gedaan door de geregtsbode 
of eenig ander gequalificeerd persoon en dat de gelden na aftrek van de kosten 
werden bezorgd bij Van Adrichem te Sommelsdijk.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert om op dat verzoek te voldoen en ten 
dien einde aanstaande Zondag bij publicatie met voorlezing van gemelde stukken aan 
den volke bekend te maken dat die collecte in die week zal gescheiden door de bode, 
wordende de secretaris gelast zodanige publicatie in gereedheid te brengen en te 
doen afkondigen zonder resumtie.

Waarna de vergadering scheide.

Den 22e februarij de vergadering bijeen zijnde en de bode op gisteren het geregt niet 
gedagvaard hebbende zooals den schout aan de zoon van hem gelast hadde, en Van 
Strijen te laat koomende, oordeelde de ver-gadering dat de boete voor dat te laat 
komen moet werden betaald, dog door wie? Dit was de vraag, vermits de bode zeide 
het niet geweten te hebben voor van de morgen. Daarover gedelibereerd zijnde, 
besloot de vergadering dat de schout en de bode ider de helft zullen betalen, 
waarmede zij beiden genoegen namen.

Voorts werd besloten in geval de schout aan Rokus Overweel, die het aflezen 
verrigt voor de bode, ordre geeft, dat de bode het geregt moet dagvaarden, zulks te 
houden, evenals of het aan de bode zelve gezegt was, alsmede dat de bode 
gehouden zal zijn het geregt te dagvaarden op Zondag zowel als op andere dagen, en 
dus altoos als het hem gelast word, werdende hem van het een en ander kennis 
gegeven.

Voorts overgegaan zijnde tot het benoemen van een schipper en zig daartoe 
aandienende Pieter van Buuren, Anthonij van Ginniken en Arij van Waardenburg, 
werd in de eerste plaats in rondvraag gebragt of die drie burgers even behoeftig zijn, 
en de meerderheid was van oordeel van neen, en wel dat A. van Waardenburg de 
minst behoeftigste werd gekeurd, en dat hij vrijgezel is. Voorts ider afzonderlijk 



gevraagd of zij stemgeregtigde burgers waren. Het antwoord ja. Verder of zij konden 
lezen of schrijven. Pieter van Buuren antwoorde nee, de anderen ja. Eindelijk aan A. 
van Waardenburg gevraagd zijnde of hij ook een geschikte plaats heeft, ingeval hij 
schipper mogt worden, om de goederen van buitenlieden te brengen. Het antwoord 
was: ik zal zorgen voor een geschikte plaats. 

Over het een en ander gedelibereerd zijnde, oordeelde de vergadering (schoon het 
haar leed deed) dat Pieter van Buuren tot de loting niet kan werden toegelaten, omdat 
hij niet kan lesen en schrijven, vermits dat een noodzakelijk vereischte is voor een 
schipper, en voorts om de andere twee te laten loten. Ten welker einde twee billetten 
wierden gemaakt waarvan zij er ider een trokken, nadat te voren het reglement hun 
was voorgelezen. En bij het openen der billetten bleek dat Anthonij van Ginneken het 
lot hadde getrokken en dus schipper was, wenschende de vergadering hem 
daarmede geluk, terwijl de secretaris gelast werd hem een acte van aanstelling te 
bezorgen. 

Vervolgens resolveerde de vergadering om aanstaande zondag een publicatie te 
doen, waarin bekend gemaakt word dat Anthonij van Ginneken tot tweede kleine 
schipper op Dordrecht door het lot is benoemd en aangesteld en dat voortaan alle 
burgers een van die twee schippers moeten gebruiken 
op de boete van de vragt nog eens aan de schipper te betalen en van f 3:-:- voor 
degeenen die de goederen wegbrengen of halen, werdende de secretaris daartoe 
gelast. 

De voorzitter zegt dat Hendrik de Quartel thans als sluiswagter fungeerende in 
Renoishoek hem beklaagt, vermits hij tot nog toe geen salaris daarvoor heeft 
ontfangen, en verzoekt dat deze vergadering hem daaromtrent regt doen wedervaren. 
Waarop gedelibereert zijnde en de vergadering op dit oogenblik niet wetende of de 
inwoonders van Renoishoek den sluijswagter moeten salariëeren, ja dan neen, is 
geresolveert om gemeld verzoek in advis te houden tot den eerstkomende regtdag. 

Voorts werd wederom gedelibereerd over de schoolcommissie en geresolveert dat 
de leden daarvan indien zij absent blijven op den tijd der bijeenkomst zullen betalen 2 
stuivers boete en de te laat komende eenen stuiver. Verder is goedgevonden ter 
voorkoming van verwarring en oneenigheden, dat Bongers en Bijvank, die reeds 
eenige tijd in die commissie hebben geweest, nu niet mede zullen boten, maar dat de 
looting zal plaats hebben onder de overige vijf leden. 

De collecte voor Sommelsdijk, den 25e Februarij afgelopen zijnde, werden de 
bussen geopend in presentie van de schout, drie scheepenen en de secretaris, en 
bleek dat daar ware gecollecteert f 24:2:-, waaraf de bode zeide te moeten hebben f 
4:4:- en de schout 3 stuivers brievenport. Hetzelve van gemelde som afgetrokken 
zijnde, was de rest f 19:15:-, hetwelk aan den secretaris werd overgegeven om ten 
spoedigsten te expediëeren, hetwelk ook door hem daags daaraan is gedaan. 

Waarna de vergadering scheide. 
Den 28e Februarij zijn getrouwt Arij de Borst, J.M. geb. te Papendrecht en 

woonende te Dordt met Hendrikje Broere, geb. en woonende te 's Deel. 
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e Maart 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Maart 1802. 

gevraagd of zij stemgeregtigde burgers waren. Het antwoord ja. Verder of zij konden 
lezen of schrijven. Pieter van Buuren antwoorde nee, de anderen ja. Eindelijk aan A. 
van Waardenburg gevraagd zijnde of hij ook een geschikte plaats heeft, ingeval hij 
schipper mogt worden, om de goederen van buitenlieden te brengen. Het antwoord 
was: ik zal zorgen voor een geschikte plaats.

Over het een en ander gedelibereerd zijnde, oordeelde de vergadering (schoon het 
haar leed deed) dat Pieter van Buuren tot de loting niet kan werden toegelaten, omdat 
hij niet kan lesen en schrijven, vermits dat een noodzakelijk vereischte is voor een 
schipper, en voorts om de andere twee te laten loten. Ten welker einde twee billetten 
wierden gemaakt waarvan zij er ider een trokken, nadat te voren het reglement hun 
was voorgelezen. En bij het openen der billetten bleek dat Anthonij van Ginneken het 
lot hadde getrokken en dus schipper was, wenschende de vergadering hem 
daarmede geluk, terwijl de secretaris gelast werd hem een acte van aanstelling te 
bezorgen.

Vervolgens resolveerde de vergadering om aanstaande zondag een publicatie te 
doen, waarin bekend gemaakt word dat Anthonij van Ginneken tot tweede kleine 
schipper op Dordrecht door het lot is benoemd en aangesteld en dat voortaan alle 
burgers een van die twee schippers moeten gebruiken
op de boete van de vragt nog eens aan de schipper te betalen en van f 3:-:- voor 
degeenen die de goederen wegbrengen of halen, werdende de secretaris daartoe 
gelast.

De voorzitter zegt dat Hendrik de Quartel thans als sluiswagter fungeerende in 
Renoishoek hem beklaagt, vermits hij tot nog toe geen salaris daarvoor heeft 
ontfangen, en verzoekt dat deze vergadering hem daaromtrent regt doen wedervaren. 
Waarop gedelibereert zijnde en de vergadering op dit oogenblik niet wetende of de 
inwoonders van Renoishoek den sluijswagter moeten salariëeren, ja dan neen, is 
geresolveert om gemeld verzoek in advis te houden tot den eerstkomende regtdag.

Voorts werd wederom gedelibereerd over de schoolcommissie en geresolveert dat 
de leden daarvan indien zij absent blijven op den tijd der bijeenkomst zullen betalen 2 
stuivers boete en de te laat komende eenen stuiver. Verder is goedgevonden ter 
voorkoming van verwarring en oneenigheden, dat Bongers en Bijvank, die reeds 
eenige tijd in die commissie hebben geweest, nu niet mede zullen looten, maar dat de 
looting zal plaats hebben onder de overige vijf leden.

De collecte voor Sommelsdijk, den 25e Februarij afgelopen zijnde, werden de 
bussen geopend in presentie van de schout, drie scheepenen en de secretaris, en 
bleek dat daar ware gecollecteert f 24:2:-, waaraf de bode zeide te moeten hebben f 
4:4:- en de schout 3 stuivers brievenport. Hetzelve van gemelde som afgetrokken 
zijnde, was de rest f 19:15:-, hetwelk aan den secretaris werd overgegeven om ten 
spoedigsten te expediëeren, hetwelk ook door hem daags daaraan is gedaan.

Waarna de vergadering scheide.
Den 28e Februarij zijn getrouwt Arij de Borst, J.M. geb. te Papendrecht en 

woonende te Dordt met Hendrikje Broere, geb. en woonende te 's Deel.
Aldus geresumeert, gearresteerd en geteekent den 17e Maart 1802.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e 
Maart 1802.



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

De burger Bongers brengt ter tafel een bestek betrekkelijk het vergrooten van het 
schoolhuis. Hetzelve gelezen zijnde, en niemand er iets op aan te merken hebbende, 
werd hetzelve geapprobeerd en voorts geresolveert om de besteeding te doen op 
Zaturdag den 27e Maart 1802 's namiddags ten 5 uren in het Regthuis alhier, 
wordende de sec. gelast de publicatie in gereedheid te brengen tegen aanstaande 
zondag. 

Zijn gecompareerd de diakonen dezer dorpe, te kennen gevende dat Hendrik 
Visser eenige tijd geleden ziek geweest zijnde, doe onderstand van hun heeft genoten 
onder die belofte, dat zodra hij gezond zoude zijn, de bedeeling zoude ophouden. Dat 
hij vervolgens gezond geworden zijnde, aan het werk is geraakt in den Oudendijk, dog 
nu in plaats van zijn vrouw en kinderen te bezorgen, volstrekt niet naar hun omziet, en 
hun eenig geld bezorgt. Waarvan het gevolg is doodelijke armoede voor het huisgezin, 
zodat de vrouw hun dagelijks lastig vald om ondersteuning, dog waaraan zij niet 
kunnen voldoen, uit hoofde haar man, volgens haar zeggen f 5:8:- zoo geen f 6:-:- per 
week verdiend, waarom zij verzogten, dat deze vergadering, ware het mogelijk, 
gemelde Hendrik Visser eenigzints tot zijn pligt brachten. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dat den diacon van Strijen en de 
Secretaris zig aanstaande vrijdag zullen vervoegen bij de Bailluw van den Lande van 
Strijen, hem die zaak te kennen geven en verzoeken zijne hulp en adsistentie ten 
einde die ontrouwe man tot zijn pligt te brengen. 

Is gecompareert S.L. Cohen, te kennen gevende dat hij van Arij Visser op de Wagt 
heeft te pretendeeren f 12:-;-, dat hij denzelver daar dikwils over heeft aangesproken, 
dog tevergeefs, waarom hij hem nu heeft doen dagvaarden. 

Denzelve niet gecompareert zijnde, werd aan Cohen gezegt hem in regte zulks 
goedvindende nu verder te vervolgen. 

Is na deliberatie geresolveerd, vermits den klapperman Jan van Wijngaarden zig 
heeft geabsenteert en dus daardoor een klapwakerspost is komen te vaceeren, 
zodanige stemgeregtigde burgers welke daartoe genegenheid hebben, bij publicatie 
aanstaande Zondag op te roepen tegen Zaturdag den 27e Maart aanstaande des 
avonds ten half zeven uren in het regthuis dezer dorpe ten einde alsdan ingevolge het 
dorpsreglement een klapwaker te benoemen en aan te stellen, werdende de 
secretaris gelast zodanige publicatie in gereedheid te brengen. 

Voorts ging men over tot het benoemen van een schoolcommissie uit de vijf 
scheepenen van der Giessen, Smits, Verijp, van Strijen en Van Gink en bij het openen 
der billetten bleek dat Smits en Van Strijen het lot hadden getrokken, dewelke dus met 
den schout de schoolcommissie voor een jaar, of zoo veel korter tijd als met de 
verandering van het bestuur zoude kunnen daargesteld worden, zullen uitmaken. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Staatsbewind der 
Bataafsche Republiek van dato 11 maart 1802 No. 6 Houdende antwoord op de 
missive dezer vergadering van dato 22 Februarij I.I. betrekkelijk de agterblijving van de 
betaling onzer wettige pretenzien, luidende hetzelve als volgt: 

fiat insertio. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van den Eerste commissaris voor de Fransche auxiliaire 
divisie in het Bataafsch gemeenebest van dato 27 Februarij 1802, inhoudende 
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kennisgeving dat het Staats-Bewind heeft goedgedagt, hem tot den gewigtigen post 
van gouverneur van de Kaap de Goede Hoop te despicieeren, en tevens dank-betui-
ging voor de zoo ijverige als belanglooze hulp en medewerking, die hij in zijne vijfjarige 
administratie van bijna alle de plaatselijke Bestuuren had mogen ondervinden. Mede 
aangen. voor notificatie. 

De secretaris verzoekt voor de wed. Andries Verkerk een acte van admissie als 
flessiaan, voor Hendrik Bouman een van zout, een van zeep en een van koffij en thee 
en voor de vrouw van David Schreiber een van zout en een van zeep. Waarop 
gedelibereert zijnde, zijn al die verzoeken geaccordeerd. 

Stond binnen Maria Stam, laatst weduwe van Hendrik van der Giessen, bij monde 
van de secretaris kennis gevende dat haar man zooeven genoemd zonder testament 
in den jaare 1794 is komen te overlijden, nalatende drie voorkinderen, dat de 
weeskamer doetertijd nalatig was gebleven, om voor die kinderen uitkoop uit de 
boedel te doen en derhalve zulks nog niet gedaan is, verzoekende dus dat de 
Municip. in qualiteit als weesmeesteren, zoo goed geliefden te zijn over die kinderen 
voogden aan te stellen en wel die voogden welke zij en haar eerste man bij testament 
over haar kind hebben aangesteld, namelijk Teunis van de Koppel en Frans van 
Warendorp. 

Waarop gedel. zijnde is gemeld verzoek geaccordeerd en zijn dientengevolge tot 
voogden over de vornoemde kinderen van haar laatste man aangesteld Teunis van de 
Koppel en Frans van Warendorp. 

Waarna de verg. scheide. 

Vergadering gehouden op Zaturdag 
den 27e Maart 1802. 

Is na deliberatie geresolveert dat de gelden waarvoor de vergrooting van het school 
zal werden aanbesteed, zullen werden betaald als het werk volbragt is, alsmede dat 
het werk moet zijn afgemaakt den le Aug. 1802. Voorts dat 14 dagen voordat zij 
beginnen, kennis moet werden gegeven aan den schout of president, en dat zij niet 
langer dan vijf dagen zullen mogen werken, werdende vervolgens de briefjes van de 
inschrijvers geopend, en daarbij bleek, dat van 't timmerwerk het minst had 
ingeschreven Pieter Visser en van het metselwerk Hendrik Uitterlinden. Den eerste f 
198:-:- en den laatste f 258:-:-, werdende het werk aan dezelven gegund en hun 
daarmede gelukgewenscht, terwijl zij vervolgens het bestek teekenden. 

Voorts de tijd daar zijnde wanneer die stemgeregtigde burgers, welke genegenheid 
tot de post van klapwaker hadden waren opgeroepen, werden dezelve door de bode 
binnengeroepen, zijnde Arij de Geus, Melis van der Wulp, Jan Dekkers, Theodorus 
Haas, Pieter Wardenier, Jaap Bussum, Frans Willem Muller en Teunis Valk. Voorts 
door de secretaris agt billetten gemaakt en door hun ider een getrokken zijnde, bleek 
dat Pieter Wardenier het lot hadde getrokken, denwelke daarmede werd 
gelukgewenscht en in handen van den voorzitter de gewonen eed afleide. 

Over het in advis gehouden beklag van Hendrik de Kwartel, sluiswagter in 
Renoishoek, gedelibereerd zijnde, bleek volgens het gemaakt accord, dat de 
inwooners van Renoishoek denzelve moeten salarieeren en dat dus het dorp er niets 
mede te doen heeft. 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Staats Bewind der 
Bataafsche Republiek van dato 12e maart 1802 No. 15, inhoudende dat ons verzoek 
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dat Pieter Wardenier het lot hadde getrokken, denwelke daarmede werd 
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om restitutie van den verschotten, betreffende het rondbrengen en wederophalen der 
billetten der respective geldheffingen in de jaaren 1800 en 1801 gedaan, is 
gedeclineert en gewezen van de hand. Met verontwaardiging aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een missive van de commissie voor Oppertoezigt wegens de 
geldheffing, gearresteerd den 30e Junij en geamplieerd den 10e Augustus 1796, van 
dato 16 Maart 1802, inh. authorisatie om de classificatie billetten en enveloppes 
wegens gemelde geldheffing, welke door den commissie van onderzoek in het ressort 
aan deze vergadering zullen worden overgegeven, aan de respective eigenaars der 
zelve te extradeeren, en na verloop van een gestelde termijn de nog onafgehaalde te 
verbranden. Aangenomen voor notificatie. 

Den 4e April zijn getrouwt Arij Klootwijk, weduwenaar van Duifje Sintniekolaas met 
Lijntje van Ham, J.D. beide woonende onder 's Gravendeel. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 21e April 1802. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e April 
1802, absent C. Verijp en C. van Gink 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd 
gearresteerd en geteekent. 

De secretaris verzoekt voor de wed. Jacobus Noteboom een acte als flessiaan. 
Waarop gedelibereert zijnde is dat verzoek geaccordeerd. 

Is gel. een missive van de commissie van Onderzoek wegens de geldheffing van 
30 Junij en 10e Aug. 1796 te Dordrecht en ressort van dien, van dato 12 April 1802, 
inh. kennisgeving dat tot de afgifte van de classificatie billetten en enveloppes zal 
werden gevaceerd den 22e en 23e April 1802 des voormiddags ten 11 uuren ten 
huize van den burger P. Vervel in de Groote Kerksbuurt te Dordrecht, daar nevens 
voegende een quitantie, dewelke door ofte vanwegens deze vergadering moet worden 
geteekent, terwijl gem. com-missie het daarvoor zal houden, dat de tooner dier 
quitantie tot de overneeming van gemelde billetten is ge-qualificeerd. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om de quitantie door den secretaris te doen tee-
kenen en denzelve verzogt de classificatiebilleten en enveloppes af te halen, hetwelk 
denzelven op zig nam. 

Is gel. een extract uit de Notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 23e Maart 1802 No. 11, houdende toezending van een ordonnantie 
betrekkelijk de extra kosten van de levering van drie man per grondvergadering, in den 
jare 1799, groot f 84:-:- en f 1:12:- voor het Zeeuws geld, met verzoek om dezelve zoo 
spoedig doenlijk aan de secretaris dier vergadering toe te zenden, mits de quitantie 
aan den voet dier ordonnantie behoorlijk ingevuld werde, en door den voorzitter en 
secretaris dezer vergadering onderteekend. 

De schout en secretaris communiceeren dat de quitantie behoorlijk is ingevuld door 
hun onderteekent en de ondonnantie reeds aan de secretaris van het Departementaal 
Bestuur van Schelde en Maas is toegezonden. Met genoegen aangenomen voor 
notificatie. 

Voorts is na deliberatie geresolveert om met den burger Stoop eens te spreeken 
over de pretentie van het land, alzoo S.L. Cohen voorgeeft, wanneer hij een 
declaratoir van de Municipaliteit heeft, waarin dezelve certificeert dat hij dat vleesch 
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waarlijk gelevert heeft, alsdan den ontfanger Stoop hem zijn geld zal bezorgen. 
Wanneer dit zoo is, de burger Stoop verzoeken om het zijne aan te wenden, ten einde 
de andere burgers, die evenzoo wettige pretentien hebben als S.L. Cohen, het hunne 
ook krijgen, dat de municipaliteit evenzowel voor allen, als voor S.L. Cohen kan certifi-
ceeren, als de pretensien wettig zijn, werdende de burger Bongers verzogt die 
commissie op zig te nemen, gelijk dezelve ook dede. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 24e April 1802 is na deliberatie geresolveert de voorjaarsbrandschouw te doen 
op Zaturdag den 8e Meij des voormiddags ten 9 uren, en de brandspuit te proberen 
des namiddags ten 3 uuren, werdende de secretaris gelast daaromtrent de nodige 
publicatie te doen gescheiden. 

Den 2e Meij zijn getrouwt Arij Huisman J.M. met Adriaantje de Geus, J.D., beide 
geb. en woonende te 's Gravendeel 
en Teunis de Vos J.M. geb. te Oudbeijerland, met Cornelia Boertje, J.D. geb. te 
Puttershoek en beide woonende te 's Gravendeel. 

Werd na deliberatie geresolveert vermits de dorpsvlag in zoo een staat is, dat hij 
niet meer kan werden gebruikt, om een nieuwe aan te koopen, ten einde te kunnen 
werden gebruikt als de tijd en omstandigheden het vereisschen, nemende Bijvank en 
Bongers op zig om dat werk te verrigten. 

Voorts is geresolveert om de dorpsschoejingen aan het West Einde van de 
Rijkestraat en bij Johannis Geervliet uit hoofde van noodzakelijkheid te vernieuwen, en 
geoordeeld dat het best zal zijn, zulks in een daggeld te laten doen, vermits men te 
voren niet weet in hoeverre het oude hout geschikt zal zijn, om weder te kunnen 
werden verwerkt, zullende intusschen Bongers darvan inspectie nemen. 

Is goedgevonden bij het probeeren der brndspuit wederom zoveel bier te geven als 
van ouds gebruikelijk is, namelijk een half vat een een kinnetje. 

De voorzitter geeft te kennen dat bij den ijk is gebleken dat er verscheide in 
gebreken zijn gebleven om met haar agtendeelen ten ijk te komen en dat doe bij de 
prezente leden is geoordeeld best te zijn om te ontdekken wie ze gebruikt om te 
verkoopen aan burgers, om naamlijst op te geven aan de collecteur met verzoek, 
indien een of meer van dezelve, granen of iets anders, dewelke zij verkogt hebben 
aan burgers, komen aangeven, daarvan kennis te geven aan hem, schout, of aan een 
der leden van deze vergadering. Dat zulks gedaan zijnde, en de collecteur zijn boek 
naziende al aanstonts ontdekte dat er drie waren welke na den ijk graan hadden 
aangebragt hetwelk door hun verkogt waren, namelijk Corstiaan den Boer, Cornelis 
Molendijk en Cornelis Waalboer, vragende dus hoe daar verder mee te handelen. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dezelve door de bode te doen 
bekeuren in den boete van 30 stuivers in gevolge de wet. 

De schout geeft kennis dat hij, wanneer er vee gekooit word, veel moeijelijkheden 
heeft met de eigenaars van het vee, omtrent de betaling, uit hoofde er geen 
behoorlijke wet of ordonnantie diesaangaande voorhanden is, en dat dezelve 
moeielijkheid zig weer heeft opgedaan bij de kooijing van de laatste beesten, maar dat 
Klaas de Vos hem bij die gelegenheid heeft gezegt dat het geregt van Strijen een wet 
daaromtrent heeft, waarvan hij verzogt een afschrift te mogen hebben, hetwelk door 
de Vos was belooft hem te zullen bezorgen. Welk verrigte van de schout door de 
vergadeing werd goedgekeurd. 
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Den 8e Meij de vergadering bijeen zijnde ten einde de brandschout te drijven, 
communiceert de voorzitter, dat hij bij zig heeft gehad een knegt van Bijvank, dewelke 
hem hadde gezegt dienst genomen te hebben, en dat Bijvank hem hadde geweigerd 
zijn goed te laten volgen en zijn geld dat hij nog hebben moest te geven, dat hij wel 
zoo was verhuurd, dat zij elkander een maand te voren moesten waarschuwen, dog 
dat hij vermeende dat 's lands dienst huur breekt, dat hij schout hem gezegt hadde, 
heden om half 12 uren alhier te komen ten einde te hooren wat uitspraak de 
Municipaliteit daarover zoude doen, dog dat hij gehoord hadde dat hij nu niet thuis 
was. 

Waarop gedelibereerd zijnde, werd met eenparige stemmen (uitgenomen Bijvank 
denwelke in zijn eigen zaak niet konde stemmen) geconcludeerd dat Bijvank het goed 
van de knegt zal laten volgen, dog de twee weken loon welke hij nog moet hebben, 
niet betalen, uit hoofde hij de verbintenis tusschen hun gemaakt, heeft verbroken. 

De voorzitter zegt, dat de bode bij C. den Boer, C. Molendijk en C. Waarboer is 
geweest om ze te bekeuren, wegens het verkoopen van graan, gemeten met ongeijkte 
agtendeelen, dog dat de twee eerstgenoemden zeggen niet geweten te hebben dat 
den ijk heeft plaats gehad, en dat den laatste het geheel ontkent, werdende dus in 
omvraag gebragt of de eerstgenoemde de boeten zullen betalen, ja dan neen, en door 
de meerderheid geconcludeerd tot het betalen der boete, vermits onwetenheid voor te 
wenden er niet door kan, dewijl het is afgelezen en aangeplakt aan het Regthuis, aan 
de Wagt en aan de Schenkeldijk, en wat den laatstgenoemde betreft, dat zulks nader 
zal worden onderzogt. 

Voorts geeft de voorzitter kennis dat er een persoon is die weigerd het gebruik van 
de aardappelton te betalen omdat er tog geen boete op staat. Waarop gedelibereerd 
zijnde, en sommige leden van gevoelen wezende dat de aardappeltonnen zoo wel 
behoren geijkt te worden als andere maten, is geresolveerd daar nader over te 
spreken, den eerstvolgenden regtdag. 

Vervolgens ging men over tot het drijven der brandschouw, en eenige breuken 
ontdekt hebbende is geresolveerd dezelve door de bode te doen aanzeggen en de 
herschouw te bepalen tegen Zaturdag den 22 Meij 1802, des namiddags 2 uren, gelijk 
ook des namiddags de brandspuit werd geprobeerd. 

Den 16e Meij zijn in den huwelijken staat bevestigd Teunis Aardz. van Prooijen, 
J.M. geb. en woonende onder Strijen met Lena Herweijer, J.D. geb. en woonende 
onder 's Gravendeel. 
en Jan Dekker, weduwenaar van Wijmpje Wulfsen, geb. te Puttershoek, met 
Adriaantje de Ruijter, J.D. geb. en beide woonende te 's Gravendeel. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e Meij 1802. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19e Meij 1802, abs. C. Verijp. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn gersumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

Is gecompareerd Pieter de Vries, te kennen gevende dat hij bij gelegenheid van het 
erfhuis, gehouden bij Aard van Prooijen, grootelijks is beledigt van Hendrik Dse 
Smaal, alzoo hij hem verscheide malen voor een schelm heeft uitgemaakt, en in 
presentie van zeer veele, en wel omdat hij H. Smaal volgens het zeggen van zijn zoon 
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en meer anderen, een stuk brood uit zijn zoons zak heeft gehaald en opgegeten, dat 
hij zulks wilde bewezen hebben, namelijk dat hij een schelm is, en daarom hem hebbe 
doen dagvaarden. 

Hendrik Smaal gecompareerd zijnde, vraagde de voorzitter aan hem of het 
waarheid was dat hij Pieter de Vries op voormelde tijd en plaats voor een schelm had 
uitgemaakt, om voormelde redenen. Waarop hij antwoorde dat het niet waar was dat 
hij uit de zak van de zoon van Pieter de Vries een stuk brood had gehaald, maar dat 
hij het gevonden had bij de dorschdeuren, en honger hebbende het heeft opgegeven, 
en dat hij daarop aan Pieter de Vries had gezegt, als je zegt dat ik het uit zijn zak 
gehaald heb, dan ben je een schelm, en dat hij dat nog zeide. Waarop hem gezegt 
wierd, al was het zoo gelijk hij nu zeide, dat het dan nog onbetamelijk was uitgedrukt, 
vermits imand iets zeggende dat niet waar is, daardoor wel een leugenaar word, maar 
geen schelm, dog hij hield hem maar bij zijn woord. 

Pieter de Vries zulks gezegt zijnde, ontkende het op die wijs, en zeide dat hij wel 
degelijk meer dan eens gezegt heeft en zelvs hem nageroepen doe hij al op weg om 
zig van hem te verwijderen, blixemsche schelm, ga je nu heen en diergelijke, dog 
Hendrik zeide, als je dat zegt, dan zeg ik nog dat je het liegt, als een blixemsche 
schelm. 

Het gerigt aan H. Smaal, beduidende dat hij een brutale jongen was, en dat het zijn 
zaak was om zijn woord in te trekken, en de Vries excus te vragen, zeide dat hij voor 
niemand zijn woord introk en hetgeen hij gezegt hadde staande hield, werdende doe 
aan de Vries gezegt, vermits hij zag dat het in der minne niet is te beslisschen, het zijn 
zaak is hem op een andere wijze tot zijn pligt te brengen. 

De burger Bongers deed rapport van zijne bevinding betrekkelijk de beschoejingen, 
welke moeten werden gemaakt en is daarop na deliberatie geresolveert dezelve te 
besteden in plaats van het in daggeld laten doen, zoals bij de laatste vergadering was 
besloten, en is voorts goedgevonden hetzelve werk te besteden Zaturdag den 29e 
Meij 1802 'S avonts zes uuren en dat 't door de bode aan de timmerlieden zal worden 
aangezegt tegelijk wanneer het bestek ter leezing zal leggen, alsmede dat 't zal 
moeten klaar zijn den 20 Julij aanstaande, nemende de burger Bongers op zig om het 
bestek op zijn tijd klaar te maken. 

De secretaris communiceerd, ontfangen te hebben van de secretaris van Maasdam 
een missive, inhoudende verzoek om eenige partijen land, daarin opgegeven 
werdende, en nagelaten door Jacob Reijerkerk te doen tauxeeren, werdende dat werk 
daarop door de vergadering verrigt en alzoo aan dat verzoek voldaan. 

Is gel. een extract uit de notulen van het Departementaal Bestuur van Schelde en 
Maas van dato 16 April 1802 No. 1 inhoudende aanschrijving om de redacteurs, 
drukkers of schrijvers van de publieke nieuwspapieren ider in hunnen gemeente de 
nodige aanzegging te doen, dat zij zig zorgvuldig zullen hebben te wagten om daden 
of beluiten van het Bataafsch gouvernement, als nieuwstijdingen in hunne geschriften 
op te geven, van welkers waarheid zij niet ten vollen onderrigt zijn, op poene van voor 
de eerste reize te zullen werden gestraft, met zodanige nieuwspapieren in zes weeken 
niet te mogen uitgeven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 30e April 1802 No. 3 
houdende aanschrijving dat het decreet van den 24e Meij 1800 betreklijk de 
verhuuring van de geoctroijeerde Bank van Leening van Harlingen met de 
tegenswoordige staatsregeling moet worden beschouwd als te zijn vervallen. 
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Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 4 Meij 1802 No. 

1 houdende aansch. dat door het Staats Bewind bij besluit van den 6 Maart I.I. is 
aangesteld en gecommitteerd den burger G.J. Palthe te Amsterdam, om een 
naaukeurige opneming te doen van alle maten en gewigten, thans in deze republiek 
gebruik wordende, mitsgaders om dezelve met de nieuwe, fransche maten en 
gewigten te vergelijken, en derzelver juiste verhouding te bepalen alsmede toezending 
van een exemplaar van eene tabelle van aanvraag, ten einde dezelve in te vullen, de 
onderscheidene vraagpoincten daarin voorkomende te beantwoorden, en binnen den 
korst mogelijken tijd aan gemeld bestuur in te zenden. Waarop gedelibereert zijnde, is 
geoordeeld om gemelde tabellen zoo in te vullen dat in deze gemeente dezelfde 
maten en gewigten worden gebruikt als te Dordrecht, omdat zulks volstaan kan, 
blijkens de tabellen zelve, wordende de sec. gelast zulks ten eersten te doen zonder 
resumtie. 

Is gel. een aansch. van gemeld bestuur van dato 5 Meij 1802 a en b inhoudende 
toezending van een publicatie van het Staats Bewind van 29 April I.I. alsmede eenige 
exemplaren van een ontworpen reglement van bestuur voor het Departement Holland, 
behelzende gemelde publicatie om genoemde ter visie te leggen, op een of twee 
plaatzen en voorts van den 17e tot den 24e Meij aanstaande het stemregister te 
openen ten einde ider gelegenheid te geven zijne stem over 't voorsz. reglement van 
bestuur uit te brengen, alsmede om gemeld stemregister den 24e Meij des avonds ten 
6 uuren te sluiten, de stemmen op te maken en den uitslag daarvan, alsmede het 
getal der apparente stemgeregtigde burgers aan het Staats Bewind voor of op den 31 
Meij aanstaande in te zenden. 

Vermits aan de eerste poincten van gemelde publicatie en aanschrijving reeds is 
voldaan is geresolveerd aan het overige van dezelve ook op zijn tijd te beantwoorden. 
Waarna de verg. scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 29e Meij 1802 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 29e 
Meij 1802 abs. C. Verijp. 

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

De schout steld voor om aan de predikant een missive te zenden, inhoudende 
kennisgeving dat er aanstaande woensdag den tweede Junij eerstkomende des 
morgens van 10 tot 11 uren ingevolge proclamatie van het Staats Bewind van 14 Meij 
I.I. door de geheele Bataafsche Republiek moet werden gehouden een dankuur voor 
de algemeene vreede en is conform besloten. 

Voorts werd besloten om de commisen op de Wagt per missive te verzoeken, en 
desnoods te gelasten, om op voormelde Woensdag den 2e Junij des morgens ten 8, 
des middags ten 12en des namiddags ten 4 uuren ider keer 21 schoten met het kanon 
te doen. 

Vervolgens is geresolveerd om nog de regtkamer en nog het schoolhuis te 
illumineeren. 
Voorts is goedgevonden om alle werk gedurende de godsdienst op die dag morgen bij 
publicatie te verbieden. 

Aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit de notulen van gemeld bestuur van dato 4 Meij 1802 No. 

1 houdende aansch. dat door het Staats Bewind bij besluit van den 6 Maart l.l. is 
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maten en gewigten worden gebruikt als te Dordrecht, omdat zulks volstaan kan, 
blijkens de tabellen zelve, wordende de sec. gelast zulks ten eersten te doen zonder 
resumtie.
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De sec. geeft kennis dat de geweezen knegt van S.L. Cohen, genaamd Barend 
Salomons, voornemens is om in Strijen slagter te worden, en ten dien einde verzoekt 
een attestatie van deze vergadering. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveerd hem 
die te geven, vermits niemand iets van zijn gedrag weet te zeggen. 

Is gel. een getuigschrift van de Municip. van de Klundert, behelzende dat Huig 
Reine, woonende te Strijensche Sas zijn vaartuigje, zijnde een hengst, zeer 
ongelukkig heeft verloren. Dat hem was gepermitteerd om op Strijensche Sas een 
collecte te mogen doen en dat het haar aangenaam zoude zijn, indien hij op de 
omliggende dorpen ook daartoe mogt werden toegelaten, gevende de schout daarbij 
kennis, dat die man bij hem ware geweest en gevraagt om hier ook te mogen 
collecteeren, dat hij hem hadde gezegt dat zulks niet zoude kunnen schikken uit 
hoofde de Municip. een besluit hadde genomen om het aan niemand te permitteeren, 
dog daarbij hadde gevoegd dat de Municip. boven moest zijn, en het ten overvloede 
nog wel eens wilde voorstellen, gelijk hij nu was doende. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert dat verzoek te wijzen van de hand, om 
redenen zulks al meer dan eens aan burgers van deze plaats geweigerd is. 

De schoolcommissie communiceert dat de meester heeft kennis gegeven van 
oordeel te zijn dat de kinderen van Judocus Asselmans, die op een billet van den 
schout en predikant ter schoole gaan, zulks niet meer hoeven te doen, als denkende 
dat de ouders thans wel in staat zijn om het schoolgeld te kunnen betalen. Waarop 
gedelibereert zijnde, is wat dit collegie aangaat geoordeeld dat die lieden niet in staat 
zijn om dat schoolgeld te kunnen betalen, dog dat de kerkenraad haar oordeel 
daarover ook moet uitspreken. 

Nog zegt de schoolcommissie dat de meester zig beklaagt heeft over het lek in de 
loode geut, vermits hij daardoor vrij wat nadeel heeft geleden. Waarop gedelibereert 
zijnde, is goedgevonden daar ten eersten naar te laten zien en doen herstellen, dat 
zulks in het voorleden jaar aan den timmerman al is gezegt, dog doen verzuimt. 

Vervolgens ging men over tot het besteden van de schoejingen, waarna inschreven 
L. Bongers f 99:-:-, Hendrik Schoemaker f 104:-:-, Huibert van Moerkerken f 110:-:-, 
Hendrik Bongers f 98:-:- en Pieter Visser f 98:-:-, waaruit bleek dat H. Bongers en 
Pieter Visser de laagsten waren. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert om het 
werk aan de laagste inschrijvers te gunnen, werdende het bestek door H. Bongers 
geteekend. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e Junij 1802. 

H. Pasman Schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e Junij 1802, absent van Strijen. 

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

De schout communiceerd dat den aanneemer van het schoolhuis Pr. Visser hem 
heeft gezegt dat hij aanstaande Maandag met de metselaar aan het werk gaat. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is na deliberatie nodig geoordeeld om het klapwakershuisje te laten verwen. 
De burger Bongers geeft kennis dat hij den ontfanger Stoop heeft gesproken, en 
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ter verkoming van de wettige pretensien van den Lande, wegens verschoten &c. in 
den jaren 1793, 1794, 1795 gedaan. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert 
gemelde rekeningen aan genoemde ontfanger Stoop toe te zenden met verzoek alles 
daarin te doen wat mogelijk is, wordende de secrets daartoe gelast. 

Is gecompareerd Meeuis Uitterlinden, te kennen gevende dat de vuiligheid uit het 
secreet van Bijvank over zijn erf loopt, 't welk een ondragelijke stank veroorzaakt en 
verzoekt dus daarin voorziening. De burger Bijvank ontkent het gezegde van 
Uitterlinden niet, maar zegt dat de vuiligheid uit het secreet van hem ook op zijn erf 
loopt. 

Waarop in absentie van beide gedelibereert zijnde is door de meerderheid 
geoordeeld dat het geval van beide niet gelijk staat, en daarom geresolveert om aan 
den burger Bijvank te gelasten dat hij zal hebben te zorgen om genoemde vuiligheid 
uitterlijk deze week weg te doen, en wanneer hij oordeeld door Uitterinden benadeeld 
te worden, het dan ook zijn zaak is die weg in te slaan die Uitterlinden heeft 
ingeslagen, wordende zulks aan Bijvank gecommuniceerd en Ultterlinden er ook 
kennis van gegeven. 

Is gecompareerd Jan den Boer, te kennen gevende dat hij aan Willem de Boo, 
woonende te Dordt heeft verkogt 66 tonnen aardappelen, voor f 2:10:- per tas, dat hij 
dezelve in drie reizen heeft geleverd en dat den kooper hem de derde keer heeft 
gezegt, ik heb de vorige reis mijn maat niet gehad en daarom moet ik geld korten. 

Dezelve de Boo, gecompareerd zijnde, zeide dat hij zijn maat niet hadde gehad, 
dog wanneer zijn partij een verklaring deed, hij dan tevreden was. Waarop 
gedelibereerd zijnde is geoordeeld dat er zoo ligtvaardig met den eed niet behoord te 
werk gegaan te worden, en daarom geresolveerd aan Jan den Boer voor te stellen 
ingeval zijn partij de zaak verder wilde tendeeren, of hij dan bereid zoude zijn een 
verklaring te doen dat hij hem zijn maat hadde gegeeven. Dit gedaan zijnde, was het 
antwoord ja. Zulks aan de Boo gezegt zijnde, nam daarmede genoegen, waarna zij 
beide vertrokken. 

Is gelezen een missive van den officier van convoijen en de licenten geposteerd in 
de Kille van dato 2 Junij 1802, inh. dat zijlieden nimmer aan onzen last zullen voldoen, 
omdat wij niet bevoegd zijn, nog het vermogen hebben hun te gelasten, dat zij dus 
verwagten dat door ons zoortgelijke aanschrijvingen als zij gisteren ontfangen hebben, 
in het vervolg zullen werden nagelaten, terwijl zij dezelve zullen aanmerken als niet 
gescheid. 

Waarop gedelibereert zijnde en gem. missive zeer brutaal en onverstandig 
bevindende, is geresolveerd hun daarop hoofdzakelijk te schrijven dat deze 
vergadering van oordeel is, op grond van de proclamatie van 14 Meij I.I. juist 
gehandeld te hebben, overeenkomstig derzelver verpligting en daarom, al is het dat zij 
nimmer aan den last dezer vergadering willen voldoen, en volgende soortgelijke 
aanschrijvingen zullen aanmerken als niet gescheid, dit haar zaak is, en voor haar 
rekening komt, met de gevolgen, dat deze vergadering niet zal nalaten in het gevolg, 
als dezelve oordeeld het hun plicht te zijn, henlieden aan te schrijven, hetzelve ook 
getrouwelijk te doen, en zooals in de concept missive door de secrets voorgelezen en 
met een kleine verandering goedgekeurd, verder voorkomt. 

Is gelezen een request van Leendert Vermaas, Koornmolenaar op dezen dorpe, 
tendeerende om verhoging van maalloon, en wel in plaats van 2 stuivers, 3 stuivers 
per agtendeel om redenen bij den Requesten Geallegueerd. 
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Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering unaniem van oordeel dat gemeld 
verzoek billijk was en besloot derhalve hetzelve te accordeeren met deze bijvoeging, 
dat de molenaar indertijd gehouden zal zijn, de burgerij en bakkers ordentelijk te 
bedienen, en in cas van questie en oneenigheid zig te onderwerpen aan de judicature 
van dezen gerechte. 

De scretaris geeft kennis dat de procureur van Steenbergen hem heeft verzogt aan 
deze vergadeirn te kennen te geven dat vermits de overdragt van het huis door Sent 
Wardenier van Andries Vervoorn qq gekogt nog niet is gedaan en gemelde Andries 
Vervoorn overleden zijnde, het nodig is, dat imand anders in deszelvs plaats word 
aangesteld, ten einde dat werk te verrigten en dus deze vergadering te verzoeken, 
een persoon uit hun midden daartoe te benoemen en qualificeeren. Waarop 
gedelibereert zijnde, is geresolveert den secretaris daartoe te benoemen en 
authoriseeren, hetwelk dezelve ook op zig nam. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteert en geteekent den 7e Julij 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
7e Julij 1802, abs. Bijvank. 

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

De schout communiceerd dat bij hem ontfangen is een aanschrijving van het 
Departementaal Bestuur van Holland, inh. aanschrijving om binnen veertien dagen na 
de dagteekening daarvan, dewelke was den 28 Junij 1.1., een commissie te benoemen 
en aan hetzelve bestuur voor te dragen, uit niet meer dan 9 en niet minder dan 3 
persoonen bestaande uit de beste en kundigste ingezetenen dezer gemeente, en 
zulks ingevolge het 107 Art. van het reglement van bestuur voor het Departement 
Holland. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om tot die commissie te benoemen 
vijf persoonen en werden daartoe bij meerderheid van stemmen bij besloten briefjes 
verkoren den burgers Hendrik van Warendorp, Pieter Verijp, Pieter Naaktgeboren, 
Pieter van Strijen en Arij den Vlaming, werdende de secretaris gelast aan het gemelde 
bestuur van de benoeming der genoemde persoonen per missive kennis te geven 
zonder resumtie. 

Is gel. een misse van de raad en rentmeester van Zuid Holland H.0 Sterling, 
inhoudende dat er klagten bij hem zijn ingekomen door de aannemer van de straat op 
dezen dorpe, daarin bestaande dat door het niet behoorlijk in stand houden, laten 
vervallen en verminderen der grippen of gooten, waarmede het water van de straat, 
over de erven van particulieren wierd afgeleid, de straat aanmerkelijk werd benadeeld, 
en daar het zelve niet dan tot nadeel van den Lande moet uitloopen, hij zig verpligt 
vind deze vergadering te verzoeken de nodige orders te stellen, dat de gooten in die 
staten werden gebragt en gehouden, dat het water behoorlijk van de straat werd 
afgeleid, terwijl hij bij nalatigheid daarvan, zig in de noodzakelijkheid zal bevinden de 
straat ook te laten vervallen, of zodanige voordragt deswegens aan het 
Departementaal Bestuur van het Gewest te doen als hij zal nodig oordeelen te 
behooren. 
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persoonen bestaande uit de beste en kundigste ingezetenen dezer gemeente, en 
zulks ingevolge het 107 Art. van het reglement van bestuur voor het Departement 
Holland.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om tot die commissie te benoemen 
vijf persoonen en werden daartoe bij meerderheid van stemmen bij besloten briefjes 
verkoren den burgers Hendrik van Warendorp, Pieter Verijp, Pieter Naaktgeboren, 
Pieter van Strijen en Arij den Vlaming, werdende de secretaris gelast aan het gemelde 
bestuur van de benoeming der genoemde persoonen per missive kennis te geven 
zonder resumtie.

Is gel. een misse van de raad en rentmeester van Zuid Holland H.U Sterling, 
inhoudende dat er klagten bij hem zijn ingekomen door de aannemer van de straat op 
dezen dorpe, daarin bestaande dat door het niet behoorlijk in stand houden, laten 
vervallen en verminderen der grippen of gooten, waarmede het water van de straat, 
over de erven van particulieren wierd afgeleid, de straat aanmerkelijk werd benadeeld, 
en daar het zelve niet dan tot nadeel van den Lande moet uitloopen, hij zig verpligt 
vind deze vergadering te verzoeken de nodige orders te stellen, dat de gooten in die 
staten werden gebragt en gehouden, dat het water behoorlijk van de straat werd 
afgeleid, terwijl hij bij nalatigheid daarvan, zig in de noodzakelijkheid zal bevinden de 
straat ook te laten vervallen, of zodanige voordragt deswegens aan het 
Departementaal Bestuur van het Gewest te doen als hij zal nodig oordeelen te 
behooren.



Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd aanstaande zondag diesaangaande 
een publicatie te doen, met insertie van gem. missive, behelzende dat ider die het 
aangaat, zal hebben te zorgen dat binnen een maand na dato de vervallen en 
verminderde grippen en gooten werden hersteld, zoo dat het water van de straat 
behoorlijk werde afgeleid, terwijl de gevolgen voor rekening van de nalatige zullen 
komen. 

Is gel. een missive van Willem Ris in den Haag, van dato 23e Junij I.I. inhoudende 
dat hij door eenige Municipaliteiten was verzogt zijne vermogens aan te wenden ter 
bekoming van hetgeene dezelve van den Lande hebben te pretendeeren, wegens de 
in den jaare 1799 gepresteerde wagenvragten ten dienst der armee in Noord Holland 
en hij vertrouwende, dat door ons te meer malen de blijken zijn ondervonden, dat hij 
zig voor onze belangen heeft geinteresseerd, vermeende ons geen ondienst te doen, 
om ook onze belangens in dezen te behartigen en dientengevolge het gunstig besluit 
heeft geobtineerd dat men ook heeft besloten het ons competeerende mede te 
voldoen. 

Indien wij derhalve kunnen goedvinden hem onze procuratie ten spoedigsten toe te 
zenden, hij verzekerd houd in staat te zijn die zaak weldra te kunnen termineeren. 
Waarop gedelibereert zijnde, is het aanbod in gemelde missive vervat dankelijk 
geaccepteert en de secrets gelast genoemde burger de procuratie dezer vergadering 
ten spoedigsten te bezorgen. 

Is gel. een missive van de officieren van de convoijen en licenten, geposteerd in de 
Kille van 29 Junij I.I. inh. dat deze verg. de moeite had kunnen sparen om een 
gedeelte van de proclamatie van het Staats Bewind van den 14 Meij I.I. af te schrijven 
en hun toe te zenden, dewijl zij ons in de vorige reeds gezegt hebben, dat dezelve hun 
zeer wel bekend was. 

Dat zij veele aanschrijvingen van zeker collegie van bestuur ontvangen, maar met 
Dorps Bestuuren in hunne post niets te maken hebben, en dat wij de bewijzen die wij 
van hun vergen, niet moeten verwagten, omdat wij niet bevoegt zijn, nog het 
vermogen hebben iets van hun te vorderen. 

Dat zij het daarmede zouden kunnen laten berusten, dog dat de laatste afdeeling 
van onze laatste missive echter vordert dat zij er iets, hoewel zeer weinig, van zeggen 
moeten, dat wij dus niet verwagten moeten eene breedvoerige wederlegging van onze 
valsche veronderstelling, terwijl onze bespottelijke gevolgtrekking zulks vooral niet 
meriteerd. 

Dat alle amptenaren verantwoording schuldig zijn, en zij ook in staat en bereid zijn 
die te doen, des gerequireerd werdende, evenwel niet anders dan aan diegenen welke 
bevoegd zijn en het vermogen hebben dezelve te condeeren (tendeeren?) zonder hun 
almeede aan onze dwaze dreigementen te bekreunen. 

Waarop gedelibereerd en het brutale en onverstandige in gemelde missive vervat in 
achting genomen zijnde, is geresolveert zig niet verder met briefwisseling van die zaak 
met die heeren Commisen in te laten, dewijl het toch blijkt dat zij niet voor overtuiging 
vatbaar zijn, en goedgevonden met alle de stukken daartoe betrekkelijk zich per 
commissie te vervoegen bij den Bailluw van den lande van Strijen, ten einde te 
vernemen, hoe denzelve over onze en hunne handelwijze denkt. En zijn tot die 
commissie benoemd de schout en de secretaris. 

Is na voorg. deliberatie geresolveerd het dobbelen op de aanstaande kermis te 
verbieden, alsmede dat de kramen in de volgende week alle moeten vertrekken. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd aanstaande zondag diesaangaande 
een publicatie te doen, met insertie van gem. missive, behelzende dat ider die het 
aangaat, zal hebben te zorgen dat binnen een maand na dato de vervallen en 
verminderde grippen en gooten werden hersteld, zoo dat het water van de straat 
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heeft geobtineerd dat men ook heeft besloten het ons competeerende mede te 
voldoen.

Indien wij derhalve kunnen goedvinden hem onze procuratie ten spoedigsten toe te 
zenden, hij verzekerd houd in staat te zijn die zaak weldra te kunnen termineeren. 
Waarop gedelibereert zijnde, is het aanbod in gemelde missive vervat dankelijk 
geaccepteert en de secrets gelast genoemde burger de procuratie dezer vergadering 
ten spoedigsten te bezorgen.

Is gel. een missive van de officieren van de convoijen en licenten, geposteerd in de 
Kille van 29 Junij l.l. inh. dat deze verg. de moeite had kunnen sparen om een 
gedeelte van de proclamatie van het Staats Bewind van den 14 Meij l.l. af te schrijven 
en hun toe te zenden, dewijl zij ons in de vorige reeds gezegt hebben, dat dezelve hun 
zeer wel bekend was.

Dat zij veele aanschrijvingen van zeker collegie van bestuur ontvangen, maar met 
Dorps Bestuuren in hunne post niets te maken hebben, en dat wij de bewijzen die wij 
van hun vergen, niet moeten verwagten, omdat wij niet bevoegt zijn, nog het 
vermogen hebben iets van hun te vorderen. 

Dat zij het daarmede zouden kunnen laten berusten, dog dat de laatste afdeeling 
van onze laatste missive echter vordert dat zij er iets, hoewel zeer weinig, van zeggen 
moeten, dat wij dus niet verwagten moeten eene breedvoerige wederlegging van onze 
valsche veronderstelling, terwijl onze bespottelijke gevolgtrekking zulks vooral niet 
meriteerd.

Dat alle amptenaren verantwoording schuldig zijn, en zij ook in staat en bereid zijn 
die te doen, des gerequireerd werdende, evenwel niet anders dan aan diegenen welke 
bevoegd zijn en het vermogen hebben dezelve te condeeren (tendeeren?) zonder hun 
almeede aan onze dwaze dreigementen te bekreunen.

Waarop gedelibereerd en het brutale en onverstandige in gemelde missive vervat in 
achting genomen zijnde, is geresolveert zig niet verder met briefwisseling van die zaak 
met die heeren Commisen in te laten, dewijl het toch blijkt dat zij niet voor overtuiging 
vatbaar zijn, en goedgevonden met alle de stukken daartoe betrekkelijk zich per 
commissie te vervoegen bij den Bailluw van den lande van Strijen, ten einde te 
vernemen, hoe denzelve over onze en hunne handelwijze denkt. En zijn tot die 
commissie benoemd de schout en de secretaris.

Is na voorg. deliberatie geresolveerd het dobbelen op de aanstaande kermis te 
verbieden, alsmede dat de kramen in de volgende week alle moeten vertrekken.



Is in deliberatie gebragt, vermits het koopen en verkoopen, alsmede het loopen in 
herbergen des zondags meer en meer toeneemt en het niet in het vermogen dezer 
vergadering is om bij publicatie te verbieden, dat voortaan onder de godsdienst de 
winkeliers niets zullen hebben te verkoopen en de herbergiers niet zullen vermogen te 
tappen den geheelen zondag door op de poenaliteiten daarbij te bepalen en 
geresolveerd dat voorgem. commissie daarover met de bailluw zal gelieven te 
spreeken. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of de bakkers het vermogen hebben om 
opslag van het brood te nemen, zoo lange het niet is gepubliceerd. En de vergadering 
algemeen van oordeeld zijnde dat zulks niet mag gescheiden, zeide de voorzitter dat 
er toch een bakker is die het laatst heeft gedaan, namelijk Pieter Schotsman. Waarop 
gedelibereerd zijnde is geresolveerd daar kennis van te geven aan den bailluw ten 
einde te vernemen wat denzelven daarvan zegt, werdende deze commissie mede 
opgedragen aan den schout en de secretaris. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 21e Julij 1802. 

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

Vergadering gehoudend op Woensdag den 21e 
Julij 1802, absent Verijp en Strijen. 

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

De burger Bongers communiceerd dat hij den ontvanger Stoop heeft gesproken en 
dat denzelven hem heeft gezegt alle de stukken overgezonden te hebben naar den 
Haag, en erbij geschreven, indien er nog iets word gevorderd het dan op te geven, dat 
hij tot nog toe geen nader berigt had ontvangen en dus van gedagte ware dat het 
mogelijk wel zal schikken met de betaling. Aangenomen voor notificatie. 

De voorzitter communiceert dat het schoolhuis klaar is en dat het werk dus diend 
opgenomen te worden, proponeerende om zulks door Bongers te laten doen. Waarop 
gedelibereerd zijnde is geresolveerd, het werk te examineren aanstaande 
zaturdagavond en Bongers daartoe verzogt, dog werd voorts aan alle de leden, zulks 
kunnende bijbrengen, mede verzogt daarbij te adsisteeren. 

Is geresolveert om de tafels en banken, welke in het school nu nog nodig zijn te 
doen maken door de timmerman welke nu dit jaar het dorpswerk heeft, namelijk 
Huibert van Moerkerken. 

De voorzitter steld voor (als daartoe verzogt) uit naam van den kerkenraad om een 
collecte te mogen doen voor den armen uit hoofde van den Hoogen nood. Waarop 
gedelibereerd zijnde is dat verzoek geaccordeerd. 

De secretaris verzoekt dat het huis, schuur, erf en boomgaard, nagelaten bij 
Matthijs L. Havelaar, hetwelk schuldig is het regt op de collaterale successie, werd 
getauxeerd. Waarop gedelibereert zijnde, is hetzelve getauxeerd op f 350:-:- en de 
acte van tauxatie geteekend. 

Is gecompareerd Hendrik Diepenhorst geadsisteerd met den Procureur Bax, 
gedagvaard hebbende Koen Roos en Arij Bijl de Jonge, dog niet gecompareerd 
zijnde, te kennen gevende aan denzelve Koen Roos en Arij Bijl de Jonge voor eenige 
tijd door de gerechtsbode na behoorlijk consent te hebben doen aanpresenteeren een 
huursedulle en copie ter teekening van zekere weide waarvan tevoren een concept 

Is in deliberatie gebragt, vermits het koopen en verkoopen, alsmede het loopen in 
herbergen des zondags meer en meer toeneemt en het niet in het vermogen dezer 
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collecte te mogen doen voor den armen uit hoofde van den Hoogen nood. Waarop 
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De secretaris verzoekt dat het huis, schuur, erf en boomgaard, nagelaten bij 
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huursedul was gemaakt en door hun geteekent, dat zij doe verzogt hadden 24 uuren 
uitstel, dog dezelve tot nog toe niet hadden geteekend, dat hij dezelve nu ter visie gaf 
aan dezen gerechte met verzoek van aanteekening van vidimus en dagvaarding 
tegens de volgende regtdag ten hunnen kosten. 

Schout en scheepenen fiat. 
De schout en de secretaris doen rapport van hunne commissien bij den bailluw, 

daarin bestaande 
1° dat zij gemelde bailluw hebben gecommuniceerd de verrigtingen dezer vergadering 

omtrent de aanschrijving van het Staats Bewind, betrekkelijk het lossen van het 
kanon en het uitsteken der vlaggen op den feestdag van den vreede, dat deze 
vergadering had nodig geoordeeld om gelijk te voren bij zoortgelijke 
omstandigheden altijd heeft plaats gehad aan de commisen in de Kille te verzoeken 
en desnoods gelasten, om ingevolge bovengemelde publicatie op die dag het 
geschut te lossen en de vlag uit te steken, dat zij den brief daarover aan de 
commisen geschreven, aan den bailluw hadden laten zien, alsmede het antwoord 
van de commisen daarop, mitsgaders de volgende missives over datzelfde 
onderwerp geschreven. Dat den bailluw na dezelve gelezen te hebben hadde 
gezegt, dat deze vergadering haar pligt hadde betragt, maar dat de commisen 
gantsch onbetamelijk daaraan hadden beantwoord en dat hij van oordeel was 
nodig te zijn daarover aan het Staats Bewind te schrijven. 

2° Dat zij den bailluw hadden kennis gegeven dat er een bakker op deze plaats is, 
namelijk Pr. Schotsman, dewelke het brood heeft opgeslagen, eer de publicatie van 
den opslag ware gedaan en of hij daartoe bevoegd was. Dat de bailluw daarop 
hadde geantwoord volstrekt neen, met bijvoeging dat hij voornemens is uit hoofde 
van de veelvuldige klagten, die er in een en andere opzigte van de bakkers komen, 
dezelve binnenkort tot haar pligt te brengen. 

3° dat zij met den bailluw hebben gesproken over het tappen alsmede koopen en 
verkoopen op den zondag, en of daaromtrent niet een publicatie zoude kunnen 
werden gedaan. Hij daarop hadde geantwoord, zoolange het decreet van de 
afscheiding van Kerk en Staat niet is ingetrokken, hij het niet raadsaam oordeelde, 
zodanig een publicatie te doen, vermits men nooit weet of er niet deze of geene zal 
zijn, die zig daartegen verzet, maar dat hij oordeelde beter te zijn, het op zoodanige 
wijze te behandelen, dat alle neringdoende lieden en herbergiers die alle aktens 
van admissie hebben, tot wederzeggen bij deze vergadering werden ontboden, 
hetzij alle tegelijk of zoo als best geoordeeld word, en dat aan dezelve gezegt word, 
dat het gemeentebestuur zeer gaarne zoude zien dat op Zondag niets zoude ge- of 
verkogt, alsmede niet getapt, althans onder de godsdienst, dat zij derhalve werden 
gelast zig daarvoor in het vervolg te wagten, dog begrijpende dat zulks niet op een 
oogenblik kan gescheiden, hun een maand tijd geven om het te bewerkstelligen en 
dat een ider kan verzekerd zijn, die maand voorbijzijnde, en bevonden werdende 
nog voort te gaan met koopen en verkoopen, alsmede tappen, op den Zondag 
onder de openbare godsdienst, dat hunne aktens van admissie zullen worden 
ingetrokken, en ingeval het daartoe mogt komen, en deze of geene wilden zich 
daartegen opponeeren, hij alsdan het Gemeente Bestuur zal Mainteneeren. 

De vergadering dit rapport hebbende aangehoord, bedankt de commissie, dog 
conformeert zich met het derde poinct niet. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 18e Augustus 1802. 
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conformeert zich met het derde poinct niet. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 18e Augustus 1802.



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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Augustus 1802. 

De notulen de voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekend. 
Is gecompareerd Cornelis de Ruijter te kennen geevende dat hij van David en Pieter 
Adr. den Hartog heeft gehuurd een stuk land om te vlassen, hemelsbreedte en dat 
door orders van de verhuurders hetzelve land voor een gedeelte is weggegraven, en 
ten tweede dat hij van hun een kade heeft gehuurd, mede om te vlassen, doch dat het 
vlas, daarop staande, door het vee geheel en al bijna is vernield, om welke reden hij 
dezelve David en Pieter den Hartog heeft doen dagvaarden. 

Gemelde persoonen gecompareerd zijnde, werd aan dezelve door de voorzitter 
gezegt wat hun partij tot hunnen laste had ingebragt, dewelke daarop zeide dat zij de 
kade aan hem hebben verhuurd vrij van alles, en wat het andere aanbelangt, dat hij 
hun permissie heeft gegeven om zooveel af te graven als nodig zoude zijn. 

Beide partijen binnenstaande, hielden zij ook beiden hun woord, waarop partijen 
door de vergadering geraden wierden die zaak in der minne uit de wereld te maken, 
dat zulks haarlieden beider zaak was, hetwelk van dat gevolg ware dat de Hartogen 
tot de Ruijter zeiden: wij zijn geresolveerd uw nu niets te goede te komen, hetwelk wij 
ook niet verpligt zijn, maar wagt het af tot de tijd van betaling, en dan zult gij zien met 
wie gij te doen hebt, gelijk gij meer hebt ondervonden. Waarmede de Ruijter 
genoegen nam en voorts vertrokken. 

Is gecompareerd Willem Smitskam en Pieter Mol, ingelanden van Renoiboek, zig 
beklagende over het inlaten van water en verzoekende dat er tog zodanige 
maatregelen mogen werden genomen als nodig zijn, dat zij overeenkomstig het 
gemaakte contract behoorlijk water bekomen, dat zij welliswaar ingevolge dat contract 
zelve een sluiswagter moeten salarieeren, dog dat zij geen kans zagen om alle de 
inwoonders van Renoishoek te verpligten het hunne daaraan te contribueeren, 
stellende dus voor, terwijl de bewoonders van gemelde buurt, evenzowel alle 
dorpslasten mede moeten opbrengen als de overige ingezetenen van dit dorp, om de 
sluiswagter van Renoishoek ook uit 's dorps kas te betalen. 

Waarop gedelibereerd en dit voorstel op verzoek niet onbillijk bevonden zijnde, is 
goedgevonden en verstaan hetzelve te accepteeren, zoo dat van Gink en van der 
Giessen werden gequalificeerd de sluiswagter van de Mijlpolder Anthonij Goud te 
authoriseeren, van nu af aan tot de volgende regtdag te zorgen voor behoorlijk water 
in Renooishoek, terwijl alsdan nader met gemelde sluiswagter zal werden gesproken 
over het jaarlijks tractement, dewijl de vergadering begrijpt dat niemand er zo geschikt 
toe is en voor zodanig salaris kan doen als de sluiswagter van de Mijlpolder, doch 
indien dezelve onverhoopt de redelijkheid wilde te buiten gaan, het dan publiek te 
brengen. 

Is gelezen een missive van het Gedeputeerd Bestuur van Holland van dato 20e 
Julij 1802, inhoudende dat bij het overnemen der werkzaamheden van de finantieele 
commissie over het voormalig gewest Holland aan dat bestuur gebleken is, dat dit 
Gemeente Bestuur niet tegenstaande herhaalde aanschrijvingen, in gebreke is 
gebleven, in de opbrengst der contributien der gewapende burgermagt over de jaren 
1797 en 1798, en de billijkheid vorderd dat dezelve dan op een egaalen voet werden 
aangezuiverd, dit Gemeente Bestuur word gelast binnen den tijd van vier weeken na 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Augustus 1802.

De notulen de voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekend.
Is gecompareerd Cornelis de Ruijter te kennen geevende dat hij van David en Pieter 
Adr. den Hartog heeft gehuurd een stuk land om te vlassen, hemelsbreedte en dat 
door orders van de verhuurders hetzelve land voor een gedeelte is weggegraven, en 
ten tweede dat hij van hun een kade heeft gehuurd, mede om te vlassen, doch dat het 
vlas, daarop staande, door het vee geheel en al bijna is vernield, om welke reden hij 
dezelve David en Pieter den Hartog heeft doen dagvaarden.

Gemelde persoonen gecompareerd zijnde, werd aan dezelve door de voorzitter 
gezegt wat hun partij tot hunnen laste had ingebragt, dewelke daarop zeide dat zij de 
kade aan hem hebben verhuurd vrij van alles, en wat het andere aanbelangt, dat hij 
hun permissie heeft gegeven om zooveel af te graven als nodig zoude zijn.

Beide partijen binnenstaande, hielden zij ook beiden hun woord, waarop partijen 
door de vergadering geraden wierden die zaak in der minne uit de wereld te maken, 
dat zulks haarlieden beider zaak was, hetwelk van dat gevolg ware dat de Hartogen 
tot de Ruijter zeiden: wij zijn geresolveerd uw nu niets te goede te komen, hetwelk wij 
ook niet verpligt zijn, maar wagt het af tot de tijd van betaling, en dan zult gij zien met 
wie gij te doen hebt, gelijk gij meer hebt ondervonden. Waarmede de Ruijter 
genoegen nam en voorts vertrokken.

Is gecompareerd Willem Smitskam en Pieter Mol, ingelanden van Renoishoek, zig 
beklagende over het inlaten van water en verzoekende dat er tog zodanige 
maatregelen mogen werden genomen als nodig zijn, dat zij overeenkomstig het 
gemaakte contract behoorlijk water bekomen, dat zij welliswaar ingevolge dat contract 
zelve een sluiswagter moeten salarieeren, dog dat zij geen kans zagen om alle de 
inwoonders van Renoishoek te verpligten het hunne daaraan te contribueeren, 
stellende dus voor, terwijl de bewoonders van gemelde buurt, evenzowel alle 
dorpslasten mede moeten opbrengen als de overige ingezetenen van dit dorp, om de 
sluiswagter van Renoishoek ook uit 's dorps kas te betalen.

Waarop gedelibereerd en dit voorstel op verzoek niet onbillijk bevonden zijnde, is 
goedgevonden en verstaan hetzelve te accepteeren, zoo dat van Gink en van der 
Giessen werden gequalificeerd de sluiswagter van de Mijlpolder Anthonij Goud te 
authoriseeren, van nu af aan tot de volgende regtdag te zorgen voor behoorlijk water 
in Renooishoek, terwijl alsdan nader met gemelde sluiswagter zal werden gesproken 
over het jaarlijks tractement, dewijl de vergadering begrijpt dat niemand er zo geschikt 
toe is en voor zodanig salaris kan doen als de sluiswagter van de Mijlpolder, doch 
indien dezelve onverhoopt de redelijkheid wilde te buiten gaan, het dan publiek te 
brengen.

Is gelezen een missive van het Gedeputeerd Bestuur van Holland van dato 20e 
Julij 1802, inhoudende dat bij het overnemen der werkzaamheden van de finantieele 
commissie over het voormalig gewest Holland aan dat bestuur gebleken is, dat dit 
Gemeente Bestuur niet tegenstaande herhaalde aanschrijvingen, in gebreke is 
gebleven, in de opbrengst der contributien der gewapende burgermagt over de jaren 
1797 en 1798, en de billijkheid vorderd dat dezelve dan op een egaalen voet werden 
aangezuiverd, dit Gemeente Bestuur word gelast binnen den tijd van vier weeken na 



den ontfangst dier missive dezelve contributie te innen en over te maken aan 
commissarissen tot de Zaken van de Burgerwapening, terwijl zij vastelijk hebben 
voorgenomen de nalatigen in dezen, tot de naarkoming van hunne verpligting te 
constringeeren. 

Waarop rijpelijk gedelibereert zijnde, is geresolveerd een commissie te benoemen 
naar 's Hage ten einde alle onze bezwaren tegen de heffing der contributien in te 
brengen en te verzoeken daarvan te mogen bevrijd blijven en zijn tot die commissie 
benoemd den schout en Bongers. 

Waarna de vergadering scheide. 

Vergadering gehouden op Zaturdag 
den 28e Augustus 1802. 

Is gel. een missive van het Departementaal Bestuur van Holland van dato 19 
Augustus I.I. houdende kennisgeving dat door gemeld bestuur tot gecommitteerdens 
tot onderzoek naar den richtigen opbrengst van den agtjarigen Heffing van 1/2  per Cent 
jaarlijks op de bezittingen en 2 per Cent op de inkomsten voor het 127e district en het 
Departement Holland bevattende 's Gravendeel en Leer-Ambagt, Puttershoek en 
Maasdam, hoofdplaats 's Gravendeel, zijn benoemd Cornelis van Gink, Teunis van de 
Koppel en Pieter Vervoorn, en daaruit gemelde Teunis van de Koppel tot Amanuensis, 
en voorts last om dit mede te brengen ter kennis van gemelde persoonen, en van 
dezelve wijders af te nemen den eed bij Art. 6 van de Publicatie van 15 Junij I.I. 
voorgeschreeven. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is het eerste poinct van gemelde missive 
aangenomen voor notificatie, en wat het tweede betreft geresolveerd aan gemelde 
personen van deze hunne benoeming per missive kennis te geven en dezelve voor 
deze vergadering te doen convoceeren tegens Woensdag den 15 September 
aanstaande tot het doen van gemelde eed alsmede extract dezes te doen toekomen 
tot derzelver informatie. Waarna de vergadering scheide. 

De 29e Augustus zijn getrouwt Hendrik Dse Smaal, J.M. met Hendriksje Pse 
Broere, J.D. beide geb. en woonende te 's Deel. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15 September 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 September 1802. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend. 

De personen Cornelis van Gink, Teunis van de Koppel en Pieter Vervoorn, 
benoemd tot onderzoek naar den rigtigen opbrengst van de achtjarige heffing van 1/2  
per Cent jaarlijks op de bezittingen en 2 per Cent op de inkomsten voor het 127 district 
van het Departement Holland, bevattende 's Gravendeelen Leer-Ambagt, Puttershoek 
en Maasdam, hoofdplaats 's Gravendeel, in de vergadering verscheenen zijnde en 
gedeclareerd hebbende gemelde commissie op zich te nemen, legden vervolgens het 
formulier vorkomende in Art. 9 van hunne instructie, den eed om handen van de 
voorzitter af, zullende extract dezeds aan gemelde gecommitteerdens werden ter 
hand gesteld tot derzelver informatie. 

De schout steld voor om het oude hout van het dorp van de schoejingen te 

den ontfangst dier missive dezelve contributie te innen en over te maken aan 
commissarissen tot de Zaken van de Burgerwapening, terwijl zij vastelijk hebben 
voorgenomen de nalatigen in dezen, tot de naarkoming van hunne verpligting te 
constringeeren.

Waarop rijpelijk gedelibereert zijnde, is geresolveerd een commissie te benoemen 
naar 's Hage ten einde alle onze bezwaren tegen de heffing der contributien in te 
brengen en te verzoeken daarvan te mogen bevrijd blijven en zijn tot die commissie 
benoemd den schout en Bongers.

Waarna de vergadering scheide.

Vergadering gehouden op Zaturdag 
den 28e Augustus 1802.

Is gel. een missive van het Departementaal Bestuur van Holland van dato 19 
Augustus l.l. houdende kennisgeving dat door gemeld bestuur tot gecommitteerdens 
tot onderzoek naar den richtigen opbrengst van den agtjarigen Heffing van ½ per Cent 
jaarlijks op de bezittingen en 2 per Cent op de inkomsten voor het 127e district en het 
Departement Holland bevattende 's Gravendeel en Leer-Ambagt, Puttershoek en 
Maasdam, hoofdplaats 's Gravendeel, zijn benoemd Cornelis van Gink, Teunis van de 
Koppel en Pieter Vervoorn, en daaruit gemelde Teunis van de Koppel tot Amanuensis, 
en voorts last om dit mede te brengen ter kennis van gemelde persoonen, en van 
dezelve wijders af te nemen den eed bij Art. 6 van de Publicatie van 15 Junij l.l. 
voorgeschreeven.

Waarop gedelibereerd zijnde, is het eerste poinct van gemelde missive 
aangenomen voor notificatie, en wat het tweede betreft geresolveerd aan gemelde 
personen van deze hunne benoeming per missive kennis te geven en dezelve voor 
deze vergadering te doen convoceeren tegens Woensdag den 15 September 
aanstaande tot het doen van gemelde eed alsmede extract dezes te doen toekomen 
tot derzelver informatie. Waarna de vergadering scheide.

De 29e Augustus zijn getrouwt Hendrik Dse Smaal, J.M. met Hendriksje Pse 
Broere, J.D. beide geb. en woonende te 's Deel.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15 September 1802.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 September 1802.

De notulen der twee voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend.

De personen Cornelis van Gink, Teunis van de Koppel en Pieter Vervoorn, 
benoemd tot onderzoek naar den rigtigen opbrengst van de achtjarige heffing van ½ 
per Cent jaarlijks op de bezittingen en 2 per Cent op de inkomsten voor het 127 district 
van het Departement Holland, bevattende 's Gravendeelen Leer-Ambagt, Puttershoek 
en Maasdam, hoofdplaats 's Gravendeel, in de vergadering verscheenen zijnde en 
gedeclareerd hebbende gemelde commissie op zich te nemen, legden vervolgens het 
formulier vorkomende in Art. 9 van hunne instructie, den eed om handen van de 
voorzitter af, zullende extract dezeds aan gemelde gecommitteerdens werden ter 
hand gesteld tot derzelver informatie.

De schout steld voor om het oude hout van het dorp van de schoejingen te 



verkoopen, waarop gedelibereerd zijnde, is conform hetzelve voorstel geconcludeerd, 
dog dat intusschen zal werden gezien na het geschikte hout, tot repareering van het 
brugje van het schoolhuis. 

Verder geeft de schout kennis dat de schoolmeester hem heeft verzogt van de 
tafels en banken die noch in het schoolhuis nodig zijn ten eersten mogten werden 
gemaakt. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd om Bongers te verzoeken dat 
zij alleen of met een a twee leden geadsisteerd, op te neemen hetgeen er nodig is. 

De secretaris verzoekt te tauxeeren een huis en een stuk weiland, nagelaten bij 
Maaijke Visser, wed. Willem van Gemert, aan welk verzoek dadelijk werd voldaan. De 
President steld voor om de personen, dewelke nalatig zijn gebleven om ingevolge de 
publicatie van dezen gerechte hunnen slouen op te maken en in behoorlijke orde te 
brengen, voor deze vergadering te dagvaarden tegen zekere geprefigeerde tijd en 
hun, alsdan te vragen na de reden waarom zij ingevolge de publicatie niet hebben 
gehandeld. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is conform hetzelve voorstel geconcludeerd en 
goedgevonden de burgers Jan Hendrik Bijvank, Pieter van Twist, Frans van der 
Giessen, Christiaan Smits, Jan Kluijt, en Hendrik van Warendorp voor zijn vader 
Damis van Warendorp voor deze vergadering te citeeren, tegen morgenavond ten 
zeven uuren, werdende de bode zulks gelast. 

Vervolgens werd door den exploictier Schultz van Haegen rekening gedaan van het 
geprovenieerde van het gekogte huis, schuur en erf toebehoord hebbende Willem 
Kluit Lzn, gecondemneerde en geexecuteerde en voorts preferentie gehouden van het 
overschot. 

Den 17 September de vergadering bijeen zijnde werd gelezen een missive van 
Willem Ris, inhoudende dat hij met de schipper van Den Haag op Dordt hadde 
afgezonden het voor ons ontvangene, na aftrek der kosten zoo omtrent het 
voorgaande als tegenwoordige, en dus zond een assignatie op gemelde schipper 
genaamt L. Sillevis, groot f 142:-:-, welke somma dus bij gemelde schipper konde 
worden ontfangen, dat hij ons voorts berichtte ten aanzien der pretensien van de jaren 
1793, 1794 en 1795 noch nader met de raad van Oorlog en wel met de heer Pompe 
van Meerdervoort te hebben gesproken, doch dat die evenals de voormalige agent 
van oorlog van oordeel was dat daaromtrent geenen betaling kan geschieden omdat 
het niet is geverifieerd, doch dat wanneer het niet te laat is, op twee billetten eenige 
betaling zoude kunnen gescheiden en zoo wij begeerden dat hij daartoe een request 
presenteerde, hij zulks gaarne wil doen, doch wanneer de onkosten in aanmerking 
werden genomen, er dan niet veel van terecht zal komen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan die burger te schrijven dat deze 
vergadering zijne missive wel heeft ontfangen met de assignatie, als ook het geld van 
schipper L. Sillevis en dat dezelve hem vriendelijk bedankt voor de waarneming 
hunner belangens tot dusverre. 

Dat derzelver begeerte wel is dat hij een request presenteerd, mits hij overtuigt is 
dat er wat zal overschieten, al was het dan nog zoo weinig, maar dat er vast niet moet 
te kortkomen, dat hij dus verzogt word in dat geval te handelen alsof het voor hem 
zelve was. 

Dat het intusschen deze vergadering verwonderlijk voorkomt dat er geen betaling 
kan gescheiden op derzelver bewuste pretensien, omdat ze niet zijn geverefiëert, 
vermits alle bewijzen daarvan voorhanden op zijne raad hebben overgezonden aan 
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dog dat intusschen zal werden gezien na het geschikte hout, tot repareering van het 
brugje van het schoolhuis.

Verder geeft de schout kennis dat de schoolmeester hem heeft verzogt van de 
tafels en banken die noch in het schoolhuis nodig zijn ten eersten mogten werden 
gemaakt. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd om Bongers te verzoeken dat 
zij alleen of met een a twee leden geadsisteerd, op te neemen hetgeen er nodig is.

De secretaris verzoekt te tauxeeren een huis en een stuk weiland, nagelaten bij 
Maaijke Visser, wed. Willem van Gemert, aan welk verzoek dadelijk werd voldaan. De 
President steld voor om de personen, dewelke nalatig zijn gebleven om ingevolge de 
publicatie van dezen gerechte hunnen slouen op te maken en in behoorlijke orde te 
brengen, voor deze vergadering te dagvaarden tegen zekere geprefigeerde tijd en 
hun, alsdan te vragen na de reden waarom zij ingevolge de publicatie niet hebben 
gehandeld.

Waarop gedelibereerd zijnde, is conform hetzelve voorstel geconcludeerd en 
goedgevonden de burgers Jan Hendrik Bijvank, Pieter van Twist, Frans van der 
Giessen, Christiaan Smits, Jan Kluijt, en Hendrik van Warendorp voor zijn vader 
Damis van Warendorp voor deze vergadering te citeeren, tegen morgenavond ten 
zeven uuren, werdende de bode zulks gelast.

Vervolgens werd door den exploictier Schultz van Haegen rekening gedaan van het 
geprovenieerde van het gekogte huis, schuur en erf toebehoord hebbende Willem 
Kluit Lzn, gecondemneerde en geexecuteerde en voorts preferentie gehouden van het 
overschot.

Den 17 September de vergadering bijeen zijnde werd gelezen een missive van 
Willem Ris, inhoudende dat hij met de schipper van Den Haag op Dordt hadde 
afgezonden het voor ons ontvangene, na aftrek der kosten zoo omtrent het 
voorgaande als tegenwoordige, en dus zond een assignatie op gemelde schipper 
genaamt L. Sillevis, groot f 142:-:-, welke somma dus bij gemelde schipper konde 
worden ontfangen, dat hij ons voorts berichtte ten aanzien der pretensien van de jaren 
1793, 1794 en 1795 noch nader met de raad van Oorlog en wel met de heer Pompe 
van Meerdervoort te hebben gesproken, doch dat die evenals de voormalige agent 
van oorlog van oordeel was dat daaromtrent geenen betaling kan geschieden omdat 
het niet is geverifieerd, doch dat wanneer het niet te laat is, op twee billetten eenige 
betaling zoude kunnen gescheiden en zoo wij begeerden dat hij daartoe een request 
presenteerde, hij zulks gaarne wil doen, doch wanneer de onkosten in aanmerking 
werden genomen, er dan niet veel van terecht zal komen.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan die burger te schrijven dat deze 
vergadering zijne missive wel heeft ontfangen met de assignatie, als ook het geld van 
schipper L. Sillevis en dat dezelve hem vriendelijk bedankt voor de waarneming 
hunner belangens tot dusverre. 

Dat derzelver begeerte wel is dat hij een request presenteerd, mits hij overtuigt is 
dat er wat zal overschieten, al was het dan nog zoo weinig, maar dat er vast niet moet 
te kortkomen, dat hij dus verzogt word in dat geval te handelen alsof het voor hem 
zelve was. 

Dat het intusschen deze vergadering verwonderlijk voorkomt dat er geen betaling 
kan gescheiden op derzelver bewuste pretensien, omdat ze niet zijn geverefiëert, 
vermits alle bewijzen daarvan voorhanden op zijne raad hebben overgezonden aan 



den voormaligen agent van oorlog. Dat het onze schuld niet is geen meerdere 
bewijzen te hebben, vermits hij ook zeer wel weet, hoe het in zodanige tijden als wij 
beleefd hebben toe gaat, dat 't geen hetwelk gerequireerd word, er maar in een 
oogenblik moet zijn, en dan kan men ondertusschen de nodige bewijzen dat men dit 
of dat geleverd heeft niet krijgen, hetwelk dan tengevolge heeft dat men geen betaling 
verkrijgt, omdat de nodige bewijzen ontbreken, doch dat zulks (ons oordeels) eene 
hardigheid is, werdende de sec. gelast zodanige missive aan de burger Ris te 
expedieeren zonder resumtie. 

Vervolgens stonden binnen de geciteerde personen, Bijvank, van Twist, van der 
Giessen, Smits, Kluit, en Van Warendorp, dewelken door de voorzitter werd gevraagt 
wat tog de reden ware dat zij aan de publicatie van voor eenige tijd gedaan, waarin 
bepaald was, binnen zekere tijd te zorgen dat de slouen of waterloosingen in order 
waren, en welken tijd al lange verstreken is, niet voldaan hadden, waarop weinig 
althans geen voldoend antwoord kwam. Dan de burger Van der Giessen oordeelde 
dat het op een geheele andere wijze zoude kunnen werden gevonden, namelijk als er 
drie loosingen gemaakt werden door de boesemkade, dat dan de afwatering 
volkomen aan het oogmerk zoude beantwoorden. 

Waarop door de vergadering werd aangemerkt, ten vertrouwen, dat zulks nooit 
door het poldersbestuur zoude werden toegestaan en ook niet goed kan komen, 
vermits de boezemkade gemalen wordende, hooger als de straat is, al ware het dat 
die uitwatering behoorlijk werde voorzien, zomtijds door den een of andere onverlaat 
daar kwaad aan zoude kunnen werden gedaan bij nagt of ontijde, hetwelk ten gevolge 
zoude kunnen hebben dat dat gedeelte van het dorp onder water liep, dog dat het 
deze vergadering onverschillig is hoe het werde geremedieert, als het maar in order is. 
Waarop van der Giessen antwoorde, dat hij die geopperde zwarigheid niets en agte 
en wel voor zijn rekening wilde nemen om het poldersbestuur daarover te spreken, 
alsmede als Pieter van Twist wilde zij met hun beiden ten hunnen kosten de eene 
loosing te maken en als Jan Kluit en van Warendorp er ook een voor hun rekening 
nemen, alsmede Bijvank en Smits het dan gevonden ware. 

Waarop van Twist zig declareerde met van der Giessen het voorschrevene te willen 
doen, zoo ook Kluit en van Warendorp, dog Bijvank en Smits konden nog niet 
resolveeren, maar zouden daags daaraan zig verklaren, nemende van der Giessen op 
zig met hun daar nader over te spreeken. 

Van Strijen steld voor om een commissie te benoemen ten einde zig te vervoegen 
bij den rentmeester van 's Graaflijkheids Domeinen, hem den uitslag of 't gevolg der 
publicatie dezer verg. te communiceeren en aan hem te vragen welke middelen er 
zouden moeten in het werk gesteld worden dat de Municip. het vermogen verkrijgt om 
diegeenen welke onwillig zijn om hun burgerpligt ook in opzigt tot de waterloosingen 
uit te oeffenen tot hun pligt te brengen, voegende daarbij dat hij zulks niet voorstelde 
met een voornemen, om met die magt alsdan willekeurig of heerszugtig te werk te 
gaan, en maar te gebieden zoo moet het maar zijn, zonder in aanmerking te nemen, 
de geschikste en voor de burgerij minst bezwarende gelegenheden, maar alleen 
daarom dat dan de Municip. in de gelegenheid zoude zijn, om onwilligen tot haar pligt 
te noodzaken. 

Op welk voorstel gedelibereerd zijnde, is met meerderheid van stemmen conform 
geconcludeerd en zijn tot die commissie benoemd Bongers en Verijp, dog Verijp 
verzogt de schout dezelve voor hem te willen verrigten, hetwelk dezelve op zig nam. 
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Voorts stond binnen Anthonij Goud, sluiswagter van de Mijlpolder, denwelke wel 
genegenheid hadde om het sluiswachten voor Renoishoek ook waar te nemen, 
waarom hij dan ook door de vergadering als zodanig werd aangesteld, op een 
tractement van f 7:-:- 's jaars, reeds aanvang genomen hebbende den 18 Augustus 
dezes jaars 1802. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeert, gearresteert en geteekent den 20e october 1802. 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e October 1802. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, 
gearresteerd en geteekent. 

De commissie gedepecheerd geweest zijnde bij de rentmeester van de Graaf-
lijkheid doet rapport, daarin bestaande dat dezelfde van oordeel was dat de 
Municipaliteit het regt heeft om de onwilligen in het naarkomen van hunne burgerpligt 
ook omtrent de waterloosingen tot dezelver pligt te brengen en dat niemand kan 
zeggen bijvoorbeeld: als er bij mijn buurman geen slou legt, dan wil ik er bij mij ook 
geen hebben, vermits er daar moeten gelegt worden, daar er nodig zijn. 

Dat hij voorts gezegt hadde er met nog imand anders over te spreeken, en verzogt 
dat de commissie agt dagen daarna nog eens aan zoude komen. 

En dat een lid van dezelve zulks had gedaan, dog dat de rentmeester zig volkomen 
bij zijn woord hadde gehouden met bijvoeging egter, indien de Municip. zig aan het 
hooger bestuur wilde adresseeren, hij dan raadde de brief van hem, alsmede de 
publicatie van de Municip. te insereeren. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd 
zig te adresseeren aan het Departementaal Bestuur van Holland. 

Is gecompareert Teunis van Ham, te kennen gevende dat hij aan Koen Roos 
aardappelen heeft en dezelve geleverd hebbende de helft van het geld maar kon 
krijgen, vermits Koen Roos hem doe zeide dat Bijvank de andere helft toekwam en hij 
daar zijn geld moest halen. 

Dat hij bij Bijvank komende, dewelke f 25:-:- van hem moest hebben (wegens te 
voren geleverde winkelwaren) hem niet wilde betalen dan na aftrek van gemelde 
somma, dat hij daarop aan Bijvank gezegt hadde dat niet te kunnen doen, omdat de 
aardappelen zijn kinderen toebehoorden, dog dat zulks niet hadde gebaat, hij konde 
anders maar geen geld krijgen, en dat hij dus om die reeden Koen Roos, als zijn 
koopman zijnde, hadde doen dagvaarden. 

Dezelve gecompareerd en daaromtrent ondervraagd zijnde, zeide dat hij zeker de 
aardappelen van van Ham hadde gekogt, maar intusschen gezegt dat de helft maar 
voor hem was en de wederhelft voor zijn maat, zonder te noemen wie die was bij de 
koop, en dat hij daarom van gedagte ware te kunnen volstaan met de helft te betalen, 
terwijl Bijvank als de ander helft bekomende zijn portie moest voldoen, en dat het zijn 
taak niet was hetgeen die lieden tusschen malkander hebben. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering bijna unaniem van oordeel, 
wanneer van Ham met een Eed konde bevestigen gelijk hij presenteerde, dat de 
aardappelen zijn kinderen (namelijk een getrouwd en een buiten 's huis zijnde) toebe-
hoorden en niet hem en dat hij ze voor hun maar verkogt hadde, dat Bijvank dan geen 
regt hadde eenig geld dat hij van van Ham moest hebben daaraf te houden en dat 
voorts in allen gevallen van Ham met niemand anders nodig hadde dan met Koen 
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Roos, dat die dus als kooper van de aardappelen verpligt was dezelve te betalen en 
wat Bijvank aangaat, dat voor denzelve de weg van rechten open staat, ten einde van 
Ham tot betaling te noodzaken. 

Is gecompareerd Aard van der Wulp, te kennen gevende dat hij uit hoofde van het 
ongeluk plaats gehad hebbende door den brand, zig genoodzaakt vind aan de 
Municipaliteit te communiceeren dat het huis van Pieter le Brun zeer gevaarlijk is om 
in te stoken, alsmede dat er op de werf van Arij Appel een riete heining staat, mede 
niet buiten gevaar, verzoekende daarin voorziening, gevende voorts in consideratie 
om Een of twee ligte brugjes te laten maken, ten einde de brandspuit in tijd van nood 
daarover te touren, alsmede een zeil met touwen om over de huizen te kunnen 
werpen. 

Het eerste aangenomen voor notificatie en het tweede gehouden in advis. 
Compareerde Aaltje Mookhoek, te kennen gevende dat de verponding van haar 

huis zeer zwaar is in vergelijking van andere, en verzoekt dat deze vergadering zulks 
in aanmerking gelieft te nemen bij gelegenheid, en is haar zulks beloofd. 

De voorzitter verzoekt voor de vrouw van Christiaan van Halteren een acte van 
Koffij en thee alsmede Een van zout en Een van zeep. Welk verzoek is geaccordeerd. 

Word na deliberatie geresolveert dat aanstaande zondag een publicatie zal werden 
gedaan dat alle defecten van het brandgeweer zullen moeten geremedieerd zijn, 
tegens de eerstvolgende brandschout op de boete van 30 stuivers voor ider stuk dat 
niet in order zal zijn, alsmede dat alle de huizen zal werden genommert ten kosten van 
het dorp, en dat een ider zal gehouden zijn zijn brandgeweer te nummeren met de 
nummer van zijn huis, mede op de boete van 30 stuivers bij de nalatige te verbeuren. 

Is gecompareerd Hendrik Overweel, te kennen gevende dat hij van Hermanus de 
Kreek moet hebben f 5:13:-, dat hij denzelve daarover verscheide malen heeft 
aangesproken en gepresenteerd als hij het ineens niet kon betalen, er dan twee of 
driemaal over zoude doen, doch dat hij zich daar niet slegts niet aan had gestoort, 
maar zelvs de laatste keer gezegt had: ik betaal het niet, je kan maar doen dat je wil 
en dat hij daarom hem had laten dagvaarden. 

Denzelve gecompareerd en hem het vorenstaande gezegt zijnde, zeide van 
gedagte te zijn niets aan hem schuldig te wezen, doch hem beduid werdende dat hij 
zulks dan moest bewijzen en anders zwijgen, nam aan om het bij termijnen te betalen. 

Is gecompareerd Hendrik Mol, zig beklagende over het huisje of snuivertje van 
Cornelis van der Linden waarin gestookt word en welke schoorsteen zeer na bij zijn 
dak staat, mitsgaders over het uitsteken van de pannen van het gemelde huisje 
veroorzakende dat den drop van zijn dak op die pannen vallende met het spatten hem 
schade veroorzaakt in en aan zijn schuur. Aangenomen voor notificatie. 

Zijn gecompareerd twee leden van de Commissie tot het ontwerpen van de voet en 
inrigting van het Gemeente Bestuur, te kennen gevende dat 't zelve ontwerp te 
hebben geconcipieerd en tegelijk te hebben besloten hetzelve aan de vergadering 
voor te dragen, om redenen dezelve er eenige aanmerkingen op hebbende te voren 
het werde in het net geschreven, zouden kunnen werden af of bijgedaan. De 
vergadering daarmede veel genoegen nemende, werden door een lid der commissie 
gelezen en er niets op aan te merken vallende, verzogt de commissie om ingevolge 
Art. 112 van het reglement van het Departement Holland aanstaande zondag te 
publiceeren dat hetzelve 8 dagen zal ter visie leggen voor alle apparente 
stemgeregtigden op zodanige plaats als de municipaliteit zal geschikt oordeelen, en is 
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dien conform besloten en de plaats ter lezing bepaald op secretarie. 
Is in deliberatie gebragt de voormelde bezwaaren van Aard van der Wulp en 

Hendrik Mol betreffende de huisjes of snuivertjes waarin gestookt word en 
geresolveert aanstaande vrijdag den 22e October 1802 des namiddags ten 2 uuren 
inspectie te nemen diesaangaan in het generaal over het geheele dorp. 

Voorts werd in omvraag gebracht of er pogingen zullen werden in 't werk gesteld ter 
bekoming van een tweede Brandspuit en geresolveerd van ja. 
Voorts hoe en op wat wijze zal beproeft worden om de Gelden te bekomen, 
geresolveerd bij inschrijving, en wel op deze wijze, dat op eerstkomende Zondag een 
Publicatie zal werden gedaan, waarbij de Burgerij werd bedankd voor derzelver 
vigilantie bij den brand betoond, alsmede, dat in eerstkomende Dingsdag aan de 
huizen op en onder 't dorp, door de Municipaliteit in commissien verdeeld zal werden 
rondgegaan ter bekoming van een Tweede Brandspuit bij inschrijving, en eindelijk een 
verzoek en aanspooring dat een ider uit hoofde van de noodzakelijkheid het zijne 
daaraan gelieve toe te brengen, werdende de secretaris daartoe gelast. 

Voorts werd Geresolveerd om de verdeeling zoo te maken dat er twee com-
misssien zullen gaan op het dorp, een aan de Wagt, een aan den Schenkeldijk en een 
in Nieuw Bonaventura, waarna men lootte en bij den uitslag bleek dat getrokken 
hadden 
No. 1 het dorp Smits en Verijp 
No. 2 het dorp de schout en Van Gink 
No. 3 de Wagt van Strijen en de bode 
No. 4 de Schenkeldijk Bongers en Bijvank en 
No. 5 Nieuw Bonaventura van der Giessen en de secretaris. 

Vermits Pleun Ritmeester, Jacob Bezemer, Arij Boer en Jan M. Barendrecht niet 
prezent zijn geweest op zijn spoedigste bij den Brand met hun brandgeweer en met 
hunne persoonen, is er geresolveerd, ingevolge de Brandkeuren, dezelve te bekeuren 
in de Boete van 30 stuivers ider en de Bode staande de vergadering bij hen te zenden 
ten voorsz. Einde 
Voorts is na voorgaande inspectie geresolveerd om Arij Verijp, Cornelis van der 
Linden, Leendert Streefkerk en de wed. Teunis Lamme te doen aanzeggen dat zij 
zullen hebben te zorgen van deze winter in hunne snuivers in die omstandigheden 
zooals zij nu zijn, niet te stooken. 

Waarna de vergadering scheide 

Bijeenkomst gehouden op Dingsdag den 
26e October 1802 

De vergadering op heden in vijf commissien verdeeld rondgeweest zijnde ten einde 
te voren gemeld en alles in het ruwe opgemaakt zijnde, bleek dat er ruim f 600:-:- ware 
ingeschreven, terwijl er eenige waren op het dorp, en verscheide op de Wagt, die zig 
geheel hadden onttrokken en zeer veele niet thuis waren gevonden. 

Jan Kooimans, door den brand zeer veel verloren hebbende en binnen staande 
verzogt om een collecte te mogen doen op en onder het dorp, alsmede brieven van 
voorschrijving om in de stad Dordrecht en deszelvs eiland mitsgaders in den 
Hoekschen en Zwijndrechtschen Waarden te mogen collecteeren. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is hem hetzelve toegestaan, en den sec. gelast hem 
diesaangaande het nodige te bezorgen. 
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zooals zij nu zijn, niet te stooken.

Waarna de vergadering scheide

Bijeenkomst gehouden op Dingsdag den 
26e October 1802

De vergadering op heden in vijf commissien verdeeld rondgeweest zijnde ten einde 
te voren gemeld en alles in het ruwe opgemaakt zijnde, bleek dat er ruim f 600:-:- ware 
ingeschreven, terwijl er eenige waren op het dorp, en verscheide op de Wagt, die zig 
geheel hadden onttrokken en zeer veele niet thuis waren gevonden.

Jan Kooimans, door den brand zeer veel verloren hebbende en binnen staande 
verzogt om een collecte te mogen doen op en onder het dorp, alsmede brieven van 
voorschrijving om in de stad Dordrecht en deszelvs eiland mitsgaders in den 
Hoekschen en Zwijndrechtschen Waarden te mogen collecteeren. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is hem hetzelve toegestaan, en den sec. gelast hem 
diesaangaande het nodige te bezorgen.



Voorts is na deliberatie geresolveerd om aanstaande zondag bij Publicatie aan alle 
diegenen welke bij den omgang niet thuis waren, te verzoeken zich te adresseeren bij 
den schout, leden der Municipaliteit, secretaris of bode, om op te geven wat zij 
genegen zijn aan een tweede brandspuit te contribuëeren, werdende de sec. gelast 
zodanige publicatie te doen gescheiden. 

Den 7e November verzoekt de secretaris een acte van zout, Een van Zeep, en Een 
van koffie en thee voor de huisvrouw van Huig Vlasblom, welk verzoek werd 
geaccordeerd en de sec. gelast haar actens van admissie ter hand te stellen in 
behoorlijke forma. 

Den 8e dito de vergadering in het schoolhuis bijeen zjnde is geresolveerd dat er 
nog twee tafels voor het school zullen werden gemaakt en vier bankjes, dewelke 
zullen staan evenals de tafels in de lengte, en waaraan aan ieder moet kunnen zitten 
agt kinderen. 

De schout steld voor om een geschil tussen Corn. van der Linden en Willem van 
Loon, daarin bestaande dat van der Linden zoo hij zegt een woonvertrek aan van 
Loon heeft verhuurd bij de week, dat hij met van Loon in questie is geraakt over het 
swingelen en van Loon zijn bord heeft opgebroken en weggegaan is, dat van der 
Linden nu de bode heeft gebruikt om van Loon te doen aanzeggen dat hij er 
aanstaande Zaturdag 's middags ten 12 uuren moet uit zijn.- Doch dat de vrouw van 
van Loon ook bij hem is geweest, en zeide dat zij het huis van van der Linden heeft 
gehuurd voor een jaar, maar ider week te betalen, en dat zij zulks kan bewijzen. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd van der Linden te doen aanzeggen dat 
hij wagt tot na den eerstvolgende regtdag met van Loon uit het huis te doen gaan, 
vermits de Municip. beide de partijen eerst diend te hooren, zal zij over de zaak in 
questie behoorlijk kunnen oordeelen. 

Voorts is geresolveerd dat de brandschouw zal werden gedreven op Zaturdag den 
20 November 1802 des voormiddags ten 10 uuren. 

Waarna de vergadering scheide 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17 November 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 Nov. 1802 abs. Bijvank. 

De notulen der voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekent. 

Is gelezen een missive van den Heeren Noortbergh en Comp. geschreven aan den 
schout en inhoudende dat schipper Teunis Aardoom in het begin van dit jaar 30 
mengelen raapolij heeft gehaald voor Adriana van der Giessen en betaald, dat hij 
vervolgens weer is gekomen en heeft gevraagd of hij evenals aan de wed. Bax aan 
gemelde Adriana van der Giessen olij wilde leveren, namelijk het Een halen en het 
andere betalen en dat zij daarop met ja hadde geantwoord, ten gevolge hebbende dat 
schipper Teunis een briefje verzoekt voor de molenaar om een 1/4  aan vee of dertig 
mangelen raapolij te laten volgen, hetwelk geschiede en den baas leverd hem 30 
mengelen raapolij af, waarvan in gemelde missive een simpele verklaring was 
gevoegd van den baas om zulks te attesteeren, doch die des gerequireerd werdende 
op zegel zal worden bezorgt, dat daarop in langen tijd geen geld komt en zij hem 
schipper mondeling verzoeken die vrouw aan te manen, doch geen antwoord 

Voorts is na deliberatie geresolveerd om aanstaande zondag bij Publicatie aan alle 
diegenen welke bij den omgang niet thuis waren, te verzoeken zich te adresseeren bij 
den schout, leden der Municipaliteit, secretaris of bode, om op te geven wat zij 
genegen zijn aan een tweede brandspuit te contribuëeren, werdende de sec. gelast 
zodanige publicatie te doen gescheiden.

Den 7e November verzoekt de secretaris een acte van zout, Een van Zeep, en Een 
van koffie en thee voor de huisvrouw van Huig Vlasblom, welk verzoek werd 
geaccordeerd en de sec. gelast haar actens van admissie ter hand te stellen in 
behoorlijke forma.

Den 8e dito de vergadering in het schoolhuis bijeen zjnde is geresolveerd dat er 
nog twee tafels voor het school zullen werden gemaakt en vier bankjes, dewelke 
zullen staan evenals de tafels in de lengte, en waaraan aan ieder moet kunnen zitten 
agt kinderen.

De schout steld voor om een geschil tussen Corn. van der Linden en Willem van 
Loon, daarin bestaande dat van der Linden zoo hij zegt een woonvertrek aan van 
Loon heeft verhuurd bij de week, dat hij met van Loon in questie is geraakt over het 
swingelen en van Loon zijn bord heeft opgebroken en weggegaan is, dat van der 
Linden nu de bode heeft gebruikt om van Loon te doen aanzeggen dat hij er 
aanstaande Zaturdag 's middags ten 12 uuren moet uit zijn.- Doch dat de vrouw van 
van Loon ook bij hem is geweest, en zeide dat zij het huis van van der Linden heeft 
gehuurd voor een jaar, maar ider week te betalen, en dat zij zulks kan bewijzen. 
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd van der Linden te doen aanzeggen dat 
hij wagt tot na den eerstvolgende regtdag met van Loon uit het huis te doen gaan, 
vermits de Municip. beide de partijen eerst diend te hooren, zal zij over de zaak in 
questie behoorlijk kunnen oordeelen.

Voorts is geresolveerd dat de brandschouw zal werden gedreven op Zaturdag den 
20 November 1802 des voormiddags ten 10 uuren.

Waarna de vergadering scheide
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17 November 1802.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 Nov. 1802 abs. Bijvank.

De notulen der voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekent.

Is gelezen een missive van den Heeren Noortbergh en Comp. geschreven aan den 
schout en inhoudende dat schipper Teunis Aardoom in het begin van dit jaar 30 
mengelen raapolij heeft gehaald voor Adriana van der Giessen en betaald, dat hij 
vervolgens weer is gekomen en heeft gevraagd of hij evenals aan de wed. Bax aan 
gemelde Adriana van der Giessen olij wilde leveren, namelijk het Een halen en het 
andere betalen en dat zij daarop met ja hadde geantwoord, ten gevolge hebbende dat 
schipper Teunis een briefje verzoekt voor de molenaar om een ¼ aan vee of dertig 
mangelen raapolij te laten volgen, hetwelk geschiede en den baas leverd hem 30 
mengelen raapolij af, waarvan in gemelde missive een simpele verklaring was 
gevoegd van den baas om zulks te attesteeren, doch die des gerequireerd werdende 
op zegel zal worden bezorgt, dat daarop in langen tijd geen geld komt en zij hem 
schipper mondeling verzoeken die vrouw aan te manen, doch geen antwoord 



krijgende, haar zelve schrijven en daarop krijgen de daarin leggende brief waarin zij 
direct ontkent ooit olij gehad of georneerd te hebben.- Dat hoe zeer die geheele affaire 
slegts f 19:10:- bedraagd, hunne reputatie vordert, daar zij niets vraagen, dat zij niet 
hebben moeten om die zaak te pousseeren en hem tot betaling, al is het met 
termijnen, te noodzaken. 

Vermits gemelde schipper uit hoofde van het voorschreevene, als mede omdat hij 
bij de wed. Schoenmakers op de naam van Pieter Verijp voor ruim 30 guldens meel 
en grutten heeft gehaald en niet betaald, op heden voor deze vergadering is geciteerd. 
En gecompareerd zijnde het een en ander werd voorgedragen, ten gevolge hebbende 
dat hij zeide voor Adriana van der Giessen eens dertig mengelen olij bij Noortbergh en 
Co te hebben gehaald en betaald en verder ontkende ooit meer voor haar bij gem. 
Heeren olij te hebben gehaald. En wat de wed. Schoenmakers aangaat, dat die niet 
goed hadde boekgehouden, waarmede hij dus ook ontkende dat hetgeen zij hem ten 
laste leide, waarheid was. 

Waarop hem door de voorzitter gezegt werd dat hij staat kan maken dat die 
gevallen niet zoo gemakkelijk zullen afloopen, dat het zeer gelooflijk is dat Noordbergh 
en Co, alsmede de wed. Schoenmakers, hem zulks niet zullen ten laste leggen als het 
niet waar was, en dus dat hij op zijn hoede behoord te zijn, doch hij hield zich bij zijn 
woord en vertrok, waarop den schout op zich nam om Noortbergh en Co alsmede de 
wed. Schoenmakers van den uitslag te berichten. 

Is gecompareerd Willem van Ham, te kennen gevende niet te weten hoe dat hij het 
met zijn moeder zal aanleggen nu haar huisje met hetgeen daar nog in was, is 
verbrand en dat hij om die reden verzogt een collecte te mogen doen om daardoor 
ware 't mogelijk een woningje voor haar te bekomen. Waarop gedelibereerd zijnde, 
vond de vergadering geen vrijheid hem zulks te permitteeren, althans niet voor weleer 
de schade door den brand veroorzaakt behoorlijk zij opgegeven, terwijl dezelve dan 
finaal zal besluiten. 
De schade naderhand opgegeven zijnde, is het gemelde verzoek om gewigtige 
redenen gewezen van de hand. 

Is gecompareerd Jacob Bezemer dewelke door de voorzitter gevraagd werd welke 
de reden waren waar-om hij de boete niet betaalde die hij verbeurd had door zich bij 
den brand niet ten spoedigsten te hebben vervoegd. Waarop hij niet veel wist in te 
brengen, als dat als hij hem verschuldigd was, dan ook Jan M. Barendrecht dezelve 
moest betalen, dewijl die ook zich niet ten spoedigsten bij den brand hadde gevoegd. 
Waarop hem gezegt werd dat alsdat bewezen kan worden hij dan ook zekerlijk de 
boete zal betalen. Jacob Bezemer betaald zijn boete en vertrekt. 

Is na deliberatie geresolveerd om de huizen die nieuw gebouwd zijn in het 
klapwakersgeld aan te slaan bij een volgende gelegenheid. 

De burger Bongers zegt dat Reijer van Diest hem heeft gesproken en verzogt om 
eerstkomende Zaturdag, de dag der brandschouw, het water des morgens uit het dorp 
te laten loopen, ten einde te kunnen worden naargezien of de slooten in order zijn dan 
niet, en is conform dat verzoek geconcludeerd. 

Dezelfde geeft kennis dat hij waarschijnelijk in de volgende week te Rotterdam zal 
komen en steld voor om alsdan bij de brandspuitmaker te gaan en met hem incognito 
te spreeken over de kosten van een nieuwe brandspuit met eene pijp enzoovoorts, 
hetwelk werd goedgekeurd en Bongers daartoe verzogt. 

De commissie van onderzoek staat binnen en geeft in gevolge art. 32 der Publicatie 

krijgende, haar zelve schrijven en daarop krijgen de daarin leggende brief waarin zij 
direct ontkent ooit olij gehad of georneerd te hebben.- Dat hoe zeer die geheele affaire 
slegts f 19:10:- bedraagd, hunne reputatie vordert, daar zij niets vraagen, dat zij niet 
hebben moeten om die zaak te pousseeren en hem tot betaling, al is het met 
termijnen, te noodzaken.

Vermits gemelde schipper uit hoofde van het voorschreevene, als mede omdat hij 
bij de wed. Schoenmakers op de naam van Pieter Verijp voor ruim 30 guldens meel 
en grutten heeft gehaald en niet betaald, op heden voor deze vergadering is geciteerd. 
En gecompareerd zijnde het een en ander werd voorgedragen, ten gevolge hebbende 
dat hij zeide voor Adriana van der Giessen eens dertig mengelen olij bij Noortbergh en 
Co te hebben gehaald en betaald en verder ontkende ooit meer voor haar bij gem. 
Heeren olij te hebben gehaald. En wat de wed. Schoenmakers aangaat, dat die niet 
goed hadde boekgehouden, waarmede hij dus ook ontkende dat hetgeen zij hem ten 
laste leide, waarheid was.

Waarop hem door de voorzitter gezegt werd dat hij staat kan maken dat die 
gevallen niet zoo gemakkelijk zullen afloopen, dat het zeer gelooflijk is dat Noordbergh 
en Co, alsmede de wed. Schoenmakers, hem zulks niet zullen ten laste leggen als het 
niet waar was, en dus dat hij op zijn hoede behoord te zijn, doch hij hield zich bij zijn 
woord en vertrok, waarop den schout op zich nam om Noortbergh en Co alsmede de 
wed. Schoenmakers van den uitslag te berichten.

Is gecompareerd Willem van Ham, te kennen gevende niet te weten hoe dat hij het 
met zijn moeder zal aanleggen nu haar huisje met hetgeen daar nog in was, is 
verbrand en dat hij om die reden verzogt een collecte te mogen doen om daardoor 
ware 't mogelijk een woningje voor haar te bekomen. Waarop gedelibereerd zijnde, 
vond de vergadering geen vrijheid hem zulks te permitteeren, althans niet voor weleer 
de schade door den brand veroorzaakt behoorlijk zij opgegeven, terwijl dezelve dan 
finaal zal besluiten.
De schade naderhand opgegeven zijnde, is het gemelde verzoek om gewigtige 
redenen gewezen van de hand.

Is gecompareerd Jacob Bezemer dewelke door de voorzitter gevraagd werd welke 
de reden waren waar-om hij de boete niet betaalde die hij verbeurd had door zich bij 
den brand niet ten spoedigsten te hebben vervoegd. Waarop hij niet veel wist in te 
brengen, als dat als hij hem verschuldigd was, dan ook Jan M. Barendrecht dezelve 
moest betalen, dewijl die ook zich niet ten spoedigsten bij den brand hadde gevoegd.
Waarop hem gezegt werd dat alsdat bewezen kan worden hij dan ook zekerlijk de 
boete zal betalen. Jacob Bezemer betaald zijn boete en vertrekt.

Is na deliberatie geresolveerd om de huizen die nieuw gebouwd zijn in het 
klapwakersgeld aan te slaan bij een volgende gelegenheid.

De burger Bongers zegt dat Reijer van Diest hem heeft gesproken en verzogt om 
eerstkomende Zaturdag, de dag der brandschouw, het water des morgens uit het dorp 
te laten loopen, ten einde te kunnen worden naargezien of de slooten in order zijn dan 
niet, en is conform dat verzoek geconcludeerd.

Dezelfde geeft kennis dat hij waarschijnelijk in de volgende week te Rotterdam zal 
komen en steld voor om alsdan bij de brandspuitmaker te gaan en met hem incognito 
te spreeken over de kosten van een nieuwe brandspuit  met eene pijp enzoovoorts, 
hetwelk werd goedgekeurd en Bongers daartoe verzogt.

De commissie van onderzoek staat binnen en geeft in gevolge art. 32 der Publicatie 



van 15 Junij I.I. het quohier met de namen der ingezetenen verzegeld over en werd 
geresolveerd hetzelve ter secretarie te deponeeren. 

Is geresolveerd vermits Arij Boer niet is gecompareerd hem ten tweede male te 
dagvaarden tegens aanstaande Zaturdag des morgens ten half tien uuren alsmede 
Jan M. Barendrecht. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e November 1802. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel secretaris. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 20e 
November 1802, absent Bijvank. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gecompareerd Jan M. Barendrecht dewelke door de voorzitter werd gezegt de 

waarheid niet tot hem gesproken te hebben omtrent het ten spoedigsten zich vervoegt 
te hebben bij den brand, alzoo bewezen is dat hij, na den brand te hebben zien 
opgaan, zich noch eenigen tijd in zijn werk heeft beziggehouden en dus de boete moet 
betalen, waarop dezelve door hem betaald werd, doch van hem ontdekkende dat Arij 
Jac. Klijnjan het voer vlas aan Jacob Bezemer had opgestoken, en dus daardoor ook 
in de boete ware vervallen. Werd geresolveert denzelve door de bode te doen 
bekeuren. 

Voorts compareerde Arij Boer en werd door de voorzittter gevraagd waarom hij de 
boete wegens den brand niet betaalde, en door denzelven geantwoord, omdat hij 
oordeelde dezelve niet verschuldigt te zijn, alzoo hij zoo spoedig mogelijk zich bij den 
brand had vervoegt. Zulks hem op goede gronden tegengesproken zijnde, betaalde 
de boete en vertrok. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en zulks afgelopen en 
vele buursloten niet in order bevonden zijnde, werd geresolveerd dezelve op te 
keuren, als agter de kerk, in de Langestraat, tussen de Zuid Voorstraat en Noordzijde 
Rijkestraat, de zuidzijde Rijkestraat en agter aan den Dijk, alsmede de zijlen te 
brengen in behoorlijke order, alles tegen de herschouw welke zal geschieden op 
Zaturdag den 4e December 1802 des namiddags ten 2 uur. Waarna de vergadering 
scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e December 1802. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e December 1802. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De voorzitter geeft kennis dat hij aan Jan Koomans het geld heeft overgegeven dat 

hij Gecollecteert heeft, ten bedrage van omtrent f 560:-:- daarbij voegende dat hij 
verzogt hadde om nog te Prinsland te mogen collecteeren. Waarop gedelibereerd 
zijnde is hem dat verzoek geaccordeerd. 

Is gecompareerd Frans van Waardenburg, te kennen gevende dat zijn huis in de 
verponding staat op f 8:12:6, daar zijn buuren, wiens huizen veel aanzienelijker zijn 
dan het zijne, veel lager staan, verzoekende dat deeze vergadering zulks in 
aanmerking gelieft te nemen. Waarop gedelibereerd zijnde, is hem zulks belooft. 

Is gecompareert Jannigje Dekkers, dewelke van Dirk Smaal te vorderen heeft 

van 15 Junij l.l. het quohier met de namen der ingezetenen verzegeld over en werd 
geresolveerd hetzelve ter secretarie te deponeeren.

Is geresolveerd vermits Arij Boer niet is gecompareerd hem ten tweede male te 
dagvaarden tegens aanstaande Zaturdag des morgens ten half tien uuren alsmede 
Jan M. Barendrecht. 
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e November 1802.
H. Pasman schout T. van de Koppel secretaris.

Vergadering gehouden op Zaturdag den 20e 
November 1802, absent Bijvank.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Is gecompareerd Jan M. Barendrecht dewelke door de voorzitter werd gezegt de 

waarheid niet tot hem gesproken te hebben omtrent het ten spoedigsten zich vervoegt 
te hebben bij den brand, alzoo bewezen is dat hij, na den brand te hebben zien
opgaan, zich noch eenigen tijd in zijn werk heeft beziggehouden en dus de boete moet 
betalen, waarop dezelve door hem betaald werd, doch van hem ontdekkende dat Arij 
Jac. Klijnjan het voer vlas aan Jacob Bezemer had opgestoken, en dus daardoor ook 
in de boete ware vervallen. Werd geresolveert denzelve door de bode te doen 
bekeuren.

Voorts compareerde Arij Boer en werd door de voorzittter gevraagd waarom hij de 
boete wegens den brand niet betaalde, en door denzelven geantwoord, omdat hij 
oordeelde dezelve niet verschuldigt te zijn, alzoo hij zoo spoedig mogelijk zich bij den 
brand had vervoegt. Zulks hem op goede gronden tegengesproken zijnde, betaalde 
de boete en vertrok.

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en zulks afgelopen en 
vele buursloten niet in order bevonden zijnde, werd geresolveerd dezelve op te 
keuren, als agter de kerk, in de Langestraat, tussen de Zuid Voorstraat en Noordzijde 
Rijkestraat, de zuidzijde Rijkestraat en agter aan den Dijk, alsmede de zijlen te 
brengen in behoorlijke order, alles tegen de herschouw welke zal geschieden op 
Zaturdag den 4e December 1802 des namiddags ten 2 uur. Waarna de vergadering 
scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e December 1802.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e December 1802.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De voorzitter geeft kennis dat hij aan Jan Koomans het geld heeft overgegeven dat 

hij Gecollecteert heeft, ten bedrage van omtrent ƒ 560:-:- daarbij voegende dat hij 
verzogt hadde om nog te Prinsland te mogen collecteeren. Waarop gedelibereerd 
zijnde is hem dat verzoek geaccordeerd.

Is gecompareerd Frans van Waardenburg, te kennen gevende dat zijn huis in de 
verponding staat op f 8:12:6, daar zijn buuren, wiens huizen veel aanzienelijker zijn 
dan het zijne, veel lager staan, verzoekende dat deeze vergadering zulks in 
aanmerking gelieft te nemen. Waarop gedelibereerd zijnde, is hem zulks belooft.

Is gecompareert Jannigje Dekkers, dewelke van Dirk Smaal te vorderen heeft 



omtrent f 10:-:-, van geleverde goederen, dat zij met hem ware overeengekomen om 
die schuld in paaijen te betalen en hij ook een paaij reeds heeft betaald, dog voorts 
daarin nalatig gebleven zijnde, zij hem nu heeft doen dagvaarden. 
Hij niet gecompareerd zijnde, is haar gezegt dat zij hem door een procureur op de 
eerstvolgend regtdag schriftelijk moet doen dagvaarden en door die weg haar geld wel 
zal krijgen. 

De burger Bongers doet rapport daarin bestaande dat hij zig bij de brandspuitmaker 
te Rotterdam heeft begeven en denzelven ampel gsproken over de kosten van een 
nieuwe brandspuit, zonder echter te zeggen wie het eigenlijk betrof en dat de 
brandspuitmaker hem hadde gezegt, dat een spuit van grootte als de onze, dewelke 
met een pijp of slang kan werken en 150 voet leere en zijldoeksche slangen daarbij, 
mits de leverantie van het hout daarbuiten, zoude moeten kosten omtrent f 940:-:-. 
Dat hij ook met hem hadde gesproken over een spuit die een soort kleinder is en dat 
hij daarvan gezegt hadde dat die f 200:-:- minder zoude kosten, dog dat de bussen 
van de laatste kleinder zijnde dan van een groote spuit. Daaruit volgt, dat de bussen 
van beide de spuiten niet over en weer zouden kunnen werden gebruikt, hetwelk van 
de groote altoos kan gescheiden, vermits die even groot werde gemaakt. En dat hij 
met hem was afgesproken, zo spoedig doenlijk hem nader bescheid te zullen doen. 

De vergadering dit rapport hebbende aangehoord bedankt de burger Bongers voor 
zijne wel uitgewerkte commissie. 

Voorts over hetzelve gedelibereerd zijnde, is unaniem geresolveerd om zodanige 
spuit van grootte als die wij reeds hebben te laten maken, omdat de bussen dan over 
en weder over kunnen werden gebruikt, doch maar met een pijp of slang, gelijk 
tevoren reeds is bepaald, omdat die dewelke wij hebben er met twee werkt. En voorts 
dat Bongers zoo goed zal zijn in persoon naar Rotterdam te gaan, ten einde 
mondeling met Bikker te spreeken, dat zulks veel beter is dan een brief, kunnende 
dan ook noch eens geprobeerd werden of er noch niet wat afkan, daar Bongers ook 
niet vreemd van was. 

Vervolgens werd goed gevonden om met de Fabrijk Smak te Dordt intusschen 
eens over zodanige spuit te spreken, hetwelk de schout en Bongers op zich namen, 
terwijl Bongers noch op zich nam om aanstaande Zondag naar Rotterdam te gaan ten 
einde voorschreeven. 

De voorzitter steld voor, daar wij zeer waarschijnelijk met nieuwe jaar weer 
aanmaning zullen krijgen van de Haagsche advocaten om betaling van de bewuste 
advijsgelden van 't Hooft en Compie en 't Hooft maar niet betaald, of het niet goed 
zoude zijn een commissie te benoemen ten einde zich nogmaals bij hem te vervoegen 
om betaling. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is conform dat voorstel geconcludeerd en daartoe 
benoemd de schout en Bongers, die zulks ook op zich namen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 23 December 1802 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 23 
December 1802 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en met zodanige 
verandering gearresteerd en geteekent, dat er volgens het gevoelen van de 
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van beide de spuiten niet over en weer zouden kunnen werden gebruikt, hetwelk van 
de groote altoos kan gescheiden, vermits die even groot werde gemaakt. En dat hij 
met hem was afgesproken, zo spoedig doenlijk hem nader bescheid te zullen doen.
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Vergadering gehouden op Woensdag den 23 
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De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd en met zodanige 
verandering gearresteerd en geteekent, dat er volgens het gevoelen van de 



meerderheid der vergadering besloten is om de tweede brandspuit zoo te laten maken 
dat hij met twee slangen kan werken, even gelijk die welke wij reeds hebben. 

De schout zegt den timmerman Pieter Visser gesproken te hebben en dat die hem 
heeft gezegd, dat er nog een bank in 't school nodig is, doch dat hij hem geantwoord 
hadde, hem geen permissie te geven tot het maken van dezelve, zonder met de 
Municipaliteit erover gesproken te hebben en dientengevolge zulks nu ter kennis dezer 
vergadering bragt. Waarop gedelibereert zijnde is Geresolveerd te onderzoeken of 
zodanige bank in 't Schoolhuis nodig is en zoo ja, hem dan te laten maken, nemende 
Bongers die Commissie op zich. 

Bongers nogmaals te Rotterdam geweest zijnde bij den brandspuitmaker Bikkers, 
brengt ter tafel een geschrift van dezelfde, betreklijk de te maken Brandspuit, van de 
volgende inhoud. 

"Den ondergetekende S. Bikkers, Mr. brandspuitmaker te Rotterdam, neemt aan 
om te maken voor en alhier beproeft, tegen Contante betaling te leveren aan den 
Ambagten van 's Gravendeel, de onderstaande werken: 
Een groote Brandspuit no 1 met twee kromme bogt pijpen om met twee slangen te 
kunnen werken, en een stopschroef om met een slang te kunnen werken, 
benevens twee koperen pijpen en derzelver straalstukken, voorts honderd voeten 
leedere slangen, verdeeld in twee Enden, ider van 50 voeten en ook 50 voeten 
zijldoeksche monstering, alles rustende op twee ijzere assen, vier houten wielen en 
drie draagriemen, doch waarvoor door het Ambagt zal geleverd worden het hout 
voor de Brandspuit en de vier houten wielen, volkomen gemaakt, zooals 't behoord, 
alles voor de Somma van /620:-:-. 
Een Suig en toevoerpomp met zestien voeten Suigbuis, verdeeld in drie Enden, 
twee ijzeren assen, vier houten wielen en drie draagriemen, doch waarvoor het 
hout en de vier wielen als boven door het ambagt zal geleverd worden, alles voor 
de somma van /444:-:- 
Actum Rotterdan den 20 December 1802". 

Alsmede het volgende: 
"Den ondergeteekende neemt aan om te maken buiten Leverantie van hout een 
Zuigtoevoerspomp en een groote brandspuit, beiden om op wielen gekruid te 
kunnen worden, welke wielen en hetgeen hem daartoe dienstig is, hem 
ondergeteekende zal moeten geleverd worden, En dus de twee bovengemelde 
werken zullen komen te beloopen op een somma van /40:-:- of ./- 44:-:- nadat het 
werk mee of tegen mogt komen te loopen in dagloon, welk hier werd bepaald. 
Actum Rotterdam den 20en December 1802". 
Waarop gelibereerd zijnde, is geresolveerd de brandspuit ingevolge het 

voorschreevene te laten maken, schoon het de vergadering eenigzints bevreemd dat 
de kosten nu zoo veel hoger worden opgegeven als bij het eerste rapport, neemende 
Bongers en van der Giessen op zig om het nodige en geschikte hout aan te koopen, 
ten einde hetzelve naar Rotterdam kan werden getransporteert. 

Voorts werd goedgevonden de twee voorsz. geschriften per missive naar 
Rotterdam te zenden om ze te laten onderteekenen, vermits de onderteekening 
daaraan ontbreekt, werdende de sec. daartoe gelast. 

Voorts werd na deliberatie bij appel nominal geresolveerd de te kort komende 
penningen tot de brandspuit bij wijze van omslag over alle de ingezetenen te heffen, 
waarna de vergadering scheide. 
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Den 2e januarij 1803 communiceerd de sec. ontfangen te hebben van Sander 
Bikkers te Rotterdam een missive inhoudende verzoek om zoo spoedig mogelijk het 
hout voor de werken over te zenden, ten einde hij en de timmerman niet werde 
opgehouden in hun werk en dat hij ook niet zal mankeeren om de tuiten voor de 
wielen over te zenden, alzoo men tijd hebbe om die mede in gereedheid te brengen, 
zijnde in gemelde missive ingesloten de twee aanneemings papieren, beide behoorlijk 
onderteekend. 

Waarop aan Bongers en van der Giessen werd herinnerd de bezorging van het 
nodige hout. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van dato 29 December 1802, inh. antwoord op de missive dezer verg. van 
18 November I.I. dat het gemeentebestuur dezer plaats ter voorkoming van des lands 
schade werd aangeschreeven om zorge te dragen dat binnen 3 maanden na ontvang 
dezes de greppen, gooten of waterleidingen in de straaten alhier op den ouden voet 
door de ingezetenen in order werden gebragt en voortaan in order gehouden en dat 
hetzelve bestuur daartoe kan en mag gebruiken zodanige authoriteit en gezag als aan 
plaatselijke besturen competeerd, met last om van deeze aansch. bij publicatie aan 
hunne ingezetenen kennis te geven, met bijgevoegde waarschouwing, dat bij 
ontstentenisse dier voorziening tegens en kosten der nalatigen daar inne zal werden 
geprocedeerd. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten gemelde aansch. bij publicatie te brengen 
ter kennis van de ingezetenen, ten einde een ider zig daarnaar zoude kunnen 
reguleeren en voor schade wachten, werdende de sec. daartoe gelast en is zulks 
verrigt op zondag den 2e Januarij 1803. 

Is gel. een missive van de Collonel over de Gewapende Burgermacht in het 
voormalig Departement Schelde en Maas van dato 27 December 1802 inhoudende 
kennisgeving dat de gewapende burgermachten ten plattenlande met ultimo 
December 1802 werden gelicentieert en dus ook ter dezer plaatse en dat hij de nodige 
orders reeds heeft afgevaardigd om door een daartoe te benoemen officier dezelve 
eerstdaags honorabel en met dankzegging te ontslaan, met verzoek om aan gemelde 
officier (desnoods) alle adsistentie te verleenen en voor de in te zamelen geweeren en 
wapenrustingen, gelijk mede voor alle eigendommen des lands (des verzogt 
wordende) een secure bergplaats te verleenen, totdat hij volgens naderen last over 
dezelve zal disponeeren, bedankende dit bestuur voor hunne medewerking en 
vriendschap aan hem beweezen. 

Aangenomen voor notificatie. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 19e januarij 1803. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19e Januarij 1803, absent Bongers. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

De voorzitter communiceerd dat er bij de herbergiers toen den brand plaats had, 
important veel genever is gehaald op naam van de brandmeesters, adsistenten en 
leden der municipaliteit, dat die lieden nu met hunne rekeningen komen, doch dat hij 
heeft geoordeeld geen een van dezelve te betalen, voor en aleer de gedagten van de 
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Vergadering gehouden op Woensdag den 
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De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend.

De voorzitter communiceerd dat er bij de herbergiers toen den brand plaats had, 
important veel genever is gehaald op naam van de brandmeesters, adsistenten en 
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heeft geoordeeld geen een van dezelve te betalen, voor en aleer de gedagten van de 



leden der Municipaliteit daarop gehoord te hebben. Waarop gedelibereerd zijnde, 
werd besloten alle de brandmeesters en adsistenten staande deze vergadering alhier 
te verzoeken, ten einde van dezelve te vernemen tot hoeveel genever zij ordre hebben 
gegeven en bij wie. 

Is goedgevonden om nochmaals een commissie te benoemen ten einde zich te 
vervoegen bij 't Hooft en comp en betaling van onze wettige pretentie vragen, al was 
het dan bij provisie maar zoo veel op rekening als de Haagsche advocaten moeten 
hebben, en zijn tot die commissie benoemd van Gink, Bijvank en de Sec. 

De schout verzoekt uit naam van den kerkenraad om een collecte te mogen doen 
voor den armen, waarop gedelibereerd zijnde, werd zulks geaccordeerd. 

Zijn in deliberatie gebragt klagten van den aschophaalder, daarin bestaande dat 
zommige ingezetenen de onvoorzichtigheid hebben om vuur onder in hun aschpotten 
te laten en daar kouden asch over doen, zodat zulks eerst ontdekt wordt als den asch 
in het aschhuis komt en geresolveerd daartegens een gunstige publicatie te doen, 
teffens met last dat een ider zal hebben te zorgen ingevolge het octroij om zijnen asch 
getrouw aan den aschophaalder ter hand te stellen, op de poenaliteiten daarbij 
bepaald, werdende de sec. tot het een een ander gelast. 

Voorts werden door de schout eenige rekeningen ten lasten van het dorp ter visie 
gebragt en nadat eenige aanmerkingen op zommige gemaakt waren, werd de schout 
gelast dezelve te betalen. 

De secretaris verzoekt een acte van gedisteleerd voor de vrouw van Jan van Strijen 
en een van Koffij en thee voor de vrouw van Willem Ritmeester, beide geaccordeerd. 

Vervolgens compareerden de brandmeesters en de adsistenten behalve Aard van 
der Wulp, die niet thuis was, en dezelven ondervraagd zijnde omtrent het order geven 
tot het halen van den drank bij den brand, werd bevonden dat hetzelve niet veel 
beduide, in vergelijking van datgeene hetwelk in rekening werd gebragt, doch met den 
anderen delibereerende en in aanmerking nemende dat er in tijden van brand groote 
confusie plaats heeft en het dus ligtelijk kan gebeuren dat men dan zoo attent niet is, 
als wel behoord, is goed gevonden den herbergiers als eersten hier te verzoeken ten 
einde met dezelve te spreeken en die pretensien uit den weg te ruimen. 

Dezelve grootendeels gecompareerd zijnde, werd met hun op den voet zoo 
evengemeld gesproken, met dat gevolg dat ider naarmate zijn rekening was, wat korte 
en door die weg werden genoemde pretensien tot wederzijds genoegen uit den weg 
geruimt en den schout werd gelast denzelve te betaalen, waarna de vergadering 
scheidde. 

De vergadering den 2e Januarij des voormiddags ten 10 uuren bijeen zijnde ten 
einde de rekening te visisteeren, werd dezelve door de secretaris gelezen, met dat 
gevolg dat er niemand eenige aanmerking op hadde, doch het kwaad slot bedragende 
f 694:13:4, en daarbij gerekent ten minsten noch f 400:-:- hetwelk er te kort zal komen 
op de tweede brandspuit, stelde de burger Van Strijen voor, vermits het een en ander 
een aanmerklijke som bedraagt, om het te kort komende niet in een, maar in twee 
jaaren te heffen, dat zulks dan wat ligter vald, en datgeen hetwelk dit jaar blijft staan 
op interest te negotiëeren, ten einde de schout ook behoorlijk schadeloos te stellen, 
zijnde er voor om de burgerij te dien einde op te roepen ten einde haren wil en intentie 
te vernemen. 

Waarop gedelibereerd zijnde werd conform dit voorstel geconcludeerd en 
geresolveerd de burgerij op te roepen tegen eerstkomende dingsdag den 8e Februarij 
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beduide, in vergelijking van datgeene hetwelk in rekening werd gebragt, doch met den 
anderen delibereerende en in aanmerking nemende dat er in tijden van brand groote 
confusie plaats heeft en het dus ligtelijk kan gebeuren dat men dan zoo attent niet is, 
als wel behoord, is goed gevonden den herbergiers als eersten hier te verzoeken ten 
einde met dezelve te spreeken en die pretensien uit den weg te ruimen.

Dezelve grootendeels gecompareerd zijnde, werd met hun op den voet zoo 
evengemeld gesproken, met dat gevolg dat ider naarmate zijn rekening was, wat korte 
en door die weg werden genoemde pretensien tot wederzijds genoegen uit den weg 
geruimt en den schout werd gelast denzelve te betaalen, waarna de vergadering 
scheidde.

De vergadering den 2e Januarij des voormiddags ten 10 uuren bijeen zijnde ten 
einde de rekening te visisteeren, werd dezelve door de secretaris gelezen, met dat 
gevolg dat er niemand eenige aanmerking op hadde, doch het kwaad slot bedragende 
f 694:13:4, en daarbij gerekent ten minsten noch f 400:-:- hetwelk er te kort zal komen 
op de tweede brandspuit, stelde de burger Van Strijen voor, vermits het een en ander 
een aanmerklijke som bedraagt, om het te kort komende niet in een, maar in twee 
jaaren te heffen, dat zulks dan wat ligter vald, en datgeen hetwelk dit jaar blijft staan 
op interest te negotiëeren, ten einde de schout ook behoorlijk schadeloos te stellen, 
zijnde er voor om de burgerij te dien einde op te roepen ten einde haren wil en intentie 
te vernemen.

Waarop gedelibereerd zijnde werd conform dit voorstel geconcludeerd en 
geresolveerd de burgerij op te roepen tegen eerstkomende dingsdag den 8e Februarij 



des namiddags 3 uuren in het rechthuis alhier. Vervolgens werd des namiddags 3 
uuren de rekening gedaan in die form als in voorige jaren, namelijk naar voorgaande 
publicatie en klokkengeklep, mitsgaders ten overstaan van vier gecommitteerden uit 
de burgerij en niemand eenige aanmerkingen op dezelve hebbende, gesloten en 
geteekend. 

De vergadering den 8e Februarij bijeen zijnde ten einde de opgeroepene burgerij af 
te wachten, compareerden eenige burgers aan dezelve door de voorzitter gezegt 
zijnde van gedagte te zijn dat hun bekend was het oogwerk waartoe zij opgeroepen 
waren, en zulks met stilzwijgen beantwoord werdende, vraagde de voorzitter of zij er 
nu voor waren het kwaad slot der rekening en het tekort komende der brandspuit in 
een of in twee jaren af te doen, met dat gevolg dat de meerderheid voor was om het 
kwaad slot der rekening dit jaar af te doen en het tekortkomende der brandspuit het 
volgende jaar. 

De burgerij zich vervolgens geabsenteerd hebbende, werd na deliberatie besloten 
om die heffing ten spoedigsten te effectueeren en ten dien einde op Woensdag den 
16 Februarij een plan te formeeren, waarna de vergadering scheidde. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 16e Februarij 1803. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e Febr. 1803, abs. van Strijen en van der 
Giessen. 

De notulen der drie voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

De voorzitter steld voor, terwijl de tijd omtrent de gooten en waterleidingen haast 
daar is, dat ze in order moeten zijn om te voren inspectie te nemen, waar ze moeten 
hersteld worden en dan vervolgens de tijd afwagten welke tot het in order brengen 
bepaald is. 

Waarop gedelibereerd zijnde is conform geconcludeerd en geresolveerd de eerste 
Zaturdagnamiddag nadat het uitgedooid zal zijn, zodanige inspectie te nemen met het 
heele collegie. 

De voorzitter geeft te kennen dat ingevolge de aanschrijving bij de proclamatie 
betreklijk den algemeene dank en bededag, die gehouden zal worden den 2 Maart 
aanstaande hetzelve ter kennis moet werden gebragt van alle de godsdienstige 
gezindheden der gemeentens in deze republiek, propareerende dus in gevolge van 
dien om er den predikant alhier per missive kennis van te geven met toezending van 
een exemplaar van de proclamatie. En werd conform geconcludeerd en de sec. gelast 
daaraan ten spoedigsten te voldoen. Voorts werd den sec. gelast om ingevolge 
gemelde aansch. tegen Zondag aanstaande te zorgen dat bij publicatie en affixie 
verboden word alle neering in handwerk, mitsgaders openbare bedrijven en 
vermakelijkheden op den aanstaande algemeene dank en bededag. 

Is gecompareerd Pieter P. van Twist en leide in handen van den voorzitter den eed 
af wegens het collateraal in qualiteit alsmede executeur in den boedel van Maaike 
Visser, wed. van Willem van Gemert, nadat hij tevoren den staat van aanneming 
hadde geteekent. 

De vergadering des namiddags in collegie bijeen zijnde, ging men over tot de 
tauxatie, hebbende de schout bij voorraad een plan gemaakt, hetwelk eenigzints tot 
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een bazus kon dienen en de werkzaamheden veel verrichten, werdende ook de lijst 
van inteekening door de brandspuit mede in aanmerking genomen, ten einde de 
tauxatie zoo veel mogelijk na te regelen. Doch die dag en avond het werk niet 
afgedaan kunnende krijgende, werd geresolveerd des avonds daaraan den 17e feb. 
ten 5 uuren weder te vergaderen. 

Op gemelde tijd bijeen zijnde werden de werkzaamheden voortgezet en ten einde 
gebracht en zulks beantwoorde zo zeer aan het voorgestelde oogmerk wat de som 
betrof, dat het plan gaaf werd geapprobeerd zonder resumtie. Voorts door de 
vergadering geteekent. 

Werde noe vervolgens geresolveerd dat de billetten zullen werden gedrukt en door 
de bode rondgebragt, alsmede dat de schout de gelden zal ontvangen en tot den 
ontfang vaseeren op Maandag den 14e, donderdag den 17e en Zaturdag den 19e 
maart aanstaande. Waarna de secretaris een concept billet stelde, hetwelk de 
vergadering goedkeurde, en eindelijk declareerde zich de schout (ingevolge zijn loflijke 
gewoonte) voor het ontfangene der gelden dezer belasting geen administratie loon te 
pretendeeren, maar hetzelve aan het dorp te schenken. 

Den 3 maart ontvangen hebbende een publicatie van het Staats Bewind der 
Bataafsche republiek van dato 18 Februarij 1803, inhoudende de verdeling der 
republiek in ringen, alsmede een reglement bepalende de wijze waarop het stemregt 
word uitgeoeffend, mitsgaders de gegoedheid der kiezers en daarin bepaald 
werdende dat in alle gemeentens van den 1 maart tot den laatsten stemregisters 
moeten werden geopend en de tijd en plaats wanneer en waar bij notificatie aan den 
volke moet werden bekend gemaakt. Is geresolveert aanstaande Zondag een 
bekendmaking diesaangaande te doen, de tijd te bepalen elke Zaturdag in deze 
maand Maart des morgens van 9 tot 11 uuren ter secretarie dezer dorpe, werdende 
de schout en de secretaris gequalificeerd daarbij te adsisteeren. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 16e maart 1803. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e Maart 1803, abst. van Strijen. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

De schout zeg, dat het de vergadering bekend is dat schipper Buijs in het najaar 
gepresenteerd heeft te betalen f 20:-:- voor de brandspuit en f 10:-:- jaarlijks meerder 
als Kegels betaald, indien hem het weghalen van den beer word gegund. Dat Kegels 
nu thans hier is en hij hetzelve aan hem te kennen heeft gegeven, dat Kegels 
daarover zeer bedroeft ware, en gezegt hadde, in zodanige omstandigheid te 
verseeren die hem bijna onmogelijk maakte daaraan te voldoen, dat hij het niet fraaij 
vond, dat den eenen mensch den andere op zodanige wijze zogt te benadeelen, doch 
dat hij Schout hem gezegt hadde om 11 uure boven te komen vermits het geregt 
alsdan bijeenzoude zijn. 

Waarop gerdelibereert en in aanmerking genomen zijnde vooreerst dat het van 
Buijs waarschijnelijk uit nijd voorkomt en ten tweede dat Buijs de burgerij op zijn tijd 
niet zoude bedienen als Kegels altijd gedaan heeft, en ten derde dat het met de 
betaling misschien zo goed niet gaan zoude, terwijl Buijs een los mensch is en Pieter 
Vervoorn (zoals de schout zeide die er hem reeds daarover gesproken hadde) ervoor 
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bedankt, om er borg voor te blijven, is geresolveerd Kegels den beer niet af te nemen, 
en verder met hem een schikking te maken voor 't vervolg. 

Denzelve gecompareert zijnde is men met Kegels overeengekomen om jaarlijks f 
10:-:- meer te betalen als hij tot dusverre gedaan heeft en derhalven 40 guldens in het 
jaar, zonder iets meer te rekenen, begonnen te zijn met den eersten Januarij dezes 
jaars 1803. 

De sec. verzoekt voor de wed. Andr. Verkerk een acte van admissie als kleine 
kramer in zeep en werd hetzelve geaccordeerd. 

Is gel. een missive van W. Ris in den Haag van dato 4e Maart 1803 inh. dat hij het 
nu zooverre gebragt had dat er ter voldoening der ingediende pretensien een 
ordonnantie is afgegeven, groot f 150:18:-, betaalbaar met een obligatie of schuldbrief, 
tegen 4 pr Ct. in het jaar, welke ordonnantie hem dan ook is vodaan met zodanige 
schuldbrief of obligatie groot f 150:-:- glad af, vermits de stuivers niet in de obligatie 
kunnen gesteld worden. 

Dat hij dus verzogt te mogen weten of deze vergadering verkiest dat die obligatie 
per post naar hier gezonden word, dan of hij dezelve onder zich zal houden, totdat 
een der leden dezelve met de daarbij behoorende coupons bij hem komt afhalen, 
daarbijvoegende dat de deswegen van tijd tot tijd gemaakte onkosten en verschotten 
bedragen f 36:17:8. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering wel in hun schik dat de burger 
Ris het noch zooverre gebragt hadde, en de schout te kennen gevende waarschijnelijk 
binnen kort eens naar den Haag te zullen gaan, werd besloten dat dezelfde alsdan die 
obligatie van de burger Ris zal overnemen met de coupons daarbij behoorende. 

De bode leverd een rekening van de rondgebragte en opgehaalde repective 
billetten van onderscheide geldheffingen in de jaaren 1800 en 1801. 

Waarop gedelibereerd zijnde is unaniem geoordeeld dat de bode daarvoor betaling 
moet hebben, en derhalven terwijl het Land de betaling weigerd, het uit dorps cas 
moet geschieden, wordende de schout daartoe gelast. 
Waarna de vergadering scheidde. 

Den 23 maart is gelezen een missive van den kerkenraad te 's Gravendeel van den 
volgenden inhoud. 

Aan de Municipaliteit van 's-Gravendeel. 
Mede-burgers! 

Vermits Dirk Sintnikolaas Zich tot ons leedwezen weder in even zulke droevige 
omstandigheden bevind als voor 3 jaaren, zoodat het ons noodzakelijk voorkomt om 
hem op eene verzekerde plaats in bewaring te doen brengen, nemen wij de vrijheid 
om Uw Schriftelijk Consent daartoe te verzoeken, opdat hij te Dordrecht voor den tijd 
van drie maanden bij provisie in het Blaauwhuis werde getransporteerd, in 
verwachting dat dit concent zoo spoedig mogelijk zal volgen, blijven wij met heilbeden. 

medeburgers 

	

	 UEDW Dienaren De Kerkenraad te 's Gra- 
vendeel uit naam derzelve was getekend 
J. W. Doedes, Predikant. 

's-Gravendeel, den 22 Maart 1803 
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ongelukkige omstandigheid, waarin hij zich nu, evenals voor drie jaaren bevind, bij 
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provisie voor drie maanden te transporteeren naar het Blaauwhuis te Dordrecht. 
Den 25e Maart den vergadering bijeen zijnde, is gel. een aansch. van het 

Departementaal Bestuur van Holland in dato 18 Maart 1803, inh. om  aan wel gemeld 
bestuur zoo spoedig doenlijk immers uitterlijk binnen den tijd van agt dagen na den 
ontfangst dier aansch. te willen opgeven een getal van drie persoonen welke door 
hunne braafheid, kunde en gegoedheid de meeste aanspraak op het vertrouwen 
hunner medeburgers hebben, en van welkers genegenheid en bereidwilligheid om de 
commissie in genoemde aansch. vervat te aanvaarden, deeze verg. zich vooraf, 
zooveel mogelijk zullen verzekerd houden met voorbijvoeging wie van dezelve, deze 
verg. het meest geschikt voorkomt tot het waarneming van de post van amanuensis. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, staande deeze 
vergadering drie persoonen te benoemen, en omdat den tijd zulks vordert en zijn 
daartoe met besloten briefjes bij meerderheid van stemmen benoemd de burgers 
Pieter Naaktgeboren, Herman Pasman en Pieter Verijp, werdende voorts 
geresolveerd, den eersten en de laatstgenoemde (zijnde schout Pasman prezent) 
alhier te verzoeken ten einde van hun te vernemen of zij gemelde commissie, indien 
zij door het Departementaal Bestuur van Holland daartoe formeel werden benoemd en 
aangesteld, zich zullen laten welgevallen. 

Dezelve persoonen gecompareert, de voormelde aansch. hun voorgelezen van 
hunne provisioneele benoeming kennis gegeven en gevraagt zijnde, of zijl. indien zij 
door het Departementaal Bestuur van Holland daartoe formeel werden aangesteld, 
zulks zouden accepteeren, was hun antwoord in het begin weigerend, doch op sterk 
aanhouden van de verg. verklaarden zijlieden tot groot genoegen van dezelven die 
commssie zich te laten welgevallen, en alzoo Naaktgeboren en Verijp beiden zeer 
geschikt waren tot de post van amanuensis, beslischten zij zulks door het lot, 
waardoor die post Verijp te beurt viel. Wordende de sec. gelast in behoorlijke forma 
daarvan kennis te geven aan het Departementaal Bestuur van Holland zonder 
resumtie. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 4e April 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Maandag den 4e 
April 1803, abs. van Strijen. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlage zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend. 

De voorzitter zegt, het oogmerk dezer bijeenkomst daarin te bestaan, dat ingevolg 
Art. 23 van de publ. van 18 Februarij I.I. de rondbrenging en ophaling der Stem 
Billetten zal geschieden zo veel mogelijk door een stadsbode of dergelijk publiek 
ambtenaar, dewelke verzeld zal worden door een lid van het Gemeente Bestuur, of 
een der secretarissen van hetzelve of door een der voornaamste stedelijke 
departementalen of nationale ambtenaar aldaar tegenwoordig, dewelke daartoe door 
het Gemeente Bestuur zal worden benoemd, en alvorens bij hetzelve de volgende 
belofte zal afleggen: 
"ik belove, enz." 

Hij nu voorstelde om, terwijl morgen de beletten moeten worden rondgebragt, 
zodanig een persoon of personen te benoemen. Waarop gedelibereerd zijnde is 
eenparig geresolveerd de recherges Bouman en Hageman daartoe te benoemen en 
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wel dat zij ider een dag zullen adsisteeren omdat de billetten toch niet in een dag 
kunnen werden rondgebragt. 

Dezelve oogenbliklijk door de bode verzogt zijnde boven te komen, het gemelde 
Art. alsmede het 26e hun voorgelezen en van hunne benoeming kennis gegeven 
zijnde, accepteerden zij dezelve en namen op zich de bode te zullen adsisteeren. 

Vervolgens werd, terwijl de maand Maart reeds aan het einde is, en dus de tijd 
bepaald dat het in ordre brengen van de slouen of waterloosingen voorbij, en 
intusschen er niemand is die er nog iets aan gedaan heeft, geresolveerd 
eerstkomende Zaturdag des Voormiddags ten 9 uuren in collegio over het dorp te 
gaan, ten einde te zien waar dezelve volstrekt nodig zijn en moeten hersteld worden, 
hetzelve die Bongers, welke het aangaat, te communciceeren en alsdan bij verdere 
nalatigheid tegens, en ten kosten der nalatigen daarinne te procedeeren, 
overeenkomstig de last dit Gemeente Bestuur bij besluit van het Departementaal 
Bestuur van Holland in dato 29 December 1802 gegeven. 

Alzoo onze vroedvrouw Elizabeth Gezelle, huisvrouw van G.J. Hageman, thans is 
solliciteerende naar de vacante vroedvrouwsplaats te Oudbeierland en dezelve een 
zeer bekwaam mensch is in haar vak, het tractement van Oudbeierland veel hoger is 
als hier en zij niet onduidelijk heeft te kennen gegeven, indien haar tractement 
verhoogd wierd dot f 100:-:-, zij dan niet verder zoude solliciteeren. 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaan haar aan te bieden haar tractement te 
verhoogen tot f 80:-:- Sjaars onder deze conditie dat zij belove van hare sollicitatie te 
Oudbeierland te zullen afzien, niet alleen, maar ook vervolgens niet meer te 
solliciteeren en dus op dezen plaats te zullen blijven, werdende de schout verzogt 
haar aanstonds van dit besluit kennis te geven, met verzoek van een beslissend 
antwoord. De schout dit op zich nemende was het gewenscht gevolg dat zij daarmede 
genoegen nam en onder belofde zich verbond, nu haar tractement is verhoogd tot f 
80:-:- Sjaars, van hare sollicitatie te Oudbeierland af te zien, en ook niet meer te 
solliciteeren maar op deze plaats blijven. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 
Holland d.d. 31 Maart 1803, inh. kennisgeving dat welgemeld bestuur heeft 
goedgevonden de drie voor deze vergadering opgegeven persoonen tot de commissie 
van onderzoek der 8 en 25-jarige heffingen, namelijk Pieter Naaktgeboren, Herman 
Pasman en Pieter Verijp, de laatste tevens amanuensis, tot gemelde commissie van 
Onderzoek in 127 district, hoofdplaats 's Gravendeel aan te stellen en voorts bevel om 
aan de voorsz. benoemde persoonen van deze hunne aanstelling kennis te geven en 
wijders af te nemen den eed, vermeld bij 8 Art. der instructie voor de commissien van 
Onderzoek, den 10e maart 1.1. gearresteerd. 

Aangen. voor notificatie ten einde zich daarnaar te gedragen. 
Den 9e April de schout, 3 schepenen en de secretaris bijeen zijnde (vermits de 4 

overige schepenen ongesteld waren) is geresolveerd met het onderzoek der slouen te 
supercedeeren tot nader gelegenheid. 

Voorts zjn tot stemopnemers benoemd bij de grondvergadering 
No. 1 Pieter Vervoorn en Frans van Warendorp, alsmede H. Pasman om er bij te 

adsisteeren als lid dezer vergadering. 
No. 2 Pieter Verijp en Jan van Harthals en als lid Koen van Strijen. 
No. 3 Hendrik van Warendorp en Arij de Vlaming en als lid Frans van der Giessen en 
No. 4 Jan de Rooij en Aalbert Boer en als lid Cornelis Verijp. 
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Werdende geresolveert de bussen te openen aanstaande maandag den 11 April 
des namiddags op de regtkamer en wel No. 1 ten 2 uuren, No. 2 ten 3 Uuren, No. 3 
ten 4 uuren, No. 4 ten 5 uuren en de benoemde stemopnemers zulks te informeeren. 

Dat gedaan zijnde, bleek dat in No. 1 benoemd was tot ringkiezer de burger H. 
Pasman, in No. 2 Melis Naaktgeboren, in No. 4 Rokus Schrijver, terwijl in No. 3 
opnieuw moest werden gestemd tusschen J. Geervliet, A. de Vlaming en V. 
Biesheuvel, welke drie de meeste stemmen hadden. Ten dien einde werden in No. 3 
opnieuw billetten rondgebragt. 
Vervolgens opgehaald en de bus geopend en doe bleek dat A. de Vlaming de meeste 
stemmen had en dus in No. 3 tot ringkiezer was benoemd. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent de 19e April 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Dingsdag de 19e April 
1803, absent van der Giessen en Smits, terwijl 
Bijvank is overleden. 

De notulen der voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekent. 

Is na deliberatie geresolveerd om aanstaande Zondag een publicatie te doen 
omtrent de gelden van de brandspuit, met verzoek dat een ieder zijn ingeschrevene 
zal komen betalen in de volgende week ten huize van de schout, alsmede om aan de 
Heeren Hoinck, van Papendrecht, Repelaer en Pit ieder een brief te schrijven met 
communicatie dat op Vrijdag den 29 April aanstaande een commissie uit deze verg. 
zal komen ten hunnen huizen ten einde de liefdegift voor hun en hunne vrienden deze 
plaats toegedagt voor een tweede brandspuitte komen ontfangen, wordende de sec. 
daartoe gelast zonder resumtie. 

Is goedgevonden en verstaan om de Haagsche advokaten te betalen, vermits 
hetzelve eenmaal tijd word, doch alzoo de tijd van betaling door 't Hooft bepaald aan 
de sec. alweer voorbij is, en Bongers morgen in de stad moet zijn, neemt denzelve op 
zig om met 't Hooft nog eens ernstig over de betaling te spreeken, en zoo hij nog 
weigeragtig blijft, werd geresolveert hem voor het gerecht van Dordt als zijn 
competenten regter te dagvaarden. 

De schout steld voor uit naam van den predikant om een collecte te mogen doen, 
voor den armen we-gens den hoogen nood. Waarop gedelibereerd zijnde is hetzelve 
verzoek geaccordeerd onder deze mits van nog een week of drie te wagten alzoo in 
de volgende week het ingeschreevene voor de brandspuit moet wor-den opgebragt en 
alsdan de collecte gedaan wierd het een in het ander zoude loopen, en werd op 
instantie van Bongers geresolveerd om de Kerkenraad zo zij het nog niet mogt 
gedaan hebben, aan te sporen om te onderzoeken of en in hoeverre de armen alhier 
komt in de boetens, welke er vallen door calanges van de commisen gedaan, terwijl hij 
van oordeel is dat dezelve boetens of zodanig gedeelte daarvan als de wet zegt, 
komen ten voordele van dezen armen, omdat alhier de calanges gescheiden dus niet 
voor dien van Rotterdam. 

De schout zegt, dat juffrouw van Eijl bij hem geweest is en geklaagt heeft, dat zij 
toen Bongers nog voor haar timmerde hem een oud kasje heeft gegeven om te 
plaatzen en dat, terwijl zij het nu weerom verzoekt, Bongers zegt of wel zijn vrouw het 
niet te willen geven of zij moet een rijksdaalder hebben voor het plaatzen daarvan al 
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die tijd, vragende de schout aan Bongers of het waar was, hetwelk denzelve met ja 
beantwoorde, daarbij voegende dat zijn vrouw op het terugvragen van het kasje zig 
heeft vervoegd aan het huis van juffrouw van EijI met oogmerk om haar te spreken, 
dog dat zij haar voornemen niet heeft bereikt, alzoo het uit de vragen en antwoorden 
niet onduidelijk bleek dat zij voor zijn vrouw niet te spreeken was, en dat zijn vrouw 
doe ook weer naar huis is gegaan en dat hij 'er nu niet beter op wist dan dat juffrouw 
van EijI zijn vrouw maar voor het geregt dagvaard, hetwelk dus het antwoord is dat de 
schout aan juffrouw van EijI zal geven. 

De schout brengt ter tafel de lijst met het dorpsgeld, en daaruit bleek dat er noch 
onbetaald is f 14:5:-, doch alzoo er eenige onder zijn die volstrekt niets kunnen 
betalen, is geresolveerd diegenen onder dezelve welke wel kunnen betalen maar daar 
het uit onwilligheid schijnt voort te komen, ten overvloede door de bode te laten vragen 
om betaling en wanneer zij zulks weigeren alsdan hun aanzeggen, er nog ten 
overvloede agt dagen tijd aan hun word gegeven, om te voldoen en daaraan zig 
onttrekkende de schadelijke en onaangename gevolgen zekerlijk zullen ondervinden, 
zijnde die persoonen, de volgende: 
Jan H. de Vlaming f 1:-:- 
Dirk van Waardenburg 	f 1:-:- 
Arij Pluimert 	f -.10.- 
Leendert de Kwade' f -.10.- 
Hermanus van den Hof f 1.10.- 
Wouter Livaart f -.10.- 
Gijsbert van den Handel f -.15.- 
Vervolgens is goedgevonden om tot stemopnemers dezelfde burgers wederom te 
benoemen als bij de vorige opneming der stemming heeft plaatsgehad. 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland, dato 18 maart 1803, inhoudende een besluit van het Staats-Bewind op 
eene memorie van den directeur der Staats Drukkerij, behelzende om te mogen 
worden geinformeerd of het hem vrij staat, de gedrukte notulen van het Staatsbewind 
aan Gemeente Bestuuren te mogen verkoopen, en waarop het besluit dus is, dat 
behalve 150 exemplaren ter dispositie van het Staats Bewind nog op de Staats 
Drukkerij zullen blijven berusten 30 exemplaren en dat de overige zullen werden 
verkogt aan de Gemeente Bestuuren tegen een en een halve stuiver het vel, alsmede 
dat ook andere gemeentebestuuren, welke dezelve voor het vervolg verlangen, 
dezelve kunnen bekomen tot gemelde prijs, mits zig binnen den tijd van een maand, 
na bekomen kennis van dit besluit ter staatsdrukkerij aanmelden. Aangenomen voor 
notificatie. 

De sec. brnegt ter tafel een bestek van aanneming van de leverantie van vivres, 
fourages, brand en legstroo, tot onderhoud der Fransche troupes binnen deze 
Republiek met een missive daarbij van den Eerste Commissaris d.d. 31 Maart 1803. 

Mede aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 30 April 1803 compareerde voor twee 
schepenen en de secretaris Pieter Naaktgeboren, Herman Pasman en Pieter Verijp in 
qualiteit als bij het Departementaal Bestuur van Holland d.d. 4 April I.I. aangestelde 
persoonen tot leden van de commissie van Onderzoek der 8 en 25jarige heffingen, in 
het district 127, hoofdplaats 's Gravendeel en legden overeenkomstig het 8 art. van 
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heeft vervoegd aan het huis van juffrouw van Eijl met oogmerk om haar te spreken, 
dog dat zij haar voornemen niet heeft bereikt, alzoo het uit de vragen en antwoorden 
niet onduidelijk bleek dat zij voor zijn vrouw niet te spreeken was, en dat zijn vrouw 
doe ook weer naar huis is gegaan en dat hij 'er nu niet beter op wist dan dat juffrouw 
van Eijl zijn vrouw maar voor het geregt dagvaard, hetwelk dus het antwoord is dat de 
schout aan juffrouw van Eijl zal geven.

De schout brengt ter tafel de lijst met het dorpsgeld, en daaruit bleek dat er noch 
onbetaald is f 14:5:-, doch alzoo er eenige onder zijn die volstrekt niets kunnen 
betalen, is geresolveerd diegenen onder dezelve welke wel kunnen betalen maar daar 
het uit onwilligheid schijnt voort te komen, ten overvloede door de bode te laten vragen 
om betaling en wanneer zij zulks weigeren alsdan hun aanzeggen, er nog ten 
overvloede agt dagen tijd aan hun word gegeven, om te voldoen en daaraan zig 
onttrekkende de schadelijke en onaangename gevolgen zekerlijk zullen ondervinden, 
zijnde die persoonen, de volgende:
Jan H. de Vlaming ƒ 1:-:- 
Dirk van Waardenburg ƒ 1:-:- 
Arij Pluimert ƒ -.10.-
Leendert de Kwartel ƒ -.10.-
Hermanus van den Hof ƒ 1.10.-
Wouter Livaart ƒ -.10.-
Gijsbert van den Handel ƒ -.15.-
Vervolgens is goedgevonden om tot stemopnemers dezelfde burgers wederom te 
benoemen als bij de vorige opneming der stemming heeft plaatsgehad.

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland, dato 18 maart 1803, inhoudende een besluit van het Staats-Bewind op 
eene memorie van den directeur der Staats Drukkerij, behelzende om te mogen 
worden geinformeerd of het hem vrij staat, de gedrukte notulen van het Staatsbewind 
aan Gemeente Bestuuren te mogen verkoopen, en waarop het besluit dus is, dat 
behalve 150 exemplaren ter dispositie van het Staats Bewind nog op de Staats 
Drukkerij zullen blijven berusten 30 exemplaren en dat de overige zullen werden 
verkogt aan de Gemeente Bestuuren tegen een en een halve stuiver het vel, alsmede 
dat ook andere gemeentebestuuren, welke dezelve voor het vervolg verlangen, 
dezelve kunnen bekomen tot gemelde prijs, mits zig binnen den tijd van een maand, 
na bekomen kennis van dit besluit ter staatsdrukkerij aanmelden. Aangenomen voor 
notificatie.

De sec. brnegt ter tafel een bestek van aanneming van de leverantie van vivres, 
fourages, brand en legstroo, tot onderhoud der Fransche troupes binnen deze 
Republiek met een missive daarbij van den Eerste Commissaris d.d. 31 Maart 1803.

Mede aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Den 30 April 1803 compareerde voor twee 
schepenen en de secretaris Pieter Naaktgeboren, Herman Pasman en Pieter Verijp in 
qualiteit als bij het Departementaal Bestuur van Holland d.d. 4 April l.l. aangestelde 
persoonen tot leden van de commissie van Onderzoek der 8 en 25jarige heffingen, in 
het district 127, hoofdplaats 's Gravendeel en legden overeenkomstig het 8 art. van 



hunne instructie als zodanig in handen van den president den eed af. 
De 14e Meij de vergadering bijeen zijnde, ten einde de brandschouw te drijven 

werd geresolveerd om nu vooral naaukeurig de schoorsteenen te beschouwen, 
vermits er zeer veele zijn, die de behoorlijke hoogte niet hebben, hetwelk ook 
geschiede. 
Waarop werd besloten om daarover de herschouw te doen op Zaturdag den 25 Junij 
des namiddags 4 uuren en betreffende de overige breuken, op Zaturdag den 28 Meij 
mede des namiddags ten 4 uuren. 

Voorts werd na deliberatie geresolveerd, vermits de grond bij de schutskooij 
dewelke het dorp op erfpagt heeft, niet toereikende is, om het brandspuithuisje voor 
de tweede brandspuit aldaar te plaatzen, een commissie te benoemen ten einde zich 
te vervoegen bij de wed. W. de Voogd en dezelve vrijheid te verzoeken om het plekje 
gronds, hetwelk benodigd zal zijn te mogen hebben op erfpagt, zooals de grond, daar 
de schutskooij op staat, en zijn daartoe benoemd Verijp en de secretaris, dewelke die 
commissie op zig namen. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 18e Meij 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Meij 1803. 

De notulen der voorgaande verg. en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekend. 

De commissie benoemd bij mevr. de Voogd rapporteerd dat zij haar last heeft ten 
uitvoer gebragt en dat het verzoek dezer verg. is gewezen van de hand, alzoo mevr. 
heeft gedeclareerd dat er van haar voor het dorp niets te krijgen is. Aangenomen voor 
notificatie. 

De schout communiceert dat er noch drie personen zijn van de te voren genoemde 
die haar dorpsgeld niet hebben betaald, namelijk D. van Waardenburg, Hermanus van 
den Hof en G. van den Handel, waarop geen finaal besluit is gevallen. 

De voorzitter zegt dat het zeer nodig word dat het brugje voor het schoolhuis word 
gerepareerd. Waarop gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat de nodige reparatie 
behoord te werden gedaan, dog geresolveert dezelve zoo menageus als mogelijk ten 
uitvoer te brengen, en dat ten dien einde Bongers, van Gink en van Strijen inspectie 
zullen nemen hoe hetzelve met de minste kosten kan werden gemaakt. 

Is gecompareerd C. van Waardenburg, in naam van juffrouw van Eijl, te kennen 
gevende dat genoemde juffrouw bij de eerste timmeragie van haar huis genoemde 
Bongers een kasje ter plaatzing heeft gegeven, op zijn eigen aanbod, en dat de 
juffrouw voor eenige tijd hetzelve terugverzoekende, tot antwoord bekwam, dat er 
goed in lag, maar dat het zoude worden leeggemaakt, dat zij na verloop van eenige 
dagen er wederom om zond, doch doe ten antwoord kreeg, dat zij het kasje niet konde 
krijgen of zij moest een Zeeuwsche Rijksdaalder krijgen voor het plaatzen en bergen 
van hetzelve. 

Dat juffrouw van EijI zulks niet redelijk vond en daarom aan de Municip. verzogt 
daarover haar partij te hooren en voorts uitspraak te doen. 
Waarop aan Van Waardenburg verzogt werd buiten te staan. 

Wordende doe aan Bongers gevraagd, of hetgeen hij daar gehoord heeft de 
waarheid is, waarop denzelve antwoorde, in de vergadering te zitten als scheepen en 
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niet als gedaagde en om die reden niet verkoos om te antwoorden. 
Hetwelk aan van Waardenburg werd gezegt, alsmede dat deze verg. op het horen 

van Een partij geen vonnis kan vellen, daar hij ook van overgetuigd was. 
Vermits er nu en dan zich burgers beklaagd hebben over de onevenredigheid in het 

betalen der verpondingen op de huizen ter dezer plaatze, is na deliberatie 
geresolveerd om met de ontfanger Repelaer daarover te spreeken, wordende de sec. 
daartoe benoemd en gequalificeerd, meede om Repelaer te kennen te geven dat er 
reeds verscheide nieuwe huizen op deze plaats zijn, die niet in de verponding zijn 
aangeslagen. 

De bode staat binnen en verzoekt betaling vanwegens het rondbrengen der 
billetten, omtrent de dorpsbelasting ter somma van f 4:16:- voor 4 dagen. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is geoordeeld dat het rondbrengen dier billetten in drie dagen 
hadde kunnen worden gedaan en daarom geresolveerd hem f 3:12:- toe te leggen, 
werdende de schout gelast hem dezelve te betalen. 

Is gel. een missive van 6 burgers dezer plaats aan deeze vergadering in 
considereatie gevende of dezelve niet noodzakelijk en nuttig vinden zoude om eenige 
manschappen, gewapend met sabels onder de naam van Brandwagt te organiseeren, 
dewelke in onverhoopte gevallen van brand werkzaam waren tot bewaring van de 
geborgen goederen enz. Welke missive is goedgevonden in advijs te houden zolange 
de manschappen tot beide de spuiten zullen zijn georganiseerd. 

De secretaris verzoekt voor Barend Prigge dezelfde actens van admissie dewelke 
wijlen zijn schoonvader J.H. Bijvank gehad heeft als van koffij en thee, zout en zeep, 
gedisteleerd en vettewarier. Welk verzoek word geaccordeerd. 

De secretaris verzoekt voor Frans Bijvank een brief van voorschrijving aan 't 
Gedeputeerd Bestuur van Holland ten einde te bekomen een acte als grossier en 
slijter in gedisteleerd, zooals wijlen zijn vader heeft gehad. Welk verzoek ook werd 
geaccordeerd, werdende de sec. gelast het een en ander in behoorlijke forma in 
gereedheid te brengen. 

Is naar deliberatie, op verzoek van eenige ingezetenen, geresolveerd de publicatie 
van de 27 Feb. dezes jaars 1803 in zooverre te altereeren, dat de winkeliers, tappers 
en neeringdoende wie den vrijheid zullen hebben nu voortaan op den zondags des 
morgen op agt uuren en des avonds na half zeven uren te mogen verkoopen en 
tappen, en dat dezelve voor het overige blijft in zijn volle kragt, dat zulks aanstaande 
zondag bij publicatie zal werden bekend gemaakt, wordende de sec. gelast dezelve in 
een behoorlijke orde te vervaardigen. Waarna de verg. scheide. 

Den 28 Meij de verg. bijeenzijnde, behalve Verijp en de secretaris, werd er 
inspectie genomen omtrent de slouen en bevonden dat ze op de volgende plaatzen 
moeten in order gemaakt en gehouden worden, als aan den Havendijk bij de wed. 
Lamme en dezelve aan te zeggen om te zorgen dat haar buis gestadig open is en 
blijft, of dat dezelve ten haren kosten zal werden weggedaan en een slou gegraven. 

Aan de Zuidvoorstraat bij M. Uitterlinden en de erven Bijvank, dat tusschen hunne 
erven een waterloosing moet worden gehouden. 
Tusschen F. van der Giessen en P.B. van Twist als voren. 
Tussen de erven Bijvank en C. Smits ad idem. 
Tusschen J. Kluit en D. van Warendorp insgelijks. 
In de Rijkestraat bij D.C. van der Linden en A. de Vlaming aanzeggen dat de slou 
tusschen hunne erven goed en in orde moet worden gehouden. 
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Den 28 Meij de verg. bijeenzijnde, behalve Verijp en de secretaris, werd er 
inspectie genomen omtrent de slouen en bevonden dat ze op de volgende plaatzen 
moeten in order gemaakt en gehouden worden, als aan den Havendijk bij de wed. 
Lamme en dezelve aan te zeggen om te zorgen dat haar buis gestadig open is en 
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Alsmede bij Pleun de Vlaming en wed. Huig Vlasblom, dat dezelve ook moeten 
zorgen dat de slou tusschen hunne erven goed in order is en blijft en dat het een en 
ander moet klaar zijn de laatsten junij aanstaande en alsdan zal werden 
beschouwen. 

Bevonden zijnde dat A.R. Smits zijn buursloot slegts voor een gedeelte heeft gemaakt, 
is geresolveerd hem ten overvloede door de bode te laten vragen of hij het overige 
aanstaande Maandag ook in orde zal brengen. Dog daarop antwoord bekomen 
hebbende daaraan niets meer te zullen doen, is denzelven in de boete beslagen van 
30 stuivers. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15e Junij 1803 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Junij 1803. 

De notulen der voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De schout produceert de lijst van 't ingeschreevene voor de brandspuit, waaruit 

bleek dat 'er nog verscheiden zijn die niet betaald hebben, en werd geresolveerd die 
gelden door de bode te laten ophalen. 

Werd na deliberatie geresolveerd vermits vanwegen den Regentenhof, 
hoogstwaarschijnelijk plaats zal kunnen worden bekomen om 't brandspuithuisje te 
plaatzen, alzoo de schout er reeds met Lotsij over gesproken heeft, dat de schout 
aanstaande Vrijdag bij Lotsij zal gaan, ten einde te vernemen of die 'er reeds met de 
regenten van den Hof over gesproken heeft, nemende de schout zulks op zich. 

Is gecompareerd Corstiaan van Waardenburg, als gequalificeerd door Sophia van 
Eijl en gedagvaard hebbende Lodewijk Bongers, over de historie van het kasje in de 
notulen der voorgaande vergadering breeder gemeld, hetwelk nu ten gevolge had dat 
Bongers zeide niet eens in aanmerking te willen nemen de Zeeuwsche Rijksdaalder 
welke gevraagd was voor de plaatsing daarvan, maar dat hij er nu zoo over gedagt 
hadde, dat Sophia van Eijl hem zal betalen hetgeen hij aan het genoemde kasje met 
het verplaatsen en in en uit elkanderen doen verdiend heeft, waarvan hij haar de 
specificque rekening zal geven en dan daarmede afgedaan. 

Van Waardenburg, dit gehoord hebbende zei de juffrouw daar eerst over te 
spreken. Dit gedaan hebbende nam dezelve daarmede genoegen en zo liep de zaak 
af. 

Is na deliberatie goedgevonden nogmaals bij Buis 't Hooft en cie aanzoek te doen 
ter betaling van de Rest der Rekening, contra William Rudolph en bij verdere 
weigering hem aan te zeggen dat het geregt van 's Gravendeel door middelen van 
regte hem tot betaling zal noodzaken, nemende de sec. zulks op zich. 

Is geresolveerd om terwijl de kerkenraad goedgevonden heeft voorleden zondag de 
kleine klok te luiden, des namidags en avonds en zulks eigener authoriteit regtstreeks 
tegen de lands wet, zulks verbiedende, alsmede tegen den raad van den voorzitter die 
den predikant op zijn gezegde: nu zullen wij zondags weer gaan luiden, geantwoord 
hadde: dat zoude ik uw niet raden, wacht daar nog wat mede, mogelijk komt er wel 
verandering binnen kort en met meer andere woorden. 

De kerkenraad door de bode te laten aanzeggen niet meer meer te luiden bij het 
aangaan van den openbare godsdienst, zolange de wet zulks verbiedende niet is 
ingetrokken en buiten effect gesteld, alsmede er kennis van te geven aan het 

Alsmede bij Pleun de Vlaming en wed. Huig Vlasblom, dat dezelve ook moeten 
zorgen dat de slou tusschen hunne erven goed in order is en blijft en dat het een en 
ander moet klaar zijn de laatsten junij aanstaande en alsdan zal werden 
beschouwen.

Bevonden zijnde dat A.R. Smits zijn buursloot slegts voor een gedeelte heeft gemaakt, 
is geresolveerd hem ten overvloede door de bode te laten vragen of hij het overige 
aanstaande Maandag ook in orde zal brengen. Dog daarop antwoord bekomen 
hebbende daaraan niets meer te zullen doen, is denzelven in de boete beslagen van 
30 stuivers.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15e Junij 1803

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Junij 1803.

De notulen der voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De schout produceert de lijst van 't ingeschreevene voor de brandspuit, waaruit 

bleek dat 'er nog verscheiden zijn die niet betaald hebben, en werd geresolveerd die 
gelden door de bode te laten ophalen.

Werd na deliberatie geresolveerd vermits vanwegen den Regentenhof, 
hoogstwaarschijnelijk plaats zal kunnen worden bekomen om 't brandspuithuisje te 
plaatzen, alzoo de schout er reeds met Lotsij over gesproken heeft, dat de schout 
aanstaande Vrijdag bij Lotsij zal gaan, ten einde te vernemen of die 'er reeds met de 
regenten van den Hof over gesproken heeft, nemende de schout zulks op zich.

Is gecompareerd Corstiaan van Waardenburg, als gequalificeerd door Sophia van 
Eijl en gedagvaard hebbende Lodewijk Bongers, over de historie van het kasje in de 
notulen der voorgaande vergadering breeder gemeld, hetwelk nu ten gevolge had dat 
Bongers zeide niet eens in aanmerking te willen nemen de Zeeuwsche Rijksdaalder 
welke gevraagd was voor de plaatsing daarvan, maar dat hij er nu zoo over gedagt 
hadde, dat Sophia van Eijl hem zal betalen hetgeen hij aan het genoemde kasje met 
het verplaatsen en in en uit elkanderen doen verdiend heeft, waarvan hij haar de 
specificque rekening zal geven en dan daarmede afgedaan.

Van Waardenburg, dit gehoord hebbende zei de juffrouw daar eerst over te 
spreken. Dit gedaan hebbende nam dezelve daarmede genoegen en zo liep de zaak 
af.

Is na deliberatie goedgevonden nogmaals bij Buis 't Hooft en cie aanzoek te doen 
ter betaling van de Rest der Rekening, contra William Rudolph en bij verdere 
weigering hem aan te zeggen dat het geregt van 's Gravendeel door middelen van 
regte hem tot betaling zal noodzaken, nemende de sec. zulks op zich.

Is geresolveerd om terwijl de kerkenraad goedgevonden heeft voorleden zondag de 
kleine klok te luiden, des namidags en avonds en zulks eigener authoriteit regtstreeks 
tegen de lands wet, zulks verbiedende, alsmede tegen den raad van den voorzitter die 
den predikant op zijn gezegde: nu zullen wij zondags weer gaan luiden, geantwoord 
hadde: dat zoude ik uw niet raden, wacht daar nog wat mede, mogelijk komt er wel 
verandering binnen kort en met meer andere woorden.

De kerkenraad door de bode te laten aanzeggen niet meer meer te luiden bij het 
aangaan van den openbare godsdienst, zolange de wet zulks verbiedende niet is 
ingetrokken en buiten effect gesteld, alsmede er kennis van te geven aan het 



Departementaal Bestuur van Holland, tegelijk wat er van onze kant gedaan is, doch 
met die kennisgeving te wagten tot aanstaande maandag ten einde te zien wat er 
intusschen des zondags te voren door den kerkenraad zal werden gedaan. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 20e Junij is door de secretaris uit naam der Municipaliteit aan 't 
Departementaal Bestuur van Holland een missive geschreven waarin werd kennis 
gegeven van al het gebeurde betreklijk het luiden des zondags voor de godsdienst, 
met dat gevolg, dat bij extract uit het register der besluiten van het Departementaal 
Bestuur van Holland van dato 22 Junij 1803 aan dit bestuur werd kennis gegeven dat 
gemelde onze missive is gesteld in handen van den kerkenraad, om daarop te 
berigten, alsmede een last aan dezelve kerkenraad om zorge te dragen dat 'er 
tusschen bij het aangaan der openbare godsdienst niet werde voortgegaan met het 
luiden der klokken. 

De laatste Junij reeds verstreken zijnde en niemand nog iets aan zijne slouen of 
waterloosingen gedaan hebbende, is geresolveerd die personen door de procureur 
Schultz van Haegen te doen aanzeggen, om uitterlijk binnen drie weken na dato 
dezelve in ordre te maken, op poene van nalatigheid, strictelijk ingevolge de 
aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Holland te zullen handelen, welke 
aanzegging is geschied op Donderdag den 7e Julij 1803. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 20e Julij 1803. 

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

Vergadering gehouden op Dinsdag den 20e 
Julij 1803, absent van Strijen. 

De notulen der voorgaande verg. en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De voorzitter geeft kennis dat hij zig bij de Rentmeester van de Regenten Hof heeft 
geadresseerd en hem heeft gevraagd of hij de regenten gesproken heeft over het 
brandspuithuisje. Dat denzelve daarop geantwoord hadde reeds met Onderwater en 
Bax erover gesproken te hebben, dat den eerstgenoemden er zijn toestemming aan 
gegeven hadde, dog dat Bax gezegt hadde dat zulks wel zoude kunnen geschieden 
en hij er ook wel voor zoude zijn om de Municipaliteit dat plaisier te doen, mits dat dan 
ook van dat regt hetwelk de regenten van den Hof hebben om mede brandschouw te 
drijven in het Landigje een nieuw Contractje werde gemaakt, vermits het oude is 
vermist geraakt. Dat hij schout daarop geantwoord hadde, ingeval de regenten kunnen 
bewijzen dat regt te bezitten, alsdan de Municip. zig daartegen volstrekt niet zal 
verzetten, maar dat hij al bijna veertig jaar op 's Gravendeel gewoond heeft en zig niet 
kan herinneren er ooit imand van de regenten bij het doen der brandschouw te 
hebben gezien; - 

Dat Bax ook nog hadde gesproken van de bank in de kerk, dat die ook den Hof was 
onttrokken, dog dat hij schout daarop hadde geantwoord dat de Municip. daar in 't 
geheel niet mede nodig had, maar dat de zaak van de kerkenraad is, latende daarop 
volgen dat hij eens nader gedagt hadde over een plaats voor een brandspuithuisje en 
op de gedachte gekomen was, de Stee. Dat hij daarop de Uitterlindens heeft 
gesproken en hun woord daartoe gegeven hebben. 

Waarop gedelibereerd zijnde, bedankte de vergadering de voorzitter voor zijne 
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genomen moeite en oordeelde evenals hij dat het best was zich niet meer bij de 
Regenten te vervoegen ten voorsz. einde, vermits men nu een geschikte plaats kan 
bekomen. 

Werdende voorts geresolveerd dat er zal gemaakt worden een nieuw brand-
spuithuisje, met twee gevels, twee groote deuren, een kosijn en met een rollaag 
daaronder, dat hetzelve zal gemaakt worden van goede materialen en goed aangelegt 
met grauwe ijsselsteen en boven de grond een voet of twee met ondersteen. 
Voorts met blauwe pannen te dekken en de vloer te bestraaten met ijsselklinkers, dog 
van binnen niet vol raapen, dat al de leverantie door de aannemers zal moeten 
geschieden, uitgezonderd van het ijzerwerk 't welk de Municipaliteit zal leveren, 
werdende besloten dat dezelve zal besteed worden op Zaturdag den 30 Julij 1803, 
des avonds 7 uuren in het Regthuis en Bongers verzogt het Bestek te vervaardigen, 't 
welk denzelven op zich nam. 

Voorts werd de secretaris gelast een publicatie in gereedheid te brengen tegen 
aanstaande Zondag waarin moet worden geadverteerd dat het bestek zal ter lezing 
leggen in het regthuis den 28e, 29e en 30e Julij eerstkomende. 

Is gecompareerd de schoolmeester J. van Harthals, te kennen gevende dat er 
klagten zijn gekomen van eenige ouders van kinderen op de Wagt thuishoorende, 
dewelke bij hem ter schoole gaan, daarin bestaande dat dezelve kinderen 
gemolesteerd worden door die ruwe jongens van de wed. Dirk Klijnjan en Een van 
Hermanus de Kreek, als zij na school gaan of vandaar komen, en dat het alzoo verre 
gekomen is, dat Een van die een mes heeft getrokken en gedreigd heeft als de 
kinderen geen duiten wilden geven aan het hekken, zij ze dan wel helpen zouden, dat 
de kinderen zoo benaauwd zijn, dat de ouders genoodzaakt zullen worden ze thuis te 
houden, indien dat zoo blijft, verzoekende dus daarin voorziening, ten einde de 
schade voor hem en de kinderen daaruit voorkomende te vermijden. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd Hermanus de Kreek of zijn vrouw en 
de wed. Dirk Klijnjan staande de vergadering te ontbieden en werd de bode gelast hen 
te roepen. 

Gecompareerd zijnde, stelde de voorzitter hun gemelde klagten voor, en het 
onbetamelijke daarvan, alsmede de gevolgen indien zulks meer mogt gebeuren, 
namelijk kennis geving aan de bailliuw, en dat die er alsdan wel raad voor weten zal, 
dog dat het hun zaak was zulks voor te komen en ze behoorlijk te straffen voor zulke 
gruweldaden. Hetwelk van dat gevolg was, dat zij beiden beloofden om te zorgen 
zooveel zij konden dat zulks niet meer gebeurd. 

Is gecompareerd Hendrik van Warendorp, te kennen gevende dat hij bij de 
secretaris zich heeft vervoegt met verzoek dat denzelven de aansch. van het Departe-
mentaal Bestuur van Holland betreklijk de slouen of waterloosingen eens voor hem 
geliefde te leesen, dat denzelven dat gedaan hebbende, daaruit bleek dat de slouen 
moeten worden hersteld op die plaatzen daar ze tevoren gelegen hebben. dat hij uit 
dien hoofde oordeelde dat zijn vader met de slou van Jan Kluit volstrekt niets te stellen 
heeft, om redenen dezelve altoos over het erf van Jan Kluit gelegen heeft, en niet zoo 
als de andere tusschen beide de erven is. 

Waarop gedelibereerd zijnde, werd aan Hendrik van Warendorp gezegt dat, al is 
het dat voormelde slou tevoren over het erf van Jan Kluit gelegen heeft, het hard voor 
die man zoude zijn, dat zulks op die voet weer wierd gebragt, dat het om alle 
moeijelijkheden voor te komen dus het beste is dat die slou nu werde gebragt, gelijk 
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de anderen, terwijl het besluit diesaangaande noch niet kan worden ingetrokken. 
Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 

Holland van Vrijdag den 17 Junij 1803 inh. aansch. dat voordaan alle huizen, waarin 
eenige landsontvangsten hoegenaamd geschieden, moeten worden vrijgehouden van 
alle militaire inquartiering, met last, aan hun die het zal aangaan, om zodanig krijgsvolk 
hetzij nationaal, hetzij vreemd, als anderzints, overeenkomstig eene kennelijke 
(minnelijke?) verdeeling in die huizen waar zodanige ontvangst geschied, zou moeten 
geinquartierd of gehuisvest worden, elders te besteeden in publieke logementen of 
herbergen, met vrijlating om de uitschotten of kosten daarover bij wege van contributie 
in redelijkheid in te vorderen van de respective Ontvangers, Commisen of Collecteurs, 
ten welker huizen of onder wiens directie de voorsz. Lands ontvangsten geschieden. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een missive van de Eerste commissaris voor de Fransche troupes in deze 
republiek van dato 24 Junij 1803, inh. aansch. dat aan de alleenreizende Fransche 
militairen in soldij dezer republiek, zooals voorheen zal worden gegeven de gewoone 
indemnite de route. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland, dato 6 Julij 1803 houdende aansch. dat in het toekomende ten dienste van 
de marcheerende en doortrekkende Fransche troupes op ieder rustplaats zullen 
werden gefourneerd vier wagens met twee paarden of twee met vier paarden, voor 
ieder battaillon of regiment cavallerij en dat dezelve wagens exactelijk zullen moeten 
teruggezonden worden aan het Gemeente Bestuur die dezelve heeft gefourneerd en 
de corpsen onder geen voorwendsel hoegenaamt zich zullen mogen veroorloven 
dezelve bij zich of terug te houden, alsmede dat de generaals en commandanten van 
de troupen worden verzogt strictelijk de hand te houden aan de executie van een 
maatregel waarvan het niet in acht nemen zeer groote inconvenienten zouden kunnen 
veroorzaken. 

Mede aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Bijeenkomst gehouden op Zaturdag den 30 Julij 
1803 ten einde het brandspuithuisje te besteden door den burger Bongers. 
Het bestek voorgelezen zijnde, was het gevolg, dat de burger van der Giessen 
aanmerking daarop maakte, daarin bestaande dat het niet ingevolge het besluit van 
de Municipaliteit was gemaakt en daarom protesteerde tegen de besteeding, hetwelk 
tot gevolge had dat men onverrigterzake scheide en aan de opgekomen baazen werd 
door de bode kennis gegeven dat de besteeding op die tijd geen voortgang zoude 
hebben, uit hoofde er iets was voorgevallen. 

Dan vervolgens is goedgevonden om van Halteren het bestek te laten maken, 
vermits Bongers ervoor bedankte en met reden dat de besteeding zal gescheiden op 
Woensdag den 10e Augustus 1803 des avonds 7 uuren, wordende de sec. gelast 
aanstaande Zondag diesaangaande nogmaals een bekendmaking te laten doen. 

Vermits de kerkenraad dezer dorpe goedvond om op Zondag den 24e Julij I.I. bij 
het aangaan van de openbare godsdienst wederom te luiden en wel met de groote 
klok, is geresolveerd, daar onverwijld kennis van te geven aan het Departementaal 
Bestuur van Holland, met dat gevolg dat den 28e dito werd ontfangen een extract uit 
het register der Besluiten van gemeld Bestuur genomen op Dingsdag den 26 Julij 
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tot gevolge had dat men onverrigterzake scheide en aan de opgekomen baazen werd 
door de bode kennis gegeven dat de besteeding op die tijd geen voortgang zoude 
hebben, uit hoofde er iets was voorgevallen.

Dan vervolgens is goedgevonden om van Halteren het bestek te laten maken, 
vermits Bongers ervoor bedankte en met reden dat de besteeding zal gescheiden op 
Woensdag den 10e Augustus 1803 des avonds 7 uuren, wordende de sec. gelast 
aanstaande Zondag diesaangaande nogmaals een bekendmaking te laten doen.

Vermits de kerkenraad dezer dorpe goedvond om op Zondag den 24e Julij l.l. bij 
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1803, inhoudende dat genoemd bestuur onze missive heeft onfangen en na 
deliberatie goedgevonden en verstaan dezelve in originali te stellen in handen van den 
kerkenraad dezer gemeente om daarop met terugzending te dienen van berigt en dat 
voorsz. kerkenraad tevens nader zal worden aangeschreven om zorge te dragen dat 
met het luiden nog der groote nog der kleine klok bij het aangaan van den openbare 
godsdienst niet werde voortgegaan, op poene van nadere dispositie. 

Waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 10e Augustus 1803 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
10e Augustus 1803 absent van Gink en van 
der Giessen. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

Is na deliberatie geresolveerd om vermits noch niemand iets tot herstel der slouen 
heeft aangewend als Frans van der Giessen, onverwijld voort te gaan om de nalatigen 
tot haar pligt te brengen, dewijl nu alle toegeeflijkheid gebruikt is, welke met 
mogelijkheid kan gebruikt worden, en werd de secretaris gecommitteerd 
eerstkomende Vrijdag met de procureur Schultz van Haegen over de verdere 
middelen van constrainte te spreeken. 

Voor de tweede maal nu bijeen zijnde om het brandpuithuisje te besteeden, werd 
het bestek door Van Halteren gemaakt overeenkomstig de besluiten dezer 
vergadering ter tafel gebragt, dog van Bongers vermeenende dat de kosten volgens 
het tweede bestek hooger zullen zijn, als volgens het eerste door hem gemaakt, en 
beide even voldoende aan het oogmerk, is unaniem geresolveert de baasen naar 
beide te laten inschrijven en het minste te kiezen, ten voordeele van het dorp, 
wordende Bongers verzogt het door hem gemaakte te halen, waaraan denzelve ook 
voldeed, worden voorts de baasen bovengeroepen en gevraagt of zij van oordeel 
waren dat het huisje na beide bestekken bijvoorbeeld gemaakt werdende evengoed in 
het vervolg aan het oogmerk zullen beeantwoorden, hetwelk door hun allen met ja 
werd beantwoord, wordende doe aan hun verzogt naar beide in te schrijvan. 

Waarvan het gevolg was dat H. Bongers inschreef voor No. 1 zijnde ingevolge het 
bestek van zijn vader L. Bongers f 86:19:- en voor No.2, zijnde dat van van Halteren f 
99:-:-. 
H. Schoemaker: No. 1 f 90:-:-, no. 2 f 102:-:- 
Pieter Visser: no. 1 f 86:-:-, no. 2 f 98:-:- 
H. van Moerkerken: no. 1 f 90:-:- no. 2 f 100:-;_ 
Voorts de metselaars als H. Blok no. 1 f 169:-:-, no. 2 f 172:-:- 
H. Uitterlinde no. 1 f 186:-:-, no. 2 f 189:-:- en 
Jan Uitterlinden no. 1 f 172 en no. 2 f 186. 

Waaruit bleek dat zij allen minder hadden ingeschreven op het bestek van Bongers 
als op dat van van Halteren en dat van de timmerlieden de minste was Pieter Visser, 
zijnde f 86:-:-, en van de metselaars Hendrik Blok, zijnde f 169:-:-. 

Waarop gedelibereerd en door Bongers een ruwe uitrekening gedaan en vrij accord 
bevonden zijnde, is geresolveerd hetzelve aan de minste inschrijvers te gunnen, 

1803, inhoudende dat genoemd bestuur onze missive heeft onfangen en na 
deliberatie goedgevonden en verstaan dezelve in originali te stellen in handen van den 
kerkenraad dezer gemeente om daarop met terugzending te dienen van berigt en dat 
voorsz. kerkenraad tevens nader zal worden aangeschreven om zorge te dragen dat 
met het luiden nog der groote nog der kleine klok bij het aangaan van den openbare 
godsdienst niet werde voortgegaan, op poene van nadere dispositie.

Waarna de verg. scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 10e Augustus 1803

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
10e Augustus 1803 absent van Gink en van 
der Giessen.

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

Is na deliberatie geresolveerd om vermits noch niemand iets tot herstel der slouen 
heeft aangewend als Frans van der Giessen, onverwijld voort te gaan om de nalatigen 
tot haar pligt te brengen, dewijl nu alle toegeeflijkheid gebruikt is, welke met 
mogelijkheid kan gebruikt worden, en werd de secretaris gecommitteerd 
eerstkomende Vrijdag met de procureur Schultz van Haegen over de verdere 
middelen van constrainte te spreeken.

Voor de tweede maal nu bijeen zijnde om het brandpuithuisje te besteeden, werd 
het bestek door Van Halteren gemaakt overeenkomstig de besluiten dezer 
vergadering ter tafel gebragt, dog van Bongers vermeenende dat de kosten volgens 
het tweede bestek hooger zullen zijn, als volgens het eerste door hem gemaakt, en 
beide even voldoende aan het oogmerk, is unaniem geresolveert de baasen naar 
beide te laten inschrijven en het minste te kiezen, ten voordeele van het dorp, 
wordende Bongers verzogt het door hem gemaakte te halen, waaraan denzelve ook 
voldeed, worden voorts de baasen bovengeroepen en gevraagt of zij van oordeel 
waren dat het huisje na beide bestekken bijvoorbeeld gemaakt werdende evengoed in 
het vervolg aan het oogmerk zullen beeantwoorden, hetwelk door hun allen met ja 
werd beantwoord, wordende doe aan hun verzogt naar beide in te schrijvan. 

Waarvan het gevolg was dat H. Bongers inschreef voor No. 1 zijnde ingevolge het 
bestek van zijn vader L. Bongers f 86:19:- en voor No.2, zijnde dat van van Halteren f 
99:-:-. 
H. Schoemaker: No. 1 f 90:-:-, no. 2 f 102:-:- 
Pieter Visser: no. 1 f 86:-:-, no. 2 f 98:-:- 
H. van Moerkerken: no. 1 f 90:-:- no. 2 f 100:-;_
Voorts de metselaars als H. Blok no. 1 f 169:-:-, no. 2 f 172:-:- 
H. Uitterlinde no. 1 f 186:-:-, no. 2 f 189:-:- en
Jan Uitterlinden no. 1 f 172 en no. 2 f 186.

Waaruit bleek dat zij allen minder hadden ingeschreven op het bestek van Bongers 
als op dat van van Halteren en dat van de timmerlieden de minste was Pieter Visser, 
zijnde f 86:-:-, en van de metselaars Hendrik Blok, zijnde f 169:-:-. 
 Waarop gedelibereerd en door Bongers een ruwe uitrekening gedaan en vrij accord 
bevonden zijnde, is geresolveerd hetzelve aan de minste inschrijvers te gunnen, 



waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend, de 17e Augustus 1803. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e Augustus 1803, absent Verijp en 
Bongers. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gecompareerd Aard van der Wulp, te kennen gevende dat er den verloopende 

nagt beesten bij hem in den tuin zijn geweest en vrugtboomen hadden bedorven, 
alsmede eenige bosschen vlas benadeeld, verzoekende daarin voorziening. 

Waarop gedelibereerd zijnde, werd aan van der Wulp gevraagd of hij niet 
weet wiens beesten het waren, waarop hij neen antwoorde, werdende doe aan hem 
gezegt dat er dan niets aan kan werden gedaan, maar het zijn zaak is om zodanige 
beesten als het weer gebeurd te kooijen, dat de bode altijd thuis en niet ver van de 
hand is. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland, van den 15 Julij 1803 inh. aanschr. dat het Staatsbewind heeft gearresteerd 
een tarif en bepalingen aangaande de distributie van vivres, fourages en brand aan de 
Bataafsche troupen, welke de volle rations daarvan genieten, wordende daarbij een 
exemplaar van de voorsz. tarif gezonden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Voormeld bestuur van de 
19e Julij 1803, houdende aansch. dat door het wetgevend lighaam is gestatueerd dat 
nopens den opbrengst der heffingen van den twee maal 80sten penning van de 
bezittingen in het voormalig gewest Holland in gemelde publicatien der Nationale 
Vergadering van den 12e October 1797 en 18 Januarij 1798 geen verder onderzoek 
zal plaatsgrijpen, en dat door de respective municipaliteiten aan de ingezetenen 
binnen een te bepaalde termijn de onder hun berustende duplicaat quitantien uit 
voornoemde heffingen met de enveloppes ongeopend moeten worden geextradeerd 
en de onafgehaalde verbrand, en daarvan tot het bekomen van decharges aan 
Thesaurier Generaal en Raden van Finantien behoorlijke declaratoiren gegeven. 
Aangen. zich overeenkomstig gemelde aansch. te gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het voornoemde bestuur van 
den 26 Julij 1803 houdende aansch. om  binnen den tijd van 4 weken na dato dezes 
aan commissarissen tot de militaire zaken uit gemeld bestuur in te zenden eene 
accurate opgave ten behoeve der doorpasseerende Fransche troupen, gepresteerde 
wagendiensten en dat daarbij behoord te worden gespecificeerd door wien, en ten 
welken einde dezelve zijn gebruikt, alsmede het getal der paarden, wagens, karren of 
andere middelen van transport, tevens met inzending van daarvoor af te gevene bons 
en bijvoeging eener lijst of notitie derzelve en ingevalle dezelve niet mogten zijn 
uitgereikt eene zooveel mogelijke gedetailleerde opgave op wiens last gemelde 
paarden, wagens enz. gerequireerd zijn, zullende bij aldien de gemelde opgaven 
binnen den hier voorgestelde tijd niet zijn ingekomen, het ervoor gehouden worden dat 
zodanige passage of requisitie geen plaats heeft gehad. Vermits zodanige requisitie 
tot nog toe hier geen plaats heeft gehad, is gem. aansch. aangenomen voor 
notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 

waarna de verg. scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend, de 17e Augustus 1803.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e Augustus 1803, absent Verijp en 
Bongers.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Is gecompareerd Aard van der Wulp, te kennen gevende dat er den verloopende 

nagt beesten bij hem in den tuin zijn geweest en vrugtboomen hadden bedorven, 
alsmede eenige bosschen vlas benadeeld, verzoekende daarin voorziening.

Waarop gedelibereerd zijnde, werd aan van der Wulp gevraagd of hij niet 
weet wiens beesten het waren, waarop hij neen antwoorde, werdende doe aan hem 
gezegt dat er dan niets aan kan werden gedaan, maar het zijn zaak is om zodanige 
beesten als het weer gebeurd te kooijen, dat de bode altijd thuis en niet ver van de 
hand is.

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland, van den 15 Julij 1803 inh. aanschr. dat het Staatsbewind heeft gearresteerd 
een tarif en bepalingen aangaande de distributie van vivres, fourages en brand aan de 
Bataafsche troupen, welke de volle rations daarvan genieten, wordende daarbij een 
exemplaar van de voorsz. tarif gezonden. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Voormeld bestuur van de 
19e Julij 1803, houdende aansch. dat door het wetgevend lighaam is gestatueerd dat 
nopens den opbrengst der heffingen van den twee maal 80sten penning van de 
bezittingen in het voormalig gewest Holland in gemelde publicatien der Nationale 
Vergadering van den 12e October 1797 en 18 Januarij 1798 geen verder onderzoek 
zal plaatsgrijpen, en dat door de respective municipaliteiten aan de ingezetenen 
binnen een te bepaalde termijn de onder hun berustende duplicaat quitantien uit 
voornoemde heffingen met de enveloppes ongeopend moeten worden geextradeerd 
en de onafgehaalde verbrand, en daarvan tot het bekomen van decharges aan 
Thesaurier Generaal en Raden van Finantien behoorlijke declaratoiren gegeven.
Aangen. zich overeenkomstig gemelde aansch. te gedragen.

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het voornoemde bestuur van 
den 26 Julij 1803 houdende aansch. om binnen den tijd van 4 weken na dato dezes 
aan commissarissen tot de militaire zaken uit gemeld bestuur in te zenden eene 
accurate opgave ten behoeve der doorpasseerende Fransche troupen, gepresteerde 
wagendiensten en dat daarbij behoord te worden gespecificeerd door wien, en ten 
welken einde dezelve zijn gebruikt, alsmede het getal der paarden, wagens, karren of 
andere middelen van transport, tevens met inzending van daarvoor af te gevene bons 
en bijvoeging eener lijst of notitie derzelve en ingevalle dezelve niet mogten zijn 
uitgereikt eene zooveel mogelijke gedetailleerde opgave op wiens last gemelde 
paarden, wagens enz. gerequireerd zijn, zullende bij aldien de gemelde opgaven 
binnen den hier voorgestelde tijd niet zijn ingekomen, het ervoor gehouden worden dat 
zodanige passage of requisitie geen plaats heeft gehad. Vermits zodanige requisitie 
tot nog toe hier geen plaats heeft gehad, is gem. aansch. aangenomen voor 
notificatie.

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 



van Holland van den 9 Aug. 1803 inh. aansch. dat op het berigt der kerkenraad van 
's Gravendeel, Leer-Ambagt en Wieldrecht betreklijk het luiden met de groote klok bij 
het aangaan van den openbare godsdienst den 24e Julij is goedgevonden en 
verstaan dezelve kerkenraad bij extract kennis te geven dat gemeld bestuur in hun 
berigt berust in het vaste vertrouwen dat dezelve kerkenraad volgens hetgeen zij in het 
gemelde berigt zeggen, zig zorgvuldig zal wagten om voor het vervolg noch met de 
groote, noch met de kleine klok bij het aangaan van de godsdient te luiden. Aangen. 
voor notificatie. 

Is gel. een request van Gerrit Smits als in huwelijk hebbende Adriaantje Havelaar, 
wonende onder Strijen, inhoudende verzoek dat het deze verg. gelieve te behagen de 
voogden in den boedel van wijlen Matthijs Havelaar te authoriseeren en te 
qualificeeren en voor zooveel desnoods gelasten om de revenuen der gelden aan 
zijne stiefdogter Bastiaantje Dekker opgekomen en aanbestorven uit de gemelde 
boedel van Matthijs Havelaar jaarlijks aan hem suppliant in zijne betrekking als 
stiefvader, en voor zooveel desnoods aan zijne huisvrouw Adriaantje Havelaar 
alsmede van gemelde Bastiaantje Dekker uit te keeren en ter handen te stellen, ten 
einde daaruit dezelve voor zooverrre strekken kan te alimenteeren en zulks van het 
overlijden van voorn. Matthijs Havelaar af, totdat dezelve zal zijn 25 jaren of eerder uit 
de opvoeding en alimentatie van hem suppliant en zijne huisvrouw zal zijn ontslagen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, en de secretaris informatie gevende dat hij de 
voogden heeft gesproken en dezelve er zeer voor zijn dat hem het gedaan verzoek 
werd geaccordeerd, is goedgevonden, en verstaan, den suppliant zijn verzoek te 
accordeeren en de gemelde voogden tot het uitoeffenen daarvan te authoriseeren, en 
qualificeeren. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 24e Augustus 1803, de vergadering bijeen zijnde, is 
gelezen een missive van Sander Bikkers, geschreven aan de secretaris den 16 
Augustus 1803, en inhoudende kennisgeving dat de nieuwe brandspuit en zuigpomp 
volkomen gereed zijn en daar alleen nog maar ontbreekt dat hij de wielen daar 
aanbrenge en zie of dezelve in alle standen behoorlijk draaijen en dat hij tot dat einde 
dezelve nodig heeft, verzoekende dus dat men hem gezegde wielen zoo spoedig 
mogelijk toezend en teevens dat hem twee a drie dagen voordat 't de Municip. of 
derzelver commissie zoude convenieeren om de werken te zien probeeren, mogen 
weten alzoo hij twee a drie dagen nodig heeft om op de gestelde tijd van de overkomst 
der municipaliteit alles voor de hand en gereed te hebben. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om overmorgen met de marktschuit 
de wielen te verzenden, alsmede om de spuit niet te Rotterdam, maar hier te 
probeeren, alzoo Bongers meende dat het afgesproken was zulks te doen daar men 
verkoos, dog ingeval men het hier verkoos te doen, Bikkers zoude moeten overkomen 
en hem die kosten zouden moeten werden betaald. Voorts dat Bongers, dewelke 
zulks op zig nam, eerstkomende zondag een reisje naar Rotterdam zal doen, ten 
einde met Bikkers finaal af te spreken, wegens het probeeren van dezelve en de tijd 
wanneer, hetwelk uit hoofde der thans plaats hebbende drukte in de vlasserij het best 
zal komen in het midden der week, hetzij Dingsdag, Woensdag of Donderdag, 
werdende de sec. gelast met de wielen een brief te zenden met kennis geving dat 
Bongers Zondag zal overkomen om met hem finaal af te spreeken. 

van Holland van den 9 Aug. 1803 inh. aansch. dat op het berigt der kerkenraad van 
's Gravendeel, Leer-Ambagt en Wieldrecht betreklijk het luiden met de groote klok bij 
het aangaan van den openbare godsdienst den 24e Julij is goedgevonden en 
verstaan dezelve kerkenraad bij extract kennis te geven dat gemeld bestuur in hun 
berigt berust in het vaste vertrouwen dat dezelve kerkenraad volgens hetgeen zij in het 
gemelde berigt zeggen, zig zorgvuldig zal wagten om voor het vervolg noch met de 
groote, noch met de kleine klok bij het aangaan van de godsdient te luiden. Aangen. 
voor notificatie.

Is gel. een request van Gerrit Smits als in huwelijk hebbende Adriaantje Havelaar, 
wonende onder Strijen, inhoudende verzoek dat het deze verg. gelieve te behagen de
voogden in den boedel van wijlen Matthijs Havelaar te authoriseeren en te 
qualificeeren en voor zooveel desnoods gelasten om de revenuen der gelden aan 
zijne stiefdogter Bastiaantje Dekker opgekomen en aanbestorven uit de gemelde 
boedel van Matthijs Havelaar jaarlijks aan hem suppliant in zijne betrekking als 
stiefvader, en voor zooveel desnoods aan zijne huisvrouw Adriaantje Havelaar 
alsmede van gemelde Bastiaantje Dekker uit te keeren en ter handen te stellen, ten 
einde daaruit dezelve voor zooverrre strekken kan te alimenteeren en zulks van het 
overlijden van voorn. Matthijs Havelaar af, totdat dezelve zal zijn 25 jaren of eerder uit 
de opvoeding en alimentatie van hem suppliant en zijne huisvrouw zal zijn ontslagen.

Waarop gedelibereerd zijnde, en de secretaris informatie gevende dat hij de 
voogden heeft gesproken en dezelve er zeer voor zijn dat hem het gedaan verzoek 
werd geaccordeerd, is goedgevonden, en verstaan, den suppliant zijn verzoek te 
accordeeren en de gemelde voogden tot het uitoeffenen daarvan te authoriseeren, en 
qualificeeren.

Waarna de vergadering scheide.

Den 24e Augustus 1803, de vergadering bijeen zijnde, is 
gelezen een missive van Sander Bikkers, geschreven aan de secretaris den 16 
Augustus 1803, en inhoudende kennisgeving dat de nieuwe brandspuit en zuigpomp 
volkomen gereed zijn en daar alleen nog maar ontbreekt dat hij de wielen daar 
aanbrenge en zie of dezelve in alle standen behoorlijk draaijen en dat hij tot dat einde 
dezelve nodig heeft, verzoekende dus dat men hem gezegde wielen zoo spoedig 
mogelijk toezend en teevens dat hem twee a drie dagen voordat 't de Municip. of 
derzelver commissie zoude convenieeren om de werken te zien probeeren, mogen 
weten alzoo hij twee a drie dagen nodig heeft om op de gestelde tijd van de overkomst 
der municipaliteit alles voor de hand en gereed te hebben.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om overmorgen met de marktschuit 
de wielen te verzenden, alsmede om de spuit niet te Rotterdam, maar hier te 
probeeren, alzoo Bongers meende dat het afgesproken was zulks te doen daar men 
verkoos, dog ingeval men het hier verkoos te doen, Bikkers zoude moeten overkomen 
en hem die kosten zouden moeten werden betaald. Voorts dat Bongers, dewelke 
zulks op zig nam, eerstkomende zondag een reisje naar Rotterdam zal doen, ten 
einde met Bikkers finaal af te spreken, wegens het probeeren van dezelve en de tijd 
wanneer, hetwelk uit hoofde der thans plaats hebbende drukte in de vlasserij het best 
zal komen in het midden der week, hetzij Dingsdag, Woensdag of Donderdag, 
werdende de sec. gelast met de wielen een brief te zenden met kennis geving dat 
Bongers Zondag zal overkomen om met hem finaal af te spreeken.



Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland, dato 16 Aug. 1803, inh. aansch. om  met de meeste spoed op den voet der 
publicatie van 8 Aug. I.I. de nodige lijsten der contribuabele ingezetenen te formeeren 
en aan de aan te stellen Commissien van Toezigt te overhandigen, deswegen met de 
thans subsisteerende commissien voor zooveel desnoods de concert (consent) 
gaande. Aangen. zig daarna te gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van voormeld Bestuur dato 23 Aug. 
I.I. inh. aansch. om  verdagt te zijn dat het zoude kunnen gebeuren dat door of 
vanwege de commandeerende generaals aan dit bestuur aanvrage werd gedaan om 
eenige schepen of vaartuigen in gereedheid te houden tot het aanbrengen of 
vervoeren van troupen, ammunitie enz. ten einde hetzelve alsdan daaraan ook 
dadelijk zoude kunnen voldoen. Aangen. voor notificatie. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 31e Augustus 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
31 Augustus 1803. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De schout geeft kennis dat hij verscheidene klagten heeft bekomen over hetgeen er 
tusschen Maandag en Dinsdagnagt in Beverens Hoek bij Dirk Smaal is voorgevallen 
met het scheepsvolk, daarin bestaande dat zij tot middernacht hebben zitten zuipen, 
en voorts zoveel beweging gemaakt, dat de buuren van schrik en vrees opstonden, 
niet wistende wat er te doen was, alsmede dat er eenige bij de wed. Dirk Klijnjan tegen 
de schoor welke voor het huis staat, zijn opgekloutert, door het dak geklommen en 
voorts op de zolder zijn gekomen, welke zolder zeer slecht zijnde, veroorzaakte dat er 
twee doorvielen op de vloer, hetwelk een zeer groote schrik en ontsteltenis 
veroorzaakte voor degenen die in huis waren, vermits dezelven gerust ligden te 
slapen, mitsgaders dat zij zoo onvoorzichtig met vuur hebben geleefd dat het bijna 
een wonder is dat er geen ongeluk van gekomen is en dat hij om alle die redenen Dirk 
Smaal voor deze vergadering tegen half agt uren heeft doen dagvaarden. 

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde dat de wet, welke verbied 
te tappen des avonds na tien uren op verbeurte van intrekking der actens door Dirk 
Smaal al zo menigmaal is overtreden, is goedgevonden en verstaan om zijn actens 
voor zes weken in te trekken en daarvan kennis te geven aan de bailliuw. 

Intusschen compareerde Dirk Smaal en hem wierden de redenen van zijn citatie 
alsmede genoemd besluit te kennen gegeven, met dat gevolg dat hij zeer brutaal was 
en zeide, zijn actes niet te zullen bezorgen ter secretarie (hetwelk hem gezegt was 
morgen te moeten doen) vermits hij niet in staat was om het volk weg te krijgen om 
tien uuren enz. 

De schout en secretaris nemen op zich om er overmorgen kennis van te geven aan 
de bailluw te Strijen. Edog, uit hoofde van de smeekingen en goede belofte van de 
vrouw van Dirk Smaal is de volgende dag het gemelde besluit ingetrokken en ze 
ernstig aangezegt dat zij konde staat maken dat dit de laatste is en dus nu moest 
zorgen op haar hoede te zijn. 

Is gecompareerd Pierre le Brun, te kennen gevende de ongelukkige staat waarin hij 
zig thans bevind, namelijk dat zijn huisje is afgebrand en daarom verzoekt permissie 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland, dato 16 Aug. 1803, inh. aansch. om met de meeste spoed op den voet der 
publicatie van 8 Aug. l.l. de nodige lijsten der contribuabele ingezetenen te formeeren 
en aan de aan te stellen Commissien van Toezigt te overhandigen, deswegen met de 
thans subsisteerende commissien voor zooveel desnoods de concert (consent) 
gaande. Aangen. zig daarna te gedragen.

Is gel. een extract uit het register der resolutien van voormeld Bestuur dato 23 Aug. 
l.l. inh. aansch. om verdagt te zijn dat het zoude kunnen gebeuren dat door of 
vanwege de commandeerende generaals aan dit bestuur aanvrage werd gedaan om 
eenige schepen of vaartuigen in gereedheid te houden tot het aanbrengen of 
vervoeren van troupen, ammunitie enz. ten einde hetzelve alsdan daaraan ook 
dadelijk zoude kunnen voldoen. Aangen. voor notificatie.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 31e Augustus 1803.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag den 
31 Augustus 1803.

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De schout geeft kennis dat hij verscheidene klagten heeft bekomen over hetgeen er 
tusschen Maandag en Dinsdagnagt in Beverens Hoek bij Dirk Smaal is voorgevallen 
met het scheepsvolk, daarin bestaande dat zij tot middernacht hebben zitten zuipen, 
en voorts zoveel beweging gemaakt, dat de buuren van schrik en vrees opstonden, 
niet wistende wat er te doen was, alsmede dat er eenige bij de wed. Dirk Klijnjan tegen 
de schoor welke voor het huis staat, zijn opgekloutert, door het dak geklommen en 
voorts op de zolder zijn gekomen, welke zolder zeer slecht zijnde, veroorzaakte dat er 
twee doorvielen op de vloer, hetwelk een zeer groote schrik en ontsteltenis 
veroorzaakte voor degenen die in huis waren, vermits dezelven gerust ligden te 
slapen, mitsgaders dat zij zoo onvoorzichtig met vuur hebben geleefd dat het bijna 
een wonder is dat er geen ongeluk van gekomen is en dat hij om alle die redenen Dirk 
Smaal voor deze vergadering tegen half agt uren heeft doen dagvaarden.

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde dat de wet, welke verbied 
te tappen des avonds na tien uren op verbeurte van intrekking der actens door Dirk 
Smaal al zo menigmaal is overtreden, is goedgevonden en verstaan om zijn actens 
voor zes weken in te trekken en daarvan kennis te geven aan de bailliuw.

Intusschen compareerde Dirk Smaal en hem wierden de redenen van zijn citatie 
alsmede genoemd besluit te kennen gegeven, met dat gevolg dat hij zeer brutaal was 
en zeide, zijn actes niet te zullen bezorgen ter secretarie (hetwelk hem gezegt was 
morgen te moeten doen) vermits hij niet in staat was om het volk weg te krijgen om 
tien uuren enz.

De schout en secretaris nemen op zich om er overmorgen kennis van te geven aan 
de bailluw te Strijen. Edog, uit hoofde van de smeekingen en goede belofte van de 
vrouw van Dirk Smaal is de volgende dag het gemelde besluit ingetrokken en ze 
ernstig aangezegt dat zij konde staat maken dat dit de laatste is en dus nu moest 
zorgen op haar hoede te zijn.

Is gecompareerd Pierre le Brun, te kennen gevende de ongelukkige staat waarin hij 
zig thans bevind, namelijk dat zijn huisje is afgebrand en daarom verzoekt permissie 



om te mogen collecteeren, hier op deze plaats en op eenige dorpen in dezen waard. 
Waarop hem ten antwoord werd gegeven dat hij in de eerste plaats verpligt is bij 

zijn kerkgenootschap zig te vervoegen en daar zijn nood te kennen geven, met 
verzoek om eenigerlei ondersteuning, dat hij dit gedaan hebbende zich bij de schout 
moet vervoegen en hem den uitslag daarvan melden, dat men dan zal zien wat eraan 
te doen is. Dat hij intusschen moet onder 't oog houden dat 't de Municipaliteit indien 
hij geen beter huisje kan bouwen als hij gehad heeft, volstrekt niet kan permitteeren 
om weder te bouwen, vermits het geheele dorp er aan hangt en voorzeker de geheele 
burgerij zich daartegen zoude opponeeren, werdende hem verder gezegt dat hij het 
declaratoir, hetwelk hij hadde verzogt ten bewijze aan zijn kerkgenootschap dat hij 
afgebrand is, morgen bij de secretaris kan krijgen. 

Bongers doet rapport van zijne commissie daarin bestaande dat hij zich I.I. Zondag 
bij de brandspuitmaker heeft vervoegd en te kennen gegeven hetgeen hij in last had, 
namelijk dat de Municip. geresolveert was om de spuit alhier te probeeren, dat hij 
daarop geantwoord hadde, dat zulks tegen het contract streed, vermits hetzelve 
dicteerde dat de spuit te Rotterdam moet worden beproeft en niet te 's Gravendeel, 
dog dat hij daarvan in zoverre wel wil afzien en op 's Gravendeel komen om hem te 
probeeren, dog dat de betaling moet gescheiden eer hij van Rotterdam gaat, wanneer 
hij te 's Gravendeel moet komen ten voorsz. einde dan zijn zoon moet medebrengen, 
daar hij volstrekt met zijn tween moet zijn en die kosten en daggelden hem moeten 
werden betaald. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om genoemde redenen de spuit te 
Rotterdam te probeeren, vermits men dezelve niet gaarne zou betalen voor en aleer 
men zeker weet dat hij in order is, en voorts geresolveerd, alzo schipper de Groot 
aanstaande Zondag en agt dagen zijnde den 11e september op Rotterdam moet 
varen, des Maandags daaraanvolgende, zijnde de 12e september de spuit te 
beproeven en ten dien einde des maandagsmorgens vroeg hem van hier rijden, 
zullende de schout met een schepen, alsmede de adsistent Pieter Vervoorn, die vrij 
kundig is in het behandelen der brandspuit, mitsgaders een persoon uit Dordt die de 
kundigheid bezit of alles goed en in order is, die reis aannemen, terwijl Vervoorn het 
dorp dat plaisier zal doen, dat hij die commissie met zijn rijdtuig zal rijden, werdende 
de sec. gelast Bikkers per missive kennis te geven dat er op maandag den 11 Sept. 
des voorm. 10 uuren een commissie uit de Municip. bij hem zal zijn ten voorsz. einde. 
Waarna de verg. scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 4 Sept. 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Zondag den 4e 
September 1803. 

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

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 31e Aug. 1803, inhoudende dat het gemeld bestuur, bij absentie van 
het Departementaal Bestuur van Holland op de missive dezer vergadering van 18 
Aug. I.I. besloten heeft het gemeentebestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambagt te 
authoriseeren en qualificeeren omme de kosten, veroorzaakt werdende door het in 
order brengen der slouen en waterleidingen dezen dorpe, ten spoedigsten van de 
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onwilligen of nalatigen bij parate executie promptelijk in te vorderen. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveert aan de procureur Schultz van Haegen 

zulks aan te schrijven met verzoek om nu zoo spoedig mogelijk de nalatigen tot haar 
pligt te brengen, werdende de secretaris daartoe gelast. 

De schout geeft kennis dat hij in de stad zich geinformeerd heeft naar een geschikt 
persoon om de nieuwe brandspuit te examineeren en dat hem daartoe is opgegeven 
de koperslager Van Beusekom. Waarop werd geresolveert dat de secretaris 
aanstaande Vrijdag zal vernemen of die man bereid is dat werk te verrigten tegen een 
behoorlijk salaris. Zo ja, dan met hem af spreeken dat hij op 's Gravendeel maandags-
morgens zal komen, dan of hij aan de Blaaupoort zig zal vervoegen, 't welk te voren 
met Vervoorn moet bepaald worden hoe hij de route zal nemen, over Puttershoek of 
over Zwijndrecht en zoo hij niet kan, alsdan het te vragen aan de stadstimmerman. 

Vervolgens zegt de schout, vermits er vastgesteld is dat de te kort komende gelden 
voor de brandspuit zullen worden genegotieerd, het nu de vraag is of de vergadering 
verkiest dat hij dezelve zal bezorgen tegen een behoorlijke interest ofwel dat het door 
een ander gedaan word, waarop de vergadering hetzelve aan de schout ter bezorging 
overgeeft. 

Is gel. een extract uit het Register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 25 Aug. 1803, houdende aanschrijving terwijl bij besluit van het 
Departementaal Bestuur de benoeming der Commissie van Teozicht over de belasting 
van 2 % op de bezittingen, aan de regeringens der hoofdplaatzen van ider district is 
opgedragen, 
1° dat dezelve regeeringen werden geauthoriseerd om tot die commissien in de eerste 

plaats te benoemen en aan te stellen de tegenwoordig fungerende 
districtsgecommitteerden tot de 8 en 25-jarige heffingen en om wanneer Een of 
meer van dezelve zich daarvan mochten excuseeren, en de redenen van die 
weigering door dezelve regeeringen gegrond mogten geoordeeld worden, alsdan 
daartoe te benoemen stedelijke of plaatselijke regenten, ambtenaren of andere 
geschikte personen, en om zodra de door hun benoemde commissien 
geconstitueerd zullen zijn, daarvan dadelijk aan gemeld bestuur kennis te geven, 
alsmede om dezelve commissien van de nodige localen te voorzien en voorts in 
alles de behulpzame hand te bieden. 

2° dat de gemelde regeeringen met overleg van de door hun benoemde commissien 
van Toezigt dezelve van de nodige kisten, conform het 23 art. der Publ. van den 8 
Aug. I.I. zullen voorzien, en daartoe emploijeeren daar zodanige kisten als uit 
hoofde van de te voren plaats gehad hebbende belastingen in den haren alsnog 
voorhanden mogten zijn, en voor deze heffing geschikt met verdere authorisatie om 
voor zo verre geene geschikte kisten mogten voorhanden zijn, dezelve dadelijk op 
de menageuste wijze ten koste van den lande aan te schaffen of te doen ver-
vaardigen of veranderen voor deze heffing gebruikbaar te maken en de kosten 
behoorlijk geverefieerd door dezelve commissien op hare in te leveren declaratien 
aan den lande in rekening te doen brengen. 

3° dat de commissien van toezicht door de gemelde regeringen moeten worden 
beëedigd op een instructie waarvan een exemplaar door genoemd Gedeputeerd 
Bestuur nevens gemeld extract is toegezonden. 

4° eindelijk dat aan genoemde regeeringen, benevens extract dezer een exemplaar 
der publ. van den 8e dezer alsmede van de verdeeling van het departement in 
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districten en van de instrucite, mitsgaders een provisioneel gedeelte der gedrukte 
formulieren onder adres van de voorsz. regeering zal gezonden worden aan 
gemelde Commissien van Toezicht over ider district, met verzoek aan gemelde 
regeeringen om datzelve aan de door hun aangestelde commissien ter hand te 
stellen en wijders met aanschrijving aan dezelve commissien om ingevalle het aan 
haar toegezonden getal formulieren voor hun district niet toereikende mocht zijn, 
zich ter bekoming van het zo na mogelijk benodigd getal exemplaren aan de Staats 
Drukkerij te adresseeren. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten 
1° de leden van de districtcommissie betreklijk de 8 en 25- jarige Heffingen staande de 

vergadering te ontbieden hun van gemelde aansch. te informeeren, aan te stellen 
en te beëedigen. Hetwelk geschiede. 

2° Is met overleg van de aangestelde commissie van toezicht betrekkelijke de kisten 
goedgevonden en verstaan, de kist gebruikt werdende bij de district-
sgecommitteerden tot de 8 en 25- jarige heffingen, gebruikbaar te maken voor deze 
heffing, om het geld daarin te storten en voor te papieren te gebruiken een kistje te 
voren gediend hebbende tot het ophalen van enveloppes, indifferente geldheffingen 
en daarin ook die verandering te maken, als nodig zal bevonden worden te 
behoren, werdende Bongers verzogt het een en ander mede te bewerkstelligen. 
Hetwelk denzelve op zig nam. 

3° Eindelijk is besloten datgene hetwelk zal worden toegezonden aan den directeur 
der staatsdrukkerij ter hand te stellen aan de commissie van toezicht. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent de 14e September 1803. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 14e 
September 1803. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De vergadering bijeen zijnde ten einde de lijst te formeeren van alle de 

contribuabelen binnen deze jurisictie overeenkomstig de publicatie van 8 Augustus I.I. 
ging men daartoe over. Dezelve zoverre afgedaan zijnde, als het dorp betrof, werd de 
secretaris gequalificeerd het overige op denzelve voet af te doen. Waarmede dit werk 
werd voltooid. 

Stonden binnen de burgers J. P. Uitterlinden, Bastiaan M. Naaktgeboren, en Willem 
van der Linden, te kennen gevende de vrees welke hun bezield voor een ongeluk, 
betreklijk de huizingen van Arij van Sintruijen, vermits daarin veel arme menschen 
woonen dewelke niet anders te branden hebben dan ruwe stoffen, en de 
schoorsteenen van zommige dier wooningen daartoe niet geschikt zijn, alsmede dat er 
door een inwoonder van dezelve een voer zaatstroo voor zijnen brand is opgedaan, 
hetwelk een en ander een regtmatige vrees aanijaagt en waarom zij verzoeken dat 
daar in zooveel mogelijk werde voorzien. 

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd Arij van Sintruijen tegen den 
eerstvolgende regtdag te dagvaarden om hem eens ernstig over het voorschreevene, 
alsmede over de waterloosing te onderhouden, wordende voormelde burgers verzogt 
alsdan bij de hand te blijven om ingeval hunne prezentie nodig geoordeeld wierd 
daarvan te kunnen gebruik maken. 

districten en van de instrucite, mitsgaders een provisioneel gedeelte der gedrukte 
formulieren onder adres van de voorsz. regeering zal gezonden worden aan 
gemelde Commissien van Toezicht over ider district, met verzoek aan gemelde 
regeeringen om datzelve aan de door hun aangestelde commissien ter hand te 
stellen en wijders met aanschrijving aan dezelve commissien om ingevalle het aan 
haar toegezonden getal formulieren voor hun district niet toereikende mocht zijn, 
zich ter bekoming van het zo na mogelijk benodigd getal exemplaren aan de Staats 
Drukkerij te adresseeren.

Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten 
1° de leden van de districtcommissie betreklijk de 8 en 25- jarige Heffingen staande de 

vergadering te ontbieden hun van gemelde aansch. te informeeren, aan te stellen 
en te beëedigen. Hetwelk geschiede.

2° Is met overleg van de aangestelde commissie van toezicht betrekkelijke de kisten
goedgevonden en verstaan, de kist gebruikt werdende bij de district-
sgecommitteerden tot de 8 en 25- jarige heffingen, gebruikbaar te maken voor deze 
heffing, om het geld daarin te storten en voor te papieren te gebruiken een kistje te 
voren gediend hebbende tot het ophalen van enveloppes, indifferente geldheffingen 
en daarin ook die verandering te maken, als nodig zal bevonden worden te 
behoren, werdende Bongers verzogt het een en ander mede te bewerkstelligen. 
Hetwelk denzelve op zig nam.

3° Eindelijk is besloten datgene hetwelk zal worden toegezonden aan den directeur 
der staatsdrukkerij ter hand te stellen aan de commissie van toezicht.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent de 14e September 1803.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 14e 
September 1803.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De vergadering bijeen zijnde ten einde de lijst te formeeren van alle de

contribuabelen binnen deze jurisictie overeenkomstig de publicatie van 8 Augustus l.l. 
ging men daartoe over. Dezelve zoverre afgedaan zijnde, als het dorp betrof, werd de 
secretaris gequalificeerd het overige op denzelve voet af te doen. Waarmede dit werk 
werd voltooid.

Stonden binnen de burgers J. P. Uitterlinden, Bastiaan M. Naaktgeboren, en Willem 
van der Linden, te kennen gevende de vrees welke hun bezield voor een ongeluk, 
betreklijk de huizingen van Arij van Sintruijen, vermits daarin veel arme menschen 
woonen dewelke niet anders te branden hebben dan ruwe stoffen, en de 
schoorsteenen van zommige dier wooningen daartoe niet geschikt zijn, alsmede dat er 
door een inwoonder van dezelve een voer zaatstroo voor zijnen brand is opgedaan, 
hetwelk een en ander een regtmatige vrees aanijaagt en waarom zij verzoeken dat 
daar in zooveel mogelijk werde voorzien.

Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd Arij van Sintruijen tegen den 
eerstvolgende regtdag te dagvaarden om hem eens ernstig over het voorschreevene, 
alsmede over de waterloosing te onderhouden, wordende voormelde burgers verzogt 
alsdan bij de hand te blijven om ingeval hunne prezentie nodig geoordeeld wierd 
daarvan te kunnen gebruik maken.



Vermits de herbergiers Dirk Smaal en David Schreiber, de slagter Salomon Levi 
Cohen en de winkelier Jan van Strijen zich wederom schuldig hebben gemaakt aan de 
overtreding der publicatie betrekkelijk het tappen en verkopen des zondags, is 
geresolveerd dezelve persoonen door de bode te laten aanzeggen om zich daarvoor 
in het vervolg te wagten, op poene als bij den wet is bepaald. Waarna de vergadering 
scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 21e September 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e 
september 1803. 

De notulen der voorg. verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekend. 
Zijn gecompareerd vier burgers dezer dorpe te kennen gevende dat zij zich 

genoodzaakt vinden haar te beklagen over het onvoorzichtig te werk gaan met vuur, 
vooral daar zij hebben gezien dat 'er in de timmerwinkels gerookt word, iets dat zij 
begrepen geheel onvoorzichtig te zijn en daar ligtelijk een ongeluk van zoude kunnen 
komen, alsmede dat 'er in de droogputten bij zommige tot den avond werd gestookt, 
hetwelk ook tegen de wet strijd. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd provisioneel een publicatie te doen 
waarbij het geheele brandreglement word gerenoveerd en bijzonder die artijkelen 
welke bepalen hoe lange de ambachtslieden op hun werk mogen rooken, alsmede dat 
het vuur des namiddags een uur uit de droogputten moet zijn, wordende de secretaris 
daartoe gelast. 

Is gecompareerd de wed. C. Verijp, te kennen gevende dat zij aan Jan van Strijen 
heeft geleend 5 Zeeuwse Rijksdaalders, dat zij hem daarover meermalen heeft 
aangesproken, dog dat hij het ontkent, waarover zij hem nu heeft laten dagvaarden. 

Dezelfde gecompareerd zijnde, werd het vorenstaande aan hem gezegt, dog hij 
ontkende zulks, zeggende dat hij er althans niets van weet, dat hij door haar meer dan 
eens erover was aangesproken en ook vernomen hadde dat zij er veel praats van 
maakte, dog dat hem zulks zeer begon te verveelen en hij gaarne zoude zien dat het 
niet meer gebeurde, maar indien zij hem met schrift of getuigen kan bewijzen dat het 
waarheid is, hij gereed is dezelve ten eersten te betalen. Dog zoo niet, hij haar 
verzoekt er niet meer over te spreken, ten einde zig voor schade te wagten. 
Waarmede deze zaak een einde nam en zij beiden vertrokken. 

Is gecompareerd Arij van Sintruijen als gedagvaard uit hoofde van klagten over het 
stooken van ruwen brand en de slegte gesteldheid van zommige schoorstenen in de 
wooningen welke hij verhuurd, breeder omschreven in de notulen der voorgaande 
vergadering. 

Dezelfde gecompareerd en het vorenstaande hem ernstig onder den aandagt 
gebragt zijnde, zeide bereid te zijn om alles wat gevaarlijk is zooveel mogelijk te 
verbeteren, waarop hem werd gezegt, dat hij althans in zijn keetje hetwelk hij verhuurt, 
geen ruwen brand mag laten stoken en dat er voor het overige inspectie zal worden 
genomen, wordende hem bij deze gelegenheid ook onder het oog gebracht het 
openen der buis voor de waterloosing van de straat. 

Is gecompareerd Adriaan Verhoeven, als gedagvaard door den vendumeester, uit 
hoofde hij borg gebleven zijnde voor Teunis Aardoom, voor eenige koopjes hout en 
die niet betalende hem tot de betaling voor het einde dezer week wilde hebben 

Vermits de herbergiers Dirk Smaal en David Schreiber, de slagter Salomon Levi 
Cohen en de winkelier Jan van Strijen zich wederom schuldig hebben gemaakt aan de 
overtreding der publicatie betrekkelijk het tappen en verkopen des zondags, is 
geresolveerd dezelve persoonen door de bode te laten aanzeggen om zich daarvoor 
in het vervolg te wagten, op poene als bij den wet is bepaald. Waarna de vergadering 
scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 21e September 1803.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e 
september 1803.

De notulen der voorg. verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekend.
Zijn gecompareerd vier burgers dezer dorpe te kennen gevende dat zij zich 

genoodzaakt vinden haar te beklagen over het onvoorzichtig te werk gaan met vuur, 
vooral daar zij hebben gezien dat 'er in de timmerwinkels gerookt word, iets dat zij 
begrepen geheel onvoorzichtig te zijn en daar ligtelijk een ongeluk van zoude kunnen 
komen, alsmede dat 'er in de droogputten bij zommige tot den avond werd gestookt, 
hetwelk ook tegen de wet strijd.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd provisioneel een publicatie te doen 
waarbij het geheele brandreglement word gerenoveerd en bijzonder die artijkelen 
welke bepalen hoe lange de ambachtslieden op hun werk mogen rooken, alsmede dat 
het vuur des namiddags een uur uit de droogputten moet zijn, wordende de secretaris 
daartoe gelast.

Is gecompareerd de wed. C. Verijp, te kennen gevende dat zij aan Jan van Strijen 
heeft geleend 5 Zeeuwse Rijksdaalders, dat zij hem daarover meermalen heeft 
aangesproken, dog dat hij het ontkent, waarover zij hem nu heeft laten dagvaarden.

Dezelfde gecompareerd zijnde, werd het vorenstaande aan hem gezegt, dog hij 
ontkende zulks, zeggende dat hij er althans niets van weet, dat hij door haar meer dan 
eens erover was aangesproken en ook vernomen hadde dat zij er veel praats van 
maakte, dog dat hem zulks zeer begon te verveelen en hij gaarne zoude zien dat het 
niet meer gebeurde, maar indien zij hem met schrift of getuigen kan bewijzen dat het 
waarheid is, hij gereed is dezelve ten eersten te betalen. Dog zoo niet, hij haar 
verzoekt er niet meer over te spreken, ten einde zig voor schade te wagten. 
Waarmede deze zaak een einde nam en zij beiden vertrokken.

Is gecompareerd Arij van Sintruijen als gedagvaard uit hoofde van klagten over het 
stooken van ruwen brand en de slegte gesteldheid van zommige schoorstenen in de 
wooningen welke hij verhuurd, breeder omschreven in de notulen der voorgaande 
vergadering.

Dezelfde gecompareerd en het vorenstaande hem ernstig onder den aandagt 
gebragt zijnde, zeide bereid te zijn om alles wat gevaarlijk is zooveel mogelijk te 
verbeteren, waarop hem werd gezegt, dat hij althans in zijn keetje hetwelk hij verhuurt, 
geen ruwen brand mag laten stoken en dat er voor het overige inspectie zal worden 
genomen, wordende hem bij deze gelegenheid ook onder het oog gebracht het 
openen der buis voor de waterloosing van de straat.

Is gecompareerd Adriaan Verhoeven, als gedagvaard door den vendumeester, uit 
hoofde hij borg gebleven zijnde voor Teunis Aardoom, voor eenige koopjes hout en 
die niet betalende hem tot de betaling voor het einde dezer week wilde hebben 



aangemaand. 
Dezelfde gecompareerd zijnde, zeide de president hem de reden waarom hij 

gedagvaard was en dat hij zoude hebben te zorgen dat hij voor het einde der week 
betaling plaats had, terwijl bij weigering daarvan hij konde verzekerd zijn daartoe door 
middelen van regten te zullen werden genoodzaakt. Waartegen hij nog wat praatjes 
maakte en vervolgens vertrok. 

Is gecompareerd Pieter Verijp te kennen gevende dat zijn schoonmoeder door de 
geregtsbode 2 a 3 maal uit naam van het geregt is aangezegd om haar slou of 
waterleiding tusschen haar erf en dat van Pleun de Vlaming op te maken en dat zulks 
tot nu toe niet is gedaan, doch dat de reden daarvan niet is onwilligheid, maar wel 
deze, dat zij overtuigt is dat het aan haar niet hapert, maar wel aan haar buurman 
Pleun de Vlaming, dat zulks onderzoek kan leiden en dus verzoekt dat de 
Municipaliteit inspectie gelieft te nemen en ze overgaat tot het laten maken opdat zijn 
schoonmoeder vrij blijve van kosten. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd, 
alvorens daarna inspectie te doen eer men werk begind. 

Is na deliberatie geresolveerd op Zaturdag den 1 e October aanstaande des 
namiddags ten 3 uuren de brandspuiten te probeeren en werd de sec. gelast 
eerstkomende zondag daarvan een publicatie te doen geschieden. 

De procureur Schutz van Haegen, op advijs van den advokaat Belaerts, hebbende 
voorgesteld om die ingezetenen welke tot nochtoe in gebreken zijn gebleven om haar 
gooten en waterleidingen te herstellen, nogmaals en ten allen overvloede door de 
bode te laten kennisgeven van de laatste aansch. van het Gedeputeerd Bestuur 
betreklijk het innen der kosten bij parate executie, alsmede om ze nog 8 dagen tijd te 
geven tot het herstellen. 

Is na deliberatie conform geconcludeerd en de bode gelast zulks te doen overeen-
komstig een concept hem door de secretaris zullen wordende ter hand gesteld ten 
einde hun voor te lezen per memorie. 
Waarna de vergadering scheide. 

De 11 October de vergadering bijeen zijnde, werd gelezen een 
ectract uit het register der resolutien van het Geduputeerd Bestuur van Holland van 
den 4 October 1803, houdende aanschrijving aan en authorisatie op de respective 
Gemeente Bestuuren binnen dit departement om ingevolge Art. 2 van het besluit dat 
namelijk alle dienstboden en huisbedienden zonder onderscheid op de lijst der 
contribuabelen moeten worden gesteld en verpligt zijn wegens derzelver bezittingen 
en eigendommen hun aandeel in de belasting van 8 Augustus te dragen, met den 
meesten spoed daaraan te voldoen en bij aldien de lijsten reeds mogten zijn 
geformeerd en aan de Commissien van Toezicht overhandigd dezelve lijsten 
daarmede alsnog te amplieeren. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de bode rond te zenden ten einde alle 
dienstboden op te schrijven, werdende voorts de sec. gelast en gequalificeerd om 
zodanige personen welke noch niet op de lijst der contribuabelen gesteld zijn en niet 
bedeeld worden, op dezelve te plaatzen. 

Voorts is na deliberatie geresolveerd de schout te qualificeeren tot het doen maken 
der slouen van zodanigen welke tot nog toe in gebreke zijn gebleven en zulks ten 
hunne kosten. 

Waarna de vergadering scheide. 

aangemaand.
Dezelfde gecompareerd zijnde, zeide de president hem de reden waarom hij 

gedagvaard was en dat hij zoude hebben te zorgen dat hij voor het einde der week 
betaling plaats had, terwijl bij weigering daarvan hij konde verzekerd zijn daartoe door 
middelen van regten te zullen werden genoodzaakt. Waartegen hij nog wat praatjes 
maakte en vervolgens vertrok.

Is gecompareerd Pieter Verijp te kennen gevende dat zijn schoonmoeder door de 
geregtsbode 2 a 3 maal uit naam van het geregt is aangezegd om haar slou of 
waterleiding tusschen haar erf en dat van Pleun de Vlaming op te maken en dat zulks 
tot nu toe niet is gedaan, doch dat de reden daarvan niet is onwilligheid, maar wel 
deze, dat zij overtuigt is dat het aan haar niet hapert, maar wel aan haar buurman 
Pleun de Vlaming, dat zulks onderzoek kan leiden en dus verzoekt dat de 
Municipaliteit inspectie gelieft te nemen en ze overgaat tot het laten maken opdat zijn 
schoonmoeder vrij blijve van kosten. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveerd, 
alvorens daarna inspectie te doen eer men werk begind.

Is na deliberatie geresolveerd op Zaturdag den 1e October aanstaande des 
namiddags ten 3 uuren de brandspuiten te probeeren en werd de sec. gelast 
eerstkomende zondag daarvan een publicatie te doen geschieden.

De procureur Schutz van Haegen, op advijs van den advokaat Belaerts, hebbende 
voorgesteld om die ingezetenen welke tot nochtoe in gebreken zijn gebleven om haar 
gooten en waterleidingen te herstellen, nogmaals en ten allen overvloede door de 
bode te laten kennisgeven van de laatste aansch. van het Gedeputeerd Bestuur 
betreklijk het innen der kosten bij parate executie, alsmede om ze nog 8 dagen tijd te 
geven tot het herstellen. 

Is na deliberatie conform geconcludeerd en de bode gelast zulks te doen overeen-
komstig een concept hem door de secretaris zullen wordende ter hand gesteld ten 
einde hun voor te lezen per memorie. 
Waarna de vergadering scheide.

De 11 October de vergadering bijeen zijnde, werd gelezen een 
ectract uit het register der resolutien van het Geduputeerd Bestuur van Holland van 
den 4 October 1803, houdende aanschrijving aan en authorisatie op de respective 
Gemeente Bestuuren binnen dit departement om ingevolge Art. 2 van het besluit dat 
namelijk alle dienstboden en huisbedienden zonder onderscheid op de lijst der 
contribuabelen moeten worden gesteld en verpligt zijn wegens derzelver bezittingen 
en eigendommen hun aandeel in de belasting van 8 Augustus te dragen, met den 
meesten spoed daaraan te voldoen en bij aldien de lijsten reeds mogten zijn 
geformeerd en aan de Commissien van Toezicht overhandigd dezelve lijsten 
daarmede alsnog te amplieeren.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de bode rond te zenden ten einde alle 
dienstboden op te schrijven, werdende voorts de sec. gelast en gequalificeerd om 
zodanige personen welke noch niet op de lijst der contribuabelen gesteld zijn en niet 
bedeeld worden, op dezelve te plaatzen.

Voorts is na deliberatie geresolveerd de schout te qualificeeren tot het doen maken 
der slouen van zodanigen welke tot nog toe in gebreke zijn gebleven en zulks ten 
hunne kosten.

Waarna de vergadering scheide.



Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e October 1803. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag de 19e Octo-
ber 1803, absent van der Giessen. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De schout geeft kennis dat Copplee bij hem is geweest met klagten over Hendrik 
Bouman, daarin bestaande dat denzelve thans bijna eiken dag dronken is, en zoo 
onvoorzigtig stookt, dat 't te vrezen is dat er een ongeluk van zal komen, verzoekende 
daarom voorziening. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd met zijn dogter 
Neeltje Bouman die met hem in hetzelfde huis woond, daar eens over te spreken, 
hetwelke de schout op zig neemt. 

Voorts zijn de straat en schoorsteenschouwen geregeld en wel zo dat Van Strijen 
en Verijp de eerste beurt hebben, den 22e october, Van der Giessen en de sec. den 
tweeden de 29e dito, de schout en Smits de derde en 5 November en Van Gink en 
Bongers de vierde, den 12 dito, enzovoorts. 

Zeger Robbemond en Cornelis C. den Boer verzoeken ontslag van hun post aan de 
brandspuit uit hoofde van lighaamsongesteldheid. Waarop gedelibereerd zijnde is hun 
verzoek provisioneel geaccordeerd. 

Is gecompareerd Meeuwis Uitterlinden, vragende hoe nu verder te handelen met 
het verschil tusschen hem en de erven Bijvank betreklijk het opbreken van zijn straat 
en het maken der slou. Waarop hem gezegt werd, vermits hij reeds met een practizijn 
daarover heeft gesproken en denzelve hem gezegt heeft met zijn bewijzen van 
eigendom bij hem te komen, dat hij zulks moet doen en dat dan den advokaat zeer 
wel zal weten wat hem verder te doen staat. Hetwelk Uitterlinden op zich nam om 
morgen te doen. 

De schout geeft kennis dat twee vrouwen uit Bevershoek bij hem geweest zijn, 
woonende de een aan deze en de andere aan gene zijde van de wed. Dirk Klijnjan, 
met klagten over genoemde weduwe omtrent het stooken, dat ze riet op de zolder 
heeft leggen en de schoorsteen zeer slegt is, waarom het met reden te vreezen is dat 
de boel nog eens in brand zal raken, met verzoek dat daarin zooveel mogelijk werde 
voorzien. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd haar door de bode te laten 
aanzeggen dat zij het riet van haar zolder moet doen en voorzigtig zijn met vuur en 
ligt, alsmede dat zij zich zorgvuldig moet wagten het scheepsvolk zoo laat niet in haar 
huis te laten komen als nu binnen kort heeft plaats gehad. 

Is in deliberatie gebragt hoe te handelen met de gemaakte slouwen vooraan de 
dorpsstrat, vermits dezelve zoo zijn gemaakt dat 'er in het donker ongelukken van te 
wagten zijn, en geresolveert de bode te zenden bij M. Uitterlinden, de erven Bijvank en 
C. Smits om hun te doen aanzeggen om te zorgen dat binnen drie maal 24 uur na 
dato de zelve slouen of gooten in ordre zijn gebragt, zoo dat er werden gemaakt 
gestrate gooten, ten diepte dat het water van de dorpsstraat kan afloosen en ten 
wijdte tenminsten van 24 duim, behoorlijk in de schuinte bijgestraat, op poene dat bij 
nalatigheid daarvan dezelve zonder eenig verder verwijl ten hunne kosten in die order 
werden gebragt. 

Is gecompareerd Reier van Diest, dewelke vertelde dat het twee jaar geleden is dat 
hij hier op het hoofd zijnde met een driekanten hoed op, die hij altijd draagd, geroepen 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e October 1803.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag de 19e Octo-
ber 1803, absent van der Giessen.

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De schout geeft kennis dat Copplee bij hem is geweest met klagten over Hendrik 
Bouman, daarin bestaande dat denzelve thans bijna elken dag dronken is, en zoo 
onvoorzigtig stookt, dat 't te vrezen is dat er een ongeluk van zal komen, verzoekende 
daarom voorziening. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd met zijn dogter 
Neeltje Bouman die met hem in hetzelfde huis woond, daar eens over te spreken, 
hetwelke de schout op zig neemt.

Voorts zijn de straat en schoorsteenschouwen geregeld en wel zo dat Van Strijen 
en Verijp de eerste beurt hebben, den 22e october, Van der Giessen en de sec. den 
tweeden de 29e dito, de schout en Smits de derde en 5 November en Van Gink en 
Bongers de vierde, den 12 dito, enzovoorts.

Zeger Robbemond en Cornelis C. den Boer verzoeken ontslag van hun post aan de 
brandspuit uit hoofde van lighaamsongesteldheid. Waarop gedelibereerd zijnde is hun 
verzoek provisioneel geaccordeerd.

Is gecompareerd Meeuwis Uitterlinden, vragende hoe nu verder te handelen met 
het verschil tusschen hem en de erven Bijvank betreklijk het opbreken van zijn straat 
en het maken der slou. Waarop hem gezegt werd, vermits hij reeds met een practizijn 
daarover heeft gesproken en denzelve hem gezegt heeft met zijn bewijzen van 
eigendom bij hem te komen, dat hij zulks moet doen en dat dan den advokaat zeer 
wel zal weten wat hem verder te doen staat. Hetwelk Uitterlinden op zich nam om 
morgen te doen.

De schout geeft kennis dat twee vrouwen uit Bevershoek bij hem geweest zijn, 
woonende de een aan deze en de andere aan gene zijde van de wed. Dirk Klijnjan, 
met klagten over genoemde weduwe omtrent het stooken, dat ze riet op de zolder 
heeft leggen en de schoorsteen zeer slegt is, waarom het met reden te vreezen is dat 
de boel nog eens in brand zal raken, met verzoek dat daarin zooveel mogelijk werde 
voorzien. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd haar door de bode te laten 
aanzeggen dat zij het riet van haar zolder moet doen en voorzigtig zijn met vuur en 
ligt, alsmede dat zij zich zorgvuldig moet wagten het scheepsvolk zoo laat niet in haar 
huis te laten komen als nu binnen kort heeft plaats gehad.

Is in deliberatie gebragt hoe te handelen met de gemaakte slouwen vooraan de 
dorpsstrat, vermits dezelve zoo zijn gemaakt dat 'er in het donker ongelukken van te 
wagten zijn, en geresolveert de bode te zenden bij M. Uitterlinden, de erven Bijvank en 
C. Smits om hun te doen aanzeggen om te zorgen dat binnen drie maal 24 uur na 
dato de zelve slouen of gooten in ordre zijn gebragt, zoo dat er werden gemaakt 
gestrate gooten, ten diepte dat het water van de dorpsstraat kan afloosen en ten 
wijdte tenminsten van 24 duim, behoorlijk in de schuinte bijgestraat, op poene dat bij 
nalatigheid daarvan dezelve zonder eenig verder verwijl ten hunne kosten in die order 
werden gebragt.

Is gecompareerd Reier van Diest, dewelke vertelde dat het twee jaar geleden is dat 
hij hier op het hoofd zijnde met een driekanten hoed op, die hij altijd draagd, geroepen 



wierd, Ewijk, dat hij zig daar niet aan stoorde, maar vervolgens bij Vervoorn in huis 
ging om een kan bier te drinken, daar door Fleur Katoen hoorde zeggen, als het 
omkeert, dan schiet ik hem dood, niet wetende dat hij hem daarmede bedoelde, voor 
en aleer Jacob Wardenier zeide, hij meent Reier van Diest en dat Frans van der 
Giessen daarbij vertegenwoordigd was. Dat hij nu onlangs bij het probeeren der 
brandspuit ontdekt hadde dat die haat nog niet uit hem was, vermits hij met hem 
gereedschap zakdragen van de zijldoeksche buis daarover zeer te onvreden was en 
deze woorden tegen hem geuit hadde ik heb niet tegen het dragen van den bak, maar 
tegen jou, in presentie van Jan van Harthals. Dat hij zig verpligt had gerekend dit ter 
kennis te brengen dezer vergadering met verzoek dat dezelve hem als zijnen regter 
zal mainteneeren. Waarop hem door de voorzitter gevraagd wierd of hij niet wist waar 
die haat uit voort komt, waarop hij antwoorde, daaruit dat hij eens zoude gezegt 
hebben dat Fleur Katoen niet waard was de grond die hij betreede doch, dat hij 
volstrekt daarvan niet weet. Werdende hem voorts gezegt dat daar nu niets aan kan 
gedaan worden, vermits zijn partij niet tegenwoordig is en dus moet wachten tot de 
volgende regtdag wanneer hij met hem kan worden gehoord. 

De schout geeft kennis dat Cornelis de Bruin hem heeft te kennen gegeven dat zijn 
zuster aldaar bij de Wagt is komen woonen en dat dezelve gaarne een kinderschooltje 
zoude houden. Waarop gedelibereerd en in achting genomen zijnde dat de kinderen, 
althans in de winter daarvandaan niet wel hier op het dorp ter school kunnen komen, 
is geresolveerd die vrouw zulks provisioneel te permitteeren, nadat zij alvorens een 
behoorlijk examen zal hebben afgelegt. 

Is gel. een missive van de kerkenraad dezer plaats, inhoudende dat er van tijd tot 
tijd zooveele vreemdelingen en die van andere jurisdictien zijn waarvan men geene 
actens van indemniteit geven wil, op deze plaats zijn komen woonen, welke onder 
verschillende voorwendsels geen actens van indemniteit aan hun bezorgen, ofschoon 
daartoe behoorlijk aangemaand en zulks tot groot nadeel en last voor het dorp en tot 
ruine van de armenkas moet verstrekken, bij aldien daarin niet wierd voorzien, dat 
dezelve daarom de vrijheid neemt aan deze vergadering te proponeeren om bij 
provisie in werking te brengen een dorpskeur waarbij bepaald word 
1° dat niemand eenig huisgezin of persoon die van buitenslands komt op dezen plaats 

inwoning zal mogen verlenen tenzij dezelve gemunieert zijn met behoorlijke acten 
van indemniteit of dat anders die persoon of dat huisgezin, ingeval zij tot armoede 
mogten vervallen, zullen komen tot rekening van zodanig verhuurder. 

2° dat elk die aan iemand komende van eene plaats binnenslands daar men actens 
van indemniteit geeft, eene woning verhuurd, zal moeten instaan, dat binnen het 
jaar de behoorlijke acte van indemniteit aan de kerkenraad worde ter hand gesteld 
of dat anders de huurders in geval van armoede voor zijne rekening zullen komen. 

3° Dat ingeval iemand aan een ander, die in dit land geboren is, maar op zulk eene 
plaats daar men geene actens van indemniteit verleend, eene woning wil 
verhuuren, hij daarvan aanstonds aan de Municip. zal hebben kennis te geven, 
opdat dezelve na ingenomen advijs van de kerkenraad zoude oordeelen of aan 
zulke persoon of huisgezin de inwoning zonder acte van indemniteit kan worden 
toegestaan. 
Of zodanig anders en beter als ten meesten nutte dezer plaats en ter voorkoming 

van den gehele ondergang van het armenfonds alhier zal bevonden worden te 
behoren. 

wierd, Ewijk, dat hij zig daar niet aan stoorde, maar vervolgens bij Vervoorn in huis 
ging om een kan bier te drinken, daar door Fleur Katoen hoorde zeggen, als het 
omkeert, dan schiet ik hem dood, niet wetende dat hij hem daarmede bedoelde, voor 
en aleer Jacob Wardenier zeide, hij meent Reier van Diest en dat Frans van der 
Giessen daarbij vertegenwoordigd was. Dat hij nu onlangs bij het probeeren der 
brandspuit ontdekt hadde dat die haat nog niet uit hem was, vermits hij met hem 
gereedschap zakdragen van de zijldoeksche buis daarover zeer te onvreden was en 
deze woorden tegen hem geuit hadde ik heb niet tegen het dragen van den bak, maar 
tegen jou, in presentie van Jan van Harthals. Dat hij zig verpligt had gerekend dit ter 
kennis te brengen dezer vergadering met verzoek dat dezelve hem als zijnen regter 
zal mainteneeren. Waarop hem door de voorzitter gevraagd wierd of hij niet wist waar 
die haat uit voort komt, waarop hij antwoorde, daaruit dat hij eens zoude gezegt 
hebben dat Fleur Katoen niet waard was de grond die hij betreede doch, dat hij 
volstrekt daarvan niet weet. Werdende hem voorts gezegt dat daar nu niets aan kan 
gedaan worden, vermits zijn partij niet tegenwoordig is en dus moet wachten tot de 
volgende regtdag wanneer hij met hem kan worden gehoord.

De schout geeft kennis dat Cornelis de Bruin hem heeft te kennen gegeven dat zijn 
zuster aldaar bij de Wagt is komen woonen en dat dezelve gaarne een kinderschooltje 
zoude houden. Waarop gedelibereerd en in achting genomen zijnde dat de kinderen, 
althans in de winter daarvandaan niet wel hier op het dorp ter school kunnen komen, 
is geresolveerd die vrouw zulks provisioneel te permitteeren, nadat zij alvorens een 
behoorlijk examen zal hebben afgelegt.

Is gel. een missive van de kerkenraad dezer plaats, inhoudende dat er van tijd tot 
tijd zooveele vreemdelingen en die van andere jurisdictien zijn waarvan men geene 
actens van indemniteit geven wil, op deze plaats zijn komen woonen, welke onder 
verschillende voorwendsels geen actens van indemniteit aan hun bezorgen, ofschoon 
daartoe behoorlijk aangemaand en zulks tot groot nadeel en last voor het dorp en tot 
ruine van de armenkas moet verstrekken, bij aldien daarin niet wierd voorzien, dat 
dezelve daarom de vrijheid neemt aan deze vergadering te proponeeren om bij 
provisie in werking te brengen een dorpskeur waarbij bepaald word
1° dat niemand eenig huisgezin of persoon die van buitenslands komt op dezen plaats 

inwoning zal mogen verlenen tenzij dezelve gemunieert zijn met behoorlijke acten 
van indemniteit of dat anders die persoon of dat huisgezin, ingeval zij tot armoede 
mogten vervallen, zullen komen tot rekening van zodanig verhuurder.

2° dat elk die aan iemand komende van eene plaats binnenslands daar men actens 
van indemniteit geeft, eene woning verhuurd, zal moeten instaan, dat binnen het 
jaar de behoorlijke acte van indemniteit aan de kerkenraad worde ter hand gesteld 
of dat anders de huurders in geval van armoede voor zijne rekening zullen komen.

3° Dat ingeval iemand aan een ander, die in dit land geboren is, maar op zulk eene 
plaats daar men geene actens van indemniteit verleend, eene woning wil 
verhuuren, hij daarvan aanstonds aan de Municip. zal hebben kennis te geven, 
opdat dezelve na ingenomen advijs van de kerkenraad zoude oordeelen of aan 
zulke persoon of huisgezin de inwoning zonder acte van indemniteit kan worden 
toegestaan.
Of zodanig anders en beter als ten meesten nutte dezer plaats en ter voorkoming 

van den gehele ondergang van het armenfonds alhier zal bevonden worden te 
behoren.



Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan zig met de drie 
voorschreven poincten te conformeeren en dus geresolveerd dezelve te statueeren en 
aanstaande zondag te doen publiceeren en affigeeren, wordende de sec. gelast 
daarvan een publicatie te vervaardigen zonder resumtie en een exemplaar daarvan 
aan de Wagt en een aan de Schenkeldijk te doen aanplakken, alsmede de 
kerkenraad van dit besluit per missive kennis te geven. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 11 October 1803, inhoudende aansch. dat alle betalingen welke 
onder de naam van Cijnodale of Classicale gelden voormaals uit provintiale, 
kwartierlijke, dominiale, geestelijke of andere 's lands comptoiren, hoe ook genaamd 
aan het Hervormd kerkgenootschap worden gedaan, voordaan en tot de inwerking 
brenging van het 12e Art. der staatsregeling op den voet als van ouds zullen 
geschieden. Alsmede dat dezelve ook zullen werden betaald over den afgelopen jare 
1802. Aangenomen voor notificatie. 

Is geresolveerd om de najaarsbrandschouw te doen op Zaturdag den 12 November 
1803 des morgens ten 10 uuren en de sec. gelast daarvan de nodige publicatie te 
doen geschieden. 

Waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend, den 12e November 1803. 

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

Vergadering gehouden den 12e November 1803, zijnde 
Zaturdag. 

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

De vergadering bijeen zijnde ten einde de brandschouw te doen, ging men daartoe 
over en eenige breuken gevonden hebbende, werd geresolveert dezelve door de bode 
te laten aanzeggen en de herschouw te bepalen op Zaturdag den 26 november 1803, 
des middags ten 3 uuren. 

Vermits bij de brandschouw bevonden is dat het huisje van de wed. Dirk Klijnjan 
thans onbewoonbaar is, uit hoofde er volstrekt niet in kan nog mag worden gestookt, 
is geresolveerd daarvan aan den kerkenraad per missive kennis te geven, met 
verzoek dat daarop de nodige reguard werde geslagen. 

De vergadering op Woensdag den 16e November 1803 bijeen 
zijnde, (absent Bongers) brengt de schout ter tafel een rekening van de 
brandspuitmaker S. Bikkers te Rotterdam, groot f 17:4:- en werd de schout vrijheid 
gegeven dezelve te betalen. 

De schout stelt voor om Buijs 't Hooft en Cie nogmaals aan te spreken om betaling 
van de rekening binnen zekeren te bepalen tijd. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geresolveerd hem per missive aan te schrijven om te zorgen binnen drie weken te 
betalen en bij nalatigheid daarvan hij tot de betaling zal worden genoodzaakt, 
wordende de sec. gelast zodanige missive te expedieeren zonder resumtie. 

Is gecompareerd Pieter van Strijen, te kennen gevende dat hij door de 
hoofdgaarder van de onbeschreven middelen was aangeslagen voor f 300:-:-
inkomens 's jaars, dat hij daartegen zig had geopponeert, als wel wetende dat 
inkomen niet te hebben, doch dat genoemde hoofdgaarder hem gezegt hadde dat hij 
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brandspuitmaker S. Bikkers te Rotterdam, groot f 17:4:- en werd de schout vrijheid 
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De schout stelt voor om Buijs 't Hooft en Cie nogmaals aan te spreken om betaling 
van de rekening binnen zekeren te bepalen tijd. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geresolveerd hem per missive aan te schrijven om te zorgen binnen drie weken te 
betalen en bij nalatigheid daarvan hij tot de betaling zal worden genoodzaakt, 
wordende de sec. gelast zodanige missive te expedieeren zonder resumtie.

Is gecompareerd Pieter van Strijen, te kennen gevende dat hij door de 
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inkomen niet te hebben, doch dat genoemde hoofdgaarder hem gezegt hadde dat hij 



zich bij de Municip. zijner plaats moest vervoegen en ingeval dezelve een declaratoir 
konde geven dat hij dat inkomen niet hadde, hij dan daarmede genoegen zoude 
nemen, presenteerende een verklaring te willen afleggen dat hij dat inkomen niet 
heeft. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd die burger een declaratoir ter hand te 
stellen, inhoudende dat hij voor deze vergadering heeft gepresenteerd een verklaring 
te doen, dat hij geen f 300:-:- 's jaars inkomen heeft en niet verder, wordende de sec. 
daarte gelast. 

De sec. geeft te kennen dat hij door Frans van Waardenburg is gequalificeerd om 
voor hem te verzoeken een acte als kleine kramer in zout en een als zodanig in zeep. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is dat verzoek geaccordeerd, waarna de vergadering 
scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 21e december 1803. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e 
December 1803, abst. Van Strijen. 

De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De schout geeft kennis dat hij verscheide klagten heeft bekomen over de eene 
kleine schipper A. van Ginneken, daarin bestaande dat hij naar willekeur maar thuis 
blijft als hij het goedvind, dat hij zeer dikwils boodschappen vergeet, dat hij ze 
meegebragt hebbende, niet thuisbezord enzovoorts. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geresolveerd hem door de bode te doen aanzeggen dat hij zich voordaan zorgvuldig 
zal hebben te gedragen naar zijn reglement en dus alle de opgenoemde fouten 
verbeteren. 

Is gecompareerd Willem de Zeeuw als gedagvaard door de wed. Ands Verkerk 
over eenige schuld van winkelwaren dewelke hij erkende en wierd hem door de 
voorzitter aangezegt dat hij zorgen moet om ze binnen 6 weken te betalen. 

Is gel. een request van Huibert Struijk, procureur en woonende te Dordrecht, 
houdende verzoek om voor deze regtbank als procureur te mogen worden aangesteld, 
waarop gedelibereerd zijnde is hem dat verzoek geaccordeerd. 

Is gel. een request van Meeuis Uitterlinden, inh. verzoek om in de zaak van de 
slouen en waterleidingen te mogen werden gehouden voor diligent. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan alvorens daarop te disponeeren, 
gemelde Uitterlinden en de erven Bijvank te ordonneeren voor deze vergadering te 
compareeren, heden de 21e December 1803. 

De practisijns van Uitterlinden compareerende, doch de erven Bijvank niet present 
zijnde, konde de comparitie geen voortgang hebben, maar werd uitgesteld tot de 
eerstvolgende regtdag. Intusschen verzoekt de advokaat Beelaerts dat deze 
vergaadering een commissie van twee scheepenen zal benoemen geadsisteerd met 
de secretaris ten einde op te nemen hoe het gelegen zij met de slou of waterleiding 
tusschen Uitterlinden en de erve Bijvank, alsmede met de uitgebroken straat en hem 
daarvan relaas doen toekomen. Waarop gedelibereerd zijnde, is dat verzoek 
geaccordeerd en zijn daartoe bij het lot benoemd de scheepenen van Strijen en van 
der Giessen, dewelke geadsisteerd met de secretaris dat werk ten eersten zullen 
verrigten. 

zich bij de Municip. zijner plaats moest vervoegen en ingeval dezelve een declaratoir 
konde geven dat hij dat inkomen niet hadde, hij dan daarmede genoegen zoude 
nemen, presenteerende een verklaring te willen afleggen dat hij dat inkomen niet 
heeft.
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H. Pasman, schout T. van de Koppel, secrets.
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De notulen der twee voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De schout geeft kennis dat hij verscheide klagten heeft bekomen over de eene 
kleine schipper A. van Ginneken, daarin bestaande dat hij naar willekeur maar thuis 
blijft als hij het goedvind, dat hij zeer dikwils boodschappen vergeet, dat hij ze 
meegebragt hebbende, niet thuisbezord enzovoorts. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geresolveerd hem door de bode te doen aanzeggen dat hij zich voordaan zorgvuldig 
zal hebben te gedragen naar zijn reglement en dus alle de opgenoemde fouten 
verbeteren.

Is gecompareerd Willem de Zeeuw als gedagvaard door de wed. Ands Verkerk 
over eenige schuld van winkelwaren dewelke hij erkende en wierd hem door de 
voorzitter aangezegt dat hij zorgen moet om ze binnen 6 weken te betalen.

Is gel. een request van Huibert Struijk, procureur en woonende te Dordrecht, 
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slouen en waterleidingen te mogen werden gehouden voor diligent. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan alvorens daarop te disponeeren, 
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compareeren, heden de 21e December 1803.

De practisijns van Uitterlinden compareerende, doch de erven Bijvank niet present 
zijnde, konde de comparitie geen voortgang hebben, maar werd uitgesteld tot de 
eerstvolgende regtdag. Intusschen verzoekt de advokaat Beelaerts dat deze 
vergaadering een commissie van twee scheepenen zal benoemen geadsisteerd met 
de secretaris ten einde op te nemen hoe het gelegen zij met de slou of waterleiding 
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verrigten.



Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 13 December 1803, inhoudende aanschrijving aan alle commissien 
vna toezicht over den opbrengst der heffing van 2 pr. Ct. uitgeschreven bij publicatie 
van den 8 Aug. I.I. om een naaukeurig toezigt te houden op de wijze waarop de 
ingezeten zich bij het tournissement van den tweeden termijn gedragen, welke bij den 
eersten termijn zijn absent gebleven, met specialen last om dezelve zoveel doenlijk 
het eerste op te roepen en dan wederom absent blijvende of niet aan het voorschrift 
der wet voldoende, de tien notabelste personen derzelve als er zooveele of meer dan 
10 gevonden worden, en zoo minder, alle te doen gijzelen en derzelver goederen 
onder sequestratie te stellen, voorts met last aan alle drossaarden, baillieuwen, 
schouten en andere officieren, mitsgaders justicieren, wethouderen en geregten om 
gemelde commissien van toezigt ten dezen de behulpzame hand te bieden en 
dezelve desnoods alle adsistentie onder derzelver bereik te verleenen. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Resulutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 15e december 1803, houdende aansch. aan de commissien van 
Toezicht over de buitengewone belasting van 2 pr. Ct. uitgeschreven bij publicatie van 
den 8 Aug. I.I. om met den meesten iever, en met dien spoed welke het finantieel 
belang van den lande vorderd, werkzaam te zijn om den hun toebetrouwden taak ten 
einde te brengen, met last om provisioneel alle de bij dezelve wegens de tweede 
termijn der bovengemelde heffing voorhanden zijnde contante penningen ten 
spoedigsten over te maken, ieder aan zodanige ontvanger als hun daartoe is 
aangewezen, wordende wijders de respective Gemeente Bestuuren der 
hoofdplaatzen van de Districten almede ter bereiking van het door gemelde Raad van 
Finantien hiervoren bedoelde oogmerk bij deze voor zooveel desnoods 
aangeschreven en verzogt om naar aanleiding van het 31 Art. der publicatie van 8 
Aug. I.I. de bovengemelde commissien van Toezicht ieder in den hare daartoe de 
behulpzame hand te bieden, en mitsdien telkens en zo dikwils er door de commissien 
uit kragte van de voorsz. last van hen zoude mogen werden verzogt eenen 
commissaris uit denzelver midden uit het schiften en tellen van de specien mitsgaders 
het sorteeren van het gefourneerd papier te committeeren. Mede aangenomen voor 
notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 18 Januarij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 18e 
januarij 1804, absent Bonges. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Vermits Cornelis den Boer voor eenigen tijd een militair eenige uuren geherbergd, 

hem eenmaal te eten gegeven en zijn paard gestald hadde, gaf de schout te kennen 
dat deszelfs huisvrouw aan hem gezegt heeft dat zij het billet kwijt is, dog dat Van 
Gink wel weet dat het vorenstaande plaats heeft gehad. Waarop aan van Gink zulks 
word gevraagd en met ja beantwoord, wordende doe aan de schout gelast hetzelve te 
betalen. 

Is na deliberatie geresolveerd om Jan Kluit, de erven Bijvank en Christiaan Smits 
door de bode te doen aanzeggen dat zij zullen hebben te zorgen dat binnen agt dagen 
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vna toezicht over den opbrengst der heffing van 2 pr. Ct. uitgeschreven bij publicatie 
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uit kragte van de voorsz. last van hen zoude mogen werden verzogt eenen 
commissaris uit denzelver midden uit het schiften en tellen van de specien mitsgaders 
het sorteeren van het gefourneerd papier te committeeren. Mede aangenomen voor 
notificatie.

Waarna de vergadering scheide.
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na dato bij open weer hunne waterleidingen in zodanige staat zijn, dat het water van 
de dorpsstraat kan aflopen, op poene dat bij nalatigheid daarvan hetzelve ten hunne 
kosten in die order zal werden gebragt. 

Is gecompareerd Jan Teunisz. Barendrecht en ondervraagt of hij niet weet waar het 
geswingelde werk is gebleven van de wed. Hendrik Visser, hetwelk zij met de schipper 
heeft medegegeven naar Dordt, en waar hij al datgene door hem bij de Hr. van Lien is 
geleverd heeft vandaan gehaald, dat er in lange zoo veel niet in zijn zak was, doe het 
scheep gebragt wierd. Waarop hij antwoorde niet meer geleverd te hebben als er in 
zijn zak was en als hij scheep hadde gebragt, en voor het overige nergens van wist. 
Waarop de schout hem zeide dat hij hem raadde om te zorgen dat die vrouw haar 
geld krijgt, terwijl het anders zeer wel kan ge-beuren dat het bailliuwswerk word, 
vermits de presumtie op hem al vrij sterk en gegrond is. Waarna hij vertrok. 

Is gecompareerd Meeuwis Uitterlinden, met deszelvs advokaat Beelaerts en 
procureur Schultz van Haegen, mitsgaders de erven Bijvank ten einde de comparitie 
betreklijk de slou of waterleiding tusschen hunlieder erven welke tot heden is 
gecontinueerd te houden, hetwelk van dat gevolg was dat de erven Bijvank erkenden 
dat door hun of van hunnes wegens de straat is opgebroken en de slou gemaakt, dog 
voor het overige werd de zaak niet gedecideerd. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 27e Januarij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 27 Januarij 
1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 

Holland van den 11 Januarij 1804, houdende kennisgeving aan de schout welke 
personen tot leden van het Gemeente Bestuur dezer plaats door hetzelve zijn 
aangesteld, namelijk Frans van der Giessen, Hermen Kranendonk, Pieter 
Naaktgeboren, Hendrik A. Stam. Corn. Jans, Pieter Verijp en Hendrik van Warendorp 
met bijgevoegde aanschrijving om op den ontfangst van 't gemelde extract de 
benoemde leden van derzelve aanstelling kennis te geven enz. 

Waarop de schout zegt, dat hij de voornoemde personen in aanmerking nemende 
bevond 
1° dat Hendrik A. Stam niet stemgeregtigd is en ook het Nederduitsch niet kan lezen 

of schrijven. 
2° dat er op deze plaats geen Cornelis Jans, maar wel Koen Jansse van Strijen zich 

bevind, en 
3° dat Frans van der Giessen en Hendrik van Warendorp eigen bloed neven of 

zusters kinderen zijn, had nodig geoordeeld daarover onverwijld aan genoemd 
Bestuur te schrijven, ten einde nader te worden geinformeerd. 
En dat zulks van dat gevolg is geweest dat er een nader besluit van het voormelde 

Bestuur van dato 20 Januarij I.I. is ingekomen, houdende dat in plaats van Hendrik A. 
Stam door hun is benoemd Leendert van Prooijen, dat Koen Jansse van Strijen de 
door hun bedoelde persoon is en dat, schoon van der Giessen en van Waardenburg 
eigen neven zijn evenwel tegelijk leden van het gemeentebestuur kunnen zijn, vermits 
zulks niet strijdig is met het reglement. 

na dato bij open weer hunne waterleidingen in zodanige staat zijn, dat het water van 
de dorpsstraat kan aflopen, op poene dat bij nalatigheid daarvan hetzelve ten hunne 
kosten in die order zal werden gebragt.

Is gecompareerd Jan Teunisz. Barendrecht en ondervraagt of hij niet weet waar het 
geswingelde werk is gebleven van de wed. Hendrik Visser, hetwelk zij met de schipper 
heeft medegegeven naar Dordt, en waar hij al datgene door hem bij de Hr. van Lien is 
geleverd heeft vandaan gehaald, dat er in lange zoo veel niet in zijn zak was, doe het 
scheep gebragt wierd. Waarop hij antwoorde niet meer geleverd te hebben als er in 
zijn zak was en als hij scheep hadde gebragt, en voor het overige nergens van wist. 
Waarop de schout hem zeide dat hij hem raadde om te zorgen dat die vrouw haar 
geld krijgt, terwijl het anders zeer wel kan ge-beuren dat het bailliuwswerk word, 
vermits de presumtie op hem al vrij sterk en gegrond is. Waarna hij vertrok.

Is gecompareerd Meeuwis Uitterlinden, met deszelvs advokaat Beelaerts en 
procureur Schultz van Haegen, mitsgaders de erven Bijvank ten einde de comparitie 
betreklijk de slou of waterleiding tusschen hunlieder erven welke tot heden is 
gecontinueerd te houden, hetwelk van dat gevolg was dat de erven Bijvank erkenden 
dat door hun of van hunnes wegens de straat is opgebroken en de slou gemaakt, dog 
voor het overige werd de zaak niet gedecideerd.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 27e Januarij 1804.

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

Vergadering gehouden op Vrijdag den 27 Januarij 
1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 

Holland van den 11 Januarij 1804, houdende kennisgeving aan de schout welke 
personen tot leden van het Gemeente Bestuur dezer plaats door hetzelve zijn 
aangesteld, namelijk Frans van der Giessen, Hermen Kranendonk, Pieter 
Naaktgeboren, Hendrik A. Stam. Corn. Jans, Pieter Verijp en Hendrik van Warendorp 
met bijgevoegde aanschrijving om op den ontfangst van 't gemelde extract de 
benoemde leden van derzelve aanstelling kennis te geven enz.

Waarop de schout zegt, dat hij de voornoemde personen in aanmerking nemende 
bevond
1° dat Hendrik A. Stam niet stemgeregtigd is en ook het Nederduitsch niet kan lezen 

of schrijven.
2° dat er op deze plaats geen Cornelis Jans, maar wel Koen Jansse van Strijen zich 

bevind, en
3° dat Frans van der Giessen en Hendrik van Warendorp eigen bloed neven of 

zusters kinderen zijn, had nodig geoordeeld daarover onverwijld aan genoemd 
Bestuur te schrijven, ten einde nader te worden geinformeerd. 
En dat zulks van dat gevolg is geweest dat er een nader besluit van het voormelde 

Bestuur van dato 20 Januarij l.l. is ingekomen, houdende dat in plaats van Hendrik A. 
Stam door hun is benoemd Leendert van Prooijen, dat Koen Jansse van Strijen de 
door hun bedoelde persoon is en dat, schoon van der Giessen en van Waardenburg 
eigen neven zijn evenwel tegelijk leden van het gemeentebestuur kunnen zijn, vermits 
zulks niet strijdig is met het reglement.



Houdende het genoemde extract van den authorisatie op de schout om het 
tegenwoordig bestaande Gemeente Bestuur uit naam dier vergadering van hunne 
posten honorabel te ontslaan, met dankzegging voor hun ijver en trouw in het waarne-
men van dezelve bewezen en om voorts tenzelven dage de nieuw benoemde leden 
van het Gemeente Bestuur te convoceeren en dadelijk na de ontbinding van het 
tegenwoordig Gemeente Bestuur den eed ingevolge het formulier bij het reglement 
gearresteerd af te nemen en in hunne functie te installeeren, werdende voorts gelezen 
extract uit het register der besluiten van het voormelde bestuur van den 25e october 
1803, houdende dat de schouten en secretarissen provisioneel in derzelver posten 
zullen blijven fungeeren tot nader order alsmede dat de namen der personen welke 
thans genoemde posten bekleden aan het genoemde bestuur moeten worden 
opgegeven, en eindelijk werd gelezen het reglement voor het Gemeente Bestuur van 
's Gravendeel en Leer-Ambagt. 

Dit alles verrigt zijnde, ontsloeg de schout de leden van het tegenwoordig 
bestaande Gemeente Bestuur uit naam van het Departementaal Bestuur van Holland 
honorabel van hunne posten met dankzegging voor den ijver en trouw in het 
waarnemen van dezelve bewezen en vraagde voorts aan de nieuwbenoemde en 
prezent zijnde leden of dezelve nu bereid waren den voorschreven eed af te leggen en 
niemand zich daartegen opposeerende, ging dezelve daartoe over en installeerde ze 
in hunne functie, behalve P. Verijp, die uit hoofde van ongesteldheid absent ware. 

De vergadering nu geconstitueerd en de afgaande leden met zegenwenschingen 
vertrokken zijnde, ging men over tot het benoemen van een president voor drie 
maanden bij besloten briefjes. Dezelve bij de secretaris ingekomen en door hem 
opgelezen zijnde, bleek dat bij volstrekte meerderheid van stemmen tot president was 
benoemd Frans van der Giessen. 

Voorts werd na deliberatie geresolveerd om een vice president te benoemen, 
wordende daartoe op dezelfde wijs verkoren Koen Jans van Strijen. 

Vervolgens werd geresolveerd om te bepalen de tour der leden tot het waarnemen 
van de voorkomende werkzaamheden, als passeeren van actens &c. en bij den 
uitslag bleek dat P. Verijp en H. Kranendonk de maand Februarij, F. van der Giessen 
en K. van Strijen de maand Maart en P. Naaktgeboren, L. van Prooijen en H. van 
Warendorp te beurt viel en zo vervolgens. 

Verder ging men over om de Straat en Schoorsteen-Schouw te regelen in vijf 
commissien en het gevolg daarvan was dat No. 1 te beurt viel de president en 
Naaktgeboren, No. 2 H. Kranendonk en de sec. No. 3 Van Warendorp en de bode, 
No. 4 Verijp en Van Prooijen en No. 5 de schout en de vice-president. 

Voorts is na deliberatie geresolveerd om een maandelijksche schoolcommissie te 
continueeren, dog nu zoo dat dezelve drie maanden zal fungeeren en dan wederom 
door een andere zal worden vervangen, blijkende bij het lot als volgt: de maanden 
Februarij, maart en April Naaktgeboren en van Strijen, Mei, Junij en Julij van der 
Giessen en de secretaris. 
Augustus, September en October Verijp en van Warendorp en November, december 
en Januarij Kranendonk en van Prooijen, terwijl de schout daar altijd bij moet 
adsisteeren. 

Tot het ontwerpen van een reglement van orde werden gecommitteerd de schout, 
de president en de secretaris. 

Het bestuur steld provisioneel tot bode aan Isaac Overweel en geeft hem daarvan 

Houdende het genoemde extract van den authorisatie op de schout om het 
tegenwoordig bestaande Gemeente Bestuur uit naam dier vergadering van hunne 
posten honorabel te ontslaan, met dankzegging voor hun ijver en trouw in het waarne-
men van dezelve bewezen en om voorts tenzelven dage de nieuw benoemde leden 
van het Gemeente Bestuur te convoceeren en dadelijk na de ontbinding van het 
tegenwoordig Gemeente Bestuur den eed ingevolge het formulier bij het reglement 
gearresteerd af te nemen en in hunne functie te installeeren, werdende voorts gelezen 
extract uit het register der besluiten van het voormelde bestuur van den 25e october 
1803, houdende dat de schouten en secretarissen provisioneel in derzelver posten 
zullen blijven fungeeren tot nader order alsmede dat de namen der personen welke 
thans genoemde posten bekleden aan het genoemde bestuur moeten worden 
opgegeven, en eindelijk werd gelezen het reglement voor het Gemeente Bestuur van 
's Gravendeel en Leer-Ambagt.

Dit alles verrigt zijnde, ontsloeg de schout de leden van het tegenwoordig 
bestaande Gemeente Bestuur uit naam van het Departementaal Bestuur van Holland 
honorabel van hunne posten met dankzegging voor den ijver en trouw in het 
waarnemen van dezelve bewezen en vraagde voorts aan de nieuwbenoemde en 
prezent zijnde leden of dezelve nu bereid waren den voorschreven eed af te leggen en 
niemand zich daartegen opposeerende, ging dezelve daartoe over en installeerde ze 
in hunne functie, behalve P. Verijp, die uit hoofde van ongesteldheid absent ware.

De vergadering nu geconstitueerd en de afgaande leden met zegenwenschingen 
vertrokken zijnde, ging men over tot het benoemen van een president voor drie 
maanden bij besloten briefjes. Dezelve bij de secretaris ingekomen en door hem 
opgelezen zijnde, bleek dat bij volstrekte meerderheid van stemmen tot president was 
benoemd Frans van der Giessen.

Voorts werd na deliberatie geresolveerd om een vice president te benoemen, 
wordende daartoe op dezelfde wijs verkoren Koen Jans van Strijen.

Vervolgens werd geresolveerd om te bepalen de tour der leden tot het waarnemen 
van de voorkomende werkzaamheden, als passeeren van actens &c. en bij den 
uitslag bleek dat P. Verijp en H. Kranendonk de maand Februarij, F. van der Giessen 
en K. van Strijen de maand Maart en P. Naaktgeboren, L. van Prooijen en H. van 
Warendorp te beurt viel en zo vervolgens.

Verder ging men over om de Straat en Schoorsteen-Schouw te regelen in vijf 
commissien en het gevolg daarvan was dat No. 1 te beurt viel de president en 
Naaktgeboren, No. 2 H. Kranendonk en de sec. No. 3 Van Warendorp en de bode, 
No. 4 Verijp en Van Prooijen en No. 5 de schout en de vice-president.

Voorts is na deliberatie geresolveerd om een maandelijksche schoolcommissie te 
continueeren, dog nu zoo dat dezelve drie maanden zal fungeeren en dan wederom 
door een andere zal worden vervangen, blijkende bij het lot als volgt: de maanden 
Februarij, maart en April Naaktgeboren en van Strijen, Mei, Junij en Julij van der 
Giessen en de secretaris.
Augustus, September en October Verijp en van Warendorp en November, december 
en Januarij Kranendonk en van Prooijen, terwijl de schout daar altijd bij moet 
adsisteeren.

Tot het ontwerpen van een reglement van orde werden gecommitteerd de schout,
de president en de secretaris.

Het bestuur steld provisioneel tot bode aan Isaac Overweel en geeft hem daarvan 



kennis. 
Voorts werd geresolveert aanstaande Zondag een publicatie te doen geschieden 

van de ontbinding van het oude en de organisatie van het nieuwe bestuur dezer 
plaats, wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 2e januarij 1804. 

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

Vergadering gehouden bij het gemeentebestuur 
van 'sGravendeel en Leer-Ambagt op Donderdag 
den 2e februarij 1804. 

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

De burger Pieter Verijp, benoemd lid van dit bestuur, nu prezent zijnde, werd 
dezelve door de schout geinstalleerd en beëdigd. 

Is na deliberatie unaniem geresolveerd aan het departementaal Bestuur van 
Holland te schrijven, dewijl op deze plaats ten allen tijde de Regterlijke Magt met de 
Politieke in een collegie is vereenigd geweest en de dorpscasse het volstrekt niet duld 
om de Regterlijke Magt daaruit te salariëeren, deze vergadering aan gemeld bestuur 
in bedenking geeft of het niet best zoude zijn hetzelve op den ouden voet te laten op 
zodanig reglement als genoemd Bestuur deze vergadering zal gelieven te zenden, 
wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie. 

Vervolgens ging men over tot het viseeren der rekening, wordende dezelve door de 
sec. gelezen en geene aanmerkingen door de verg. daarop gemaakt goedgekeurd. 

De burgerij bekend gemaakt zijnde dat de rekening heden namiddag ten 3 uuren 
zal werden gedaan, en op die tijd een menigte burgers prezent zijnde, ten einde 
dezelve aan te horen, werd ze ten overstaan van vier gecommitteerdens uit de 
bvurgerij gedaan en niemand er eenige aanmerkingen op hem hebbende gesloten en 
door de schout, leden van het Gemeente Bestuur, commissarissen en secretaris 
geteekent. 

Waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15e Februarij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e 
Februarij 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout communiceerd dat Melis Ase van der Giessen wonende aan de 

Schenkeldijk bij hem is geweest met verzoek om een collecte te mogen doen ten 
einde een huisje te kunne bouwen, vermits de huur van het huis hetwelk hij tegen Meij 
ingehuurd heeft, hem is opgezegd, dat hij hem daarop gezegt hadde, dat er voor 
eenige tijd bij de Municipaliteit een besluit is genomen om zodanige collectens niet te 
permitteeren en gevolgelijk hetzelve ook aan hem niet kan worden toegestaan, doch 
dat van der Giessen bleef verzoeken om het toch eens aan deze vergadering voor te 
dragen, gelijk hij nu was doende. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan bij het genomen besluit 
der Municipaliteit te blijven persisteeren en dus het gemelde verzoek te wijzen van de 

kennis.
Voorts werd geresolveert aanstaande Zondag een publicatie te doen geschieden 

van de ontbinding van het oude en de organisatie van het nieuwe bestuur dezer 
plaats, wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 2e januarij 1804.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden bij het gemeentebestuur 
van 'sGravendeel en Leer-Ambagt op Donderdag 
den 2e februarij 1804.

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

De burger Pieter Verijp, benoemd lid van dit bestuur, nu prezent zijnde, werd 
dezelve door de schout geinstalleerd en beëdigd.

Is na deliberatie unaniem geresolveerd aan het departementaal Bestuur van 
Holland te schrijven, dewijl op deze plaats ten allen tijde de Regterlijke Magt met de 
Politieke in een collegie is vereenigd geweest en de dorpscasse het volstrekt niet duld 
om de Regterlijke Magt daaruit te salariëeren, deze vergadering aan gemeld bestuur 
in bedenking geeft of het niet best zoude zijn hetzelve op den ouden voet te laten op 
zodanig reglement als genoemd Bestuur deze vergadering zal gelieven te zenden, 
wordende de secretaris daartoe gelast zonder resumtie.

Vervolgens ging men over tot het viseeren der rekening, wordende dezelve door de 
sec. gelezen en geene aanmerkingen door de verg. daarop gemaakt goedgekeurd.

De burgerij bekend gemaakt zijnde dat de rekening heden namiddag ten 3 uuren 
zal werden gedaan, en op die tijd een menigte burgers prezent zijnde, ten einde 
dezelve aan te horen, werd ze ten overstaan van vier gecommitteerdens uit de 
bvurgerij gedaan en niemand er eenige aanmerkingen op hem hebbende gesloten en 
door de schout, leden van het Gemeente Bestuur, commissarissen en secretaris 
geteekent.

Waarna de verg. scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 15e Februarij 1804.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e 
Februarij 1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schout communiceerd dat Melis Ase van der Giessen wonende aan de 

Schenkeldijk bij hem is geweest met verzoek om een collecte te mogen doen ten 
einde een huisje te kunne bouwen, vermits de huur van het huis hetwelk hij tegen Meij 
ingehuurd heeft, hem is opgezegd, dat hij hem daarop gezegt hadde, dat er voor 
eenige tijd bij de Municipaliteit een besluit is genomen om zodanige collectens niet te 
permitteeren en gevolgelijk hetzelve ook aan hem niet kan worden toegestaan, doch 
dat van der Giessen bleef verzoeken om het toch eens aan deze vergadering voor te 
dragen, gelijk hij nu was doende.

Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan bij het genomen besluit 
der Municipaliteit te blijven persisteeren en dus het gemelde verzoek te wijzen van de 



hand. 
De burger Verijp communiceerd dat hij in de gelegenheid is geweest om 

geinformeerd te worden dat eenige ingezetenen woonende aan de Schenkeldijk zeer 
gaarne zouden zien dat het brandreglement dezer dorpe ook aldaar werde 
gehandhaaft en bijzonder omtrent het drogen van vlas, om redenen dat zommigen 
zich niet ontzien om te drogen wanneer het hun gelegen komt, zowel des namiddags 
als voormiddags zonder dikwils in acht te nemen of het weer zulks toelaat dan niet. Op 
welke kennisgeving en voorstel geen besluit is gevallen. 

Gemelde burger proponeerd om de schout te gelasten naaukeurig toezicht te 
nemen op de uitoeffening der dorpskeuren en wel bijzonder omtrent het drogen van 
vlas vermits daromtrent veel misbruik werd gemaakt. Op welke propositie mede geen 
conclusie is gevallen. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van 
Holland van den 23 Jan. 1804 No. 31, inhoudende aansch. om  zich in allen deele naar 
den inhoud van een nevens gemeld extract ons toegezonden reglement betreklijk het 
onderhoud van 18000 man Fransche troupen te gedragen zonder daarvan in eenige 
opzigte af te wijken. Aangenomen voor notificatie ten einde in voorkomende gevallen 
daaraan te voldoen. 

Is gel. een aansch. van het Departementaal Bestuur van Holland van dato 8 
Februarij 1804, inhoudende toezending van de nodige exemplaren van de proclamatie 
bij het staatsbewind gearresteerd den 6e dezer betrekkelijk het houden van eenen 
algemeenen dank- boete en bededag op Woensdag den 7 Maart aanstaande met last 
dat voorsz. proclamatie zal werden gepubliceerd en geaffigeerd daar het behoord en 
te geschieden gebruikelijk is. Alsmede dat dezelve behoorlijk werden gebragt ter 
kennisse van de respective godsdienstige gezindheden, zich binnen deze plaats 
bevindende en de voorsz. dank- boete- en bededag door elk hunner gevierd werden 
naar behoren. 

Mitsgaders te zorgen dat op die dag wel strictelijk werd verboden en met de daad 
ophouden alle nering en handwerken, alsmede het tappen en alle openbare bedrijven 
en vermakelijkheden op zodanige poenaliteiten tegen de contraventeurs van hetzelve 
verbod als in soortgelijke gevallen gestatueerd zijn geweest of nog nodig mogten 
worden geoordeeld te statuëeren. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd genoemde proclamatie aanstaande 
Zondag te doen publiceren en affigeren en voorts de secretaris te gelasten een 
exemplaar van voorsz. proclamatie aan de predikant der Hervormde gemeente alhier 
ter hand te stellen, alsmede een publicatie te vervaardigen en dezelve op zijn tijd te 
doen aflezen en aanplakken. 

De commissie benoemd tot het ontwerpen van een reglement van orde voor deze 
verg. brengt hetzelve ter tafel en gelezen zijnde werd het met eenige verandering en 
bijvoeging geapprobeerd en geteekent. 

Voorts is na deliberatie geresolveerd de instructie voor de bode eeni-germate te 
amplieeren en wel in dezen voegen 
1° Dat de bode zal gehouden zijn bij alle vergaderingen, hetzij collegialiter of in 

commissie de leden te bezorgen, hetgeen hem zal geordonneerd worden doch wel 
degelijk in het oog houden van niet in de vergadering te komen zonder geroepen te 
worden, of iemand aan te dienen, en zijn werk verrigt hebbende oogenbliklijk te 
vertrekken. 

hand.
De burger Verijp communiceerd dat hij in de gelegenheid is geweest om 

geinformeerd te worden dat eenige ingezetenen woonende aan de Schenkeldijk zeer 
gaarne zouden zien dat het brandreglement dezer dorpe ook aldaar werde 
gehandhaaft en bijzonder omtrent het drogen van vlas, om redenen dat zommigen 
zich niet ontzien om te drogen wanneer het hun gelegen komt, zowel des namiddags 
als voormiddags zonder dikwils in acht te nemen of het weer zulks toelaat dan niet. Op 
welke kennisgeving en voorstel geen besluit is gevallen.

Gemelde burger proponeerd om de schout te gelasten naaukeurig toezicht te 
nemen op de uitoeffening der dorpskeuren en wel bijzonder omtrent het drogen van 
vlas vermits daromtrent veel misbruik werd gemaakt. Op welke propositie mede geen 
conclusie is gevallen.

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van 
Holland van den 23 Jan. 1804 No. 31, inhoudende aansch. om zich in allen deele naar 
den inhoud van een nevens gemeld extract ons toegezonden reglement betreklijk het 
onderhoud van 18000 man Fransche troupen te gedragen zonder daarvan in eenige 
opzigte af te wijken. Aangenomen voor notificatie ten einde in voorkomende gevallen 
daaraan te voldoen.

Is gel. een aansch. van het Departementaal Bestuur van Holland van dato 8 
Februarij 1804, inhoudende toezending van de nodige exemplaren van de proclamatie 
bij het staatsbewind gearresteerd den 6e dezer betrekkelijk het houden van eenen 
algemeenen dank- boete en bededag op Woensdag den 7 Maart aanstaande met last 
dat voorsz. proclamatie zal werden gepubliceerd en geaffigeerd daar het behoord en 
te geschieden gebruikelijk is. Alsmede dat dezelve behoorlijk werden gebragt ter 
kennisse van de respective godsdienstige gezindheden, zich binnen deze plaats 
bevindende en de voorsz. dank- boete- en bededag door elk hunner gevierd werden 
naar behoren.

Mitsgaders te zorgen dat op die dag wel strictelijk werd verboden en met de daad 
ophouden alle nering en handwerken, alsmede het tappen en alle openbare bedrijven 
en vermakelijkheden op zodanige poenaliteiten tegen de contraventeurs van hetzelve 
verbod als in soortgelijke gevallen gestatueerd zijn geweest of nog nodig mogten 
worden geoordeeld te statuëeren.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd genoemde proclamatie aanstaande 
Zondag te doen publiceren en affigeren en voorts de secretaris te gelasten een 
exemplaar van voorsz. proclamatie aan de predikant der Hervormde gemeente alhier 
ter hand te stellen, alsmede een publicatie te vervaardigen en dezelve op zijn tijd te 
doen aflezen en aanplakken.

De commissie benoemd tot het ontwerpen van een reglement van orde voor deze 
verg. brengt hetzelve ter tafel en gelezen zijnde werd het met eenige verandering en 
bijvoeging geapprobeerd en geteekent.

Voorts is na deliberatie geresolveerd de instructie voor de bode eeni-germate te 
amplieeren en wel in dezen voegen
1° Dat de bode zal gehouden zijn bij alle vergaderingen, hetzij collegialiter of in 

commissie de leden te bezorgen, hetgeen hem zal geordonneerd worden doch wel 
degelijk in het oog houden van niet in de vergadering te komen zonder geroepen te 
worden, of iemand aan te dienen, en zijn werk verrigt hebbende oogenbliklijk te 
vertrekken.



2° Wanneer er practisijns of andere aanzienelijke personen bij de vergadering 
tegenwoordig zijn, zal de bode gehouden zijn ongedekt en zonder pijp in de mond 
te verschijnen, wel verstaande niet met den hoed onder den arm, maar met 
denzelve geheel achterlatende of in de kamer ergens terneder leggende. 

3° De bode zal wanneer de vergadering des voormiddags plaats heeft de vrijheid 
hebben om een glaasje genever van een stuiver en des namiddags of avonds 
plaats hebbende een kan bier voor rekening van het collegie te drinken, zonder 
meer. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Februarij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Maandag den 20e Fe-
bruari] 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout geeft te kennen dat de reden dezer bijeenkomst hierin bestaat dat 

hoezeer er reeds een missive is gezonden aan het Departementaal Bestuur van 
Holland betrekkelijk de vereniging van de Regterlijke Magt met de Politieke in een 
collegie, zooals van ouds altoos heeft plaats gehad, men verpligt is tot voordeel en 
belang van deze plaats het daarbij niet te laten berusten maar zoo spoedig mogelijk 
hetzelve te bewerkstelligen. 

De vergadering zich daarmede conformeerende, werd in deliberatie gebragt hoe en 
op welke wijze men zich zal adresseeren aan het Departementaal Bestuur van 
Holland, per missive of per commissie, en werd tot het laatste besloten en wel een 
commissie van twee personen waarna men overging om dezelve bij besloten briefjes 
te verkiezen en bij de uitslag bleek dat de schout en Verijp de meeste stemmen 
hadden, welke resolveerde eerstkomende donderdag na Den Haag te vertrekken. 

Werd na deliberatie geresolveerd voornoemde commissie te offereeren het doen 
van pogingen ten einde het cohier van de verponding der huizen op dezen dorpe te 
revideeren, vermits er verscheide klagten van tijd tot tijd zijn ingekomen, waaruit blijkt 
dat zommige huizen veel hoger in de verponding staan dan wel andere die gelijk van 
grootte zijn, alsmede om te informeeren of er geen middel zou te vinden zijn om op 
deze plaats een dienaar civiel te krijgen, alzoo dezelve voor de bedelarij, scheepvaart 
als anders zeer noodzakelijk is. 

De schout brengt in deliberatie of 't de vergadering niet nodig zoude oordeelen het 
kwaad slot der laatst gedane rekening ten eersten af te doen, vermits hetzelve 
wegens den interest loopt ten nadele van het dorp, en werd bij meerderheid van 
stemmen geresolveerd de voorsz. schuld overeenkomstig de begeerte der burgerij in 
den voorleden jare ten dien eind opgeroepen aan den dag gelegd blijkens de notulen 
van den 8e februarij 1803, dit jaar af te doen en dientengevolge de tauxatielijst van 
voorleden jaar bij een volgende vergadering ter tafel te brengen. 

Vermits er door verscheide burgers niet werd geobediëerd aan de publicatie der 
municipaliteit betrekkelijk de slouen en waterleidingen op dezen dorpe werd na 
deliberatie geresolveerd inspectie te nemen daaromtrent en de zodanige langs welken 
huizen of erven tevoren slouen hebben gelegen te doen aanzeggen van dezelve 
binnen zekeren te bepalen tijd in order te brengen, op poene van ter hunnen kosten te 
zullen werden gedaan. 

2°Wanneer er practisijns of andere aanzienelijke personen bij de vergadering 
tegenwoordig zijn, zal de bode gehouden zijn ongedekt en zonder pijp in de mond 
te verschijnen, wel verstaande niet met den hoed onder den arm, maar met 
denzelve geheel achterlatende of in de kamer ergens terneder leggende.

3° De bode zal wanneer de vergadering des voormiddags plaats heeft de vrijheid 
hebben om een glaasje genever van een stuiver en des namiddags of avonds 
plaats hebbende een kan bier voor rekening van het collegie te drinken, zonder 
meer.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Februarij 1804.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden op Maandag den 20e Fe-
bruarij 1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schout geeft te kennen dat de reden dezer bijeenkomst hierin bestaat dat 

hoezeer er reeds een missive is gezonden aan het Departementaal Bestuur van 
Holland betrekkelijk de vereniging van de Regterlijke Magt met de Politieke in een 
collegie, zooals van ouds altoos heeft plaats gehad, men verpligt is tot voordeel en 
belang van deze plaats het daarbij niet te laten berusten maar zoo spoedig mogelijk 
hetzelve te bewerkstelligen.

De vergadering zich daarmede conformeerende, werd in deliberatie gebragt hoe en 
op welke wijze men zich zal adresseeren aan het Departementaal Bestuur van 
Holland, per missive of per commissie, en werd tot het laatste besloten en wel een 
commissie van twee personen waarna men overging om dezelve bij besloten briefjes 
te verkiezen en bij de uitslag bleek dat de schout en Verijp de meeste stemmen 
hadden, welke resolveerde eerstkomende donderdag na Den Haag te vertrekken.

Werd na deliberatie geresolveerd voornoemde commissie te offereeren het doen 
van pogingen ten einde het cohier van de verponding der huizen op dezen dorpe te 
revideeren, vermits er verscheide klagten van tijd tot tijd zijn ingekomen, waaruit blijkt 
dat zommige huizen veel hoger in de verponding staan dan wel andere die gelijk van 
grootte zijn, alsmede om te informeeren of er geen middel zou te vinden zijn om op 
deze plaats een dienaar civiel te krijgen, alzoo dezelve voor de bedelarij, scheepvaart 
als anders zeer noodzakelijk is.

De schout brengt in deliberatie of 't de vergadering niet nodig zoude oordeelen het 
kwaad slot der laatst gedane rekening ten eersten af te doen, vermits hetzelve 
wegens den interest loopt ten nadele van het dorp, en werd bij meerderheid van 
stemmen geresolveerd de voorsz. schuld overeenkomstig de begeerte der burgerij in 
den voorleden jare ten dien eind opgeroepen aan den dag gelegd blijkens de notulen 
van den 8e februarij 1803, dit jaar af te doen en dientengevolge de tauxatielijst van 
voorleden jaar bij een volgende vergadering ter tafel te brengen.

Vermits er door verscheide burgers niet werd geobediëerd aan de publicatie der 
municipaliteit betrekkelijk de slouen en waterleidingen op dezen dorpe werd na 
deliberatie geresolveerd inspectie te nemen daaromtrent en de zodanige langs welken 
huizen of erven tevoren slouen hebben gelegen te doen aanzeggen van dezelve 
binnen zekeren te bepalen tijd in order te brengen, op poene van ter hunnen kosten te 
zullen werden gedaan.



Waarna de vergadering scheide. 

De voornoemde commissie den 24e Februarij al uit 's Hage geretourneerd zijnde, 
doed den 26e raport, daarin bestaande dat ze zig had vervoeg bij de Heer van der 
Wal, lid van het Departementaal Bestuur van Holland en denzelven hunnen last te 
kennen gegeven met dat gevolg dat die heer hen zeide dat zulks wel en schielijk 
zoude schikken, wanneer het gemeentebestuur ten eersten een concept reglement 
voor de regtbank vervaardigde of deed vervaardigen (waartoe hij voorstelde de 
advokaat Vrolikhert) en hetzelve met een nominatie bestaande uit een dubbeltal, 
Donderdag den le Maart uitterlijk aan hem toezond, dat hij er dan zijn werk van 
maken zoude, dat daarop noch gedisponeerd werd eer het bestuur van Holland 
schede alzo hetzelve voornemens was na den eerstvolgende week te scheiden. En 
wat het tweede poinct van hunne commissie betrof namelijk het verzoek om een 
dienaar van justitie te mogen hebben, op dezen plaats, hij daarop ook een gunstig 
antwoord hadde gegeven, zeggende voorts dat zij zich hadden vervoegd in haar 
retour bij den advokaat Vrolikhert en hem verzogt zodanig concept reglement te 
vervaardigen en ware het mogelijk dinsdag aanstaande aan het gemeentebestuur te 
zenden, doch dat denzelve geantwoord hadde zijn best te zullen doen, maar het thans 
zeer volhandig hebbende, zulks niet vast konde beloven. 

De commissie word bedankt voor deszelvs weluitgerigt werk, waarmede de 
vergadering genoegen nam. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 9e maart 1804. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secrets 

Vergadering gehouden op Vrijdag den 9e 
maart 1804, absent Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend 

De schout brengt ter tafel een concept reglement voor de regtbank alhier, 
gezonden door den adv.t Vrolikhert, en bestaande in eenige artikelen door hem 
opgesteld, alsmede aanwijzing om het grootste te copiëeren naar dat van Oudbeijer-
land, 't welk mede door Vrolikhert was gezonden en door den schout ter tafel gebragt, 
met verzoek van den adv.t om hetzelve zonder fout eerstkomende Maandag aan hem 
terug te zenden. 

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan, vermits het 
Departementaal Bestuur nu reeds is gescheiden, en er nog vrij wat werkzaamheden 
aan verknogt zijn om het in order te brengen, een commissie te benoemen ten dien 
einde, en zijn daarbij bij besloten briefjes verkoren Verijp en Naaktgeboren, 
geadsisteerd met de secretaris, terwijl de sec. word gelast hetgeen uit het reglement 
van Oudbeijerland moet worden overgenomen zoo spoedig mogelijk af te schrijven, en 
hetzelve alsdan aan Vrolikhert terug zenden. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 21e maart 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e 
maart 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

Waarna de vergadering scheide.

De voornoemde commissie den 24e Februarij al uit 's Hage geretourneerd zijnde, 
doed den 26e raport, daarin bestaande dat ze zig had vervoeg bij de Heer van der 
Wal, lid van het Departementaal Bestuur van Holland en denzelven hunnen last te 
kennen gegeven met dat gevolg dat die heer hen zeide dat zulks wel en schielijk 
zoude schikken, wanneer het gemeentebestuur ten eersten een concept reglement 
voor de regtbank vervaardigde of deed vervaardigen (waartoe hij voorstelde de 
advokaat Vrolikhert) en hetzelve met een nominatie bestaande uit een dubbeltal, 
Donderdag den 1e Maart uitterlijk aan hem toezond, dat hij er dan zijn werk van 
maken zoude, dat daarop noch gedisponeerd werd eer het bestuur van Holland 
scheide alzo hetzelve voornemens was na den eerstvolgende week te scheiden. En 
wat het tweede poinct van hunne commissie betrof namelijk het verzoek om een 
dienaar van justitie te mogen hebben, op dezen plaats, hij daarop ook een gunstig 
antwoord hadde gegeven, zeggende voorts dat zij zich hadden vervoegd in haar 
retour bij den advokaat Vrolikhert en hem verzogt zodanig concept reglement te 
vervaardigen en ware het mogelijk dinsdag aanstaande aan het gemeentebestuur te 
zenden, doch dat denzelve geantwoord hadde zijn best te zullen doen, maar het thans 
zeer volhandig hebbende, zulks niet vast konde beloven.

De commissie word bedankt voor deszelvs weluitgerigt werk, waarmede de 
vergadering genoegen nam.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 9e maart 1804.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secrets

Vergadering gehouden op Vrijdag den 9e 
maart 1804, absent Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en geteekend

De schout brengt ter tafel een concept reglement voor de regtbank alhier, 
gezonden door den adv.t Vrolikhert, en bestaande in eenige artikelen door hem 
opgesteld, alsmede aanwijzing om het grootste te copiëeren naar dat van Oudbeijer-
land, 't welk mede door Vrolikhert was gezonden en door den schout ter tafel gebragt, 
met verzoek van den adv.t om hetzelve zonder fout eerstkomende Maandag aan hem 
terug te zenden.

Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan, vermits het 
Departementaal Bestuur nu reeds is gescheiden, en er nog vrij wat werkzaamheden 
aan verknogt zijn om het in order te brengen, een commissie te benoemen ten dien 
einde, en zijn daarbij bij besloten briefjes verkoren Verijp en Naaktgeboren, 
geadsisteerd met de secretaris, terwijl de sec. word gelast hetgeen uit het reglement 
van Oudbeijerland moet worden overgenomen zoo spoedig mogelijk af te schrijven, en 
hetzelve alsdan aan Vrolikhert terug zenden. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 21e maart 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 21e 
maart 1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 



geteekent. 
Is gecompareerd Reinier Hendriksz. van den Berg, woonende aan de Schenkeldijk, 

te kennen gevende dat hij I.I. donderdag hier gekomen is met garst, om scheep te 
brengen in de schuit van de schipper van 's Gravendeel, dog dat de schipper 
zwarigheid maakte om ze scheep te nemen, vermits hij en de schipper van het Spuij 
een contract hebben gemaakt om van elkanderen geen goederen scheep te nemen, 
dat zulks niet anders dan tot last en schade konde uitloopen en daarom verzogt dat 
het bestuur daarin geliefde te voorzien. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is het beswaar van van de Berg gegrond bevonden 
en daarom geresolveert de schipper van het Spuij daarover te onderhouden en 
gelasten dat hij voortaan zal hebben te zorgen bij de hand te zijn, wanneer het tijd is 
om te varen, en wanneer zulks niet kan zijn dan de boeren daarvan kennis geven 
daags te voren, alzoo dezelve dan bij een ander kunnen scheepen, terwijl schipper de 
Groot in zodanig geval gequalificeerd, ja desnoods gelast word, de granen van de 
boeren, wonende aan de Schenkeldijk en daaromheen, ook Scheep te nemen en te 
vervoeren ter plaatze daar het behoord. 

Dezelve burger geeft te kennen dat de meeste vlasboeren aan de Schenkeldijk zich 
niet ontzien om na de middag te droogen, zowel voor de middag, indien het hun maar 
gelegen komt, dat daaromtrent een dorpskeur voorhanden is die het verbied, doch dat 
dezelve alleen maar op het dorp word gemainteneerd, dat hij zeer gaarne zou zien dat 
die keur ook aan de Schenkeldijk werde in werking gebracht en daarom verzogt dat 
deze vergadering het daarheen geliefde te dirigeeren. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd gemelde keur aan de Schenkeldijk 
ook in werking te brengen, wordende de sec. gelast de nodige publicatie 
diesaangaande te vervaardigen en aan de Schenkeldijk te doen aanplakken. 

Is na deliberatie geresolveerd den 26e en 27e maart eerstkomende te ijken, alle 
maten en gewigten en de secretaris gelast de nodige publiciteit daaraan te geven. 

De commissie benoemd tot het inspecteeren der slouen en waterleidingen doet 
raport in dezen voege dat zij bevonden heeft dat de slou tusschen het huis en erf van 
Dirk C. van der Linden en dat van Arij de Vlaming in de Rijkestraat zeer slegt is en 
diend verbeterd te worden. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd gemelde 
twee personen door de bode te doen aanzeggen dat zij zullen hebben te zorgen 
dezelve slou binnen drie maar 24 uuren na den aanzegging te herstellen. 

De commissie benoemd tot het ontwerpen van een reglement voor de Regtbank op 
den voet van hetgeen advocaat Vrolikhert gezonden heeft, brengt raport uit, daarin 
bestaande dat dezelve niet van zich heeft kunnen verkrijgen om op den voet van het 
gezondene van Vrolikhert een ontwerp te vervaardigen, vermits zulks in verscheide 
poincten rechtstreeks zoude aanloopen tegen het reglement voor het 
gemeentebestuur, door deze commissie mede ontworpen en door het 
Departementaal Bestuur van Holland goedgekeurd; dat dezelve daarom aan de hun 
opgelegde taak niet heeft kunnen voldoen, waarom zij aan de vergadering 
proponeerden, om aan de Heer Van de Wall, lid van het Departementaal Bestuur van 
Holland, een missive te zenden hoofdzakelijk van deze inhoud dat deze vergadering 
buiten staat ware geweest om overeenkomstig het afgesprokene tusschen hem en de 
commissie betreklijk het overzenden van een Concept Reglement van de Regtbank te 
kunne voldoen, ten oorzake het de advocaat Vrolikhert zeer volhandig hadde, dat 
deze verg. uit dien hoofde te rade was geworden zich te refereeren aan het voorstel 

geteekent.
Is gecompareerd Reinier Hendriksz. van den Berg, woonende aan de Schenkeldijk, 

te kennen gevende dat hij l.l. donderdag hier gekomen is met garst, om scheep te 
brengen in de schuit van de schipper van 's Gravendeel, dog dat de schipper 
zwarigheid maakte om ze scheep te nemen, vermits hij en de schipper van het Spuij 
een contract hebben gemaakt om van elkanderen geen goederen scheep te nemen, 
dat zulks niet anders dan tot last en schade konde uitloopen en daarom verzogt dat 
het bestuur daarin geliefde te voorzien.

Waarop gedelibereerd zijnde, is het beswaar van van de Berg gegrond bevonden 
en daarom geresolveert de schipper van het Spuij daarover te onderhouden en 
gelasten dat hij voortaan zal hebben te zorgen bij de hand te zijn, wanneer het tijd is 
om te varen, en wanneer zulks niet kan zijn dan de boeren daarvan kennis geven 
daags te voren, alzoo dezelve dan bij een ander kunnen scheepen, terwijl schipper de 
Groot in zodanig geval gequalificeerd, ja desnoods gelast word, de granen van de 
boeren, wonende aan de Schenkeldijk en daaromheen, ook Scheep te nemen en te 
vervoeren ter plaatze daar het behoord.

Dezelve burger geeft te kennen dat de meeste vlasboeren aan de Schenkeldijk zich 
niet ontzien om na de middag te droogen, zowel voor de middag, indien het hun maar 
gelegen komt, dat daaromtrent een dorpskeur voorhanden is die het verbied, doch dat 
dezelve alleen maar op het dorp word gemainteneerd, dat hij zeer gaarne zou zien dat 
die keur ook aan de Schenkeldijk werde in werking gebracht en daarom verzogt dat 
deze vergadering het daarheen geliefde te dirigeeren.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd gemelde keur aan de Schenkeldijk 
ook in werking te brengen, wordende de sec. gelast de nodige publicatie 
diesaangaande te vervaardigen en aan de Schenkeldijk te doen aanplakken.

Is na deliberatie geresolveerd den 26e en 27e maart eerstkomende te ijken, alle 
maten en gewigten en de secretaris gelast de nodige publiciteit daaraan te geven.

De commissie benoemd tot het inspecteeren der slouen en waterleidingen doet 
raport in dezen voege dat zij bevonden heeft dat de slou tusschen het huis en erf van 
Dirk C. van der Linden en dat van Arij de Vlaming in de Rijkestraat zeer slegt is en 
diend verbeterd te worden. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd gemelde 
twee personen door de bode te doen aanzeggen dat zij zullen hebben te zorgen 
dezelve slou binnen drie maar 24 uuren na den aanzegging te herstellen.

De commissie benoemd tot het ontwerpen van een reglement voor de Regtbank op 
den voet van hetgeen advocaat Vrolikhert gezonden heeft, brengt raport uit, daarin 
bestaande dat dezelve niet van zich heeft kunnen verkrijgen om op den voet van het 
gezondene van Vrolikhert een ontwerp te vervaardigen, vermits zulks in verscheide 
poincten rechtstreeks zoude aanloopen tegen het reglement voor het 
gemeentebestuur, door deze commissie mede ontworpen en door het 
Departementaal Bestuur van Holland goedgekeurd; dat dezelve daarom aan de hun 
opgelegde taak niet heeft kunnen voldoen, waarom zij aan de vergadering 
proponeerden, om aan de Heer Van de Wall, lid van het Departementaal Bestuur van 
Holland, een missive te zenden hoofdzakelijk van deze inhoud dat deze vergadering 
buiten staat ware geweest om overeenkomstig het afgesprokene tusschen hem en de 
commissie betreklijk het overzenden van een Concept Reglement van de Regtbank te 
kunne voldoen, ten oorzake het de advocaat Vrolikhert zeer volhandig hadde, dat 
deze verg. uit dien hoofde te rade was geworden zich te refereeren aan het voorstel 



aan het Departementaal Bestuur van 7 Februari] I.I. gedaan, tendeerende het belang 
dezer plaats te vorderen, dat de Regterli]ke Macht met de politieke in een collegie 
werde vereenigd, gelijk alhier ten allen tijde heeft plaats gehad op zodanig reglement 
als gemeld bestuur zal goed vinden te zenden, met verzoek om de daarstelling van 
genoemd reglement te bespoedigen, dog ingeval de Heer van der Wal zoude mogen 
denken dat zulks noch wel eenige tijd zoude kunne achterblijven, deze vergadering 
aan hem in overweging geeft of het niet nodig zoude zi]n aan het gemeld bestuur te 
verzoeken dat het gelieve te besluiten deze vergadering te authoriseeren tot het 
uitoeffenen van de regterlijke macht onder de naam van scheepenen, tot zolang de 
rechterlijke macht zelve zal zi]n georganiseerd en de schout werd gelast de leden nu 
noch tot de regtbank behoorende te bedanken, alsmede een nominatie van 14 
personen over te zenden, ten einde de zeven eerstgenoemden, thans het 
gemeentebestuur uitmakende, te werden geeligeert (geeligeënt?) tot leden van de 
regtbank. Waarop gedelibereerd zijnde is conform het genoemde voorstel 
geconcludeerd en daarbij besloten om in gemelde missive noch aan te dringen om 
een dienaar van justitie te mogen hebben, werdende de sec. gelast tot het 
vervaardigen en expedieëren van zodanige missive zonder resumtie. 

Den sec. de tauxatieli]st van de voorgaande ]are ter tafel brengende, werd dezelve 
gelezen, en voorts van zommige wat af en andere wat bijgedaan zijnde, bleek het dat 
de lijst ruim f 30:-:- hoger ware dan voorleden ]aar en daar er niets af kan, werd 
geresolveerd er bi] nadere gelegenheid daarover te delibereeren. Waarna de verg. 
scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 1 e April 1804. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Zondag den 1 e April 
1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gel. een missive van Mr. P.H. van der Wal, lid van het Departementaal Bestuur 

van Holland, inhoudende antwoord op de onze in dezen voege dat naar zijn gedachte 
ons oogmerk best zal worden bereikt door een missive af te zenden aan het 
Departementaal Bestuur van Holland ten geleide van de nominatie van scheepenen, 
terwijl zijn Edele het alsdan daarheen zal dirigeeren, dat de zeven bovenaangestelde 
direct worden geëligeerd of in het reglement voor de regtbank een artijkel worde 
geisereerd, dat de leden van het Gemeente Bestuur tevens zullen zijn leden van de 
Regtbank, schoon twee bijzondere collegien uitmakende. 

Wat voorts een dienaar van justitie aangaat, hij van oordeel is dat deze plaats er 
wel degelijk een nodig heeft, doch vreest dat de betaling vanwege het gemeene land 
aan swarigheden zal onderhevig zijn, dog dat hij onder de hand zal tragten te 
onderstaan of daartoe eenige dispositie zoude wezen. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd dat de sec. een concept missive zal 
ontwerpen en dezelve bij de eerste gelegenheid ter tafel brengen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 4e April 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 4e april 

aan het Departementaal Bestuur van 7 Februarij l.l. gedaan, tendeerende het belang 
dezer plaats te vorderen, dat de Regterlijke Macht met de politieke in een collegie 
werde vereenigd, gelijk alhier ten allen tijde heeft plaats gehad op zodanig reglement 
als gemeld bestuur zal goed vinden te zenden, met verzoek om de daarstelling van 
genoemd reglement te bespoedigen, dog ingeval de Heer van der Wal zoude mogen 
denken dat zulks noch wel eenige tijd zoude kunne achterblijven, deze vergadering 
aan hem in overweging geeft of het niet nodig zoude zijn aan het gemeld bestuur te
verzoeken dat het gelieve te besluiten deze vergadering te authoriseeren tot het 
uitoeffenen van de regterlijke macht onder de naam van scheepenen, tot zolang de 
rechterlijke macht zelve zal zijn georganiseerd en de schout werd gelast de leden nu 
noch tot de regtbank behoorende te bedanken, alsmede een nominatie van 14 
personen over te zenden, ten einde de zeven eerstgenoemden, thans het 
gemeentebestuur uitmakende, te werden geeligeert (geeligeënt?) tot leden van de 
regtbank. Waarop gedelibereerd zijnde is conform het genoemde voorstel 
geconcludeerd en daarbij besloten om in gemelde missive noch aan te dringen om 
een dienaar van justitie te mogen hebben, werdende de sec. gelast tot het 
vervaardigen en expedieëren van zodanige missive zonder resumtie.

Den sec. de tauxatielijst van de voorgaande jare ter tafel brengende, werd dezelve 
gelezen, en voorts van zommige wat af en andere wat bijgedaan zijnde, bleek het dat 
de lijst ruim f 30:-:- hoger ware dan voorleden jaar en daar er niets af kan, werd 
geresolveerd er bij nadere gelegenheid daarover te delibereeren. Waarna de verg. 
scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 1e April 1804.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Zondag den 1e April 
1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Is gel. een missive van Mr. P.H. van der Wal, lid van het Departementaal Bestuur 

van Holland, inhoudende antwoord op de onze in dezen voege dat naar zijn gedachte 
ons oogmerk best zal worden bereikt door een missive af te zenden aan het 
Departementaal Bestuur van Holland ten geleide van de nominatie van scheepenen, 
terwijl zijn Edele het alsdan daarheen zal dirigeeren, dat de zeven bovenaangestelde 
direct worden geëligeerd of in het reglement voor de regtbank een artijkel worde 
geisereerd, dat de leden van het Gemeente Bestuur tevens zullen zijn leden van de 
Regtbank, schoon twee bijzondere collegien uitmakende.

Wat voorts een dienaar van justitie aangaat, hij van oordeel is dat deze plaats er 
wel degelijk een nodig heeft, doch vreest dat de betaling vanwege het gemeene land 
aan swarigheden zal onderhevig zijn, dog dat hij onder de hand zal tragten te 
onderstaan of daartoe eenige dispositie zoude wezen.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd dat de sec. een concept missive zal 
ontwerpen en dezelve bij de eerste gelegenheid ter tafel brengen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekend den 4e April 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 4e april 



1804. 
De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekend. 
Stond binnen een commissie uit de kerkenraad dezer gemeente te kennen 

gevende dat er verscheide personen zijn die hun acte van indemniteit niet hebben 
ingeleverd, daaronder van van Wijngaarden met vrouw en kinderen, Sara Verwaars, 
en Jacobus Vos met het vrouwspersoon daar hij mede huishoud, uit welken hoofde 
dezelve commissie verzogd dat het Gemeente Bestuur de kerkenraad daarin de 
behulpzame hand geliefde te bieden, ten einde te zorgen dat dezelve perzonen hunne 
actens spoedig inbrengen en dat zulks hun door de bode werd aangezegt, doch dat 
Sara Verwaars de bezorging hadde beloofd voor den 15e april eerstkomende, dus die 
tijd met haar diend afgewagt te worden. Waarop gedelibereerd zijnde is gersolveerd 
de bode te zenden bij Jan van Wijngaarden en Jacobus Vos, en zoo die niet thuis is 
bij genoemde vrouwspersoon, en hun aanzeggen binnen agt dagen hunne actens van 
indemniteit te bezorgen aan de kerkenraad op poene van inwooning op het dorp te 
zullen worden ontzegt. 

Dezelve commissie geeft noch te kennen dat de kerkenraad zich in de 
noodzakelijkheid bevind een proef te nemen om de jaarlijksche verzitgelden der 
plaatzen in de kerk te verhogen, uit hoofde van de slegte finantiëele staat der kerk, 
stellende dus voor om de banken, bezeten wordende door het Gemeente Bestuur en 
de gewezene scheepenen, ook met f 6:-:- jaarlijks te verhoogen en dus in plaats van f 
18:-:- daarvoor f 24:-:- te betalen. 

De vergadering zich daarop te zullen bedenken en de kerkenraad bericht doen 
toekomen. 

Daarna werd geresolveerd aan de kerkenraad te schrijven dat deze vergadering 
hun voorstel accepteerd, doch niet verder dan wat hunnen personen betreft, doch dat 
er werk van zal gemaakt worden om er de oude schepenen over te spreken en 
wanneer er onder mochten zijn die er niet mede instemmen, zij daarin in zoverre op 
het meerdere der portie van zodanig persoon of personen voor dit jaar geen rekening 
moeten maken, terwijl er wel zal worden gezorgd dat na verloop van dit jaar aan het 
genoemde vorstel werde voldaan. Werdende de secretaris gelast zodanige missive 
aan de kerkenraad te bezorgen. 

De secretaris brengt ter tafel een concept missive aan het Departementaal bestuur 
van Holland in gevolge last aan hem gegeven, blijkens de notulen der voorgaande 
vergadering. 

Dezelve gelezen zijnde, werd met een kleine verandering gearresteerd en de 
secretaris gelast dezelve in het net te schrijven en voorts te expedieeren. 

Voorts ging men over om de tauxatielijst nader in ordre te brengen en de tijd te ver 
verlopen zijnde om dat werk geheel en al af te doen, werd geresolveerd te dien einde 
nader bijeen te komen op Vrijdag den 6 April savonts zes uuren. Waarna de 
vergadering scheide. 

De vergadering den 6e april savonds zes uuren bijeen 
zijnde, werd de tauxatielijst verder afgewerkt, gearresteerd en geteekent. 

Voorts werd geresolveerd de nodige billetten te doen drukken, de zitdagen tot den 
ontfang te bepalen ten huize van den schout op Donderdag de 19e, Maandag de 23e 
en Donderdag de 26e april, alsmede de secrets te gelasten de bileltten behoorlijk in te 

1804.
De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 

geteekend.
Stond binnen een commissie uit de kerkenraad dezer gemeente te kennen 

gevende dat er verscheide personen zijn die hun acte van indemniteit niet hebben 
ingeleverd, daaronder van van Wijngaarden met vrouw en kinderen, Sara Verwaars, 
en Jacobus Vos met het vrouwspersoon daar hij mede huishoud, uit welken hoofde 
dezelve commissie verzogd dat het Gemeente Bestuur de kerkenraad daarin de 
behulpzame hand geliefde te bieden, ten einde te zorgen dat dezelve perzonen hunne 
actens spoedig inbrengen en dat zulks hun door de bode werd aangezegt, doch dat 
Sara Verwaars de bezorging hadde beloofd voor den 15e april eerstkomende, dus die 
tijd met haar diend afgewagt te worden. Waarop gedelibereerd zijnde is gersolveerd 
de bode te zenden bij Jan van Wijngaarden en Jacobus Vos, en zoo die niet thuis is 
bij genoemde vrouwspersoon, en hun aanzeggen binnen agt dagen hunne actens van 
indemniteit te bezorgen aan de kerkenraad op poene van inwooning op het dorp te 
zullen worden ontzegt.

Dezelve commissie geeft noch te kennen dat de kerkenraad zich in de 
noodzakelijkheid bevind een proef te nemen om de jaarlijksche verzitgelden der 
plaatzen in de kerk te verhogen, uit hoofde van de slegte finantiëele staat der kerk, 
stellende dus voor om de banken, bezeten wordende door het Gemeente Bestuur en 
de gewezene scheepenen, ook met f 6:-:- jaarlijks te verhoogen en dus in plaats van f 
18:-:- daarvoor f 24:-:- te betalen.

De vergadering zich daarop te zullen bedenken en de kerkenraad bericht doen 
toekomen.

Daarna werd geresolveerd aan de kerkenraad te schrijven dat deze vergadering 
hun voorstel accepteerd, doch niet verder dan wat hunnen personen betreft, doch dat 
er werk van zal gemaakt worden om er de oude schepenen over te spreken en 
wanneer er onder mochten zijn die er niet mede instemmen, zij daarin in zoverre op 
het meerdere der portie van zodanig persoon of personen voor dit jaar geen rekening 
moeten maken, terwijl er wel zal worden gezorgd dat na verloop van dit jaar aan het 
genoemde vorstel werde voldaan. Werdende de secretaris gelast zodanige missive 
aan de kerkenraad te bezorgen.

De secretaris brengt ter tafel een concept missive aan het Departementaal bestuur 
van Holland in gevolge last aan hem gegeven, blijkens de notulen der voorgaande 
vergadering.

Dezelve gelezen zijnde, werd met een kleine verandering gearresteerd en de 
secretaris gelast dezelve in het net te schrijven en voorts te expedieeren.

Voorts ging men over om de tauxatielijst nader in ordre te brengen en de tijd te ver 
verlopen zijnde om dat werk geheel en al af te doen, werd geresolveerd te dien einde 
nader bijeen te komen op Vrijdag den 6 April savonts zes uuren. Waarna de 
vergadering scheide.

De vergadering den 6e april savonds zes uuren bijeen 
zijnde, werd de tauxatielijst verder afgewerkt, gearresteerd en geteekent.

Voorts werd geresolveerd de nodige billetten te doen drukken, de zitdagen tot den 
ontfang te bepalen ten huize van den schout op Donderdag de 19e, Maandag de 23e 
en Donderdag de 26e april, alsmede de secrets te gelasten de bileltten behoorlijk in te 



vullen en dezelve door de bode ten spoedigste te doen rondbrengen. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 29e april 1804. 

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

Vergadering gehouden op Zondag de 29e April 
1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend. 
De vergadering door de schout geconvoceerd zijnde, alsmede het nog bestaande 

collegie van scheepenen, werd door denzelven berigt ontfangen te hebben een extract 
uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland van den 
24e April 1804, hoofdzakelijk inhoudende dat de commissie tot de zaken van de 
Justitie hadde geexhibeerd een concept reglement voor de Regtbank alhier, dat 
daarop na voorgaande deliberatie was goedgevonden en verstaan hetzelve reglement 
te arresteeren als het reglement op de inrigting der Regtbank binnen 's Gravendeel en 
leer-Ambagt en voorts ten einde hetzelve gearresteerde reglement in werking te 
brengen nog goedgevonden en verstaan extract dezes benevens eene 
geauthentiseerde copie van hetzelve gearresteerde reglement te zenden aan den 
schout alhier met aansch. om  vermits het Gemeente Bestuur ingevolge dat reglement 
tevens de Regtbank zal uitmaken, de leden van het genoemde Gemeente Bestuur 
van derzelver aanstelling mede tot scheepenen kennis te geven en voorts met 
authorisatie om het nog bestaande collegie van scheepenen uit naam van het 
Departementaal Bestuur van Holland van hunne posten honorabel te ontslaan met 
dankzegging voor den ijver en trouw in het waarnemen van dezelve bewezen en om 
voorts de leden van het Gemeente Bestuur te convoceeren en den eed als 
scheepenen ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd af te nemen en in 
hunne functie te installeeren. 

Dat hij ten einde daaraan te voldoen, de leden van het Gemeente Bestuur kennis 
geeft van hunne aanstelling tot scheepen en voorts het nog bestaande collegie van 
scheepenen uit naam van het Departementaal Bestuur van Holland van hunne posten 
honorabel ontslaan met dankzegging voor den ijver en trouw in het waarnemen van 
dezelve bewezen, nemende eindelijk de leden van het Gemeente Bestuur den eed af 
als scheepenen ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd en installeerde 
dezelve in hunne functie. 

De schout en secretaris berigten door de commis Eisenmenger verzogt te zijn ter 
kennis van het gemeentebestuur te brengen dat hij request heeft gepresenteerd aan 
den Zeeraad der bataafsche Republiek, inhoudende verzoek dat het Land een huis 
voor hem zal gelieven te bouwen of aan te koopen, vermits hij uit dat huis moet 
hetwelk hij nu bewoond en geen wooning kan krijgen voor hem eenigzints geschikt, 
dog dat het gemelde verzoek is van de hand gewezen en dat hij nu verzoekt dat het 
Gemeente Bestuur zoo goed gelieft te zijn om eens aan gemelde Zeeraad te schrijven 
dat hij zich in zodanige omstandigheid bevind dat er voor hem geen uitzigt is om 
wooning te kunnen bekomen, eenigzints voor hem geschikt, dat er dus geen andere 
weg open is dan dat het huis waar hij nu in woond, hetwelk te koop is, voor het Land 
werde aangekogt of dat er aan de rivier de Kille voor hem Een werde gebouwd. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is conform dat verzoek geconcludeerd en de sec. 
gelast zodanige missive aan de Zeeraad der Bataafsche Republiek te expedieeren 
zonder resumtie. 

vullen en dezelve door de bode ten spoedigste te doen rondbrengen.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 29e april 1804.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Zondag de 29e April 
1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend.
De vergadering door de schout geconvoceerd zijnde, alsmede het nog bestaande 

collegie van scheepenen, werd door denzelven berigt ontfangen te hebben een extract 
uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland van den 
24e April 1804, hoofdzakelijk inhoudende dat de commissie tot de zaken van de 
Justitie hadde geexhibeerd een concept reglement voor de Regtbank alhier, dat 
daarop na voorgaande deliberatie was goedgevonden en verstaan hetzelve reglement 
te arresteeren als het reglement op de inrigting der Regtbank binnen 's Gravendeel en 
leer-Ambagt en voorts ten einde hetzelve gearresteerde reglement in werking te 
brengen nog goedgevonden en verstaan extract dezes benevens eene 
geauthentiseerde copie van hetzelve gearresteerde reglement te zenden aan den 
schout alhier met aansch. om vermits het Gemeente Bestuur ingevolge dat reglement 
tevens de Regtbank zal uitmaken, de leden van het genoemde Gemeente Bestuur 
van derzelver aanstelling mede tot scheepenen kennis te geven en voorts met 
authorisatie om het nog bestaande collegie van scheepenen uit naam van het 
Departementaal Bestuur van Holland van hunne posten honorabel te ontslaan met 
dankzegging voor den ijver en trouw in het waarnemen van dezelve bewezen en om 
voorts de leden van het Gemeente Bestuur te convoceeren en den eed als 
scheepenen ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd af te nemen en in 
hunne functie te installeeren.

Dat hij ten einde daaraan te voldoen, de leden van het Gemeente Bestuur kennis 
geeft van hunne aanstelling tot scheepen en voorts het nog bestaande collegie van 
scheepenen uit naam van het Departementaal Bestuur van Holland van hunne posten 
honorabel ontslaan met dankzegging voor den ijver en trouw in het waarnemen van 
dezelve bewezen, nemende eindelijk de leden van het Gemeente Bestuur den eed af 
als scheepenen ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd en installeerde 
dezelve in hunne functie.

De schout en secretaris berigten door de commis Eisenmenger verzogt te zijn ter 
kennis van het gemeentebestuur te brengen dat hij request heeft gepresenteerd aan 
den Zeeraad der bataafsche Republiek, inhoudende verzoek dat het Land een huis 
voor hem zal gelieven te bouwen of aan te koopen, vermits hij uit dat huis moet 
hetwelk hij nu bewoond en geen wooning kan krijgen voor hem eenigzints geschikt, 
dog dat het gemelde verzoek is van de hand gewezen en dat hij nu verzoekt dat het 
Gemeente Bestuur zoo goed gelieft te zijn om eens aan gemelde Zeeraad te schrijven 
dat hij zich in zodanige omstandigheid bevind dat er voor hem geen uitzigt is om 
wooning te kunnen bekomen, eenigzints voor hem geschikt, dat er dus geen andere 
weg open is dan dat het huis waar hij nu in woond, hetwelk te koop is, voor het Land 
werde aangekogt of dat er aan de rivier de Kille voor hem Een werde gebouwd.

Waarop gedelibereerd zijnde, is conform dat verzoek geconcludeerd en de sec. 
gelast zodanige missive aan de Zeeraad der Bataafsche Republiek te expedieeren 
zonder resumtie.



Voorts is na deliberatie geresolveerd om Meeuwis Uitterlinden, de erven Bijvank, 
Christiaan Smits en Jan Kluit nogmaals te doen aanzeggen hunne slouen of 
waterloosingen binnen agt dagen in zodanige order te brengen dat het water niet op 
de dorpsstraat blijve staan op poene van ten hunnen kosten te zullen werden gedaan. 

Is geresolveerd de voorjaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag den 19e Meij 1804 
des voormiddags half tien uuren en de brandspuiten te probeeren des namiddags drie 
uuren, wordende de secretaris gelast de nodige bekendmakingen daarvan te doen 
geschieden des Zondags tevoren. 

De vergadering scheide vervolgens. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e Meij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e Meij 
1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Geproduceerd zijnde tot het benoemen van een president en vice-president voor 

de maanden Meij, Junij en Julij is tot president gecontinueerd Frans van der Giessen 
en tot vice-president Koen van Strijen. 

De schout brengt ter tafel de tauxatielijst van het dorpsgeld, waaruit bleek dat er 
noch eenige in gebreken waren gebleven met de betaling en werd geresolveerd 
dezelve voor de vergadering te citeeren tegens Zaturdag den 19e Meij aanstaande 
des morgens ten 9 uuren. 

Door het overlijden van Damis van Warendorp de post van eikmeester dezen dorpe 
vakant geworden zijnde en deszelvs zoon Hendrik van Warendorp, lid dezer 
vergadering daarom solliciteerende, is (in deszelvs absentie) na deliberatie 
geresolveerd gemelde Hendrik van Warendorp aan te stellen tot eikmeester dezer 
dorpe op een tractement van f 12:-:- 's jaars en heeft denzelven in die qualiteit de eed 
in handen van de schout afgelegd. 

De secretaris verzoekt uit hoofde van veelvuldige schrijfbehoeftens welke hij nodig 
heeft ten behoeve van het dorp, dat de vergadering gelieft te besluiten hem daarvoor 
een jaarlijksche toelage ter hand te stellen, welk verzoek werd gehouden in advis, 
waarna de vergadering scheide. 

De 19e Meij de vergadering bijeen zijnde werd geraporteerd dat 
zommige na de citatie hun dorpsgeld hebben betaald, dat er ook zijn die noch wat 
uitstel hebben gevraagt en Teunis van Ham kwam doe betalen, doch eenigen bleven 
geheel agter. Waarop gedelibereerd zijnde, werd geresolveerd om tot een volgende 
vergadering te wachten met het nemen van een finaal besluit. 

Vervolgens ging men over tot het doen van de brandschouw en hier en daar 
breuken bevindende werd geresolveerd de herschouw te doen op Zaturdag den 2e 
Junij 1804, des namiddags 4 uren. 
Des namiddags 3 uuren werden de brandspuiten geprobeerd, loopende daarbij ook 
alles wel en geregeld af. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Junij 1804. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Junij 

Voorts is na deliberatie geresolveerd om Meeuwis Uitterlinden, de erven Bijvank, 
Christiaan Smits en Jan Kluit nogmaals te doen aanzeggen hunne slouen of 
waterloosingen binnen agt dagen in zodanige order te brengen dat het water niet op 
de dorpsstraat blijve staan op poene van ten hunnen kosten te zullen werden gedaan.

Is geresolveerd de voorjaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag den 19e Meij 1804 
des voormiddags half tien uuren en de brandspuiten te probeeren des namiddags drie 
uuren, wordende de secretaris gelast de nodige bekendmakingen daarvan te doen 
geschieden des Zondags tevoren.

De vergadering scheide vervolgens.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e Meij 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 16e Meij 
1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Geproduceerd zijnde tot het benoemen van een president en vice-president voor 

de maanden Meij, Junij en Julij is tot president gecontinueerd Frans van der Giessen 
en tot vice-president Koen van Strijen.

De schout brengt ter tafel de tauxatielijst van het dorpsgeld, waaruit bleek dat er 
noch eenige in gebreken waren gebleven met de betaling en werd geresolveerd 
dezelve voor de vergadering te citeeren tegens Zaturdag den 19e Meij aanstaande 
des morgens ten 9 uuren.

Door het overlijden van Damis van Warendorp de post van eikmeester dezen dorpe 
vakant geworden zijnde en deszelvs zoon Hendrik van Warendorp, lid dezer 
vergadering daarom solliciteerende, is (in deszelvs absentie) na deliberatie 
geresolveerd gemelde Hendrik van Warendorp aan te stellen tot eikmeester dezer 
dorpe op een tractement van f 12:-:- 's jaars en heeft denzelven in die qualiteit de eed 
in handen van de schout afgelegd.

De secretaris verzoekt uit hoofde van veelvuldige schrijfbehoeftens welke hij nodig 
heeft ten behoeve van het dorp, dat de vergadering gelieft te besluiten hem daarvoor 
een jaarlijksche toelage ter hand te stellen, welk verzoek werd gehouden in advis, 
waarna de vergadering scheide.

De 19e Meij de vergadering bijeen zijnde werd geraporteerd dat 
zommige na de citatie hun dorpsgeld hebben betaald, dat er ook zijn die noch wat 
uitstel hebben gevraagt en Teunis van Ham kwam doe betalen, doch eenigen bleven 
geheel agter. Waarop gedelibereerd zijnde, werd geresolveerd om tot een volgende 
vergadering te wachten met het nemen van een finaal besluit.

Vervolgens ging men over tot het doen van de brandschouw en hier en daar 
breuken bevindende werd geresolveerd de herschouw te doen op Zaturdag den 2e 
Junij 1804, des namiddags 4 uren.
Des namiddags 3 uuren werden de brandspuiten geprobeerd, loopende daarbij ook 
alles wel en geregeld af.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 20e Junij 1804.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Junij 



1804. 
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent. 

De schout communiceerd dat er noch eenige personen zijn die maar niet uitzien om 
hun dorpsgeld te betalen en vraagd hoe de vergadering er over denkt dat men met de 
zodanige zal handelen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering unaniem van oordeel om de 
nalatigen door middel van parate executie ingevolge het dorpsoctroij van 12 Augustus 
1796 tot de betaling te noodzaken, vermits de zodanigen zich noch aan 
waarschouwingen, noch aan bedreigingen toonen te bekreunen en is geresolveerd 
provisioneel te beginnen met Jan de Kievit, Jan H. de Vlaming, Gijsbert van den 
Handel en Arij Visser, wordende de secretaris gelast aanstaande Vrijdag den 
Exploictier Schulz van Haegen daarvan kennis te geven en hem te verzoeken de 
executie zoo spoedig mogelijk te beginnen, terwijl echter de leden vrijheid word 
gelaten om die personen van dit besluit kennis te geven of ze noch mochten kunnen 
goedvinden om voor die tijd te betalen, al zoo het de vergadering aangenaam zoude 
zijn indien zij die ferme maatregel niet behoefden in het werk te stellen. 

De schout brengt ter tafel een door hem opgesteld plannetje betreffende het schut 
of kooijregt ten einde daaruit zoude werden opgemaakt een reglement hoe en op 
welke wijze het kooijregt op deze plaats voor het vervolg zal werden gedirigeerd. 

Waarop gedelibereerd zijnde is besloten hetzelve te arresteeren in dezen voege: 
- een paard twee jaaren oud en daarboven 	f 1:-:- 
- een beest twee jaren oud en daarboven 	f -:15:- 
- een paard beneden de twee jaren f -:12:- 
- een beest beneden de 2 jaren f -:10:- 
- voor ieder varken of schaap f -:4:- 
Het een of ander op schade gekooit werdende te betalen als voren. 
De bode zal voor het sluiten ontsluiten als volgt: 
Indien er Een, twee of drie stuk gekooit worden en dezelve worden binnen 24 uuren 
gelost 6 stuivers per stuk, doch meerder gekooit wordende 24 stuivers en noit hoger 
als in zodanig gevallen dat ze er langer in staan als 24 uren, wanneer de bode na 
verdienste zal worden beloond. 

Wordende de secretaris gelast van dit besluit een publicatie te vervaardigen en 
dezelve ter tafel te brengen bij de eerste gelegenheid. 

De schout proponeerd om voor de nieuwe brandspuit twee kleeden aan te kopen, 
om te dienen ter bewaring voor stof en vuiligheid. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
conform het voorstel van de schout geconcludeerd en de president van der Giessen 
met Naaktgeboren benoemd de maat van dezelve te nemen. 

De schout zegt op zig genomen te hebben, ingevolge verzoek van L. Bongers om 
de vergadering voor te stellen of dezelve niet zoude gelieven mede te werken ten 
einde Pierre Le Brun een huisje krijgt om in te woonen, vermits hij Bongers bij zich 
heeft gehad een gezelschap uit de stad hetwelk er zeer gaarne wat aan zoude willen 
contribueeren. Waarop gedelibereerd zijnde was de vergadering van oordeel er niets 
aan te kunnen doen voor men nader is geinformeerd wat dat gezelschap wel zoude 
willen geven en daarom geresolveerd zulks ter kennis van Bongers te brengen met 
verzoek om dat gezelschap daar eens nader over te spreken, nemende de president 
zulks op zich en die het niet kunnende doen de secretaris. 

1804.
De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
geteekent.

De schout communiceerd dat er noch eenige personen zijn die maar niet uitzien om 
hun dorpsgeld te betalen en vraagd hoe de vergadering er over denkt dat men met de 
zodanige zal handelen.

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering unaniem van oordeel om de 
nalatigen door middel van parate executie ingevolge het dorpsoctroij van 12 Augustus 
1796 tot de betaling te noodzaken, vermits de zodanigen zich noch aan 
waarschouwingen, noch aan bedreigingen toonen te bekreunen en is geresolveerd 
provisioneel te beginnen met Jan de Kievit, Jan H. de Vlaming, Gijsbert van den 
Handel en Arij Visser, wordende de secretaris gelast aanstaande Vrijdag den 
Exploictier Schulz van Haegen daarvan kennis te geven en hem te verzoeken de 
executie zoo spoedig mogelijk te beginnen, terwijl echter de leden vrijheid word 
gelaten om die personen van dit besluit kennis te geven of ze noch mochten kunnen 
goedvinden om voor die tijd te betalen, al zoo het de vergadering aangenaam zoude 
zijn indien zij die ferme maatregel niet behoefden in het werk te stellen.

De schout brengt ter tafel een door hem opgesteld plannetje betreffende het schut 
of kooijregt ten einde daaruit zoude werden opgemaakt een reglement hoe en op 
welke wijze het kooijregt op deze plaats voor het vervolg zal werden gedirigeerd.

Waarop gedelibereerd zijnde is besloten hetzelve te arresteeren in dezen voege:
- een paard twee jaaren oud en daarboven f 1:-:- 
- een beest twee jaren oud en daarboven f -:15:-
- een paard beneden de twee jaren f -:12:-
- een beest beneden de 2 jaren f -:10:-
- voor ieder varken of schaap f -:4:-
Het een of ander op schade gekooit werdende te betalen als voren.
De bode zal voor het sluiten ontsluiten als volgt:
Indien er Een, twee of drie stuk gekooit worden en dezelve worden binnen 24 uuren 
gelost 6 stuivers per stuk, doch meerder gekooit wordende 24 stuivers en noit hoger 
als in zodanig gevallen dat ze er langer in staan als 24 uren, wanneer de bode na 
verdienste zal worden beloond.

Wordende de secretaris gelast van dit besluit een publicatie te vervaardigen en 
dezelve ter tafel te brengen bij de eerste gelegenheid.

De schout proponeerd om voor de nieuwe brandspuit twee kleeden aan te kopen, 
om te dienen ter bewaring voor stof en vuiligheid. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
conform het voorstel van de schout geconcludeerd en de president van der Giessen 
met Naaktgeboren benoemd de maat van dezelve te nemen.

De schout zegt op zig genomen te hebben, ingevolge verzoek van L. Bongers om 
de vergadering voor te stellen of dezelve niet zoude gelieven mede te werken ten 
einde Pierre Le Brun een huisje krijgt om in te woonen, vermits hij Bongers bij zich 
heeft gehad een gezelschap uit de stad hetwelk er zeer gaarne wat aan zoude willen 
contribueeren. Waarop gedelibereerd zijnde was de vergadering van oordeel er niets 
aan te kunnen doen voor men nader is geinformeerd wat dat gezelschap wel zoude 
willen geven en daarom geresolveerd zulks ter kennis van Bongers te brengen met 
verzoek om dat gezelschap daar eens nader over te spreken, nemende de president 
zulks op zich en die het niet kunnende doen de secretaris.



Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 23e Meij 1804 houdende aansch. aan alle de op den voet van 
het Departementaal Reglement benoemde Gemeente Bestuuren van dit departement 
om de commissien welke in hunne gemeente benoemd zijn geweest tot het formeeren 
van een Regeerings Reglement op te roepen tot het formeeren van een 
kiesregelement en dezelve ter hand te stellen een exemplaar of copie van het 
gearresteerd regeeringsreglement enz. met vrijlating echter aan de Gemeente 
Bestuuren om met overleg der commissien bij alwien zij aldien zulks mogten verkiezen 
de bepaling van het Kies Reglement zonder inzending van een conceptregelement 
geheel aan het Departementaal Bestuur over te laten, terwijl het Departementaal 
Bestuur voor die gemeentens van welke hetzelve voor of op den 7e Augustus eerstko-
mende geen concept reglement heeft ontvangen, het daarvoor zal houden dat het aan 
die Gemeente Bestuuren en commissien geschikter is voorgekomen het vaststellen 
van hun kiesregelement aan het Departementaal Bestuur over te laten. 

Waarop gedelibereerd en de meerderheid van leden dier commissie, thans leden 
van het Gemeente Bestuur zijnde, en prezent alhier, is met gemeen overleg besloten 
het vervaardigen van het kiesreglement voor deze gemeente aan het Departementaal 
Bestuur van Holland over te laten. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland dato 12 Junij 1804 lift. A. houdende aansch. om  de subsisteerende placcaten, 
wetten en ordonnantien tegen het schrijven, drukken en verspreiden van naamlooze 
en andere eerrovende pasquillen, schotschriften of weekbladen waarbij het Bataafsch 
Gouvernement, de Hooge magten van Europa of andere geconstitueerde autoriteiten, 
hooge ambtenaren of individueele leden der maatschappij worden gelasterd, 
getraduceerd of derzelver handelingen in een verkeerd dagligt geplaatst op 't 
efficacieuste naar te leven en te observeeren of te doen naarleven en te doen obser-
veeren, door alle zodanige middelen van policie en justitie als respectivelijk aan 
Geregtshoven, Magistraten en Regtbanken naar den aard hunner functien en den 
zaak is competeerende en zulks alles zonder eenige comniventie of dissimulatie. 
Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarna te gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18 Julij 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 18 Julij 
1804 absent Kranendonk, Verijp en Naaktgeboren. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De schout proponeerd om diegenen welke nu nog agter gebleven zijn in het betalen 

van het dorpsgeld zonder verder verwijl tot de voldoening te noodzaken, vermits er nu 
tog lang genoeg geduld mede is geoeffent. 

Waarop gedelibereerd zijnde is conform besloten, doch ten allen overvloede werd 
geresolveerd M. Uitterlinden, D. van Twist en Jan van der Stel door de bode 
categorisch te doen afvragen of zijlieden bereid zijn om binnen drie maal 24 uuren te 
betalen ja dan neen, zo neen, dan ilico voortgaan. 

Van zogt (?), dat er bij het collegie van Nieuw Bonaventura met de rentmeester van 
de Graaflijkheid is besloten om het Gemeente Bestuur door hem te doen verzoeken, 
wanneer de kleine Kaaij is gemaakt, alsdan een publicatie te doen, houdende dat alle 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 23e Meij 1804 houdende aansch. aan alle de op den voet van 
het Departementaal Reglement benoemde Gemeente Bestuuren van dit departement 
om de commissien welke in hunne gemeente benoemd zijn geweest tot het formeeren 
van een Regeerings Reglement op te roepen tot het formeeren van een 
kiesregelement en dezelve ter hand te stellen een exemplaar of copie van het 
gearresteerd regeeringsreglement enz. met vrijlating echter aan de Gemeente 
Bestuuren om met overleg der commissien bij alwien zij aldien zulks mogten verkiezen 
de bepaling van het Kies Reglement zonder inzending van een conceptregelement 
geheel aan het Departementaal Bestuur over te laten, terwijl het Departementaal 
Bestuur voor die gemeentens van welke hetzelve voor of op den 7e Augustus eerstko-
mende geen concept reglement heeft ontvangen, het daarvoor zal houden dat het aan 
die Gemeente Bestuuren en commissien geschikter is voorgekomen het vaststellen 
van hun kiesregelement aan het Departementaal Bestuur over te laten.

Waarop gedelibereerd en de meerderheid van leden dier commissie, thans leden 
van het Gemeente Bestuur zijnde, en prezent alhier, is met gemeen overleg besloten 
het vervaardigen van het kiesreglement voor deze gemeente aan het Departementaal 
Bestuur van Holland over te laten.

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland dato 12 Junij 1804 litt. A. houdende aansch. om de subsisteerende placcaten, 
wetten en ordonnantien tegen het schrijven, drukken en verspreiden van naamlooze 
en andere eerrovende pasquillen, schotschriften of weekbladen waarbij het Bataafsch 
Gouvernement, de Hooge magten van Europa of andere geconstitueerde autoriteiten, 
hooge ambtenaren of individueele leden der maatschappij worden gelasterd, 
getraduceerd of derzelver handelingen in een verkeerd dagligt geplaatst op 't 
efficacieuste naar te leven en te observeeren of te doen naarleven en te doen obser-
veeren, door alle zodanige middelen van policie en justitie als respectivelijk aan 
Geregtshoven, Magistraten en Regtbanken naar den aard hunner functien en den 
zaak is competeerende en zulks alles zonder eenige comniventie of dissimulatie. 
Aangenomen voor notificatie ten einde zich daarna te gedragen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18 Julij 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 18 Julij 
1804 absent Kranendonk, Verijp en Naaktgeboren.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De schout proponeerd om diegenen welke nu nog agter gebleven zijn in het betalen 

van het dorpsgeld zonder verder verwijl tot de voldoening te noodzaken, vermits er nu 
tog lang genoeg geduld mede is geoeffent.

Waarop gedelibereerd zijnde is conform besloten, doch ten allen overvloede werd 
geresolveerd M. Uitterlinden, D. van Twist en Jan van der Stel door de bode 
categorisch te doen afvragen of zijlieden bereid zijn om binnen drie maal 24 uuren te 
betalen ja dan neen, zo neen, dan ilico voortgaan.

Van zogt (?), dat er bij het collegie van Nieuw Bonaventura met de rentmeester van 
de Graaflijkheid is besloten om het Gemeente Bestuur door hem te doen verzoeken, 
wanneer de kleine Kaaij is gemaakt, alsdan een publicatie te doen, houdende dat alle 



schippers zich zorgvuldig zullen hebben te wagten om aan de kleine Kaaij met haar 
schuiten te gaan leggen, ten einde de sluisgang niet te beletten op zodanige boeten 
als het Gemeente Bestuur zal oordelen nodig te zijn en dat hij zulks bij deze was 
doende. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering zeer genegen aan het gemelde 
verzoek in zoverre zulks nodig zal zijn te voldoen, namelijk wanneer de schuiten 
enigzints de sluisgang zouden kunnen beletten. 

Alzo Frans Bijvank en Cornelis Barendrecht, beide wonende op dezen dorpe, aan 
het Gemeente Bestuur hebben kennis gegeven voornemens te zijn een traficq van 
kolen te beginnen en er ten dien einde kolenmeeters en weegers zouden dienen 
aangesteld te worden, verzogten dezelve dat het bestuur zulks geliefde te doen. 

Waarop gedelibereerd zijnde en ten dien einde reeds twee personen, namelijk Arij 
Bouman en Gerrit van de Koppel om die post verzogt hebbende, werd geresolveerd 
dezelve perzonen als zeer geschikt daartoe geoordeeld wordende aan te stellen tot 
kolenmeters en wegers op dezen dorpe, zooals dezelve aangesteld worden bij dezen 
op zodanige instructie als bij de ordonnantie op de kolen vereischt word, wordende de 
secretaris gelast daarna te informeeren en dezelve instructie in forma te vervaardigen 
en hun ter hand te stellen. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 13 Julij 1804, Litt. A. houdende aanschrijving om naar de persoon 
van Philippus Verbrugge, welke zijn laatste domicilium te Amsterdam heeft verlaten 
een naauwkeurig onderzoek te doen en denzelven ontdekt wordende dadelijk te 
arresteeren en onder militaire escorte over de grenze dezer republiek te laten 
brengen, met inthimatie van binnen dezelve niet terug te keeren onder bedreiging dat 
indien weder binnen dezelve gevonden wierd, alsdan de nodige maatregelen zouden 
worden gesteld, waardoor hij belet zoude worden immer de rust en de veiligheid van 
de staat te kunnen storen. Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e Augustus 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 15 Au-
gustus 1804, absent de president en van der 
Giessen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Het presidium van van der Giessen geeindig wierd geproduceerd tot het benoemen 

van een president voor de maanden Augustus, September en October en werd met 
meerderheid van stemmen bij besloten briefjes daartoe benoemd Pieter Verijp en tot 
vice-president Pieter Naaktgeboren. 

Is gecompareerd de wed. Dirk Klijnjan verzoekende een collecte te mogen doen 
met een bus aan de huizen der ingezetenen van 's Gravendeel en Leer-Ambagt en 
deszelvs jurisdictie ten einde voor de penningen, was het mogelijk, op den Akker, bij 
het Schenkeltje een wooningje te bouwen alzoo zij volstrekt nergens geen inwoning 
kan bekomen. 

Dezelve gelast zijnde buiten te staan werd na deliberatie geresolveerd in dit geval 
van de resolutie tevoren bij de Municipaliteit dezer plaats genomen, om namelijk aan 
niemant te permitteeren een collecte te doen met een bus, af te staan, om reden dat 

schippers zich zorgvuldig zullen hebben te wagten om aan de kleine Kaaij met haar 
schuiten te gaan leggen, ten einde de sluisgang niet te beletten op zodanige boeten 
als het Gemeente Bestuur zal oordelen nodig te zijn en dat hij zulks bij deze was 
doende.

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering zeer genegen aan het gemelde 
verzoek in zoverre zulks nodig zal zijn te voldoen, namelijk wanneer de schuiten 
enigzints de sluisgang zouden kunnen beletten.

Alzo Frans Bijvank en Cornelis Barendrecht, beide wonende op dezen dorpe, aan 
het Gemeente Bestuur hebben kennis gegeven voornemens te zijn een traficq van 
kolen te beginnen en er ten dien einde kolenmeeters en weegers zouden dienen 
aangesteld te worden, verzogten dezelve dat het bestuur zulks geliefde te doen.

Waarop gedelibereerd zijnde en ten dien einde reeds twee personen, namelijk Arij 
Bouman en Gerrit van de Koppel om die post verzogt hebbende, werd geresolveerd 
dezelve perzonen als zeer geschikt daartoe geoordeeld wordende aan te stellen tot 
kolenmeters en wegers op dezen dorpe, zooals dezelve aangesteld worden bij dezen 
op zodanige instructie als bij de ordonnantie op de kolen vereischt word, wordende de 
secretaris gelast daarna te informeeren en dezelve instructie in forma te vervaardigen 
en hun ter hand te stellen.

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 13 Julij 1804, Litt. A. houdende aanschrijving om naar de persoon 
van Philippus Verbrugge, welke zijn laatste domicilium te Amsterdam heeft verlaten 
een naauwkeurig onderzoek te doen en denzelven ontdekt wordende dadelijk te 
arresteeren en onder militaire escorte over de grenze dezer republiek te laten 
brengen, met inthimatie van binnen dezelve niet terug te keeren onder bedreiging dat 
indien weder binnen dezelve gevonden wierd, alsdan de nodige maatregelen zouden 
worden gesteld, waardoor hij belet zoude worden immer de rust en de veiligheid van 
de staat te kunnen storen. Aangenomen zich daarna te gedragen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 15e Augustus 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 15 Au-
gustus 1804, absent de president en van der 
Giessen.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Het presidium van van der Giessen geeindig wierd geproduceerd tot het benoemen 

van een president voor de maanden Augustus, September en October en werd met
meerderheid van stemmen bij besloten briefjes daartoe benoemd Pieter Verijp en tot 
vice-president Pieter Naaktgeboren.

Is gecompareerd de wed. Dirk Klijnjan verzoekende een collecte te mogen doen 
met een bus aan de huizen der ingezetenen van 's Gravendeel en Leer-Ambagt en 
deszelvs jurisdictie ten einde voor de penningen, was het mogelijk, op den Akker, bij 
het Schenkeltje een wooningje te bouwen alzoo zij volstrekt nergens geen inwoning 
kan bekomen.

Dezelve gelast zijnde buiten te staan werd na deliberatie geresolveerd in dit geval 
van de resolutie tevoren bij de Municipaliteit dezer plaats genomen, om namelijk aan 
niemant te permitteeren een collecte te doen met een bus, af te staan, om reden dat 



de gehele burgerij er belang bij heeft dat zij afgezonderd van anderen woond, 
alsmede dat zij zonder bus niet kan gepermitteerd worden om te collecteeren, al zou 
de ontvangen gelden aan haar niet kunnen werden toevertrouwd. Doch de burger van 
Strijen declareerde zich niet te conformeeren met deze resolutie, maar hield zich bij 
het tevoren genomen besluit der Municipaliteit, verzoekende dat zulks in de notulen 
zal werden geinsereerd. 

Voorts werd geresolveerd dat de gecollecteerde penningen door haar met de bus 
bij de schout zullen worden bezorgd, dat de schout dezelve onder zich zal houden 
zolange men ziet of er met behulp van haar swager Andries Klijnjan van het bouwen 
iets kan komen, zo ja, dezelve dan aan Klijnjan ter hand te stellen en zo neen, ze dan 
aan den armen te geven. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 20e Julij 1804 Lift A. inh. aansch. om  wanneer de commandeerende 
of andere officieren van de Fransche troupen in dienst der bataafsche Republiek 
eenige vorderingen of requisitien mogten worden gedaan, waarop dezelve ingevolge 
de articles convenus geene aanspraak kunnen maken, alsdan aan die requisitien niet 
te defereeren, en in cas daarop mogt worden geinsteerd, de aanvrage van dien 
schriftelijk en ondertekend te vorderen, met bijvoeging dat het Gemeente Bestuur zo 
eene requisitie zal brengen ter kennisse van het Staatsbewind om daaromtrent met 
deszelvs ordres te worden gemunieerd en dat het Gemeente Bestuur zodanige schrif-
telijke aanvrage bekomen hebbende, dezelve dadelijk aan het Staats Bewind zal 
moeten inzenden, ten einde door hetzelve daaromtrent naar bevind van zaken zoude 
kunnen worden gedisponeerd. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e September 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19 September 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De schout steld voor, of het de vergadering niet nodig zoude oordeelen, om het 

brood bij de bakkers eens te ijken bij de eerste gelegenheid. Waarop gedelibereerd 
zijnde, werd geresolveerd zulks te doen, doch noch onbepaald wanneer. 

Dat de leden elkanderen aanstaande Zondag zullen spreken, of het maandag kan 
schikken, doch zoo neen, alsdan noch agt dagen wagten, wordende een ider 
gerecommandeerd om dit besluit onder de striktste secretesse te houden. 

De schout zegt dat van der Giessen voor eenige tijd op zich genomen heeft om te 
zorgen dat de slou tusschen Meeuwis Uitterlinden en de erve Bijvank werde 
opengemaakt, doch dat er tot noch toe niets aan is gedaan, dat van der Giessen zegt, 
dat zulks almede door Frans Bijvank is verhinderd, alzoo die hem gezegt hadde, liever 
zelfs het te doen, doch er ook geen werk van hadde gemaakt, nemende van der 
Giessen met adsistentie van de president het voor hunne rekening om er een einde 
van te maken. 

Is gecompareerd Gijsbert Batenburg, te kennen gevende voornemens te zijn zich te 
vervoegen bij het Gedeputeerd Bestuur van Holland, ten einde als bakker te werden 
aangesteld, op of onder 's Gravendeel, verzoekende dus om brieven van 

de gehele burgerij er belang bij heeft dat zij afgezonderd van anderen woond, 
alsmede dat zij zonder bus niet kan gepermitteerd worden om te collecteeren, al zou 
de ontvangen gelden aan haar niet kunnen werden toevertrouwd. Doch de burger van 
Strijen declareerde zich niet te conformeeren met deze resolutie, maar hield zich bij 
het tevoren genomen besluit der Municipaliteit, verzoekende dat zulks in de notulen 
zal werden geinsereerd.

Voorts werd geresolveerd dat de gecollecteerde penningen door haar met de bus 
bij de schout zullen worden bezorgd, dat de schout dezelve onder zich zal houden 
zolange men ziet of er met behulp van haar swager Andries Klijnjan van het bouwen 
iets kan komen, zo ja, dezelve dan aan Klijnjan ter hand te stellen en zo neen, ze dan 
aan den armen te geven.

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 20e Julij 1804 Litt A. inh. aansch. om wanneer de commandeerende 
of andere officieren van de Fransche troupen in dienst der bataafsche Republiek 
eenige vorderingen of requisitien mogten worden gedaan, waarop dezelve ingevolge 
de articles convenus geene aanspraak kunnen maken, alsdan aan die requisitien niet 
te defereeren, en in cas daarop mogt worden geinsteerd, de aanvrage van dien 
schriftelijk en ondertekend te vorderen, met bijvoeging dat het Gemeente Bestuur zo 
eene requisitie zal brengen ter kennisse van het Staatsbewind om daaromtrent met 
deszelvs ordres te worden gemunieerd en dat het Gemeente Bestuur zodanige schrif-
telijke aanvrage bekomen hebbende, dezelve dadelijk aan het Staats Bewind zal 
moeten inzenden, ten einde door hetzelve daaromtrent naar bevind van zaken zoude 
kunnen worden gedisponeerd.
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 19e September 1804.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19 September 1804.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De schout steld voor, of het de vergadering niet nodig zoude oordeelen, om het 

brood bij de bakkers eens te ijken bij de eerste gelegenheid. Waarop gedelibereerd 
zijnde, werd geresolveerd zulks te doen, doch noch onbepaald wanneer.

Dat de leden elkanderen aanstaande Zondag zullen spreken, of het maandag kan 
schikken, doch zoo neen, alsdan noch agt dagen wagten, wordende een ider 
gerecommandeerd om dit besluit onder de striktste secretesse te houden.

De schout zegt dat van der Giessen voor eenige tijd op zich genomen heeft om te 
zorgen dat de slou tusschen Meeuwis Uitterlinden en de erve Bijvank werde 
opengemaakt, doch dat er tot noch toe niets aan is gedaan, dat van der Giessen zegt, 
dat zulks almede door Frans Bijvank is verhinderd, alzoo die hem gezegt hadde, liever 
zelfs het te doen, doch er ook geen werk van hadde gemaakt, nemende van der 
Giessen met adsistentie van de president het voor hunne rekening om er een einde 
van te maken.

Is gecompareerd Gijsbert Batenburg, te kennen gevende voornemens te zijn zich te 
vervoegen bij het Gedeputeerd Bestuur van Holland, ten einde als bakker te werden 
aangesteld, op of onder 's Gravendeel, verzoekende dus om brieven van 



voorschrijving. Waarop gedelibereerd zijnde, werd hem zulks geaccordeerd en de 
secretaris gelast zodanige brieven van voorschrijving hem te bezorgen. 

De aangestelde eikmeester Hendrik van Warendorp legt in handen van den schout 
den eed als zodanig af. 

De amanuensis van de districtgecommitteerden tot de onderscheide geldheffingen, 
district 127, hoofdplaats 's Gravendeel, geeft ingevolge Art. 107 der publicatie van 9 
Julij 1804, verzegeld over het quohier, behelzende de nummers en namen van de 
contribuabelen in gemeld district, wordende dezelve aan de secretaris ter hand 
gesteld, om op het secretarie te deponeeren. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 7 Aug. 1804. Inh. aanschrijving dat na den eerste augustus 1805 de 
berekening van s lands penningen binnen dit departement niet meerder zal mogen 
geschieden bij ponden, schellingen en deniens, maar bij guldens, stuivers en 
penningen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van voormeld bestuur van dato 5 
September 1804 houdende aanschr. om  binnen den tijd van eene maand na den ont-
fangst dezer in te zenden eene opgave van de kosten welke zijn geimpendeerd voor 
de locale provoosthuizen, wapenkamers enz. die ingevolge art. 15 hoofddeel 6 van 
het reglement van burgerwapening van den 7 Meij 1799 ten gebruike van de raden 
van administratie moesten worden gesteld. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het departementaal bestuur van 
Holland van den 8 September 1804, houdende aanschrijving aan alle de reeds 
georganiseerde schepensbanken, binnen dit departement en wie het verder zoude 
mogen aangaan, om de nominatien tot het doen van electien ter vervullen van de 
gewoone jaarlijksche vacatures aan gemeld bestuur te doen toekomen, in de eerste 
week van deszelvs ordinaire in de maanden Februarij en Meij, Augustus en November 
vastgestelde bijeenkomsten, welke het naast zal voorafgaan aan den tijd waarop de 
gewoone jaarlijksche aftredingen bij ieder derzelve regtbanken respectivelijk moeten 
plaats hebben. Aangenomen zodanig gebruik daarvan te maken als nodig bevonden 
zal werden te behoren. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den eerste october de vergadering bijeenzijnde ten einde het brood bij de bakkers te 
ijken, communiceerde de schout bij zich gehad te hebben Cornelis de Ruiter, met 
klagten over de baldadigheden en brutaliteiten van de jongens, gisteren namiddag bij 
hem gepleegd, bij gelegenheid dat hij aan hun wilde beletten het na zich nemen zijner 
vruchten in zijne boomgaard, verzoekende daarin voorziening. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is op voorstel van de schout geresolveerd de Bailliuw 
van den Lande van Strijen daarvan per missive kennis te geven met verzoek om 
althans nu en dan des Zondags namiddags een of twee dienaars der justitie van 
Strijen of van Zuidholland te zenden, ten einde zodanige ongeregeldheden te keer te 
gaan, alsmede hem te verzoeken een of twee dienaars der justitie te zenden om de 
bedelarij, dewelke alhier vooral des maandags zoo zeer in swang gaat, met 
herinnering van zijne belofte deswegens binnenkort aan de schout gedaan. Wordende 
de schout daartoe gelast. 

Vervolgens ging men over tot het ijken van het brood bij de bakkers, hetwelk over 
het algemeen in ordre werd bevonden, wordende geresolveerd om de ijking 
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Holland van den 8 September 1804, houdende aanschrijving aan alle de reeds 
georganiseerde schepensbanken, binnen dit departement en wie het verder zoude 
mogen aangaan, om de nominatien tot het doen van electien ter vervullen van de 
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week van deszelvs ordinaire in de maanden Februarij en Meij, Augustus en November 
vastgestelde bijeenkomsten, welke het naast zal voorafgaan aan den tijd waarop de 
gewoone jaarlijksche aftredingen bij ieder derzelve regtbanken respectivelijk moeten 
plaats hebben. Aangenomen zodanig gebruik daarvan te maken als nodig bevonden 
zal werden te behoren.

Waarna de vergadering scheide.

Den eerste october de vergadering bijeenzijnde ten einde het brood bij de bakkers te 
ijken, communiceerde de schout bij zich gehad te hebben Cornelis de Ruiter, met 
klagten over de baldadigheden en brutaliteiten van de jongens, gisteren namiddag bij 
hem gepleegd, bij gelegenheid dat hij aan hun wilde beletten het na zich nemen zijner 
vruchten in zijne boomgaard, verzoekende daarin voorziening.

Waarop gedelibereerd zijnde, is op voorstel van de schout geresolveerd de Bailliuw 
van den Lande van Strijen daarvan per missive kennis te geven met verzoek om 
althans nu en dan des Zondags namiddags een of twee dienaars der justitie van 
Strijen of van Zuidholland te zenden, ten einde zodanige ongeregeldheden te keer te 
gaan, alsmede hem te verzoeken een of twee dienaars der justitie te zenden om de 
bedelarij, dewelke alhier vooral des maandags zoo zeer in swang gaat, met 
herinnering van zijne belofte deswegens binnenkort aan de schout gedaan. Wordende 
de schout daartoe gelast.

Vervolgens ging men over tot het ijken van het brood bij de bakkers, hetwelk over 
het algemeen in ordre werd bevonden, wordende geresolveerd om de ijking 



binnenkort noch eens te herhalen. Waarna de vergadering scheide. 
Den 11 October ontfangen hebbende een aanschrijving van het gedeputeerd 

Bestuur van Holland van den 9e October I.I. litt. A.A. inh. om  de nevensgaande 
publicatie betrekkelijk de voorzieningen, dat de besmettelijke ziekte te Mallaga en 
Velez Mallaga plaats hebbende, tot ons niet geraken, niet alleen te doen publiceeren 
en affigeeren, daar zulks gewoonlijk geschied, maar op de plaatzen aan zee en de 
rivieren gelegen, ook op den eerstvolgende Zondag in de kerken van de predikstoelen 
af te kondigen, en vermits deze plaats aan een rivier gelegen is, is ook gezorgt dat 
genoemde publicatie op den 14e October van de predikstoel is afgelezen. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 17e October 1804. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 october 1804. 

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

Is in deliberatie gebragt het schieten en opmaken der buursloten binnen dezen 
dorpe en geresolveert inspectie te nemen in hoeverre zulks nodig is, wordende 
daartoe bij besloten briefjes een commissie benoemd, bestaande uit de burgers 
Kranendonk, van Prooijen en den Secretaris, dewelke op zich nam dezelve in de 
volgende week te verrichten. 

De president doet raport namens de personeele commissie omtrent de slou 
tusschen Meeuwis Uitterlinden en de erve Bijvank, hierin bestaande dat dezelve noch 
niet is opgemaakt, omdat de commissie bevonden heeft dat de ree zoo misselijk loopt 
dat de opmaking zal dienen te geschieden door iemand die met het waterpas kan 
werken, en daarom geresolveerd was Frans Ketting te gelasten, het door een knegt te 
laten doen, te meer omdat noch Uitterlinden, noch de erve Bijvank hetzelve wilden en 
dat Uitterlinden gezegt hadde, al word ze gemaakt hij er geen duit aan zal betalen. 

Van Prooijen communiceerd vernomen te hebben dat er onder Strijen dolle honden 
lopen en dat er dientengevolge te Strijen reeds eene publicatie is gedaan inhoudende 
dat alle honden tot den le December 1804 moeten worden vastgehouden op de 
boete van f 3:-:-. Waarop gedelibereerd zijnde, is uit hoofde Strijen en 's Gravendeel 
zoo na aan elkanderen liggen, om aanstaande Zondag ook een publicatie alhier te 
doen waarbij een ieder word gelast zijn hond of honden vast te leggen voor den tijd 
van zes weken op de boete van 30 stuivers bij de contrarie handelende telken reize 
ten behoeven dezen dorpe te verbeuren, wordende de secretaris daartoe gelast. 

De schout geeft te kennen dat de rentmeester Sterling zich beklaagd heeft over de 
waterloosing bij van Sintruien aan de Havendijk, dat er zooveel water op de straat 
stond, dat zijn paarden er niet door wilden en dus verzogt dat het gemeentebestuur 
daarin geliefde te voorzien. Dat hij schout hem geantwoord hadde het ter kennis te 
zullen brengen van het Gemeente Bestuur en dat het zelve zodanige maatregelen wel 
zal nemen dat zulks op een goede voet komt. 

Waarop gedelibereerd zijnde is besloten om aan van Sintruien te gelasten de buis 
op te graven en een open slou te houden, vermits het anders nooit goed kan komen, 
doch alvorens zulks te doen, geresolveerd op advijs en presentatie van Naaktgeboren 
om zijn vader, die naast van Sintruien met een erf ligt, eerst te spreken over het 
maken en leggen van een steenen goot, en zoo dezelfde daarmede genoegen neemt, 

binnenkort noch eens te herhalen. Waarna de vergadering scheide.
Den 11 October ontfangen hebbende een aanschrijving van het gedeputeerd 

Bestuur van Holland van den 9e October l.l. litt. A.A. inh. om de nevensgaande 
publicatie betrekkelijk de voorzieningen, dat de besmettelijke ziekte te Mallaga en 
Velez Mallaga plaats hebbende, tot ons niet geraken, niet alleen te doen publiceeren 
en affigeeren, daar zulks gewoonlijk geschied, maar op de plaatzen aan zee en de 
rivieren gelegen, ook op den eerstvolgende Zondag in de kerken van de predikstoelen 
af te kondigen, en vermits deze plaats aan een rivier gelegen is, is ook gezorgt dat 
genoemde publicatie op den 14e October van de predikstoel is afgelezen.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent, den 17e October 1804.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 october 1804.

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

Is in deliberatie gebragt het schieten en opmaken der buursloten binnen dezen 
dorpe en geresolveert inspectie te nemen in hoeverre zulks nodig is, wordende 
daartoe bij besloten briefjes een commissie benoemd, bestaande uit de burgers 
Kranendonk, van Prooijen en den Secretaris, dewelke op zich nam dezelve in de 
volgende week te verrichten.

De president doet raport namens de personeele commissie omtrent de slou 
tusschen Meeuwis Uitterlinden en de erve Bijvank, hierin bestaande dat dezelve noch 
niet is opgemaakt, omdat de commissie bevonden heeft dat de ree zoo misselijk loopt 
dat de opmaking zal dienen te geschieden door iemand die met het waterpas kan 
werken, en daarom geresolveerd was Frans Ketting te gelasten, het door een knegt te 
laten doen, te meer omdat noch Uitterlinden, noch de erve Bijvank hetzelve wilden en 
dat Uitterlinden gezegt hadde, al word ze gemaakt hij er geen duit aan zal betalen.

Van Prooijen communiceerd vernomen te hebben dat er onder Strijen dolle honden 
lopen en dat er dientengevolge te Strijen reeds eene publicatie is gedaan inhoudende 
dat alle honden tot den 1e December 1804 moeten worden vastgehouden op de 
boete van f 3:-:-. Waarop gedelibereerd zijnde, is uit hoofde Strijen en 's Gravendeel 
zoo na aan elkanderen liggen, om aanstaande Zondag ook een publicatie alhier te 
doen waarbij een ieder word gelast zijn hond of honden vast te leggen voor den tijd 
van zes weken op de boete van 30 stuivers bij de contrarie handelende telken reize 
ten behoeven dezen dorpe te verbeuren, wordende de secretaris daartoe gelast.

De schout geeft te kennen dat de rentmeester Sterling zich beklaagd heeft over de 
waterloosing bij van Sintruien aan de Havendijk, dat er zooveel water op de straat 
stond, dat zijn paarden er niet door wilden en dus verzogt dat het gemeentebestuur 
daarin geliefde te voorzien. Dat hij schout hem geantwoord hadde het ter kennis te 
zullen brengen van het Gemeente Bestuur en dat het zelve zodanige maatregelen wel 
zal nemen dat zulks op een goede voet komt.

Waarop gedelibereerd zijnde is besloten om aan van Sintruien te gelasten de buis 
op te graven en een open slou te houden, vermits het anders nooit goed kan komen, 
doch alvorens zulks te doen, geresolveerd op advijs en presentatie van Naaktgeboren 
om zijn vader, die naast van Sintruien met een erf ligt, eerst te spreken over het 
maken en leggen van een steenen goot, en zoo dezelfde daarmede genoegen neemt, 



alsdan van Sintruien erover spreken, nemende dit laatste de schout op zich, doch 
indien Naaktgeboren het niet verkiest te doen, alsdan van Sintruien, zoals boven 
gezegd is te gelasten de buis op te breken en een open slou te houden, vermits 
Naaktgeboren er eigenlijk niets mede te stellen heeft. 

Wierd geresolveerd om een begin te maken met de wekelijksche straat en 
schoorsteenschouw en de secretaris gelast ten dien einde eerstkomende zondag 
eene publicatie te doen geschieden. 

Is gel. een aansch. voor de eerste commissaris voor de Fransche troupes in het 
Bataafsch gemeenebest van dato 21 September 1804, inh. dat dezelvde aan dit 
bestuur doet toekomen het bestek en de conditien waarop de generale leverantie van 
vivres, fourages, brand en legstroo voor de nationale en fransche troupen op den 8 
Augustus I.I. is gecontinueerd aan den burger Adrianus de Jongh, woonende te 
Maassluis (zijn generaal bureau houdende in den Haag ten huize van P.J. van 
Oosthuizen) voor 12 maanden, beginnende met den 22e september 1804 en 
eindigende den 22 september 1805. Aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 24 October inspecteert de commissie daartoe benoemd de buurslooten en 
keurd ook de sloot tuschen de erven van de Zuidvoorstraat, Rijke Straat, de sloot 
agter de Langestraat en de kerksloot en geeft daarvan kennis aan de vergadering. 

Waarop de secretaris gelast word daarvan een publicatie te doen geschieden 
aanstaande Zondag en dat dezelven moeten gemaakt zijn tegen den brandschouw 
die gedreven zal worden den 17e November 1804 op de boete van 30 stuivers bij de 
nalatige te verbeuren. 

De schoolmeester, kennis gegeven hebbende, dat zijn ondermeester is vertrokken 
en dat hij een advertentie in de courant zal plaatzen om een andere te bekomen, 
communiceerd den 28e October dat zich bij hem heeft aangeboden een zoon van de 
schoolmeester te Alblas, genaamd Jan van Woerkum en verzoekt dat hij mag 
geexamineerd worden den 31e dito. 
Dit verzoek hem geaccordeerd zijnde, werd zulks op de bestemde tijd berigt, 
werdende genoemde jongeling in het leezen, schrijven en rekenen redelijk bevonden, 
doch in het zingen zeer gebrekkig, evenwel als ondermeester gepermitteerd, met 
verzoek aan de meester om hem verder te onderwijzer, en last aan de jongeling om 
zich verder in het een en ander, doch vooral in het zingen te oeffenen. 

Aldus geeresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17e Nov, 1804. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Zaturdag den 17e 
November 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

Is na deliberatie bij meerderheid van stemmen geresolveert om aan het oosteinde 
van de Rijkestraat op den dam een leuning of balie te zetten ter voorkoming van 
ongelukken bij avond en des nagts. 

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en verscheide breuken 
bevonden hebbende, werd geresolveerd dezelve door de bode aan de gebrekige te 
doen aanzeggen, met bepaling den herschouw op Zaturdag den eerste december 

alsdan van Sintruien erover spreken, nemende dit laatste de schout op zich, doch 
indien Naaktgeboren het niet verkiest te doen, alsdan van Sintruien, zoals boven 
gezegd is te gelasten de buis op te breken en een open slou te houden, vermits 
Naaktgeboren er eigenlijk niets mede te stellen heeft.

Wierd geresolveerd om een begin te maken met de wekelijksche straat en 
schoorsteenschouw en de secretaris gelast ten dien einde eerstkomende zondag 
eene publicatie te doen geschieden.

Is gel. een aansch. voor de eerste commissaris voor de Fransche troupes in het 
Bataafsch gemeenebest van dato 21 September 1804, inh. dat dezelvde aan dit 
bestuur doet toekomen het bestek en de conditien waarop de generale leverantie van 
vivres, fourages, brand en legstroo voor de nationale en fransche troupen op den 8 
Augustus l.l. is gecontinueerd aan den burger Adrianus de Jongh, woonende te 
Maassluis (zijn generaal bureau houdende in den Haag ten huize van P.J. van 
Oosthuizen) voor 12 maanden, beginnende met den 22e september 1804 en 
eindigende den 22 september 1805. Aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Den 24 October inspecteert de commissie daartoe benoemd de buurslooten en 
keurd ook de sloot tuschen de erven van de Zuidvoorstraat, Rijke Straat, de sloot 
agter de Langestraat en de kerksloot en geeft daarvan kennis aan de vergadering.

Waarop de secretaris gelast word daarvan een publicatie te doen geschieden 
aanstaande Zondag en dat dezelven moeten gemaakt zijn tegen den brandschouw 
die gedreven zal worden den 17e November 1804 op de boete van 30 stuivers bij de 
nalatige te verbeuren.

De schoolmeester, kennis gegeven hebbende, dat zijn ondermeester is vertrokken 
en dat hij een advertentie in de courant zal plaatzen om een andere te bekomen, 
communiceerd den 28e October dat zich bij hem heeft aangeboden een zoon van de 
schoolmeester te Alblas, genaamd Jan van Woerkum en verzoekt dat hij mag 
geexamineerd worden den 31e dito.
Dit verzoek hem geaccordeerd zijnde, werd zulks op de bestemde tijd berigt, 
werdende genoemde jongeling in het leezen, schrijven en rekenen redelijk bevonden, 
doch in het zingen zeer gebrekkig, evenwel als ondermeester gepermitteerd, met 
verzoek aan de meester om hem verder te onderwijzer, en last aan de jongeling om 
zich verder in het een en ander, doch vooral in het zingen te oeffenen.

Aldus geeresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17e Nov, 1804.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Zaturdag den 17e 
November 1804.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent.

Is na deliberatie bij meerderheid van stemmen geresolveert om aan het oosteinde 
van de Rijkestraat op den dam een leuning of balie te zetten ter voorkoming van
ongelukken bij avond en des nagts.

Vervolgens ging men over tot het doen der brandschouw en verscheide breuken 
bevonden hebbende, werd geresolveerd dezelve door de bode aan de gebrekige te 
doen aanzeggen, met bepaling den herschouw op Zaturdag den eerste december 



1804 des namiddags 3 uuren. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, 

den 21e November 1804. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
21e November 1804. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is na deliberatie geresolveerd om de vier perzonen welke hun Dorps Geld noch niet 

hebben betaald, als Jan de Kievit, Jan H. de Vlaming, Gijsbert van den Handel en 
Melis G. Bax, uit hoofde het nu eenmaal tijd word tot betaling te noodzaken, doch 
bevorens neemt de schout op zich hun nochmaals daarover aan te spreken, en agt 
dagen tijd te geven. 

Het presidium van Verijp met primo November reeds geeindigd zijnde, is dezelfde 
voor de maanden November, December en Januarij gecontinueerd, mitsgaders 
Naaktgeboren als vice president. 

Is na deliberatie geresolveerd een commissie van drie leden te benoemen, 
geadsisteerd met de secretaris ten einde de keuren dezen dorpe te revideeren, zijnde 
daartoe benoemd bij meerderheid van stemmen Verijp, Naaktgeboren en van der 
Giessen. 

Voorts word besloten een commissie te benoemen tot het opnemen en 
beschouwen der slooten welke moesten werden geschoten en die bij het doen der 
brandschouw niet in order waren, zijnde daartoe bij het lot verkoren Naaktgeboren, 
Kranendonk en van der Giessen. 

De schout brengt ter tafel een rekening van de bode wegens het rondbrengen van 
billetten en een van Jan Klijnjan wegens het schieten van de kerksloot, zooverre het 
erf van het schoolhuis betreft, en krijgt fiat tot betaling. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 
Holland van dato 6 November 1804, inh. aanschrijving dat het besluit van den 8 
September I.I. waarbij de reeds georganiseerde schepensbanken binnen dit 
departement zijn aangeschreven, om op den daarbij bepaalden tijd de nominatien ter 
vervulling der gewoone jaarlijksche vacatures in te zenden, niet toepasselijk is, op 
leden van eenige schepensbanken binnen dit departement, welke kragtens het 
reglement op de regtbank tegelijk leden van het Gemeente Bestuur zijn, daar in dat 
geval radicaal van het lidmaatschap der schepensbank in het lidmaatschap van het 
Gemeente Bestuur bestaat en tot de vervulling der vacatures in Gemeente Bestuuren 
geene nominatien behoeven te worden ingezonden. Aangenomen voor notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent de 
19e December 1804. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag de 
19e December 1804, absent van Strijen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout communiceerd dat hij de vier personen welke hun Dorps Geld noch niet 

hadden betaald als Jan de Kievit, Jan H. de Vlaming, Gijsbert van den Handel en 
Melis G. Bax volgens zijne belofte heeft gesproken, met dat gevolg dat denzelve reeds 
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vervulling der gewoone jaarlijksche vacatures in te zenden, niet toepasselijk is, op 
leden van eenige schepensbanken binnen dit departement, welke kragtens het 
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Melis G. Bax volgens zijne belofte heeft gesproken, met dat gevolg dat denzelve reeds 



wat betaald hebben en het overige eerstdaags zullen betalen. Aangenomen voor 
notificatie. 

De commissie benoemd tot het revideeren der keuren dezer dorpe doet raport, 
daarin bestaande dat dezelve niets van dien aard in de keuren heeft gevonden, 
hetwelk betrekking heeft op het stellen van palen, of iets anders door de ingezetenen 
voor hunne huizen. Waarop gedelibereerd en in achting genomen zijnde dat geene 
ingezetenen onverlet de vrijheid kan worden toegestaan om palen te zetten, naar 
willekeur voor zijn huis, vermits zulks geheel in wanorde en ongeregeldheid voor deze 
plaats zoude moeten uitlopen en derhalven den policie wel degelijk verpligt is daarvoor 
te waken, is goed gevonden en verstaan een commissie te decerneeren ten einde 
zich te vervoegen bij commissarissen dezer Heerlijkheid, zijnde de heeren van Poelien 
(Poelier) en van den Santheuvel en bij dezelve te informeeren of er soms noch iets 
van dien aard onder hun mocht berusten en om voorts over deze materie met hun te 
delibereeren en zijn tot die commissie benoemd de schout en van der Giessen, doch 
de schout verzocht van deze commissie verschoond te werden, nemende doe de 
secretaris dezelve vrijwillig op zich. 

De commissie benoemd tot het opnemen en beschouwen der slooten, welke bij het 
doen der brandschouw niet in order waren, doet raport, inhoudende dat er 
verhindering gekomen was door de invallende vorst om hunne commissien te 
volbrengen, doch dat zulks bij de eerste gelegenheid door hun zal worden verrigt. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 
Holland van 30e November 1804, inh. aanschrijving, dat daar het werk der Kies 
Reglementen noch niet tot die maturiteit zijn gekomen, dat de commissie daartoe 
benoemt hunne gedachten aan gemeld bestuur kunnen mededeelen, door hetzelve 
goedgevonden en verstaan te verklaren, dat vermits er als noch geene Kies 
Reglementen bestaan, het aan gemeld Bestuur is voorgekomen dat de voorsz. 
aftredingen, alsmede die welke in de volgende jaren moeten geschieden, een jaar 
worden uitgesteld, en verschoven. Aangenomen voor notificatie. 

De schout geeft kennis dat hij bij occasie is geweest bij Pieter Verkerk en dat hun 
gesprek onder anderen viel op de beesten en paardenmarkt op deze plaats, welke 
men voor eenige jaren wederom heeft gepoogd in stand te brengen, doch hetwelk 
vruchteloos ware afgelopen, en dat Verkerk doe zeide, van gedagte te wezen dat 
indien het nu geprobeerd wierd, van beter gevolg zoude zijn en om zulks te 
bewerkstelligen, hij oordeelde goed te zijn al de voornaamste boeren in Bonaventura 
en in Wieldrecht in zekere bepaalde tijd te verzoeken met het Gemeente Bestuur een 
vriendelijke maaltijd te houden ten einde daarover eens met elkanderen te spreken, 
terwijl hij niet twijffelde, als veel invloed op de boeren hebbende, of zulks zoude van 
goed effect zijn, terwijl die maaltijd in geenen deele ten koste van het dorp zoude 
moeten uitloopen, maar ieder boer zeer gaarna zijn aandeel daaraan wel zoude willen 
bijdragen. Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering van gevoelen dat 't 
voorsz. voorstel zich wel liet hooren, doch, daar er noch geen grooten haast bij is, 
werd geresolveerd hetzelve ditmaal in advijs te houden. 

Doch Verkerk zich eenige dagen daarna tegen een der leden hebbende uitgelaten 
zijn verlangen te zijn indien ingevolge zijn voorstel werd gedaan, om zulks hoe eer hoe 
liever te doen, alzoo de boeren nu de beste tijd hebben, is doe geresolveerd op de 
eerst volgende vergadering finaal te beslisschen. 

De 9 Januarij 1805 communiceerd de schout dat de recherge Bouman bij hem 

wat betaald hebben en het overige eerstdaags zullen betalen. Aangenomen voor 
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De commissie benoemd tot het opnemen en beschouwen der slooten, welke bij het 
doen der brandschouw niet in order waren, doet raport, inhoudende dat er 
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benoemt hunne gedachten aan gemeld bestuur kunnen mededeelen, door hetzelve 
goedgevonden en verstaan te verklaren, dat vermits er als noch geene Kies 
Reglementen bestaan, het aan gemeld Bestuur is voorgekomen dat de voorsz. 
aftredingen, alsmede die welke in de volgende jaren moeten geschieden, een jaar 
worden uitgesteld, en verschoven. Aangenomen voor notificatie.

De schout geeft kennis dat hij bij occasie is geweest bij Pieter Verkerk en dat hun 
gesprek onder anderen viel op de beesten en paardenmarkt op deze plaats, welke 
men voor eenige jaren wederom heeft gepoogd in stand te brengen, doch hetwelk 
vruchteloos ware afgelopen, en dat Verkerk doe zeide, van gedagte te wezen dat 
indien het nu geprobeerd wierd, van beter gevolg zoude zijn en om zulks te 
bewerkstelligen, hij oordeelde goed te zijn al de voornaamste boeren in Bonaventura 
en in Wieldrecht in zekere bepaalde tijd te verzoeken met het Gemeente Bestuur een 
vriendelijke maaltijd te houden ten einde daarover eens met elkanderen te spreken, 
terwijl hij niet twijffelde, als veel invloed op de boeren hebbende, of zulks zoude van 
goed effect zijn, terwijl die maaltijd in geenen deele ten koste van het dorp zoude 
moeten uitloopen, maar ieder boer zeer gaarna zijn aandeel daaraan wel zoude willen 
bijdragen. Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering van gevoelen dat 't 
voorsz. voorstel zich wel liet hooren, doch, daar er noch geen grooten haast bij is, 
werd geresolveerd hetzelve ditmaal in advijs te houden. 

Doch Verkerk zich eenige dagen daarna tegen een der leden hebbende uitgelaten 
zijn verlangen te zijn indien ingevolge zijn voorstel werd gedaan, om zulks hoe eer hoe 
liever te doen, alzoo de boeren nu de beste tijd hebben, is doe geresolveerd op de 
eerst volgende vergadering finaal te beslisschen.

De 9 Januarij 1805 communiceerd de schout dat de recherge Bouman bij hem 



ware geweest en gezegt dat hij een brood op de regtkamer hadde gebragt hetwelk te 
ligt was bevonden bij de weging die dag door hem gedaan met een dienaar van de 
Justitie op order van de Bailliuw. Dit aan de leden ongepermitteerd voorkomende, 
althans de wijze waarop hetzelve is verrigt, resolveerde men dat aanstaande vrijdag 
een commissie zal gaan bij den advocaat Vrolikhert ten einde met hem over dat geval 
te spreken en is zulks te beurt gevallen de schout en de president. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 16e Januarij 1805. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e Januarij 1805. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

De schout zegt dat hij van de personen der vorige notulen gemeld het volle 
dorpsgeld heeft ontvangen en dat er nu slegts een schelling of vier in de lijst open 
staat. Aangenomen voor notificatie met dankzegging aan de schout voor zijne 
figilantie. 

De commissie benoemd bij Vrolikhert doet raport, hierin bestaande dat dezelfde 
geadviseerd heeft dat de Bailliuw vrijheid heeft niet alleen, maar ook verpligt is bij de 
bakkers het brood te ijken, uit hoofde zijn post zulks vereischt, ten einde de schuldigen 
ingevolge de wet te straffen, maar dat de wijze waarop hij zulks gedaan heeft zijns 
inziens niet goed is, alzo hij meende dat de bailliuw wel verpligt is er kennis van te 
geven aan het Gemeente Bestuur, indien hij wilde ijken en dat het daarom hem het 
geschikste zoude voorkomen om 'er met de bailliuw eens over te spreken. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is geresolveerd ingevolge het advis van Vrolikhert met de 
bailliuw daarvan te spreken, wordende daartoe benoemd Verijp en Naaktgeboren. 

De secretaris verzoekt dat zijn voorstel om verhoging van tractement voor eenige 
tijd gedaan en doe in advis gehouden, mag werden in deliberatie gebragt, en erop 
besloten. Waarop hem werd gevraagt, hoeveel verhoging hij gaarne zoude hebben, 
en het antwoord was f 8:-:-. Waarop gedelibereerd zijnde, werd unaniem geresolveerd 
zijn verzoek te accordeeren en dus zijn tractement jaarlijks te bepalen op f 24:-:- te 
beginnen met den 1 e februarij 1805. 

De secretairs bedankt de vergadering voor het gunstig besluit op zijn verzoek 
gevallen. 

Is geresolveerd om op Dingsdag den 29e Januarij 1805 de boeren in Wieldrecht, 
Nieuw Bonaventura, op het dorp aan de Schenkeldijk, op de Wagt en in de Mookhoek 
te verzoeken bij den anderen te komen in het Regthuis alhier ten einde met het 
Bestuur te spreken over de geschikste dagen, als anders tot het houden van beesten 
en paarden markten op dezen dorpe, en de zodanige welke verkiezen mede te eeten, 
te verzoeken daarvan te voren kennis te geven, en te zorgen om 10 a 11 uuren 
prezent te zijn, en de anderen te verzoeken des namiddags ten 3 uuren te komen, 
zullende worden gezorgt dat zij er alle kennis van hebben. 

De commissie benoemd om bij de ambagtsheeren van 's Gravendeel te infor-
meeren of er ook nog oude keuren bij hun voorhanden zijn, betreklijk het stellen van 
palen en diergelijke op dezen dorpe, doet raport inhoudende zig vervoegd te hebben 
bij de heer van Poelien (zijnde de heer Van den Santheuvel uit de stad) met 
kennisgeving van hunne last en dat de heer van Poelien antwoorde niet te weten of er 
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De commissie benoemd om bij de ambagtsheeren van 's Gravendeel te infor-
meeren of er ook nog oude keuren bij hun voorhanden zijn, betreklijk het stellen van 
palen en diergelijke op dezen dorpe, doet raport inhoudende zig vervoegd te hebben 
bij de heer van Poelien (zijnde de heer Van den Santheuvel uit de stad) met 
kennisgeving van hunne last en dat de heer van Poelien antwoorde niet te weten of er 



van dien aard iets is, dat hij met zijn medecommissaris van de Santheuvel, zoodra die 
in de stad komt, erover zal spreken en ook met de kamer te beleide, doch wanneer er 
niets van gevonden mogt worden, hij van oordeel ware dat het politiek bestuur de 
magt in handen heeft, om de zodanige welke voor hunne huizen palen stellen, zonder 
permissie van het Bestuur, te gelasten ze weg te nemen, en ook de vrijheid heeft om 
bij waarschouwing of notificatie bekend te maken dat niemand zonder consent zulks 
zal vermogen te doen, verzoekende de commissie om over 8 of 14 dagen noch eens 
bij hem aan te komen. De verg. bedankt de commissie voor hare werkzaamheid. 

Is gel. een missive van de commissie van Oppertoezigt over de geldheffing van 30 
Junij en 10 Augustus 1796 van dato 11 December 1804, inh. kennisgeving van 
eindelijk in staat te zijn om aan het laatste gedeelte van het 35 Art. hunner instructie te 
kunnen voldoen, en dienvolgende deze verg. te verzoeken om de overgenomen 
quotisatiebilletten van voorsz. heffing aan de ingezetenen af te geven op eene daartoe 
bestemde tijd en plaats, en de onafgehaalde ten hunnen overstaan te doen 
verbranden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 4e Januarij 1805, inh. dat 't van nu voordaan aan geen collegie 
hoegenaamd in de republiek, hetzij van Justitie hetzij van Politie zal vrijstaan en aan 
allen wel expresselijk word geintendiceerd zich op eenigerlei wijze te bemoeijen met 
het postwezen in het algemeen en met de directie distributie of wat het wezen moge 
betreklijk de brieven op 's Lands comptoir voorhanden, in 't bijzonder hetzij gaande 
hetzij komende. Mede aangenomen voor notificatie. 

De secretaris verzoekt voor Arij Jansz. de Geus een acte als flessiaan en werd 
conform geconcludeerd, waarna de vergadering scheide. 

Op dingsdag de 29 Januarij 1805 de vergadering bijeen zijnde met zeer veel 
boeren werd bij de meerderheid besloten dat er een vrije beestenmarkt en 
paardenmarkt zal werden gehouden, en wel de voorjaarsbeestenmarkt, te beginnen 
den tweede Woensdag in April en geduuren vijf agtereenvolgende weken, de 
paardenmarkt den 30e Meij en de najaarsbeestenmarkt de eerste den 3de woensdag 
in October en mede gedurende vijf agtereenvolgende weken en voorts om zulks in de 
Dordtsche Courant te adverteeren en op zeer veele plaatzen te notificeeren, 
mitsgaders om aan de voornaamste kooplieden brieven te schrijven. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 2e Februarij 1805. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
2e Februarij 1805. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekent. 

De commissie benoemd om zich te vervoechen bij de bailliuw over het ijken van het 
brood, doet raport, daarin bestaande dat hij op hun gezegde dat de wijze waarop hij 
het brood heeft laten ijken hun vreemd voorkwam dewijl het geschied was zonder 
kennisgeving aan het bestuur, antwoorde, dat heb ik zoo gedaan omdat gijl. ook geijkt 
hebt zonder mij 'er kennis te geven, en wanneer gijl. in het vervolg wilt ijken en er mij 
kennis van geven, zal ik uw adsisteeren en dan beloof ik uw het ook nooit te zullen 
doen zonder kennisgeving aan ul. Dat hij vervolgens nog gezegt hadde, dat de 

van dien aard iets is, dat hij met zijn medecommissaris van de Santheuvel, zoodra die 
in de stad komt, erover zal spreken en ook met de kamer te beleide, doch wanneer er 
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den tweede Woensdag in April en geduuren vijf agtereenvolgende weken, de 
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in October en mede gedurende vijf agtereenvolgende weken en voorts om zulks in de 
Dordtsche Courant te adverteeren en op zeer veele  plaatzen te notificeeren, 
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De commissie benoemd om zich te vervoechen bij de bailliuw over het ijken van het 
brood, doet raport, daarin bestaande dat hij op hun gezegde dat de wijze waarop hij 
het brood heeft laten ijken hun vreemd voorkwam dewijl het geschied was zonder 
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doen zonder kennisgeving aan ul. Dat hij vervolgens nog gezegt hadde, dat de 



gaarder altoos mogt ijken, zonder de krooning van iemand, maar dat hij zig wel 
wagten zal om het te doen, zonder adsistentie van den gaarder of althans van 
recherges. Met een woord hij oordeelde best te zijn elkanderen daarin te adsisteeren, 
terwijl alsdan bij overtreding der wet de gevolgen daarvan aan den overtreder kunnen 
worden thuis gezogt. 

De vergadering bedankt de commissie voor hare werkzaamheden en uitgebragt 
raport. 

Voorts berigt van der Giessen dat hij met Verijp is geweest bij de Heer van Poelien, 
en dat die hun heeft gezegt met de leden van de kamer ten beleide over het 
voorgedragene van de commissie te hebben gesproken, en dat dezelve het met hem 
eens waren, namelijk dat het politiek bestuur volkomen geregtigt is om zodanige palen 
welke gesteld worden voor de huizen, zonder concent van het zelve, weg te 
ordonneeren, en in geval van weigering, zijl. het bestuur wel zullen adsisteren, dat 't 
derhalve zijns oordeels goed zoude zijn, indien het bestuur bij notificatie aan de 
ingezetenen kennis gaf om zig daarvan zonder concent van het bestuur voor het 
vervolg te wagten. 

Aangen. voor notificatie en besloten over dat raport bij een nadere gelegenheid te 
delibereeren. 

Is gel. een extract uit het register der Resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van den 16e Januarij 1805, Nummer 17, inh. aanschr. dat de commissarissen 
tot de militaire zaken en van burgerwapening hebben gerapporteerd dat de kosten 
voor de localen, provoosthuizen, wapenkamers enz. na  eene zoo veel mogelijk 
accurate opmaking van de opgave der kosten en overslag van de bevolking van dit 
departement, door welke deze kosten gelijkelijk behoren te worden gedragen, voor 
elke grondvergadering bedraagd ineens f 25:-:-, met last om die gelden vrachtvrij aan 
gemelde commissarissen in te zenden binnen twee maanden na dato der 
aanschrijving. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd daarin de eerste niet te 
zullen zijn. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van voormeld bestuur van dato 18 
Januarij 1805 lift. A. inh. dat kinderen van onvermogende militairen ouders, welke door 
het Gemeente Bestuur der plaats daar het corps daar de vader dienst doet in 
guarnisoen ligt, geheel of gedeeltelijk worden onderhouden, niet langer ten lasten van 
zodanige gemeente zullen blijven. Zodra het corps naar elders in guarnisoen word 
verlegt met het zelve zullen moeten mede genomen worden, mits de vader in staat zij 
het guarnisoen van zijn corps te volgen, of derwaarts getransporteerd te kunnen 
worden. Aangenomen voor notificatie. 

Vervolgens werd de Dorps Rekening gevisiteerd en in order bevonden en voorts 
ten overstaan van gecommitteerden en in bijzijn van een groot gedeelte burgers 
gelezen, goedgekeurd, gesloten en getekent. 

Is na deliberatie geresolveerd ingevolge overeenkomst gesloten tusschen het 
Gemeente Bestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambagt ten eene en de kerkenraad der 
zelve plaats ter andere zijde, behelzende dat het Gemeente Bestuur voorn. jaarlijks 
voor zitgeld van de oude en nieuwe schepensbanken in de kerk zal betalen f 24:-:-
aan de zogenaamde oude schepenen, welke de oude schepensbank bezitten, door 
de geregtsbode te doen afvragen, of zij ook bereid zijn hun contingent daartoe ook 
communacitief en gelijkelijk met de schout, schepenen en secretaris jaarlijks te 
dragen, zo neen, dat zij dan ook geen gebruik voor het gevolg daarvan zullen mogen 
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terwijl alsdan bij overtreding der wet de gevolgen daarvan aan den overtreder kunnen 
worden thuis gezogt.

De vergadering bedankt de commissie voor hare werkzaamheden en uitgebragt 
raport.

Voorts berigt van der Giessen dat hij met Verijp is geweest bij de Heer van Poelien, 
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Is gel. een extract uit het register der resolutien van voormeld bestuur van dato 18 
Januarij 1805 litt. A. inh. dat kinderen van onvermogende militairen ouders, welke door 
het Gemeente Bestuur der plaats daar het corps daar de vader dienst doet in 
guarnisoen ligt, geheel of gedeeltelijk worden onderhouden, niet langer ten lasten van 
zodanige gemeente zullen blijven. Zodra het corps naar elders in guarnisoen word 
verlegt met het zelve zullen moeten mede genomen worden, mits de vader in staat zij 
het guarnisoen van zijn corps te volgen, of derwaarts getransporteerd te kunnen 
worden. Aangenomen voor notificatie.

Vervolgens werd de Dorps Rekening gevisiteerd en in order bevonden en voorts 
ten overstaan van gecommitteerden en in bijzijn van een groot gedeelte burgers 
gelezen, goedgekeurd, gesloten en getekent.

Is na deliberatie geresolveerd ingevolge overeenkomst gesloten tusschen het 
Gemeente Bestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambagt ten eene en de kerkenraad der 
zelve plaats ter andere zijde, behelzende dat het Gemeente Bestuur voorn. jaarlijks 
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aan de zogenaamde oude schepenen, welke de oude schepensbank bezitten, door 
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dragen, zo neen, dat zij dan ook geen gebruik voor het gevolg daarvan zullen mogen 



maken, maar bij dezen in naam van het bestuur worden gelast zich daarvan van nu af 
aan te onthouden. 

Noch is geresolveert wanneer er bij vervolg van tijd zoveel oude schepenen mogten 
komen, dat zij alle geen plaats in de oude schepensbank konden hebben, dat alsdan 
de oudsten de bank zullen moeten ruimen. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 20e Februarij 1805. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e februari] 1805. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De vergadering gaat over tot benoemen van een president en een vice president en 

werd benoemd tot president P. Naaktgeboren en tot vice president L. van Prooijen. 
De schout produceert een ordonnantie van f 10:-:- bi] hem ontfangen uit 's Hage ter 

voldoening van de wagenvragt door Jan van Stri]en. 
Vermits er drie oude schepenen zijn, die zich niet hebben gedeclareerd omtrent het 

dragen van hun contingent in de f 24:-:- welke jaarlijks aan den kerkenraad moeten 
werden betaald voor zitgeld van de oude en nieuwe schepensbanken in de kerk, werd 
geresolveerd de bode nogmaals bi] dezelven te zenden en hun cathegorisch af te 
vragen of zij bereid zijn zulks te doen, ]a dan neen, zo neen, dat ze dan voor het 
vervolg ook geen gebruik meer zullen mogen maken van de bezitting der oude 
schepensbank. 

Stond binnen een commissie uit de kerkenraad, te kennen gevende dat de 
kerkenraad heeft nodig geoordeeld aan het Gemeente Bestuur 
1° in de eerste plaats te verzoeken, dat de publicatie omtrent het verhuuren van 

wooningen aan personen van buitenslands of van zodanige plaatzen binnenslands 
waar men geen actens van indemniteit geeft, nogmaals mag worden afgekondigd 
en aangeplakt, en 

2° dat men vanwege het Gemeente Bestuur een commissie moge worden benoemd 
welke met een commissie uit de kerkenraad delibereeren om een plan te beramen 
geschikt om te zorgen dat de actens van indemniteit werden geinnet en verkregen. 
Waarop gedelibereerd zijnde, zijn beide verzoeken geaccordeerd en tot de 

commissie benoemd de schout, Veri]p en de secretaris. 
De gecombineerde commissien op den 25e februarij in de consistorie vergaderd 

zijnde en een conceptplan geformeerd hebbende van den volgenden inhoud: 
"Conceptplan geformeerd door de gecombineerde commissie uit het 
Gemeente Bestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambagt en den 
Kerkenraad, aldaar, betrekli]k het verkrijgen der Actens van Indemniteit 
van zodanige personen, welke van elders alhier hunne woonplaats 
vestigen. 

Art. 1 
In ieder Buurt zal werden benoemd een persoon welke het opzicht zal hebben dat ter 
publicatie van het Gemeentebestuur, de dato 19 October 1803, betrekli]k de van 
buiten inkomende Personen effect Sorteeren, als mede elk vierdedeel Jaars aan alle 
verhuurd wordenden wooningen onderzoeken of zodanigen Personen hunne woning 
aldaar hebben genomen. 
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maken, maar bij dezen in naam van het bestuur worden gelast zich daarvan van nu af 
aan te onthouden.
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welke met een commissie uit de kerkenraad delibereeren om een plan te beramen 
geschikt om te zorgen dat de actens van indemniteit werden geinnet en verkregen.
Waarop gedelibereerd zijnde, zijn beide verzoeken geaccordeerd en tot de 
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De gecombineerde commissien op den 25e februarij in de consistorie vergaderd 

zijnde en een conceptplan geformeerd hebbende van den volgenden inhoud:
"Conceptplan geformeerd door de gecombineerde commissie uit het 
Gemeente Bestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambagt en den 
Kerkenraad, aldaar, betreklijk het verkrijgen der Actens van Indemniteit 
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Art. 1
In ieder Buurt zal werden benoemd een persoon welke het opzicht zal hebben dat ter 
publicatie van het Gemeentebestuur, de dato 19 October 1803, betreklijk de van 
buiten inkomende Personen effect Sorteeren, als mede elk vierdedeel Jaars aan alle 
verhuurd wordenden wooningen onderzoeken of zodanigen Personen hunne woning 
aldaar hebben genomen.

2



De personen in het voorgaande art. gemeld, welke voordaan de naam van 
Buurtopzichters zullen dragen, zullen verpligt zijn zodanige Personen, welke van 
elders ingekomen zijn, vindende daarvan elk vierde deel jaars per lijsten kennis te 
geven aan de Predikant of Diakon in der tijd alhier zijnde. 

3 
De verdeling van het dorps en deszelvs jurisdictie in buurten is als volgt: 
1 Korte en Lange Kerkstraat 
2 Noordvoorstraat 
3 Leer-Ambagt 
4 Beverenshoek 
5 Havendijk 
6 Zuidvoorstraat 
7 Rijkestraat 
8 Langestraat 
9 Nieuw Bonaventura 
10 Schenkeldijk 
11 De Wagt 
Allen met derzelver aanhorigheden 

4 
Door de bovenstaande Gecombineerde Commissie zijn in de gemelde buurten 
benoemt de volgende personen, als 
Korte en Lange Kerkstraat 	Leendert Tak 
Noordvoorstraat 
	

Jacob van Strijen 
Leer-Ambagt 
	

Teunis Visser 
Beverenshoek 
	

Andries Klijnjan 
Havendijk 
	

Bastiaan M. Naaktgeboren 
Zuidvoorstraat 
	

Meeuwis Uitterlinden 
Rijkestraat 
	

Cornelis Verijp 
Langestraat 
	

Aard van der Wulp 
Nieuw Bonaventura 
	

Arij D. van der Linden 
Schenkeldijk 
	

Imerd de Best 
de Wagt 
	

Pieter A. den Hartog 
5 

De buurtopzichters in het vorige art. gemeld zullen door de bode van de kerkenraad 
worden verzogt zich te laten vinden in de consistorie alhier op Donderdag, die wezen 
zal den 7 Maart eerstkomende des voormiddags ten tien uuren, ten einde hun, door 
de in deze gemelde gecombineerde commissie dit conceptplan worde voorgesteld en 
zich te verklaren of zij, de in deze hun opgedrage commissie aannemen of niet. 

6 
Aan ieder die deze commissie op zich genomen hebbende buurtopzichters zal een 
copie dezer worden ter hand gesteld ten einde zich daarnaar te gedragen. 

7 
Aan den secretaris van het Gemeente Bestuur alhier zal worden verzogt elke drie 
maanden aan den predikant of diakon in den tijd ter hand te stellen een lijstje van 
zodanige personen welke hier ter plaatze in het huwelijk zijn getreden, (voor zooverre 
zij van elders zijn) en vanwaar geboortig, die dat ook op zich heeft genomen. 

Deze bij ons ontworpen den 25e Februarij 1805 

De personen in het voorgaande art. gemeld, welke voordaan de naam van 
Buurtopzichters zullen dragen, zullen verpligt zijn zodanige Personen, welke van 
elders ingekomen zijn, vindende daarvan elk vierde deel jaars per lijsten kennis te 
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3
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7 Rijkestraat
8 Langestraat
9 Nieuw Bonaventura
10 Schenkeldijk
11 De Wagt
Allen met derzelver aanhorigheden

4
Door de bovenstaande Gecombineerde Commissie zijn in de gemelde buurten 
benoemt de volgende personen, als
Korte en Lange Kerkstraat Leendert Tak
Noordvoorstraat Jacob van Strijen
Leer-Ambagt Teunis Visser
Beverenshoek Andries Klijnjan
Havendijk Bastiaan M. Naaktgeboren
Zuidvoorstraat Meeuwis Uitterlinden
Rijkestraat Cornelis Verijp
Langestraat Aard van der Wulp
Nieuw Bonaventura Arij D. van der Linden
Schenkeldijk Imerd de Best
de Wagt Pieter A. den Hartog

5
De buurtopzichters in het vorige art. gemeld zullen door de bode van de kerkenraad 
worden verzogt zich te laten vinden in de consistorie alhier op Donderdag, die wezen 
zal den 7 Maart eerstkomende des voormiddags ten tien uuren, ten einde hun, door 
de in deze gemelde gecombineerde commissie dit conceptplan worde voorgesteld en 
zich te verklaren of zij, de in deze hun opgedrage commissie aannemen of niet.

6
Aan ieder die deze commissie op zich genomen hebbende buurtopzichters zal een 
copie dezer worden ter hand gesteld ten einde zich daarnaar te gedragen.
  7
Aan den secretaris van het Gemeente Bestuur alhier zal worden verzogt elke drie 
maanden aan den predikant of diakon in den tijd ter hand te stellen een lijstje van 
zodanige personen welke hier ter plaatze in het huwelijk zijn getreden, (voor zooverre 
zij van elders zijn) en vanwaar geboortig, die dat ook op zich heeft genomen.

Deze bij ons ontworpen den 25e Februarij 1805 



(onderstond) als secrets van bovengen. commissie w.g. P. 
Verijp. 

Geresolveert hetzelve door dezelve ieder aan hunne committenten ter approbatie 
voorgesteld met dat gevolg dat het de goedkeuring van beide wegdroeg. 

De gemelde commissie op den 7e Maart wederom vergaderd zijnde, compareerden 
alle de benoemde personen, behalve C. Verijp, dewelke buiten het dorp was, en 
namen de aan hun opgedragen last volvaardig op zich, gelijk ook Cornelis Verijp zulks 
vervolgens heeft gedaan, nemende doe de predikant en de secretaris op zich om de 
buurtopzigters elk een copie van het conceptplan ter hand te stellen. 

De commmissie benoemd tot het ontwerpen van een concept reglement voor de 
schippers, raporteerd uit hoofde van de zwarigheden welke dezelve voorgekomen 
waren in hunne werkzaamheden, hun last niet te hebben volvoerd, maar tevens bereid 
te zijn hetgeen zij bearbeid hadden aan de verg. voor te dragen. Dit verrigt zijnde, 
wierd na deliberatie geresolveerd hetzelve voor vier dagen bij ieder lid aan alle de 
leden rond te zenden, ten einde een ieder zijne aanmerkingen daarbij voege. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 20e Maart 1805. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Maart 1805. 

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

Zijn gecompareerd de beide kleine schippers, gedagvaard zijnde uit hoofde van de 
menigvuldige klagten welke er door de ingezetenen wegens het slordig waarnemen 
van hun zaak van tijd tot tijd worden ingebragt, wordende hun de voornaamste 
poincten uit het reglement voorgelezen en gevraagd of zij daaraan beantwoorden. 
Waarop het antwoord was, dat zij zulks niet konden doen. Voorts verscheide dingen 
waar zij naar willekeur en zeer slordig handelen onder den aandagt gebragt zijnde, 
werd hun door de voorzitter gezegt dat het besluit dezer vergadering is, dat zij 
schippers voortaan zullen hebben te zorgen om zich overeenkomstig hun regelment te 
gedragen, terwijl bij fouten van dien het bestuur in de noodzakelijkheid zal zijn hun te 
dimitteeren uit hoofde hetzelve verpligt is, zooveel mogelijk te waken dat de 
ingezetenen op een betamelijke wijze in dat opzigt bediend worden, tegelijk ook 
zullende zorgen, indien zij schippers zich van hunne pligt kwijten dat de vragtloonen 
van zodanige artikelen welke met grond te laag kunnen werden beschouwd 
eenigermate worden verhoogd. Waarop zij beiden vertrokken. 

De schout herinnert de vergadering alzo de beestenmarkt op handen is, om te 
zorgen dat de palen die ontbreken werden aangevuld en de touwen in gereedheid zijn. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om de palen dewelke aan de 
Zuidvoorstraat ontbreken provisioneel aan te vullen, met diegeenen welke aan de 
Noordvoorstraat staan en wat de touwen aangaat, dezelve nog niet aan te kopen, 
maar ter leen te verzoeken bij Vervoorn, Warendorp of andere die touwen voorhanden 
hebben. 

De secretaris verzoekt voor P.B. van Twist actens als herbergier en tapper, 
alsmede voor de vrouw van C. van Halteren. Waarop gedelibereerd zijnde werden 
dezelve verzoeken geaccordeerd. 

(onderstond) als secrets van bovengen. commissie w.g. P. 
Verijp.

Geresolveert hetzelve door dezelve ieder aan hunne committenten ter approbatie 
voorgesteld met dat gevolg dat het de goedkeuring van beide wegdroeg.

De gemelde commissie op den 7e Maart wederom vergaderd zijnde, compareerden 
alle de benoemde personen, behalve C. Verijp, dewelke buiten het dorp was, en 
namen de aan hun opgedragen last volvaardig op zich, gelijk ook Cornelis Verijp zulks 
vervolgens heeft gedaan, nemende doe de predikant en de secretaris op zich om de 
buurtopzigters elk een copie van het conceptplan ter hand te stellen.

De commmissie benoemd tot het ontwerpen van een concept reglement voor de 
schippers, raporteerd uit hoofde van de zwarigheden welke dezelve voorgekomen 
waren in hunne werkzaamheden, hun last niet te hebben volvoerd, maar tevens bereid 
te zijn hetgeen zij bearbeid hadden aan de verg. voor te dragen. Dit verrigt zijnde, 
wierd na deliberatie geresolveerd hetzelve voor vier dagen bij ieder lid aan alle de 
leden rond te zenden, ten einde een ieder zijne aanmerkingen daarbij voege.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 20e Maart 1805.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20e Maart 1805.

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

Zijn gecompareerd de beide kleine schippers, gedagvaard zijnde uit hoofde van de 
menigvuldige klagten welke er door de ingezetenen wegens het slordig waarnemen 
van hun zaak van tijd tot tijd worden ingebragt, wordende hun de voornaamste 
poincten uit het reglement voorgelezen en gevraagd of zij daaraan beantwoorden. 
Waarop het antwoord was, dat zij zulks niet konden doen. Voorts verscheide dingen 
waar zij naar willekeur en zeer slordig handelen onder den aandagt gebragt zijnde, 
werd hun door de voorzitter gezegt dat het besluit dezer vergadering is, dat zij 
schippers voortaan zullen hebben te zorgen om zich overeenkomstig hun regelment te 
gedragen, terwijl bij fouten van dien het bestuur in de noodzakelijkheid zal zijn hun te 
dimitteeren uit hoofde hetzelve verpligt is, zooveel mogelijk te waken dat de 
ingezetenen op een betamelijke wijze in dat opzigt bediend worden, tegelijk ook 
zullende zorgen, indien zij schippers zich van hunne pligt kwijten dat de vragtloonen 
van zodanige artikelen welke met grond te laag kunnen werden beschouwd 
eenigermate worden verhoogd. Waarop zij beiden vertrokken.

De schout herinnert de vergadering alzo de beestenmarkt op handen is, om te 
zorgen dat de palen die ontbreken werden aangevuld en de touwen in gereedheid zijn.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om de palen dewelke aan de 
Zuidvoorstraat ontbreken provisioneel aan te vullen, met diegeenen welke aan de 
Noordvoorstraat staan en wat de touwen aangaat, dezelve nog niet aan te kopen, 
maar ter leen te verzoeken bij Vervoorn, Warendorp of andere die touwen voorhanden 
hebben.

De secretaris verzoekt voor P.B. van Twist actens als herbergier en tapper, 
alsmede voor de vrouw van C. van Halteren. Waarop gedelibereerd zijnde werden 
dezelve verzoeken geaccordeerd.



Vermits er in eenige jaren geen tauxatien hebben plaats gehad van de nieuwe 
getimmertens en melionatien (?) om in de verponding te werden aangeslagen, is na 
deliberatie geresolveerd zulks eerstkomende dingsdag den 26e Maart des namiddags 
3 uuren te doen, zullende door de schout aan de heer Repelaar daarvan kennis 
worden gegeven. 

Vervolgens is na deliberatie geresolveerd om de dorpskeuren te applieeren met het 
volgend artijkel: 

"Niemand der ingezeten van dezen dorpe zal eenige houten of steenen palen, 
heggen, heiningen, plantgewassen of wat 't ook wezen mogen voor hunne huizen 
mogen plaatzen, zonder behoorlijk concent van het Gemeente Bestuur in der tijd, 
mitsgaders in gevallen van afbreken en wederopbouwen van huizen, schuren of 
stallen, of het bouwen van nieuwe niet vermogen buiten de ree van hunne buren 
voorwaarts te treden, maar wel degelijk moeten het oog houden zich naar de 
richting der nevenstaande huizen, schuren of stallen te reguleeren op de boete 
van tien guldens bij de contrarie dezes handelende te verbeuren. En 
daarenboven het daarmede gestelde geplante of gebouwde dadelijk te herstellen 
in vorige staat, terwijl elk gelast word zich daarna stiptelijk te gedragen". 

Voorts is goedgevonden dat er inspectie zal worden genomen omtrent zodanige 
palen, welke voor dezen zonder concent van het bestuur zijn gezet en bevonden 
werdende dat er van dezelve behoren weggenomen te worden. Hetzelve zal werden 
aangezegt aan degeenen die het aangaat, om zich daarna te reguleeren. Wordende 
de secretaris gelast het een en ander bij publicatie aanstaande Zondag te doen 
bekend maken. 

Is gel. een extract uit het register van besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holand van dato 6 Maart 1805 inh. aanschr. dat vermits 'er als nog geene Kies 
Reglementen bestaan, het aan gemelde vergadering geschikt is voorgekomen dat de 
aftredingen der Gemeente Besturen, welke in de termen vallen dat er tusschen den 6e 
Maart en den 15e Meij aanstaande zouden moeten plaats hebben, alsmede die welke 
in de volgende jaren moeten geschieden, een jaar worden uitgesteld en verschoven. 

Aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17e April 1805. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e April 1805, abs. de president 
Naaktgeboren en Verijp. 

De notulen der voorg. vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout zegt dat twee burgers van de Wagt bij hem hebben wezen klagen dat 'er 

aldaar op de erven zoveele riete heiningen worden gesteld en aan de dijken 
rietschelven geplaatst, alsmede met tabakrooken zonder sluifje onvoorzigtig word te 
werk gegaan, hetwelk een en ander ongelukken van brand zoude kunnen veroorzaken 
en uit dien hoofde verzogten dat daarin zoveel mogelijk door dit bestuur voorziening 
werde gedaan. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de brandkeuren betreklijk 
het rooken van tabak alsmede die van het zetten van riete heiningen op de erven en 
rietschelven aan de dijken ook op de Wagt te affigeeren. 

De schout geeft kennis dat hij door de vrouw van Meeuwis Uitterlinden gisteren was 

Vermits er in eenige jaren geen tauxatien hebben plaats gehad van de nieuwe 
getimmertens en melionatien (?) om in de verponding te werden aangeslagen, is na 
deliberatie geresolveerd zulks eerstkomende dingsdag den 26e Maart des namiddags 
3 uuren te doen, zullende door de schout aan de heer Repelaar daarvan kennis 
worden gegeven.

Vervolgens is na deliberatie geresolveerd om de dorpskeuren te applieeren met het 
volgend artijkel: 

"Niemand der ingezeten van dezen dorpe zal eenige houten of steenen palen, 
heggen, heiningen, plantgewassen of wat 't ook wezen mogen voor hunne huizen
mogen plaatzen, zonder behoorlijk concent van het Gemeente Bestuur in der tijd, 
mitsgaders in gevallen van afbreken en wederopbouwen van huizen, schuren of 
stallen, of het bouwen van nieuwe niet vermogen buiten de ree van hunne buren 
voorwaarts te treden, maar wel degelijk moeten het oog houden zich naar de 
richting der nevenstaande huizen, schuren of stallen te reguleeren op de boete 
van tien guldens bij de contrarie dezes handelende te verbeuren. En 
daarenboven het daarmede gestelde geplante of gebouwde dadelijk te herstellen 
in vorige staat, terwijl elk gelast word zich daarna stiptelijk te gedragen".

Voorts is goedgevonden dat er inspectie zal worden genomen omtrent zodanige 
palen, welke voor dezen zonder concent van het bestuur zijn gezet en bevonden 
werdende dat er van dezelve behoren weggenomen te worden. Hetzelve zal werden 
aangezegt aan degeenen die het aangaat, om zich daarna te reguleeren. Wordende 
de secretaris gelast het een en ander bij publicatie aanstaande Zondag te doen 
bekend maken.

Is gel. een extract uit het register van besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holand van dato 6 Maart 1805 inh. aanschr. dat vermits 'er als nog geene Kies 
Reglementen bestaan, het aan gemelde vergadering geschikt is voorgekomen dat de 
aftredingen der Gemeente Besturen, welke in de termen vallen dat er tusschen den 6e 
Maart en den 15e Meij aanstaande zouden moeten plaats hebben, alsmede die welke 
in de volgende jaren moeten geschieden, een jaar worden uitgesteld en verschoven.

Aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 17e April 1805.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17e April 1805, abs. de president 
Naaktgeboren en Verijp.

De notulen der voorg. vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schout zegt dat twee burgers van de Wagt bij hem hebben wezen klagen dat 'er 

aldaar op de erven zoveele riete heiningen worden gesteld en aan de dijken 
rietschelven geplaatst, alsmede met tabakrooken zonder sluifje onvoorzigtig word te 
werk gegaan, hetwelk een en ander ongelukken van brand zoude kunnen veroorzaken 
en uit dien hoofde verzogten dat daarin zoveel mogelijk door dit bestuur voorziening 
werde gedaan. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de brandkeuren betreklijk 
het rooken van tabak alsmede die van het zetten van riete heiningen op de erven en 
rietschelven aan de dijken ook op de Wagt te affigeeren.

De schout geeft kennis dat hij door de vrouw van Meeuwis Uitterlinden gisteren was 



aangeroepen over de vuiligheid in de slou tusschen haar erf en dat van de erve 
Bijvank, en dat hij hetzelve met ongenoegen hadde beschouwd, vermits de erve 
Bijvank met de daad toonen M. Uitterlinden te willen plagen, gelijk ook blijkt uit het 
zetten van een takkeschelf vlak voor het ligt van Uitterlinden. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is geresolveerd bij de voorjaars Brandschouw inspectie te zullen nemen. 

De secretaris verzoekt voor Japhet in 't Veld een acte als voerman, hetwelk word 
geaccordeerd. 

Werd in deliberatie gebragt het nemen van inspectie op het dorp betreklijk palen die 
gezet zijn voor de huizen, zonder consent van het Gemeente Bestuur en geresolveerd 
hetzelve te doen mede op de voorjaarsbrandschouw. 

Vermits twee leden van het bestuur nu abzent zijn, is besloten de verdere 
deliberatien omtrent een dorpsdienaar tot nader gelegenheid uit te stellen. 

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 3e April 1805, inh. aanschrijving om alsnoch en binnen den tijd van 
drie weken na gemelden datum aan genoemde vergadering in te zenden f 25:-:- per 
grondvergadering, wegens te voren gemaakte kosten voor de localen, provoosthuizen, 
wapenkamers enz. ten gebruike van de Raden van Administratie ingevolge art. 15 
Cap. 6 van het reglement van burgerwapening van dato 7 Meij 1799, terwijl bij verdere 
nalatigheid genoemde verg. zich genoodzaakt zal zien daarvan onverwijld daar en zo 
het behoort kennis te geven. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd uit hoofde 
er twee leden abzent zijn met het finaal besluit te supercedeeren tot eerstkomende 
zondag, wanneer ook besloten wierd genoemde gelden over te maken aan 
commissarissen tot de militaire zaken en van burgerwapening, uit 't Gedeputeerd 
bestuur van Holland, en verdere kosten voor te komen. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den 11e Meij de vergadering bijeenzijnde ten einde de brandschouw te drijven, 
werd zulks verrigt en eenige breuken gevonden hebbende werd geresolveerd dezelve 
door de bode te doen aanzeggen en de herschouw te bepalen op Zaturdag den 25 
Meij 1805 des namiddags 4 uuren. 

Voorts werd geresolveerd om aanstaande zondag een publicatie te doen 
inhoudende dat een ieder die met daden getoond heeft belang te stellen in het tot 
stand brengen der beestenmarkt alhier, in naam van het Gemeente Bestuur daarvoor 
word bedankt en tegelijk verzogt zulks ook aan den dag te leggen bij de aanstaande 
paardenmarkt, alsmede de najaarsbeestenmarkt. 

Vervolgens werd besloten om door de bode aan Bongers te doen vragen wiens 
plaats hij bezit in de oude schepensbank in de kerk, en wanneer hij antwoord ik bezit 
de plaats van deze of die, en zodanig persoon heeft een plaats in die bank, dat het 
dan wel is; doch indien hij antwoord zijn eigen plaats te bezitten in dezelve bank, dat 
alsdan de bode hem nogmaals en voor het laatst zal aanzeggen om zich voor het 
vervolg daarvan te onthouden, indien hij blijft weigeren te verklaren zijn aandeel in de f 
24:-:- welke jaarlijks van beide de banken aan de Kerk moet worden betaald te zullen 
voldoen. 

De commissie benoemd tot het nemen van inspectie van de palen voor de huizen 
staande, doet raport, hierin bestaande van oordeel te zijn dat de palen bij Pieter de 
Kievit en Daniel Valk behoren te worden ingetrokken tot op drie voeten van hunlieder 
huizen. 

aangeroepen over de vuiligheid in de slou tusschen haar erf en dat van de erve 
Bijvank, en dat hij hetzelve met ongenoegen hadde beschouwd, vermits de erve 
Bijvank met de daad toonen M. Uitterlinden te willen plagen, gelijk ook blijkt uit het 
zetten van een takkeschelf vlak voor het ligt van Uitterlinden. Waarop gedelibereerd 
zijnde, is geresolveerd bij de voorjaars Brandschouw inspectie te zullen nemen.

De secretaris verzoekt voor Japhet in 't Veld een acte als voerman, hetwelk word 
geaccordeerd.

Werd in deliberatie gebragt het nemen van inspectie op het dorp betreklijk palen die 
gezet zijn voor de huizen, zonder consent van het Gemeente Bestuur en geresolveerd 
hetzelve te doen mede op de voorjaarsbrandschouw.

Vermits twee leden van het bestuur nu abzent zijn, is besloten de verdere 
deliberatien omtrent een dorpsdienaar tot nader gelegenheid uit te stellen.

Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 
Holland van dato 3e April 1805, inh. aanschrijving om alsnoch en binnen den tijd van 
drie weken na gemelden datum aan genoemde vergadering in te zenden f 25:-:- per 
grondvergadering, wegens te voren gemaakte kosten voor de localen, provoosthuizen, 
wapenkamers enz. ten gebruike van de Raden van Administratie ingevolge art. 15 
Cap. 6 van het reglement van burgerwapening van dato 7 Meij 1799, terwijl bij verdere 
nalatigheid genoemde verg. zich genoodzaakt zal zien daarvan onverwijld daar en zo 
het behoort kennis te geven. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd uit hoofde 
er twee leden abzent zijn met het finaal besluit te supercedeeren tot eerstkomende 
zondag, wanneer ook besloten wierd genoemde gelden over te maken aan 
commissarissen tot de militaire zaken en van burgerwapening, uit 't Gedeputeerd 
bestuur van Holland, en verdere kosten voor te komen.

Waarna de vergadering scheide.

Den 11e Meij de vergadering bijeenzijnde ten einde de brandschouw te drijven, 
werd zulks verrigt en eenige breuken gevonden hebbende werd geresolveerd dezelve 
door de bode te doen aanzeggen en de herschouw te bepalen op Zaturdag den 25 
Meij 1805 des namiddags 4 uuren.

Voorts werd geresolveerd om aanstaande zondag een publicatie te doen 
inhoudende dat een ieder die met daden getoond heeft belang te stellen in het tot 
stand brengen der beestenmarkt alhier, in naam van het Gemeente Bestuur daarvoor 
word bedankt en tegelijk verzogt zulks ook aan den dag te leggen bij de aanstaande 
paardenmarkt, alsmede de najaarsbeestenmarkt.

Vervolgens werd besloten om door de bode aan Bongers te doen vragen wiens 
plaats hij bezit in de oude schepensbank in de kerk, en wanneer hij antwoord ik bezit 
de plaats van deze of die, en zodanig persoon heeft een plaats in die bank, dat het 
dan wel is; doch indien hij antwoord zijn eigen plaats te bezitten in dezelve bank, dat 
alsdan de bode hem nogmaals en voor het laatst zal aanzeggen om zich voor het 
vervolg daarvan te onthouden, indien hij blijft weigeren te verklaren zijn aandeel in de f 
24:-:- welke jaarlijks van beide de banken aan de Kerk moet worden betaald te zullen 
voldoen.

De commissie benoemd tot het nemen van inspectie van de palen voor de huizen 
staande, doet raport, hierin bestaande van oordeel te zijn dat de palen bij Pieter de 
Kievit en Daniel Valk behoren te worden ingetrokken tot op drie voeten van hunlieder 
huizen.



Dat het stuk paal bij Arij R. Smits insgelijks behoort ingetrokken te worden tot op 
drie voet van den heining. 

Dat de palen bij Arij van Sintruien behoren weggenomen te worden en bij S.L. 
Cohen ingetrokken tot op de reede van de huizen van den armen en van A. 
Sutherland. 

Dat de palen van G. de Ruiter behoren te worden weggenomen en bij T. Stam 
ingetrokken tot op de reede van de vijver, of wel de naast bij de vijver staande paal 
drie voeten en de overige naar die rooijing verzetten. 

En de commissie de brandschouw in de Langestraat gehad hebbende, zegt van 
oordeel te zijn dat de palen bij Dirk C. van der Linden behoren te worden ingetrokken 
tot op 3 voeten van zijn huis. 

Waarop gedelibereerd zijnde, conformeerde zich de vergadering met de 
uitgebragte raporten, en besloot door de bode aan genoemde personen te doen 
aanzeggen dat zij zullen hebben te zorgen daaraan te beantwoorden, voor de 
herschouw die plaats zal hebben den 25e Meij eerstkomende des namiddags 4 uuren, 
doch dat ieder vrijheid heeft, zulks verkiezende, niet opnieuw te plaatzen. 

Voorts werden des namiddags ten drie uren de brandspuiten geprobeerd, zijnde 
daarbij absent Arij H. Mol, Steven Visser, Reier van der Linden, Arij de Best een Aart 
Bussem. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15e Meij 1805. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e Meij 
1805 abs. Kranendonk en Verijp. 

De notulen der voorg. verg. en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De drie maanden van Pieter Naaktgeboren als president verlopen zijnde, werd 

denzelve met eenparigheid van stemmen voor de maanden Meij, Junij en Julij als 
zodanig gecontinueerd, mitsgaders Leendert van Prooijen als vice-president. 

Is gecompareerd een vrouw uit Dordt, te kennen gevende aan de vrouw van Arij K. 
Smits in de generaliteit, nu bataafsche loterij, in huur voor de eerste classis in de 
generaliteits, nu bataafsche loterij, gegeven te hebben twee kwarten, doch het geld 
niet ontfangen, dat daarop de vrouw is komen te sterven en zij zich nu bij Smits heeft 
geadresseerd, doch met dat gevolg dat hij weigerd dezelve te betalen, omdat hij er 
niets van weet. Waarop gedelibereerd zijnde, is aan dat vrouwsperzoon gezegt, dat 
deze verg. daar niets aan kan doen, uit hoofde zij geen het minste bewijs voor haar 
gezegde heeft, en dus haar raadde geen kosten te maken, maar te zien of zij het in 
der minne met hem kan vereffenen. 

De schout zegt, dat de bode hem raport heeft gebragt van de boodschap van 
Bongers, daarin bestaande dat Bongers gezegt heeft, dat hij zijn eigen plaats bezit in 
de oude schepensbank en wat het overige betreft, hetzelve in advijs houd. 

De schout zegt verder dat Gerrit van de Koppel van de morgen bij hem is geweest 
om af te reekenen wegens het logement van de kapitein, en dat zijn rekening was in 
de dertig dagen f 120:-:-. 

Dat hij schout daarop aan hem gezegt heeft, althans niet te zullen betalen voor 
daartoe gelast te zijn door het Gemeente Bestuur, doch dat hij oordeelde dat de 
kapitein zijn logement zelve moet betalen, blijkens een brief van de eerste 
commissaris voor de Fransche troupes. 

Dat het stuk paal bij Arij R. Smits insgelijks behoort ingetrokken te worden tot op 
drie voet van den heining.

Dat de palen bij Arij van Sintruien behoren weggenomen te worden en bij S.L. 
Cohen ingetrokken tot op de reede van de huizen van den armen en van A. 
Sutherland.

Dat de palen van G. de Ruiter behoren te worden weggenomen en bij T. Stam 
ingetrokken tot op de reede van de vijver, of wel de naast bij de vijver staande paal 
drie voeten en de overige naar die rooijing verzetten.

En de commissie de brandschouw in de Langestraat gehad hebbende, zegt van 
oordeel te zijn dat de palen bij Dirk C. van der Linden behoren te worden ingetrokken 
tot op 3 voeten van zijn huis.

Waarop gedelibereerd zijnde, conformeerde zich de vergadering met de 
uitgebragte raporten, en besloot door de bode aan genoemde personen te doen 
aanzeggen dat zij zullen hebben te zorgen daaraan te beantwoorden, voor de 
herschouw die plaats zal hebben den 25e Meij eerstkomende des namiddags 4 uuren, 
doch dat ieder vrijheid heeft, zulks verkiezende, niet opnieuw te plaatzen.

Voorts werden des namiddags ten drie uren de brandspuiten geprobeerd, zijnde 
daarbij absent Arij H. Mol, Steven Visser, Reier van der Linden, Arij de Best een Aart 
Bussem.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15e Meij 1805.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e Meij 
1805 abs. Kranendonk en Verijp.

De notulen der voorg. verg. en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De drie maanden van Pieter Naaktgeboren als president verlopen zijnde, werd 

denzelve met eenparigheid van stemmen voor de maanden Meij, Junij en Julij als 
zodanig gecontinueerd, mitsgaders Leendert van Prooijen als vice-president.

Is gecompareerd een vrouw uit Dordt, te kennen gevende aan de vrouw van Arij K. 
Smits in de generaliteit, nu bataafsche loterij, in huur voor de eerste classis in de 
generaliteits, nu bataafsche loterij, gegeven te hebben twee kwarten, doch het geld 
niet ontfangen, dat daarop de vrouw is komen te sterven en zij zich nu bij Smits heeft 
geadresseerd, doch met dat gevolg dat hij weigerd dezelve te betalen, omdat hij er 
niets van weet. Waarop gedelibereerd zijnde, is aan dat vrouwsperzoon gezegt, dat 
deze verg. daar niets aan kan doen, uit hoofde zij geen het minste bewijs voor haar 
gezegde heeft, en dus haar raadde geen kosten te maken, maar te zien of zij het in 
der minne met hem kan vereffenen.

De schout zegt, dat de bode hem raport heeft gebragt van de boodschap van 
Bongers, daarin bestaande dat Bongers gezegt heeft, dat hij zijn eigen plaats bezit in 
de oude schepensbank en wat het overige betreft, hetzelve in advijs houd.

De schout zegt verder dat Gerrit van de Koppel van de morgen bij hem is geweest 
om af te reekenen wegens het logement van de kapitein, en dat zijn rekening was in 
de dertig dagen f 120:-:-. 
 Dat hij schout daarop aan hem gezegt heeft, althans niet te zullen betalen voor 
daartoe gelast te zijn door het Gemeente Bestuur, doch dat hij oordeelde dat de 
kapitein zijn logement zelve moet betalen, blijkens een brief van de eerste 
commissaris voor de Fransche troupes.



Waarop gedelibereerd zijnde en gemelde brief gelezen werdende, bleek daaruit ten 
allerduidelijksten dat de kosten van het logement zijn voor rekening van de kapitein 
zelfs en dus geresolveerd aan G. van de Koppel te zeggen dat hij zijn rekening moet 
geven aan de kapitein en betaling vragen. En indien denzelven daartegen heeft, dan 
kan zeggen dat het Gemeente Bestuur hem kan bewijzen dat het voor zijn rekening is, 
terwijl het Gemeente Bestuur hem zooveel mogelijk alsdan zal mainteneeren. 

Waarna de verg. scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 19e Junij 1805. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 19e Junij 1805, 
abs. van Strijen, Kranendonk en Verijp 

De notulen der voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout stelt aan de verg. voor alzoo de bailliuw hem heeft gevraagd om 

gemeenschaplijk het brood bij de bakkers te ijken, of het nu niet goed zoude zijn hem 
te vragen wanneer hem het best convenieert. De vergadering was daar eenstemmig 
voor, en de schout neemt op zich aanstaande Vrijdag den bailliuw te spreken 

Is geresolveerd om H. Schoemaker en D.C. van der Linden nogmaals door de bode 
te doen aanzeggen om te zorgen hunne palen binnen drie maal 24 uuren weg te 
doen, en ingeval daar wederom in nalatig blijvende hun bij den eerste gelegenheid 
voor deze verg. te doen dagvaarden. 

Zijn gecompareerd S.L. Cohen en T. Stam, tegelijk voor P. de Kievit, te kennen 
gevende door de bode aangezegt te zijn, uit naam van het Gemeente Bestuur, de 
palen, staande voor hunne huizen in te trekken, dat zij zulks tot nu toe niet hebben 
gedaan, uit hoofde dezelve er al zeer veel jaren hebben gestaan, buiten iemands 
schade, met consent van het voormalig bestuur en tot bevrijding van de straat, 
verzoekende dus aan het bestuur aan hun te permitteeren dat ze mogen blijven staan. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan hem te zeggen dat zij het tot nader 
orde in dien situatie kunnen laten. 

De president Naaktgeboren geeft te kennen dat G. van de Koppel bij hem is 
geweest over zijne pretensie van de inquartiering van de officier met zijn huisgezin, 
dan vermits er drie leden absent zijn, word de deliberatie daarover uitgesteld tot nader 
gelegenheid. 

Vermits Frans van Warendorp en Pieter de Vries teveel geld ontfangen hebben van 
de inquartiering neemt de schout en secretaris op zich om eens bij die personen te 
gaan, ten einde daarover te spreeken en het teveel betaalde terug te ontfangen. 

De schout communiceerd dat de vrouw van Steven van Halteren zonder testament 
is overleden en daardoor weesmeesteren voogden zijn over de minderjarige kinderen 
van haar, dat Adriana van der Giessen met hem daarover heeft gesproken, en hij aan 
haar heeft geraden dat S. van Halteren de weeskamer zoude verzoeken om voogden 
aan te stellen, dat hem dat waarschibelijk niet zal geweigerd worden, en dat Adr. van 
der Giessen op zich genomen had hem zulks te zeggen, dan dat er na die tijd ten 
minsten veertien dagen zijn verlopen, stellende dus voor of het niet goed zoude zijn 
dat hij zelve met S. van Halteren daar eens over sprak. Welk voorstel werd 
goedgekeurd. 

Zijn gecompareerd Arij Bouman en G. van de Koppel, aangestelde kolenmeters en 
wegers om in die qualiteit eed te doen, wordende hen het formulier van den eed door 

Waarop gedelibereerd zijnde en gemelde brief gelezen werdende, bleek daaruit ten 
allerduidelijksten dat de kosten van het logement zijn voor rekening van de kapitein 
zelfs en dus geresolveerd aan G. van de Koppel te zeggen dat hij zijn rekening moet 
geven aan de kapitein en betaling vragen. En indien denzelven daartegen heeft, dan 
kan zeggen dat het Gemeente Bestuur hem kan bewijzen dat het voor zijn rekening is, 
terwijl het Gemeente Bestuur hem zooveel mogelijk alsdan zal mainteneeren.

Waarna de verg. scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 19e Junij 1805.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 19e Junij 1805, 
abs. van Strijen, Kranendonk en Verijp

De notulen der voorgaande verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schout stelt aan de verg. voor alzoo de bailliuw hem heeft gevraagd om 

gemeenschaplijk het brood bij de bakkers te ijken, of het nu niet goed zoude zijn hem 
te vragen wanneer hem het best convenieert. De vergadering was daar eenstemmig 
voor, en de schout neemt op zich aanstaande Vrijdag den bailliuw te spreken

Is geresolveerd om H. Schoemaker en D.C. van der Linden nogmaals door de bode 
te doen aanzeggen om te zorgen hunne palen binnen drie maal 24 uuren weg te 
doen, en ingeval daar wederom in nalatig blijvende hun bij den eerste gelegenheid 
voor deze verg. te doen dagvaarden.

Zijn gecompareerd S.L. Cohen en T. Stam, tegelijk voor P. de Kievit, te kennen 
gevende door de bode aangezegt te zijn, uit naam van het Gemeente Bestuur, de 
palen, staande voor hunne huizen in te trekken, dat zij zulks tot nu toe niet hebben 
gedaan, uit hoofde dezelve er al zeer veel jaren hebben gestaan, buiten iemands 
schade, met consent van het voormalig bestuur en tot bevrijding van de straat, 
verzoekende dus aan het bestuur aan hun te permitteeren dat ze mogen blijven staan. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd aan hem te zeggen dat zij het tot nader 
orde in dien situatie kunnen laten.

De president Naaktgeboren geeft te kennen dat G. van de Koppel bij hem is 
geweest over zijne pretensie van de inquartiering van de officier met zijn huisgezin,
dan vermits er drie leden absent zijn, word de deliberatie daarover uitgesteld tot nader 
gelegenheid.

Vermits Frans van Warendorp en Pieter de Vries teveel geld ontfangen hebben van 
de inquartiering neemt de schout en secretaris op zich om eens bij die personen te 
gaan, ten einde daarover te spreeken en het teveel betaalde terug te ontfangen.

De schout communiceerd dat de vrouw van Steven van Halteren zonder testament 
is overleden en daardoor weesmeesteren voogden zijn over de minderjarige kinderen 
van haar, dat Adriana van der Giessen met hem daarover heeft gesproken, en hij aan 
haar heeft geraden dat S. van Halteren de weeskamer zoude verzoeken om voogden 
aan te stellen, dat hem dat waarschijnelijk niet zal geweigerd worden, en dat Adr. van 
der Giessen op zich genomen had hem zulks te zeggen, dan dat er na die tijd ten 
minsten veertien dagen zijn verlopen, stellende dus voor of het niet goed zoude zijn 
dat hij zelve met S. van Halteren daar eens over sprak. Welk voorstel werd 
goedgekeurd.

Zijn gecompareerd Arij Bouman en G. van de Koppel, aangestelde kolenmeters en 
wegers om in die qualiteit eed te doen, wordende hen het formulier van den eed door 



de secretaris voorgelezen en legden vervolgens in handen van den schout de eed af. 
Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 

Holland van den 7e Junij 1805, inh. aanschr. dat volgens een staatsbesluit van den 27 
Meij 1.1., waarbij het Gemeente Bestuur, onder hetwelk het quohier, inhoudende de 
namen der ingezetenen door de districtsgecommitteerden bij het eindigen hunner 
werkzaamheden is gedeponeerd, word geautoriseerd hetzelve quohier te ontzegelen 
op aanvrage van den ontfanger, waaronder het district ressorteerd en daaruit de 
namen der nalatige fourneerders in den derden en volgende termijnen der 
buitengewoone belasting, uitgeschreven bij publicatie van den 9e Julij 1804, aan voor-
noemde ontfanger op te geven, zonder dat daartoe de tegenwoordigheid of adsisten-
tie van de gedefungeerd hebbende district gecommitteerden zal worden vereischt en 
voorts het gemelde quohier wederom zal werden verzegeld ingevolge het 100 Art. van 
bovengemelde publicatie. Aangen. voor notificatie, waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18 Julij 1805. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Donderdag den 
18e Julij 1805. 

De notulen der voorg. verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout zegt dat hij ingevolge zijn last de bailliuw heeft gesproken over de 

broodzetting en dat denzelven hem gezegt heeft de tijd niet te kunnen bepalen, maar 
wanneer het hem convenieerd hij zal zorgen dat hij schout s morgens ten zes uren het 
weet. 

Is gecompareerd Reinier H. van den Berg, te kennen gevende dat verscheide 
ingezetenen aan de Schenkeldijk zich bevinden dewelke zaatstroo op hunne erven 
plaatzen, geen drie roeden van hunne huizen, schuren of keeten, en dus daardoor 
contravenieren de publicatie laatst aan de Schenkeldijk aangeplakt, verzoekende dat 
dezelve moge worden gemainteneerd en de schuldige tot haar pligt gebragt. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd een commissie te benoemen, ten 
einde te onderzoeken hoe het met die zaak gelegen is, welke commissie de schout en 
de secretaris vrijwillig op zich namen. 

Zijn gecompareerd Pieter de Vries en Frans van Warendorp, als gedagvaard zijnde 
door dit bestuur over den ontvangst der gelden van de inquartiering, zijnde het bestuur 
van oordeel ingevolge het raport van de secretaris dat 
zijlieden geld te veel hadden ontfangen, 
1° voor eerst omdat het tusschen hun en de secretaris zoo geschikt was dat zij 

(evenals de anderen die ook niet meer gevorderd hebben) in plaats van een gulden 
per man daags, vermits zij nu vleesch en brood bragten, tien stuivers daags zouden 
hebben, 

2° maar ten tweede omdat zij, al was het waar gelijk zij zeggen dat er bepaald was dat 
zij tien stuivers daags per man zouden hebben van die dag af aan, dat de 
secretaris bij hun is geweest en voor die tijd een gulden, dan noch te veel hebben 
gerekend, vermits de secretaris die des zondag den 28 April die last heeft 
gekregen, des Maandags de 29e dezelve heeft volbragt, daar zij zeggen, den 
eenen dat zulks is geschied op Woensdag den le Meij en den anderen op 
Donderdag den 2e. 

Dan, zijlieden het eerste volstrekt ontkennende, en ook hetzelve niet anders willende 

de secretaris voorgelezen en legden vervolgens in handen van den schout de eed af.
Is gel. een extract uit het register der resolutien van het Gedeputeerd Bestuur van 

Holland van den 7e Junij 1805, inh. aanschr. dat volgens een staatsbesluit van den 27 
Meij l.l., waarbij het Gemeente Bestuur, onder hetwelk het quohier, inhoudende de 
namen der ingezetenen door de districtsgecommitteerden bij het eindigen hunner 
werkzaamheden is gedeponeerd, word geautoriseerd hetzelve quohier te ontzegelen 
op aanvrage van den ontfanger, waaronder het district ressorteerd en daaruit de 
namen der nalatige fourneerders in den derden en volgende termijnen der 
buitengewoone belasting, uitgeschreven bij publicatie van den 9e Julij 1804, aan voor-
noemde ontfanger op te geven, zonder dat daartoe de tegenwoordigheid of adsisten-
tie van de gedefungeerd hebbende district gecommitteerden zal worden vereischt en 
voorts het gemelde quohier wederom zal werden verzegeld ingevolge het 100 Art. van 
bovengemelde publicatie. Aangen. voor notificatie, waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18 Julij 1805.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Donderdag den 
18e Julij 1805.

De notulen der voorg. verg. zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schout zegt dat hij ingevolge zijn last de bailliuw heeft gesproken over de 

broodzetting en dat denzelven hem gezegt heeft de tijd niet te kunnen bepalen, maar 
wanneer het hem convenieerd hij zal zorgen dat hij schout s morgens ten zes uren het 
weet.

Is gecompareerd Reinier H. van den Berg, te kennen gevende dat verscheide 
ingezetenen aan de Schenkeldijk zich bevinden dewelke zaatstroo op hunne erven 
plaatzen, geen drie roeden van hunne huizen, schuren of keeten, en dus daardoor 
contravenieren de publicatie laatst aan de Schenkeldijk aangeplakt, verzoekende dat 
dezelve moge worden gemainteneerd en de schuldige tot haar pligt gebragt.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd een commissie te benoemen, ten 
einde te onderzoeken hoe het met die zaak gelegen is, welke commissie de schout en 
de secretaris vrijwillig op zich namen.

Zijn gecompareerd Pieter de Vries en Frans van Warendorp, als gedagvaard zijnde 
door dit bestuur over den ontvangst der gelden van de inquartiering, zijnde het bestuur 
van oordeel ingevolge het raport van de secretaris dat 
zijlieden geld te veel hadden ontfangen, 
1° voor eerst omdat het tusschen hun en de secretaris zoo geschikt was dat zij 

(evenals de anderen die ook niet meer gevorderd hebben) in plaats van een gulden 
per man daags, vermits zij nu vleesch en brood bragten, tien stuivers daags zouden 
hebben, 

2° maar ten tweede omdat zij, al was het waar gelijk zij zeggen dat er bepaald was dat 
zij tien stuivers daags per man zouden hebben van die dag af aan, dat de 
secretaris bij hun is geweest en voor die tijd een gulden, dan noch te veel hebben 
gerekend, vermits de secretaris die des zondag den 28 April die last heeft 
gekregen, des Maandags de 29e dezelve heeft volbragt, daar zij zeggen, den 
eenen dat zulks is geschied op Woensdag den 1e Meij en den anderen op 
Donderdag den 2e.

Dan, zijlieden het eerste volstrekt ontkennende, en ook hetzelve niet anders willende 



schikken, doch het tweede niet goed wetende, gaven zij ieder slechts f 2:-:- terug en 
daarmede vertrokken zij. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van den Raad van Financien in het 
departement Holland, genomen op donderdag den 1e Julij 1805 inh. dat de raad van 
Financien in hetzelve departement zich op heden heeft geconstitueerd en de 
werkzaamheden van het gedissolveerd gedeputeerd bestuur van Holland voor 
zooveel het finantieele aangaat, alsmede die van de Hollandsche rekenkamer heeft 
vervangen, en dat voortaan aan het hoofd van alle brieven, adressen, enz. welke aan 
gemelde vergadering werden gezonden moet worden gesteld aan den Raad van 
Financien in het departement Holland Aangen. voor notificatie. 

Eindelijk werd voor de eerstvolgende drie maanden benoemd de president L. van 
Prooijen en tot vice president H. Kranendonk. Waarna de vergadering scheide. 

De commissie benoemd om inspectie te nemen naar de zaadstroo schelven aan de 
Schenkeldijk, doet den eerste September raport, daarin bestaande dat dezelve 
bevonden heeft dat 'er verscheidene waren die binnen de keur stonden, doch dat ze 
alle hebben aangenomen binnen agt dagen ze te verplaatzen, dat de commissie aan 
hun gezegt heeft de bode te zullen zenden om te zien of het in order is, en dat zo niet 
zijnde zij als van de boete moeten betalen, stellende nu voor om zulks te doen 
eerstkomende Dingsdag den 3e September, welk voorstel wierd goedgekeurd. 

De bode zulks verrigt hebbende, raporteerde alles in redelijke goede order 
gevonden te hebben. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18e September 1805. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 September 1805. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

De commissie benoemd ten einde over de zaak van G. van de Koppel betreffende 
de inquartiering van de fransche officier met zijn huisgezin eens na te denken, en 
bepaling te maken, daaraan noch niet hebbende gedaan uit hoofde van de drukte der 
affaires, neemt aan raport diesaangaande uit te brengen voor of uitterlijk op de 
eerstvolgende regtdag. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 4 September 1805 No. 1 inh. aanschr. 
om  binnen drie weken na genoemde datum opgave te doen of er ook hierterplaatse 
eenige slapers, liggers of standers van maten en gewigten bewaart worden en of er op 
die bijzondere ijken in dit departement oveal gelijkzoortige maten en gewigten geijkt 
worden, enz. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd daar eenvoudig op te berigten dat den 
ijk hierterplaatze overeenkomt met die van de stad Dordrecht. Waarna de verg. 
scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 16e October 1805 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16 October 1805. 

schikken, doch het tweede niet goed wetende, gaven zij ieder slechts f 2:-:- terug en 
daarmede vertrokken zij.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van den Raad van Financien in het 
departement Holland, genomen op donderdag den 1e Julij 1805 inh. dat de raad van 
Financien in hetzelve departement zich op heden heeft geconstitueerd en de 
werkzaamheden van het gedissolveerd gedeputeerd bestuur van Holland voor 
zooveel het finantieele aangaat, alsmede die van de Hollandsche rekenkamer heeft 
vervangen, en dat voortaan aan het hoofd van alle brieven, adressen, enz. welke aan 
gemelde vergadering werden gezonden moet worden gesteld aan den Raad van 
Financien in het departement Holland. Aangen. voor notificatie.

Eindelijk werd voor de eerstvolgende drie maanden benoemd de president L. van 
Prooijen en tot vice president H. Kranendonk. Waarna de vergadering scheide.

De commissie benoemd om inspectie te nemen naar de zaadstroo schelven aan de 
Schenkeldijk, doet den eerste September raport, daarin bestaande dat dezelve 
bevonden heeft dat 'er verscheidene waren die binnen de keur stonden, doch dat ze 
alle hebben aangenomen binnen agt dagen ze te verplaatzen, dat de commissie aan 
hun gezegt heeft de bode te zullen zenden om te zien of het in order is, en dat zo niet 
zijnde zij als van de boete moeten betalen, stellende nu voor om zulks te doen 
eerstkomende Dingsdag den 3e September, welk voorstel wierd goedgekeurd.

De bode zulks verrigt hebbende, raporteerde alles in redelijke goede order 
gevonden te hebben.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18e September 1805.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secrets.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 September 1805.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent.

De commissie benoemd ten einde over de zaak van G. van de Koppel betreffende 
de inquartiering van de fransche officier met zijn huisgezin eens na te denken, en 
bepaling te maken, daaraan noch niet hebbende gedaan uit hoofde van de drukte der 
affaires, neemt aan raport diesaangaande uit te brengen voor of uitterlijk op de 
eerstvolgende regtdag.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 4 September 1805 No. 1 inh. aanschr. 
om binnen drie weken na genoemde datum opgave te doen of er ook hierterplaatse 
eenige slapers, liggers of standers van maten en gewigten bewaart worden en of er op 
die bijzondere ijken in dit departement oveal gelijkzoortige maten en gewigten geijkt 
worden, enz.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd daar eenvoudig op te berigten dat den 
ijk hierterplaatze overeenkomt met die van de stad Dordrecht. Waarna de verg. 
scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 16e October 1805
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16 October 1805.



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schoolcommissie geeft kennis dat de schoolmeester bij de laatste bijeenkomst 

heeft verzogt dat de schoolvrouw ook mag worden gelast om ingevolge de nieuwe 
schoolordening boeken in haar school in te voeren, hetwelk door de vergadering nodig 
geoordeeld word en dus dat de schoolvrouw daarvan kennis worde gegeven. 

Is geresolveerd dat er eerstkomende Zondag een publicatie zal worden gedaan dat 
de wekelijkse straat en schoorsteenschouw zal beginnen op Zaturdag den 26e 
October 1805 des namiddgs 3 uren. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 
het Departement Holland van den 30e September 1805, inh. aanschr. dat de 
vervallene coupons van de twintigjarige rentebrieven, gesproten uit de loterij, 
geaccrocheerd geweest aan de vrijwillige negotiatie, Anno 1804 op alle kantoren 
moeten werden aangenomen, in betaling van alle des gemeene Lands Lasten en 
impositien. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van le october 1805, inh. aanschr. 
1° dat bij het ontstaan van vacatures in Gemeente Bestuuren wanneer de vervulling 

van zodanigen post dringend noodzakelijk is, dezelve Gemeente Besturen daarvan 
dadelijk zullen kennisgeven aan het Departementaal of lanschapbestuur van 
Holland, waaronder zij behoren, en deze aan de raadpensionaris, &c. 

2° dat in afwagting van en onverminderd de verordeningen ten aanzien van alles wat 
de regterlijke magt en de regtbanken concerneerd de vervulling van vacatures in de 
plaatselijke regtbanken provisioneel overeenkomstig Art. 52 van het Algemeen 
Reglement voor de Departementale Besturen door dezelve Besturen zal 
geschieden op den tot nog toe geusiteerden voet. en 

3° dat provisioneel en tot nader daaromtrent zal zijn gedisponeerd bij voorkomende 
vacatures der posten van hoofd officieren, bailleuwen en andere publieke 
aanklagers bij plaatselijke regtbanken, daarvan door dezelve regtbanken 
onmiddellijk kennis zal gegeven worden aan 't Departementaal Bestuur waaronder 
dezelve ressorteeren en door 't zelve bestuur aan den Raadpensionaris met 
opgave van de wijze waarop tot daartoe de vervulling dier posten is geschied, ten 
einde door denzelven naar bevind van zaken zoude kunnen worden gehandelt. 
Mede aangenomen voor notificatie. 
Is naar deliberatie geresolveerd om de najaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag 

den 16 November 1805 des morgens 10 uren. 
Waarna de vergadering scheide. 

Den 27e October is gelezen een extract uit het register der besluiten van de 
gedeputeerden uit het Departementaal Bestuur van Holland van 16 October 1805, 
houdende om ten einde over de geheele republiek eene verbeterde en op billijke 
gronden gevestigde proportioneele eenparige cijnosure ten opzigte van het betalen 
der predikanten van de Hervormde gemeenten, met de verdere uitgaven daartoe 
betrekkelijk, daar te stellen aan alle de Gemeente Bestuuren met toezending van een 
of meer exemplaren der daarbij gevoegde tabellen en lijsten der vraagpoincten aan te 
schrijven. 
1° om van commissarissen, kerkmeesters, of kerkenraden der gereformeerde 

gemeente op hunne plaats voor zoveel nodig te requireeren eene korte en 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
De schoolcommissie geeft kennis dat de schoolmeester bij de laatste bijeenkomst 

heeft verzogt dat de schoolvrouw ook mag worden gelast om ingevolge de nieuwe 
schoolordening boeken in haar school in te voeren, hetwelk door de vergadering nodig 
geoordeeld word en dus dat de schoolvrouw daarvan kennis worde gegeven.

Is geresolveerd dat er eerstkomende Zondag een publicatie zal worden gedaan dat 
de wekelijkse straat en schoorsteenschouw zal beginnen op Zaturdag den 26e 
October 1805 des namiddgs 3 uren.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 
het Departement Holland van den 30e September 1805, inh. aanschr. dat de 
vervallene coupons van de twintigjarige rentebrieven, gesproten uit de loterij, 
geaccrocheerd geweest aan de vrijwillige negotiatie, Anno 1804 op alle kantoren 
moeten werden aangenomen, in betaling van alle des gemeene Lands Lasten en 
impositien. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van 1e october 1805, inh. aanschr.
1° dat bij het ontstaan van vacatures in Gemeente Bestuuren wanneer de vervulling 

van zodanigen post dringend noodzakelijk is, dezelve Gemeente Besturen daarvan 
dadelijk zullen kennisgeven aan het Departementaal of lanschapbestuur van 
Holland, waaronder zij behoren, en deze aan de raadpensionaris, &c.

2° dat in afwagting van en onverminderd de verordeningen ten aanzien van alles wat 
de regterlijke magt en de regtbanken concerneerd de vervulling van vacatures in de 
plaatselijke regtbanken provisioneel overeenkomstig Art. 52 van het Algemeen 
Reglement voor de Departementale Besturen door dezelve Besturen zal 
geschieden op den tot nog toe geusiteerden voet. en

3° dat provisioneel en tot nader daaromtrent zal zijn gedisponeerd bij voorkomende 
vacatures der posten van hoofd officieren, bailleuwen en andere publieke 
aanklagers bij plaatselijke regtbanken, daarvan door dezelve regtbanken 
onmiddellijk kennis zal gegeven worden aan 't Departementaal Bestuur waaronder 
dezelve ressorteeren en door 't zelve bestuur aan den Raadpensionaris met 
opgave van de wijze waarop tot daartoe de vervulling dier posten is geschied, ten 
einde door denzelven naar bevind van zaken zoude kunnen worden gehandelt.
Mede aangenomen voor notificatie.
Is naar deliberatie geresolveerd om de najaarsbrandschouw te drijven op Zaturdag 

den 16 November 1805 des morgens 10 uren.
Waarna de vergadering scheide.

Den 27e October is gelezen een extract uit het register der besluiten van de 
gedeputeerden uit het Departementaal Bestuur van Holland van 16 October 1805, 
houdende om ten einde over de geheele republiek eene verbeterde en op billijke 
gronden gevestigde proportioneele eenparige cijnosure ten opzigte van het betalen 
der predikanten van de Hervormde gemeenten, met de verdere uitgaven daartoe 
betrekkelijk, daar te stellen aan alle de Gemeente Bestuuren met toezending van een 
of meer exemplaren der daarbij gevoegde tabellen en lijsten der vraagpoincten aan te 
schrijven.
1° om van commissarissen, kerkmeesters, of kerkenraden der gereformeerde 

gemeente op hunne plaats voor zoveel nodig te requireeren eene korte en 



tabellarische opgave van den staat hunner gemeente en ten dien einde door 
dezelve te doen invullen de tabellen hierboven gemeld, overeenkomstig de op 
voorsz. lijsten opgegevene vragen. 

2° om gezegde tabellen, nadat in de eerste colom het Gemeente Bestuur zal zijn 
ingevuld, het getal zielen der geheele bevolking der plaats uitmakende, alsmede 
zoveel mogelijk eene ruwe opgave uit hoeveel zielen de andere godsdienstige 
genootschappen aldaar bestaan, ten spoedigsten immers binnen een maand na de 
receptie van dezelve aanschrijving aan het Departementaal Bestuur over te 
zenden. 
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveerd gezegde tabellen met de lijst der 

vraagpoincten aan de predikant alhier ter hand te stellen, met verzoek dezelve 
tabellen behoorlijk in te vullen en voorts zoo spoedig mogelijk aan dat bestuur terug te 
zenden, om voorts door hetzelve te worden ingevuld in de eerste kolom het getal 
zielen, de geheele bevolking der plaats uitmakende, alsmede zoveel mogelijk een 
ruwe opgave uit hoeveel zielen de andere goedsdienstige genoodschappen alhier 
bestaan. 

Den 16e November de brandschouw gedaan werdende en de meeste buursloten 
niet geschoert (geschoeft) nog gelaijkt zijnde en verscheide straten niet behoorlijk 
geschopt uit hoofde van de invallende vorst, word besloten de herschouw te doen op 
Zaturdag den 30e November aanstaande, en een publicatie op morgen ten einde de 
nalatigen zulks bekend te maken en ze te gelasten om te zorgen (indien de vorst het 
niet blijft verhinderen) dat het een en ander alsdan in ordre is op de boete van 30 
Stuivers met de kosten der herschouw, terwijl de verdere breuken, alsmede het 
nummeren van de niet genummerde huizen en brandgeweer door de bode zal werden 
aangezegd. 

De schout geeft kennis dat hij aan de schoolvrouw heeft gelast om ingevolge de 
nieuwe schoolordening boeken in haar school in te voeren. Aangenomen voor 
notificatie. 

Vermits er bij de aanstaande herschouw den 30 November indien 't geen vriezend 
weer is, zeer veel zal te beschouwen zijn, is goedgevonden dat alsdan niet alleen de 
commissie die het haar beurt is, maar ook die dewelke agt dagen daarna de beurt 
heeft tezamen de herschouw zullen doen. 

De schout en eenige leden geven kennis dat Jan Johs. Pluimert, alhier geboren en 
thans als bakkersknegt te Strijen wonende, heeft verzogt om brieven van 
voorschrijving ten einde alhier bakker te worden als Arij K. Smits zijn affaire quitteert, 
of zoals hij aan Verijp had verzogt, zonder die bepaling. 

Waarop gedelibereerd zijnde is het voorsz. verzoek aangenomen voor notificatie 
ten einde er gebruik van te maken ingeval Arij K. Smits van zijn affaires afstand doet, 
alzoo er op het gedrag van genoemde Jan Pluimert, zolange hij op 's Gravendeel 
gewoond heeft, niets is aan te merken en nu van zijn meester goede getuigenissen 
gegeven worden. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 29 October 1805 inh. aanschr. zich in 
zodanige zaken welke enkel administratif zijn en de fransche troepen in soldij dezer 
republiek betreffen, niet aan hun hoogmogende, zoo als door differente Gemeente 
Besturen tot hiertoe was geschied, maar ter eerster instantie aan het commissariaat 
van dezelve troupes moeten adresseeren. Aangenomen voor notificatie. 

tabellarische opgave van den staat hunner gemeente en ten dien einde door 
dezelve te doen invullen de tabellen hierboven gemeld, overeenkomstig de op 
voorsz. lijsten opgegevene vragen. 

2° om gezegde tabellen, nadat in de eerste colom het Gemeente Bestuur zal zijn 
ingevuld, het getal zielen der geheele bevolking der plaats uitmakende, alsmede 
zoveel mogelijk eene ruwe opgave uit hoeveel zielen de andere godsdienstige 
genootschappen aldaar bestaan, ten spoedigsten immers binnen een maand na de 
receptie van dezelve aanschrijving aan het Departementaal Bestuur over te 
zenden.
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveerd gezegde tabellen met de lijst der 

vraagpoincten aan de predikant alhier ter hand te stellen, met verzoek dezelve 
tabellen behoorlijk in te vullen en voorts zoo spoedig mogelijk aan dat bestuur terug te 
zenden, om voorts door hetzelve te worden ingevuld in de eerste kolom het getal 
zielen, de geheele bevolking der plaats uitmakende, alsmede zoveel mogelijk een 
ruwe opgave uit hoeveel zielen de andere goedsdienstige genoodschappen alhier 
bestaan.

Den 16e November de brandschouw gedaan werdende en de meeste buursloten 
niet geschoert (geschoeft) nog gelaijkt zijnde en verscheide straten niet behoorlijk 
geschopt uit hoofde van de invallende vorst, word besloten de herschouw te doen op 
Zaturdag den 30e November aanstaande, en een publicatie op morgen ten einde de 
nalatigen zulks bekend te maken en ze te gelasten om te zorgen (indien de vorst het 
niet blijft verhinderen) dat het een en ander alsdan in ordre is op de boete van 30 
Stuivers met de kosten der herschouw, terwijl de verdere breuken, alsmede het 
nummeren van de niet genummerde huizen en brandgeweer door de bode zal werden 
aangezegd.

De schout geeft kennis dat hij aan de schoolvrouw heeft gelast om ingevolge de 
nieuwe schoolordening boeken in haar school in te voeren. Aangenomen voor 
notificatie.

Vermits er bij de aanstaande herschouw den 30 November indien 't geen vriezend 
weer is, zeer veel zal te beschouwen zijn, is goedgevonden dat alsdan niet alleen de 
commissie die het haar beurt is, maar ook die dewelke agt dagen daarna de beurt 
heeft tezamen de herschouw zullen doen.

De schout en eenige leden geven kennis dat Jan Johs. Pluimert, alhier geboren en 
thans als bakkersknegt te Strijen wonende, heeft verzogt om brieven van 
voorschrijving ten einde alhier bakker te worden als Arij K. Smits zijn affaire quitteert, 
of zoals hij aan Verijp had verzogt, zonder die bepaling.

Waarop gedelibereerd zijnde is het voorsz. verzoek aangenomen voor notificatie 
ten einde er gebruik van te maken ingeval Arij K. Smits van zijn affaires afstand doet, 
alzoo er op het gedrag van genoemde Jan Pluimert, zolange hij op 's Gravendeel 
gewoond heeft, niets is aan te merken en nu van zijn meester goede getuigenissen 
gegeven worden.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 29 October 1805 inh. aanschr. zich in 
zodanige zaken welke enkel administratif zijn en de fransche troepen in soldij dezer 
republiek betreffen, niet aan hun hoogmogende, zoo als door differente Gemeente 
Besturen tot hiertoe was geschied, maar ter eerster instantie aan het commissariaat 
van dezelve troupes moeten adresseeren. Aangenomen voor notificatie.



Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 7 November 1805, inh. aanschrijving dat geduurende den tijd van 
een jaar, en wel bepaaldelijk tot november 1806 geene nominatien in plaats van 
zodanige leden van Gemeente Bestuuren als in dat tijdvak zouden moeten aftreden, 
zullen behoeven te worden ingezonden, maar dat gemelde aftredende leden zullen 
gerekend worden alle voor den tijd van een jaar te zijn gecontinueerd, wordende alzoo 
de voorsz. aftredingen, alsmede die welke in de volgende jaren moeten geschieden, 
een jaar uitgesteld en verschoven. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 13 December 1805, inh. aanschrijving 
om door eene nauwkeurige en tevens oordeelkundige survaillance alle 
zedebedervende speelen, vertoningen en gezangen op de openbare straten, alsmede 
de onbeschaamde handelingen van zodanige waarzeggers, havenkooptrekkers en 
dergelijke bedriegers, mitsgaders verdere tegens de goede zeden strijdende zaken 
zooveel mogelijk en op het kragtdadigst te keer te gaan en te beletten en om de 
speciale wetten en verordeningen, die ten dezen mogten kunnen geappliceerd 
worden, met den meesten nadruk te handhaven met verdere autorisatie om ten dien 
einde alle zodanige andere gepaste maatregelen te beramen en in het werk te stellen 
als meest geschikt zullen zijn om aan het voorgesteld doel te beantwoorden. 
Aangenomen voor notificatie en voorts geresolveerd een publicatie diesaangaande te 
doen eerstkomende Zondag, wordende de secretaris daartoe gelast. Waarna de 
vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15e Januarij 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Januarij 1806, absent van Warendorp 
en van der Giessen. 

De notulen der voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd 
gearresteerd en geteekent. 

Is na deliberatie geresolveerd de secretaris te qualificeeren tot 't afgeven van de 
patenten, namens 't Gemeente Bestuur. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal bestuur van Holland van den 23 December 1805 inh. aanschr. om  
overeenkomstig Art. 3 der ordonnantie op het Regt van Patent te zorgen dat de 
bepalingen daarin vervat dadelijk na den 1 Januarij 1806 kunnen effect sorteeren, met 
kennisgeving dat de Gemeente Bestuuren zich ter bekoming van de voor de patenten 
vereischte zegels zullen kunnen vervoegen bij zodanige ontfanger of gaarder als in of 
voor iedere gemeente met de collecte van het klein zegel is of zal worden 
gechargeerd, of ook dat zodanige acten van patent als de Gemeente Besturen 
mogten nodig achten te doen drukken, aan dezelve ontfangers of gaarders zullen 
kunnen worden bezorgd, ten einde daarop zodra doenlijk op het nationaal zegel, 
kantoor alhier in den Haag de vereischte zegels te doen slaan. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal bestuur van Holland van 30 december 1805 inhoudende 
aanschrijving om voor de nauwkeurige observatie van de ordonnantie op het middel 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 7 November 1805, inh. aanschrijving dat geduurende den tijd van 
een jaar, en wel bepaaldelijk tot november 1806 geene nominatien in plaats van 
zodanige leden van Gemeente Bestuuren als in dat tijdvak zouden moeten aftreden, 
zullen behoeven te worden ingezonden, maar dat gemelde aftredende leden zullen 
gerekend worden alle voor den tijd van een jaar te zijn gecontinueerd, wordende alzoo 
de voorsz. aftredingen, alsmede die welke in de volgende jaren moeten geschieden, 
een jaar uitgesteld en verschoven. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 13 December 1805, inh. aanschrijving 
om door eene nauwkeurige en tevens oordeelkundige survaillance alle 
zedebedervende speelen, vertoningen en gezangen op de openbare straten, alsmede 
de onbeschaamde handelingen van zodanige waarzeggers, havenkooptrekkers en 
dergelijke bedriegers, mitsgaders verdere tegens de goede zeden strijdende zaken 
zooveel mogelijk en op het kragtdadigst te keer te gaan en te beletten en om de 
speciale wetten en verordeningen, die ten dezen mogten kunnen geappliceerd 
worden, met den meesten nadruk te handhaven met verdere autorisatie om ten dien 
einde alle zodanige andere gepaste maatregelen te beramen en in het werk te stellen 
als meest geschikt zullen zijn om aan het voorgesteld doel te beantwoorden. 
Aangenomen voor notificatie en voorts geresolveerd een publicatie diesaangaande te 
doen eerstkomende Zondag, wordende de secretaris daartoe gelast. Waarna de 
vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15e Januarij 1806.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15e Januarij 1806, absent van Warendorp 
en van der Giessen.

De notulen der voorgaande vergaderingen en bijlagen zijn geresumeerd 
gearresteerd en geteekent.

Is na deliberatie geresolveerd de secretaris te qualificeeren tot 't afgeven van de 
patenten, namens 't Gemeente Bestuur.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal bestuur van Holland van den 23 December 1805 inh. aanschr. om 
overeenkomstig Art. 3 der ordonnantie op het Regt van Patent te zorgen dat de 
bepalingen daarin vervat dadelijk na den 1 Januarij 1806 kunnen effect sorteeren, met 
kennisgeving dat de Gemeente Bestuuren zich ter bekoming van de voor de patenten 
vereischte zegels zullen kunnen vervoegen bij zodanige ontfanger of gaarder als in of 
voor iedere gemeente met de collecte van het klein zegel is of zal worden 
gechargeerd, of ook dat zodanige acten van patent als de Gemeente Besturen 
mogten nodig achten te doen drukken, aan dezelve ontfangers of gaarders zullen 
kunnen worden bezorgd, ten einde daarop zodra doenlijk op het nationaal zegel, 
kantoor alhier in den Haag de vereischte zegels te doen slaan. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal bestuur van Holland van 30 december 1805 inhoudende 
aanschrijving om voor de nauwkeurige observatie van de ordonnantie op het middel 



van het klein zegel den 28 November I.I. gearresteerd, te zorgen en speciaal ook te 
letten en te doen letten op de exacte observantie van het bepaalde bij Art. 32, wegens 
de zegels op alle commissien, acten en emploijen, daarbij gestatueerd. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 
het departement Holland van dato Uts, inhoudende aanschrijving om alle ontfangers, 
gaarders, commissien, collecteurs, en in het generaal alle zodanige personen welke 
met de invordering van des gemeene lands lasten hoe ook genaamd zijn gechargeerd 
om provisioneel geene interest, coupons of interest recepissen na ultimo December 
1805 in eenige betaling aan den Lande aan te nemen. Almede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato als voren, houdende aanschr. dat de 
bepaling der beloning welke voor het registreren en afgeven der permissie billetten ter 
begraving zal moeten worden betaald, alsmede van die welke door de doodgravers 
ten lasten van het sterfhuis voor het begraven der lijken en het uitgeven van extracten 
uit be-grafenis register zal genoten worden aan de respective Gemeente Besturen 
word overgelaten en gedemandeerd. 

Waarop gedelibereerd zijnde werd geresolveerd om provisioneel voor het 
registreren en afgeven der permissie billetten ter begraving aan de secretaris welke 
daarmede is gechargeerd toe te leggen van diegenen welke onder de f 1000:-:- zijn 
gegoed, vier stuivers en van 1000 gulden en daarboven 8 stuivers. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van 25e December 1805 houdende aanschr. om  
de eeden bij Art. 7 en 16 der ordonnantie door den impost op het beestiaal 
voorgeschreven door de daarbij vermelde personen te doen afleggen, mitsgaders om 
de eeden bij art. 6, 18, 26 en 27 der ordonnantie van den impost op het zout 
voorgeschreven door de daarbij gemelde personen te doen afleggen en daarvan de 
aantekening op het patent zodra de patenten zijn uitgegeven of op het besluit te doen 
stellen mitsgaders om de raden van finantien van het verrichten door de Gemeente 
Bestuuren in dezen naar aanleiding van gemelde Art. kennis te geven. Aangenomen 
zich daarna te zullen gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 31 December 1805 houdende aanschr. 
om  ten gevolge van het bepaalde bij Art. 32 der ordonnantie volgens welke het 
binnenlandsch last water - plaisier en passagegeld zal worden geheven zo spoedig en 
wel uitterlijk binnen de eersten zes maanden van den jare 1806 met elkanderen 
overeen te komen en vast te stellen de vragtloonen welke de schippers of veerlieden 
voor het vervoeren van passagiers zullen vermogen te vorderen, de passagegelden 
daaronder niet begrepen, met informatie dat van deze aanschrijving behoren te 
worden geexineerd zodanige ponten of schuitenveeren welke, hetzij op grond van 
octroijen, anderzins op eenen vasten voet zijn geregeld, echter ook van bijzondere 
eigenaren afhangen en dus vallen in de termen van Art. van gemelde ordonnantie 
mitsgaders om, voor zoverre de dispositie over de gemelde vaste beurt of 
veerschepen, hetwelke 't zij alleen hetzij mede dienen tot overvoering van passagiers, 
aan de Gemeente Besturen competeerd de schippers of veerlieden ten spoedigsten 
immers binnen drie maanden ingevolge Art. 44 der gemelde ordonnantie van een acte 
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van admissie tot bevaring van zodanig veer te voorzien, ten einde daardoor aan het 
verder bepaalde bij dat Art. zoude kunnen worden voldaan. Aangenomen 
overeenkomstig gemelde aanschrijving te zullen handelen. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal bestuur van Holland van dato 1 e Januarij 1806, houdende 
aanschrijving, om zo spoedig doenlijk, en uitterlijk binnen den tijd van 4 weeken na 
dato dezer aanschrijving, aan gemelde gedeputeerden zodanige voordrachten te 
doen, zo met opzicht tot de reglementen door de Gemeente Bestuuren, als met opzigt 
tot de plaatselijke belastingen, als het reglement houdende algemeene bepalingen 
voor de Gemeente Besturen, gearresteerd den 20 December I.I. ten dezen 
voorschrijft, daarbij speciaal in het oog houdende dat de voorsz. voordrachten met 
opzigt tot de plaatselijke belastingen evenals van ouds bij requeste en op een 
behoorlijk zegel ingevolge de nieuwe ordonnantie geschreven, moeten worden 
gedaan. Aangenomen voor notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Het Gemeente Bestuur de stemgeregtigde burgers tegen den 28 Januarij I.I. des 

namiddags half drie uren opgeroepen hebbende om gecommitteerden te benoemen 
tot het vaststellen van plaatselijke belastingen des nodig zijnde, met het gemelde 
bestuur zijn daartoe bij meerderheid van stemmen benoemd en aangesteld Leendert 
Vermaas, Cornelis Verijp, Arij de Vlaming en Hendrik Bongers, dewelke door de bode 
daarvan kennis zijn gegeven, en die post ook accepteerden. 

Voorts werd geresolveerd des dorpsrekening te doen den 4e Februarij aanstaande 
des namiddags 3 uren en de rekening van morgen den 29e Januarij af aan tot den 
genoemde 4e Februarij ter visie te leggen ter secretarie dezer dorpe, wordende de 
secretaris gelast morgen zulks bij publicatie te doen bekend maken en aan de Wagt 
en Schenkeldijk te laten aanplakken. 

Den 4e Februarij het bestuur bijeen zijnde (dog absent K. van Strijen) met de 
gecommitteerden, waarvan afwezig was A. de Vlaming, ten einde de dorpsrekening te 
doen werd dezelve in bijzijn van de burgers die gekomen waren om ze te horen, 
gelezen, goedgekeurd, gesloten en geteekent. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 19e Februarij 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19e Februarij 1806. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

De vergadering gaat over tot het benoemen van een president en een vice 
president en wel Hermen Kranendonk tot president en Hendrik van Warendorp voor 
vice president. 

De voorzitter geeft kennis dat hij aan de vrouw van A. van Sintruien heeft gezegt 
dat zij ter rekenen van den eerste Jan. 1806 door de gewezen loots nu een huis van 
twee vertrekken moet betalen twee stuivers per week klapwakersgeld. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen S.L. Cohen, verzoekende patent tot het houden van bank van lening op 
dezen dorpe. Waarop gedelibereerd zijnde is het voorsz. verzoek 14 dagen gehouden 
in advis, terwijl hij intusschen de reglementen van de Bank van Lening der stad 
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Dordrecht en van de inbrengers ter examinatie overgaf. 
Compareerde P. L. den Hartog als gedagvaard door het bestuur over zekere 

rietschelf door hem geplaatst aan den dijk tegen de keur van het dorp, en waarover hij 
reeds door de schout was gesproken en vervolgens door de bode gelast hem weg te 
doen, dog waaraan hij zich niet bekreunde, als menende het niet verpligt te zijn en dus 
vol te houden. Wordende hem nu ten overvloede gevraagd wat hij voornemens was, 
en gelast de schelf binnen 3 maal 24 uren weg te doen, dog zo hij verkoos tegen het 
bestuur het vol te houden, zoo hij zig tevoren uitgedrukt had, het dan maar moest 
probeeren, dat het bestuur het ook zou doen en dat men dan bij den uitslag zal zien 
wie 'er triompheerde. Doch P.L. den Hartog was nu zo brutaal niet meer, want hij nam 
op zig de rietschelf van den dijk weg te doen binnen drie maal 24 uren en hem te 
plaatsen op een erfje van hem en daar ook vandaan te doen, zo spoedig mogelijk. 

Compareerde Jan Johs. Pluimert, tevoren zig bij het Gemeente Bestuur vervoegd 
hebbende om brieve van voorschrijving, vermits hij genegenheid hadde om op deze 
plaats bakker te worden, en waarop toen zodanig besluit was gevallen, indien A.K. 
Smits zijn affaires als bakker quitteerde hij op de gunst van het bestuur zoude kunnen 
staat maken, dat A.K. Smits daartoe geresolveerd was tegens Meij aanstaande en 
hem reeds de nadere toezegging van de gunst van het bestuur was gedaan, doch 
dewelke nu zijn verzoek nog vernieuwde. Waarop hem geantwoord werd staat te 
kunnen maken dat het Bestuur deszelfs woord niet zal intrekken, mits dat hij zorge 
draagd om zo spoedig mogelijk woning te bekomen, alzo 't wel zoude kunnen 
gebeuren, dat er burgers die gezeten zijn, mede om kwamen verzoeken en wanneer 
hij dan nog geen woning hadde, het bestuur zig in verlegenheid zoude bevinden, 
dewijl de eene burger zo wel als den andere, mits beiden van een onbesproken 
gedrag zijnde, evenveel aanspraak hebben op de gunst van het bestuur. Waarop hij 
beloofde zijn werk ervan te zullen maken, gelijk hij ook eenige dagen daarna een huis 
in de Rijkestraat heeft gekogt, kunnende hij nu met Meij patent bekomen en zijn 
affaires beginnen. 

Compareerde de bakkers dezer dorpe en jurisdictie als gedagvaard zijnde om eed 
te doen volgens nieuwe ordonnanties, als A.K. Smits, P. Schots-man, P. de Ris, A.R. 
Smits, C.R. Smits. G. Batenburg en P.L. den Hartog en legden in de handen der 
schout denzelven af. 

Compareerde S.L. Cohen, J. Overweel, gedagvaard zijnde om eed te doen als 
slagters ingevolge de nieuwe ordonnantie en legden ook in handen alsvoren denzel-
ven af. 

Compareerde vervolgens G. Batenburg, bakker aan de Schenkeldijk, en P.L. den 
Hartog, bakker aan de Wagt, vragende aan het Bestuur hoe het nu verder met de 
broodslijters zal zijn in buurten daar een bakker is, dat het voor hun hard zoude zijn 
indien dezelve mochten worden gepatenteerd en verzochten dus dat het bestuur 
daarover geliefde te delibereren. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is uit hoofde dat de ordonnantie op het gemaal 
volstrekt van geen broodslijters spreekt en dus de zaak duister is, vooralsnog geen 
besluit gevallen, maar in advis gehouden tot een volgende vergadering. 

Intusschen werd aan G. Batenburg gezegd dat hij zijn best zou doen om de 
inwoonders van de Schenkeldijk te beproeven of zij hem genegen zijn. 

Vermits er van tijd tot tijd klagten inkomen over de ongebondenheid der jeugd op 
dezen dorpe zonder daarin bestaande dat de jongens zich niet ontzien om als de 
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kleine schippers bier van Dordt brengen, den bom van de vaten af te slaan en uit de 
vaten te drinken, is na deliberatie geresolveerd eerstkomende zondag diesaangaande 
een ernstige publicatie te doen geschieden, wordende de secretaris daartoe gelast 
zonder resumptie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van 7 Januarij 1806 inhoudende dat in gevolge 
Art. 7, 24, 30, 44 en 45 der ordonnantie op het gemaal de officieren onder de naam 
van Substitut Fiscaals zijn benoemd dewelke de patenten kosteloos moeten viseeren, 
alsmede dat aan dezelve mitsgaders aan de Gemeente Besturen word 
aangeschreven en gelast om ten gevolge van Art. 16 der gemelde ordonnanties geen 
consent tot het malen voor zonnenopgang of na zonnenondergang, noch op zon- of 
feestdagen tot verleenen dan nadat hun alvorens van de afwezigheid van de 
ontfanger of gaarder van dit middel zal consteeren. En tevens dat de noodzakelijkheid 
tot het malen dringend is. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten der gedeputeerden voornoemd dato 
ut supra, inhoudende aanschrijving dat diezelfde personen welke bij het staatsbesluit 
van den 24 December I.I. no 3 tot Substitut Fiscaals der middelen ten lande zijn 
aangesteld geworden, de gepatenteerde zeepmakers en zeepzieders hunne patenten 
zullen moeten vertonen en dat gemelde officieren worden gelast om voorsz. patenten 
kosteloos te viseeren, alsmede om den eed bij art. 4 der ordonnantie van den impost 
op den zeep voorgeschreven door de daarbij vermelde personen te doen afleggen en 
daarvan de aantekening op het patent, zodra de patenten zijn uitgegeven, te doen 
stellen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerd van 
dato 31 januarij 1806, inh. aanschr. dat uit aanmerking dat het voor zodanige 
Gemeente Besturen als uit meer dan 2000 zielen bestaan en derhalve hunne 
plaatselijke inkomsten bij stuivers te ponden op de nationale middelen zullen moeten 
vinden ten uiterste moeilijk zijn zal om binnen den tijd van vier weken hunne daarbij 
bedoelde voordrachten opzigtelijk het reguleeren van hunne plaatselijke finantien aan 
gemelde vergadering in te zenden den voorschreven termijn van vier weken te 
prolongeeren tot eene termijn van drie maanden. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemt gedeputeerden van 
dato 28 Februarij 1806 inhoudende aanschr. om  in die plaatzen alwaar zedert de 
laatste jaren gecommitteerden uit de burgerij aanwezig zijn, met dezelve in conferentie 
te treden en datgene te verrigten hetwelk aan hem en dezelve gecomitteerden bij het 
reglement voor de Gemeente Bestuuren is voorgeschreven en voor zoverre 'er in 
eenige gemeenten geene of geen genoegzaam aantal gecommitteerden der burgerij 
mogten bestaan alsdan een dubbeld tal gequalificeerde personen aan het 
Departementaal Bestuur van Holland in te zenden, om daaruit de electie der 
gecommitteerden voor ditmaal te doen. Alsmede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerden van 
dato 29 Januarij 1806 inh. aanschr. om  onverwijld van de molenaars derzelver knegts, 
bakkers, vleeschhouwers, slagters, en alle diegenen welke ingevolge de 
onderscheidene ordonnantien eed moeten doen, die eed af te nemen en van het 
afleggen daarvan aan gaarders kennis te geven. Aangenomen zig daarna te 
gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerde van 
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zonder resumptie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van 7 Januarij 1806 inhoudende dat in gevolge 
Art. 7, 24, 30, 44 en 45 der ordonnantie op het gemaal de officieren onder de naam 
van Substitut Fiscaals zijn benoemd dewelke de patenten kosteloos moeten viseeren, 
alsmede dat aan dezelve mitsgaders aan de Gemeente Besturen word 
aangeschreven en gelast om ten gevolge van Art. 16 der gemelde ordonnanties geen 
consent tot het malen voor zonnenopgang of na zonnenondergang, noch op zon- of 
feestdagen tot verleenen dan nadat hun alvorens van de afwezigheid van de 
ontfanger of gaarder van dit middel zal consteeren. En tevens dat de noodzakelijkheid 
tot het malen dringend is. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten der gedeputeerden voornoemd dato 
ut supra, inhoudende aanschrijving dat diezelfde personen welke bij het staatsbesluit 
van den 24 December l.l. no 3 tot Substitut Fiscaals der middelen ten lande zijn 
aangesteld geworden, de gepatenteerde zeepmakers en zeepzieders hunne patenten 
zullen moeten vertonen en dat gemelde officieren worden gelast om voorsz. patenten 
kosteloos te viseeren, alsmede om den eed bij art. 4 der ordonnantie van den impost 
op den zeep voorgeschreven door de daarbij vermelde personen te doen afleggen en 
daarvan de aantekening op het patent, zodra de patenten zijn uitgegeven, te doen 
stellen. Aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerd van 
dato 31 januarij 1806, inh. aanschr. dat uit aanmerking dat het voor zodanige 
Gemeente Besturen als uit meer dan 2000 zielen bestaan en derhalve hunne 
plaatselijke inkomsten bij stuivers te ponden op de nationale middelen zullen moeten 
vinden ten uiterste moeilijk zijn zal om binnen den tijd van vier weken hunne daarbij 
bedoelde voordrachten opzigtelijk het reguleeren van hunne plaatselijke finantien aan 
gemelde vergadering in te zenden den voorschreven termijn van vier weken te 
prolongeeren tot eene termijn van drie maanden. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemt gedeputeerden van 
dato 28 Februarij 1806 inhoudende aanschr. om in die plaatzen alwaar zedert de 
laatste jaren gecommitteerden uit de burgerij aanwezig zijn, met dezelve in conferentie 
te treden en datgene te verrigten hetwelk aan hem en dezelve gecomitteerden bij het 
reglement voor de Gemeente Bestuuren is voorgeschreven en voor zoverre 'er in 
eenige gemeenten geene of geen genoegzaam aantal gecommitteerden der burgerij 
mogten bestaan alsdan een dubbeld tal gequalificeerde personen aan het 
Departementaal Bestuur van Holland in te zenden, om daaruit de electie der 
gecommitteerden voor ditmaal te doen. Alsmede aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerden van 
dato 29 Januarij 1806 inh. aanschr. om onverwijld van de molenaars derzelver knegts, 
bakkers, vleeschhouwers, slagters, en alle diegenen welke ingevolge de 
onderscheidene ordonnantien eed moeten doen, die eed af te nemen en van het 
afleggen daarvan aan gaarders kennis te geven. Aangenomen zig daarna te 
gedragen.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voornoemd gedeputeerde van 



dato 31 januarij 1806 houdende aanschrijving dat de patenten voor fabriken en 
trafiken bepaaldelijk zullen moeten werden afgegeven ter plaatze onder welk ressort 
dezelve gelegen zijn. Aangen. voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal bestuur van 
Holland van dato 13 Februarij 1806 houdende aanschr. aan alle de Gemeente 
Besturen dat de leden bij onderscheidene der ordonnantien op de nieuwe middelen 
van verschillende fabrijkanten en neringdoende lieden opgelegd gratis zullen moeten 
werden afgenomen zonder daartoe iets te betalen. Waarna de vergadering scheide. 

Den 2e Maart werd het verzoek van S.L. Cohen om patent tot het houden van Bank 
van Leening op dezen dorpe nader in deliberatie genomen en geresolveerd hem 
provisioneel zulks te accordeeren en dat hem een ordonnantie gebaseerd op die van 
Dordrecht zal worden ter hand gesteld. 

Voorts geeft de schout kennis dat hij bij zig heeft gehad G.J. Hageman, dewelke 
hem zeide dat volgens resolutie van het Gouvernement bepaald is dat de recherges 
zullen worden verplaatst van hier naar Usselmonde, dat hij daardoor in groote 
verslagenheid is, aangezien zijn vrouw alhier vroedvrouw zijnde, dezelve omtrent 
zooveel toebrengt tot onderhouding van zijn groot huisgezin als hij, en derhalven in-
dien zijn vrouw daarvan moet afstand doen, hij geen brood heeft, en wanneer hij 
bedankt hetzelfde geval plaats heeft, dat hij dus uit dien hoofde verzogt het bestuur de 
goedheid gelieft te hebben ten zijnen gevalle een brief te schrijven aan zodanig 
collegie als nodig is met verzoek, indien het mogelijk is, dat hij alhier blijve woonen, 
hetwelk naar zijn gedachte ook wel zoude kunnen schikken, om redenen den 
Hoeksche Waard door hun ook moet worden waargenomen. Waarna de vergadering 
scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 19e Maart 1806. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19e maart 1806, absent P. Verijp. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekent. 

De herbergiers en slagters, gedagvaard zijnde om op hunne patenten eed te doen, 
compareerden dezelve en legden in handen van den schout denzelve af. 

Is gel. een extract uit het register van besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van dato 20 Februarij 1806, inh. aanschr. om  volgens besluit van 7 
Januarij I.I. een plan van belasting in te zenden ten einde die vergadering in staat te 
stellen om met de door haar betrekkelijk de uitvoering van voorsz. publicatie begonnen 
werkzaamheden te kunnen voortgaan. Angenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 25 
Februarij 1806 inh. aanschr. dat een verzoek werdende gedaan door meer dan één 
persoon, hetzelve moet geschreven worden op een zegel van zoveel malen tien 
stuivers bedragende als er verzoekers of requestranten in hetzelve voorkomen. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven inhoudende aanschrijving dat de brouwers, branders en distelateurs overal 
zonder onderscheid moeten worden gepatenteerd met de patenten in de 
onderscheidene plaatzen voor de nering en bedrijven bij Art. 27 der ordonnantie onder 

dato 31 januarij 1806 houdende aanschrijving dat de patenten voor fabriken en 
trafiken bepaaldelijk zullen moeten werden afgegeven ter plaatze onder welk ressort 
dezelve gelegen zijn. Aangen. voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal bestuur van 
Holland van dato 13 Februarij 1806 houdende aanschr. aan alle de Gemeente 
Besturen dat de leden bij onderscheidene der ordonnantien op de nieuwe middelen 
van verschillende fabrijkanten en neringdoende lieden opgelegd gratis zullen moeten 
werden afgenomen zonder daartoe iets te betalen. Waarna de vergadering scheide.

Den 2e Maart werd het verzoek van S.L. Cohen om patent tot het houden van Bank 
van Leening op dezen dorpe nader in deliberatie genomen en geresolveerd hem 
provisioneel zulks te accordeeren en dat hem een ordonnantie gebaseerd op die van 
Dordrecht zal worden ter hand gesteld.

Voorts geeft de schout kennis dat hij bij zig heeft gehad G.J. Hageman, dewelke
hem zeide dat volgens resolutie van het Gouvernement bepaald is dat de recherges 
zullen worden verplaatst van hier naar IJsselmonde, dat hij daardoor in groote 
verslagenheid is, aangezien zijn vrouw alhier vroedvrouw zijnde, dezelve omtrent 
zooveel toebrengt tot onderhouding van zijn groot huisgezin als hij, en derhalven in-
dien zijn vrouw daarvan moet afstand doen, hij geen brood heeft, en wanneer hij 
bedankt hetzelfde geval plaats heeft, dat hij dus uit dien hoofde verzogt het bestuur de 
goedheid gelieft te hebben ten zijnen gevalle een brief te schrijven aan zodanig 
collegie als nodig is met verzoek, indien het mogelijk is, dat hij alhier blijve woonen, 
hetwelk naar zijn gedachte ook wel zoude kunnen schikken, om redenen den 
Hoeksche Waard door hun ook moet worden waargenomen. Waarna de vergadering 
scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 19e Maart 1806.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
19e maart 1806, absent P. Verijp.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekent.

De herbergiers en slagters, gedagvaard zijnde om op hunne patenten eed te doen, 
compareerden dezelve en legden in handen van den schout denzelve af.

Is gel. een extract uit het register van besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van dato 20 Februarij 1806, inh. aanschr. om volgens besluit van 7 
Januarij l.l. een plan van belasting in te zenden ten einde die vergadering in staat te 
stellen om met de door haar betrekkelijk de uitvoering van voorsz. publicatie begonnen 
werkzaamheden te kunnen voortgaan. Angenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 25 
Februarij 1806 inh. aanschr. dat een verzoek werdende gedaan door meer dan één 
persoon, hetzelve moet geschreven worden op een zegel van zoveel malen tien 
stuivers bedragende als er verzoekers of requestranten in hetzelve voorkomen. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven inhoudende aanschrijving dat de brouwers, branders en distelateurs overal 
zonder onderscheid moeten worden gepatenteerd met de patenten in de 
onderscheidene plaatzen voor de nering en bedrijven bij Art. 27 der ordonnantie onder 



de 3de klasse gebragt, voorgeschreven en niet zoals per abuis is opgegeven in het 
register van de neringen en beroepen aan het regt van patent onderworpen, als te 
behoren onder de tweede afdeling art. 27, 28, 29, 30 en 31 der gemelde ordonnantie. 
Alsmede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 27 
Februari] 1806 inh. aanschrijving om alle advertentien voor zover derzelver aard en 
oogmerk eenigzints gedogen kan, tevens in de Staats Courant te doen plaatzen ten 
einde daardoor den Lande die voordelen te doen genieten welke anderszints alleen 
door particuliere courantiers genoten worden. Voorts dat aan geen herbergiers, die 
gewoon zijn eenigerhanden couranten ten gerijve der ingezetenen ter lezing te 
houden, patent werde verleend, tenzij dezelve eene Staats Courant voor hunne 
rekening hebben genomen, en eindelijk om bij diegenen welke reeds als zodanig 
patent hebben bekomen, naauwkeurig te onderzoeken of aan die bepaling word 
voldaan en zorge te dragen dat bi] fouten van dien derzelver patent of acte worden 
ingetrokken. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato als 
boven inhoudende aanschrijving om bij de executie der ordonnanties op het regt van 
patent zich overeenkomstig de bedoeling daarbij aan den dag gelegd te gedragen en 
voorts om ten opzichten van zodanige gevallen als in de ophelderingen bi] de missiven 
van de Secretaris van Staat voorkomende wel niet directeli]k staan uitgedrukt, maar 
echter kunnen gerekend worden van gelijken aard te zijn, steeds aan den voor de 
ingezetenen meest gematigde beslissching den voorkeur te geven, en bi] aldien 
daaromtrent in gemoede eenige zwarigheid mogten voortkomen, voortspruitende uit 
vrees van tot verijdeling der wet aanleiding te zullen geven, zich alsdan, alvorens de 
zaak finaal af te doen, aan gemelde vergadering te adresseeren. Aangenomen 
conform te zullen handelen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 
het departement Holland van 7 Maart 1906 inhoudende aanschrijving om ten 
spoedigsten aan gemelden Raad op te geven of in of onder deze jurisdictie ten 
behoeve van eenige Heeren of Comparatien impositien zijn geintroduceerd of aan 
dezelve wettiglijk gecedeerd met specifieke opgaven waarin dezelve bestaan en uit 
wat oorzaak verleend, ten einde alzo gemelde raden alzoo in staat te stellen om op 
eene volledigen wijze, zodra mogelijk, aan 't verlangen van den secretaris van Staat 
voor de financien te kunnen voldoen. Vermits zodanig iets hier niet word gevonden, is 
dezelve aanschrijving aangenomen vor notificatie. 

Is na deliberatie geresolveerd den eerste en tweede april aanstaande te ijken alle 
ellen, kannen, pinten, maten en gewigten en de secretaris gelast de nodige publicatien 
daarvan te doen geschieden. 

Is geresolveerd een boete van 2 stuivers te bepalen voor een ieder der leden welke 
het haar beurt is om de straat en schoorsteen schouw waar te nemen en zulks 
verzuimen. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e April 1806. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16 April 1806, absent P. Naaktgeboren. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 

de 3de klasse gebragt, voorgeschreven en niet zoals per abuis is opgegeven in het 
register van de neringen en beroepen aan het regt van patent onderworpen, als te 
behoren onder de tweede afdeling art. 27, 28, 29, 30 en 31 der gemelde ordonnantie. 
Alsmede aangenomen voor notificatie.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 27 
Februarij 1806 inh. aanschrijving om alle advertentien voor zover derzelver aard en 
oogmerk eenigzints gedogen kan, tevens in de Staats Courant te doen plaatzen ten 
einde daardoor den Lande die voordelen te doen genieten welke anderszints alleen 
door particuliere courantiers genoten worden. Voorts dat aan geen herbergiers, die 
gewoon zijn eenigerhanden couranten ten gerijve der ingezetenen ter lezing te 
houden, patent werde verleend, tenzij dezelve eene Staats Courant voor hunne 
rekening hebben genomen, en eindelijk om bij diegenen welke reeds als zodanig 
patent hebben bekomen, naauwkeurig te onderzoeken of aan die bepaling word 
voldaan en zorge te dragen dat bij fouten van dien derzelver patent of acte worden 
ingetrokken. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gel. een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato als 
boven inhoudende aanschrijving om bij de executie der ordonnanties op het regt van 
patent zich overeenkomstig de bedoeling daarbij aan den dag gelegd te gedragen en 
voorts om ten opzichten van zodanige gevallen als in de ophelderingen bij de missiven 
van de Secretaris van Staat voorkomende wel niet directelijk staan uitgedrukt, maar 
echter kunnen gerekend worden van gelijken aard te zijn, steeds aan den voor de 
ingezetenen meest gematigde beslissching den voorkeur te geven, en bij aldien 
daaromtrent in gemoede eenige zwarigheid mogten voortkomen, voortspruitende uit 
vrees van tot verijdeling der wet aanleiding te zullen geven, zich alsdan, alvorens de 
zaak finaal af te doen, aan gemelde vergadering te adresseeren. Aangenomen 
conform te zullen handelen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 
het departement Holland van 7 Maart 1906 inhoudende aanschrijving om ten 
spoedigsten aan gemelden Raad op te geven of in of onder deze jurisdictie ten 
behoeve van eenige Heeren of Comparatien impositien zijn geintroduceerd of aan 
dezelve wettiglijk gecedeerd met specifieke opgaven waarin dezelve bestaan en uit 
wat oorzaak verleend, ten einde alzo gemelde raden alzoo in staat te stellen om op 
eene volledigen wijze, zodra mogelijk, aan 't verlangen van den secretaris van Staat 
voor de financien te kunnen voldoen. Vermits zodanig iets hier niet word gevonden, is 
dezelve aanschrijving aangenomen vor notificatie.

Is na deliberatie geresolveerd den eerste en tweede april aanstaande te ijken alle 
ellen, kannen, pinten, maten en gewigten en de secretaris gelast de nodige publicatien 
daarvan te doen geschieden.

Is geresolveerd een boete van 2 stuivers te bepalen voor een ieder der leden welke 
het haar beurt is om de straat en schoorsteen schouw waar te nemen en zulks 
verzuimen. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 16e April 1806.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16 April 1806, absent P. Naaktgeboren.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en 



getekent. 
Is gel. een missive van den ontfanger Stoop te Dordrecht inh. dat in het quohier van 

district gecommitteerden over het 127 district, hoofdplaats 's Gravendeel nog eenige 
onbetaalde nummers gevonden worden, dat hij dezelve op eene lijst gesteld heeft en 
dit bestuur toezend met verzoek om daaragter de namen der gequotiseerdens te 
willen schrijven, ten einde in staat te zijn tegens die nalatigen volgens de wet ter 
betaling te procedeeren. Waarop gedelibereerd zijnde, is de secretaris gelast het 
quohier te openen, de namen agter de nummers te plaatzen, en de lijst wederom aan 
den ontfanger terug te zenden. 

Is gel. een missive van Hendrik 't Hooft Jz., ijkmeester der binnelandsche schepen 
te Dordrecht, inhoudende kennisgeving dat er in zijne instructie word bepaald, 
wanneer in naburige plaatzen meer dan 10 schepen moeten worden geijkt hij op eene 
daartoe door hem te bepalen tijd derwaards moet rijzen enz. ten welken einde hij 
verzoekt te mogen weten: 
1° of er op deze plaats zich meer dan 10 schepen, schuiten of vaartuigen, welken aan 

het betalen van het binnelandsch last of watergeld zijn onderhevig gevonden 
worden. 

2° aan hem op te geven op welke best geschiktste wijze hij zijne aanstaande komst 
kan doen bekend maken, bij notificatie of in de herberg alwaar de schippers 
gewoonlijk komen. 

3° indien meer dan 10 schepen gevonden worden, alsdan aan hem op te geven eene 
geschikte legplaats alwaar vaartuigen gelijktijdig bij den anderen kunnen komen, 
ten einde dies behoorijk te kunnen ijken. 

4° wanneer er geen 10 zig bevinden, alsdan de goedheid te hebben om aan die 
ingezetenen kennis te geven dat zij zig in persoon bij hem vervoegen, ten einde 
met hem te overleggen op welke voor hun gemakkelijke en voordelige wijze de 
ijking hunner vaartuigen zoude kunnen geschieden. 
Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd aan 't Hooft op te geven dat hier meer 

dan 10 schuiten of vaartuigen zich bevinden die geijkt moeten worden, alsmede dat 't 
deze vergadering best oordeeld zijn komst bij notificatie bekend te maken, niet alleen, 
maar ook in de herberg bij Vervoorn een exemplaar op te hangen en eindelijk de 
legplaats te bepalen bij de Kaaij en verder in den haven, werdende de secretaris 
gelast zulks schriftelijk te doen. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 21e Meij 1806. 
H. Pasman Schout 	T. van de Koppel sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag 21 
Meij 1806, absent Naaktgeboren. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Word geresolveerd de president Kranendonk en de vice president van Warendorp 

de volgende drie maanden in die posten te continueeren. 
Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van dato den 24 April 1806 inh. dat de 
commissien op de zegel voorkomende in Art. 32 der ordonnantie op het middel van 
het klein zegel wel degelijk applicabel zijn op commissien van emploijen, ambten, 
beneficien of bedieningen door stedelijke, plaatselijke, districts, ambts of 
polderbestuuren begeven wordende. Aangenomen voor notificatie. 

getekent.
Is gel. een missive van den ontfanger Stoop te Dordrecht inh. dat in het quohier van 

district gecommitteerden over het 127 district, hoofdplaats 's Gravendeel nog eenige 
onbetaalde nummers gevonden worden, dat hij dezelve op eene lijst gesteld heeft en 
dit bestuur toezend met verzoek om daaragter de namen der gequotiseerdens te 
willen schrijven, ten einde in staat te zijn tegens die nalatigen volgens de wet ter 
betaling te procedeeren. Waarop gedelibereerd zijnde, is de secretaris gelast het 
quohier te openen, de namen agter de nummers te plaatzen, en de lijst wederom aan 
den ontfanger terug te zenden.

Is gel. een missive van Hendrik 't Hooft Jz., ijkmeester der binnelandsche schepen 
te Dordrecht, inhoudende kennisgeving dat er in zijne instructie word bepaald, 
wanneer in naburige plaatzen meer dan 10 schepen moeten worden geijkt hij op eene 
daartoe door hem te bepalen tijd derwaards moet rijzen enz. ten welken einde hij 
verzoekt te mogen weten:
1° of er op deze plaats zich meer dan 10 schepen, schuiten of vaartuigen, welken aan 

het betalen van het binnelandsch last of watergeld zijn onderhevig gevonden 
worden.

2° aan hem op te geven op welke best geschiktste wijze hij zijne aanstaande komst 
kan doen bekend maken, bij notificatie of in de herberg alwaar de schippers 
gewoonlijk komen.

3° indien meer dan 10 schepen gevonden worden, alsdan aan hem op te geven eene 
geschikte legplaats alwaar vaartuigen gelijktijdig bij den anderen kunnen komen, 
ten einde dies behoorijk te kunnen ijken.

4° wanneer er geen 10 zig bevinden, alsdan de goedheid te hebben om aan die 
ingezetenen kennis te geven dat zij zig in persoon bij hem vervoegen, ten einde 
met hem te overleggen op welke voor hun gemakkelijke en voordelige wijze de 
ijking hunner vaartuigen zoude kunnen geschieden.
Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd aan 't Hooft op te geven dat hier meer 

dan 10 schuiten of vaartuigen zich bevinden die geijkt moeten worden, alsmede dat 't 
deze vergadering best oordeeld zijn komst bij notificatie bekend te maken, niet alleen, 
maar ook in de herberg bij Vervoorn een exemplaar op te hangen en eindelijk de 
legplaats te bepalen bij de Kaaij en verder in den haven, werdende de secretaris 
gelast zulks schriftelijk te doen. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 21e Meij 1806.
H. Pasman Schout T. van de Koppel sec.

Vergadering gehouden op Woensdag 21 
Meij 1806, absent Naaktgeboren.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Word geresolveerd de president Kranendonk en de vice president van Warendorp 

de volgende drie maanden in die posten te continueeren.
Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van dato den 24 April 1806 inh. dat de 
commissien op de zegel voorkomende in Art. 32 der ordonnantie op het middel van 
het klein zegel wel degelijk applicabel zijn op commissien van emploijen, ambten, 
beneficien of bedieningen door stedelijke, plaatselijke, districts, ambts of 
polderbestuuren begeven wordende. Aangenomen voor notificatie.



Is gel. een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur van 
Holland, van den 8e Meij 1806, inh. aanschrijving om aan geene des Lands 
bedienden de inwoning te weigeren, hoezeer dezelve van geene acte van indemniteit 
of borgtogt zijn voorzien. Aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van het gemelde bestuur van dato 
18 Meij 1806 inh. aanschr. dat alle zodanige molenaars welke uit hoofde van eenige 
bezwaren voorkomende bij art. 22 van de ordonnantie op het gemaal, geweigerd 
hebben den eed te doen binnen agt dagen na bekomene kennis van het besluit van 
den secretaris van Staat voor de Finantien, hierin bestaande dat dezelfde geen 
termen ziet om daarin eenige modificatie voor te dragen aan zijne Excellentie den 
Heere Raadpensionaris, dezelve patent met de daarop gestelde aantekening van 't 
afleggen van den eed niet aan den ontfanger of gaarder van het gemaal over hunne 
plaats hebben vertoond, en evenwel met malen voortgaan, dadelijk overeenkomstig 
Art. 7 van de ordonnantie op het gemaal worden bekeurd ofte zodanige ook om bij 
verdere onverhoopte tergiversatie de molens te doen sluiten op zodanige andere 
efficacieuse voorzieningen aan te stellen als de digniteit der regering en de 
handhaving der wet indispensabel zoude maken. Aangen. voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 18e juni] 1806. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18e Junij 1806. Absent de president 
Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
De schout zegt dat de willekeurige en brutale handelwijze in veele gevallen van de 

bode het hem noodzakelijk maakt zich over hem te beklagen, bij 't bestuur, met 
verzoek dat daarin verder voorzien. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de bode te gelasten om zig voortaan 
zorgvuldig te gedragen naar de orders hem door den schout, een der leden van het 
bestuur of den secretaris in naam van de schout of het bestuur ter hand gesteld, dat 
hij zig nooit of nimmer zal mengen in redekavelingen met het bestuur, tenzij hem iets 
gevraagd word, dat hem op last van de schout iets verrigt hebbende onverwijld 
daarvan raport zal doen aan denzelven, dat hij zich zorgvuldig zal wachten om 
brutaliteiten (of hem niet voegende uitdrukkingen bij verkopingen) als anders tegen de 
schout ofte de leden van het bestuur daarbij tegenwoordig zijnde, te gebruiken, gelijk 
nu onlangs op Vrijdag den 13 Junij 1806 omtrent de schout wel degelijk heeft plaats 
gehad, maar zich voortaan zal hebben te gedragen als een ondergeschikt persoon 
betaamt, die eigentlijk de orders van zijn principalen moet ten uitvoer brengen, en voor 
't overige afgedaan heeft op poene van suspencie in zijne bediening en vervolgens 
noch daarin voortgaande zijne finale dimisie, zullende extract dezer aan gemelde 
bode worden ter hand gesteld tot deszelfs informatie en narigt respectivelijk. 

De schout proponeert, uit hoofde van het droevig ongeluk, hetwelk op Zondag den 
8e Junij I.I. aan het hekken op den dijk bij het huis van Dirk L. van der Linden heeft 
plaats gehad, om een persoon te qualificeeren ten einde gemeld hekken, alsmede dat 
aan de straat waar te nemen en te verbieden dat er jongens aankomen op de boete 
van 30 stuivers, zeggende op voorstel van een lid der vergadering met den Heer 
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bailliuw van den Lande van Strijen daarover te hebben gesproken, dewelke deze 
mesures zeer goedkeurde. Waarop gedelibereerd zijnde is conform geconcludeerd en 
de secretaris gelast tegen aanstaande Zondag een publicatie diesaangaande te 
vervaardigen. 

De schout geeft kennis dat 't de vergadering bekend is dat er eenige perzonen hier 
op de plaats zich bevinden dewelke zich niet ontzien om binnen dezen dorpe met hun 
rijdtuigen zoo hard te rijden als de paarden maar rennen kunnen, niettegenstaande 
zulks zeer gevaarlijk is, vooral uit hoofde van de menigte kinderen welke zich alhier 
bevinden. Dat hij daarom voorstelde om, ware het mogelijk, daarin ook eenigzints te 
voorzien en er ook reeds met voorn. Heer bailliuw over gesproken heeft. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd om bij publicatie te doen bekend 
maken, dat een ieder ter voorkoming van ongelukken zich zorgvuldig zal wachten om 
voortaan harder als op een ordinaire zogenaamde voermansdraft over het dorp te 
rijden, hetzij onder de man of met een wagen, of ander rijtuig, op verbeurte van drie 
guldens telken reize ten behoeven van het dorp, terwijl de ouders voor hunnen 
kinderen, de voogden voor hunne minderjarigen en de basen voor hunne dienstboden 
zullen aanspraaklijk zijn zonder eenige verschoning, wordende de secretaris gelast 
zodanige publicatie tegens Zondag aanstaande in gereedheid te brengen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van 22 Meij 1806 inh. aanschr. dat de tuiniers, bazen of meesters, die 
arbeiders in hunne dienst hebben, schoon dezelve arbeiders inwoonders dezer 
republiek zijn, zij basen echter van een behoorlijk patent moeten zijn voorzien. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van 20 
Meij 1806 inh. aanschrijving dat de bedoeling bij het 40 Art. der ordonnantie op het 
recht der patenten, houdende eenen belasting op het dragen van gepoederd hair met 
betrekking tot de dienstboden geene andere kan zijn, dan dat het patent wegens het 
dragen van poeder door dezelve aan het huis hetwelk zij dienen en niet aan de 
persoon zelve zal zijn geaffecteerd. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van 27 Meij 
1806 inhoudende aanschrijving dat geen stijfselmakers tegelijk molenaars, bakkers of 
meelverkopers van tarwe, speldt of roggemeel of omgekeerd deze niet stijfselmakers 
kunnen noch vermogen te zijn. Almede aangen. voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato ut 
supra, houdende aanschrijving dat het middel der verpondingen in het generaal en 
zonder exceptie tot het heffen van additionele stuivers te ponde voor plaatselijke 
behoeften bij Art. 19 der publicatie van hun Hoogmogenden van den 20 December 
1805 is aangewezen. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gel. een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van 6 junij 1806 inh. aanschr. aan alle 
Gemeente Besturen om aan den inhoud van de aanschrijving van 7 Januarij I.I. tot 
inzending der publicatie van Hun Hoog Mogende in dato 20 December I.I. gerequi-
reerde reglementen van Gemeente Besturen en plans van plaatselijke belastingen ten 
spoedigsten en wel uitterlijk voor het einde dezer maand te voldoen. Aangenomen als 
voren. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 
het Departement Holland van 9 Junij 1806 inhoudende aanschrijving om met den 
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meest mogelijke spoed en wel voor of op den 15e Julij aanstaande ten kantore 
generaal in den Haag te verantwoorden of doen verantwoorden alle de tot en met den 
jare 1805 in de verpondingen ontvangene coupons. Aangenomen als voren. 

Is na deliberatie geresolveerd op de aanstaande kermis geen Draaiborden, 
(draaiboaden) Rijffelaars, horoscooptrekkers of diergelijke te permitteeren. Waarna de 
vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 6 Julij 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 6 
Julij 1806, absent Verijp. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend. 
Word in deliberatie gebragt het in advis gehouden voorstel, omtrent het aanstellen 

van een dorpsdienaar, doch niet finaal beslischt, uit hoofde het niet is geregeld, en 
men derhalven oordeelde best te zijn tot zolange daarmede zou wachten. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 10 Junij 1806 inhoudende 
aanschrijving om de meest geschikte maatregelen te beramen en in het werk te 
stellen ter voorkoming van het ophouden der postillons aan de veeren &c. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra, inhoudende aanschrijving om de eeden bij Art. 32 en 38 der ordonnantie op 
den impost van de wijn door de daarbij vermelde personen te doen afleggen, en 
daarvan de aantekening op het Patent, zodra de Patenten zijn uitgegeven, te doen 
stellen, met verdere aanschrijving om den raad van Finantien van hetgeen door hun in 
dezen is verrigt na aanleiding van gemeld Art. kennis te geven. Aangenomen zich 
daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur dato als 
boven N. 8 inhoudende eenige elucidatien omtrent zommige poincten bettrekkelijk de 
ordonnantie op het regt der patenten bij publicatie van den 2 December 1805 
gearresteerd, op een missive van het Departementaal Bestuur van Friesland. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract van het register der besluiten van het voormelde bestuur, 
van dato als voren N. 7, inhoudende aanschrijving om de eeden bij Art. 5 en sg(?) der 
ordonnantie van den impost op de inlandsche koren, brandewijn, jenever en 
inlandschte brandewijn van wijn gedisteleerde wateren en fijne likeuren, gearresteerd 
den 3 Januarij I.I. door de daarbij vermelde personen te doen afleggen en daarvan de 
aantekening op het patent, zodra de patenten zijn uitgegeven te doen stellen, met 
verdere aanschrijving om den Raad van Financien van hetgeen door dezen is verrigt 
naar aanleiding van gemeld Art. kennis te geven. 
Mede voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
26e Junij 1806, inhoudende aanschrijving aan zodanige Gemeente Besturen, welke 
tot dusverre in gebreken zijn gebleven om, ingevolge het algemene reglement, met 
het concipieren van plaatselijke belastingen werkzaam te zijn, om zich daarmede 
onleedig te houden, zodanig dat binnen den tijd van twee maanden na den eerste Julij 
I.I. de nieuwe middelen van belasting kunnen worden ingevorderd. 
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Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd een missive te schrijven aan het 
Departementaal Bestuur van Holland, met verzoek dat het octroij, hetwelk hier thans 
in werking is, moge blijven werken, en dus op hetzelve plan deszelvs approbatie 
werde verleend, wordende de secretaris gelast zodanige missive te vervaardigen en 
voorts te expedieeren zonder resumtie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voornoemd Bestuur van 1 
juli 1806, inhoudende aanschrijving van een decreet van Zijne Majesteit den koning 
van Holland, behelzende, dat aan Hoogst dezelve door Zijne Majesteit den Keizer der 
Franschen, Koning van Italien, het opperbevel over Hoogst deszelfs troepen in 
Holland is aanbevolen en dat door Hoogst dezelve generaal Michant is gegeven de 
titel van luitenant van den Koning van Holland, onmiddelijk onder hem 
commandeerende. Aangenomen voor notificatie. 

Is na deliberatie geresolveerd om een missive te schrijven aan den Raad van 
Financien in het Departement Holland, inhoudende verzoek om te mogen weten hoe 
ons te moeten gedragen met het afgeven van patenten aan broodslijters, daar noch 
de ordonnantie op de patenten, noch die van 't gemaal eenige menties van 
broodslijters maken, en ons bedunkens dezelve ook niet te pas komen, dan in zulke 
buurten daar geen bakker en is, om dus daardoor de ingezetenen te gerieven, dat 
zulks het geval hier niet is, vermits aan de Wagt en aan de Schenkeldijk elk 
afzonderlijk een gepatenteerde bakker woond wordende de secretaris gelast dezelve 
missive te schrijven en te expedieeren zonder resumtie. Waarna de vergadering 
scheide. 

Den 16e Augustus berigtten de kerkenraad dezer Gemeente dat Dirk Sint Nicolaas 
zich wederom in de allerdroevigste omstandigheid bevind, namelijk krankzinnig, met 
verzoek om hem provisioneel voor drie maanden in het Blauwhuis der Stad Dordrecht 
te plaatsen. 

Welk verzoek de Kerkenraad word geaccordeert en de secretaris gelast het nodige 
consent te vervaardigen en aan de kerkenraad te doen toekomen. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 20 Augustus 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20 Augustus 1806. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekend. 

Zijn gecompareerd de kleine schippers dezer dorpe, Teunis Aardoom en Anthonij 
van Ginneken, verzoekende om een acte van admissie ingevolge de ordonnantie van 
het Binnelandsch water, plaisier en passagegeld, en tegelijk eenige verhooging van 
vragtlonen uit hoofde van de meerdere lasten dewelke zij nu moeten betalen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering wat het eerste poinct aangaat 
niet overtuigt dat zij een acte van admissie, ingevolge de ordonnantie voormeld 
moeten hebben, omdat dezelve spreekt van vaste beurtschippers, die passagiers 
vervoeren, nemende de secretaris op zich om vrijdag met den een of ander daar 
nader over te spreken. 

En wat het tweede poinct betreft, werd aan de schippers gezegd er nader over te 
zullen denken en spreken, gelijk hetzelve ook werd gezegd aan schipper de Groot, die 
mede binnen stond en verzogd om verhoging van vragtloonen uit hoofde van de 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd een missive te schrijven aan het 
Departementaal Bestuur van Holland, met verzoek dat het octroij, hetwelk hier thans 
in werking is, moge blijven werken, en dus op hetzelve plan deszelvs approbatie 
werde verleend, wordende de secretaris gelast zodanige missive te vervaardigen en 
voorts te expedieeren zonder resumtie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voornoemd Bestuur van 1 
juli 1806, inhoudende aanschrijving van een decreet van Zijne Majesteit den koning 
van Holland, behelzende, dat aan Hoogst dezelve door Zijne Majesteit den Keizer der 
Franschen, Koning van Italien, het opperbevel over Hoogst deszelfs troepen in 
Holland is aanbevolen en dat door Hoogst dezelve generaal Michant is gegeven de 
titel van luitenant van den Koning van Holland, onmiddelijk onder hem 
commandeerende. Aangenomen voor notificatie.

Is na deliberatie geresolveerd om een missive te schrijven aan den Raad van 
Financien in het Departement Holland, inhoudende verzoek om te mogen weten hoe 
ons te moeten gedragen met het afgeven van patenten aan broodslijters, daar noch 
de ordonnantie op de patenten, noch die van 't gemaal eenige menties van 
broodslijters maken, en ons bedunkens dezelve ook niet te pas komen, dan in zulke 
buurten daar geen bakker en is, om dus daardoor de ingezetenen te gerieven, dat 
zulks het geval hier niet is, vermits aan de Wagt en aan de Schenkeldijk elk 
afzonderlijk een gepatenteerde bakker woond wordende de secretaris gelast dezelve 
missive te schrijven en te expedieeren zonder resumtie. Waarna de vergadering 
scheide.

Den 16e Augustus berigtten de kerkenraad dezer Gemeente dat Dirk Sint Nicolaas 
zich wederom in de allerdroevigste omstandigheid bevind, namelijk krankzinnig, met 
verzoek om hem provisioneel voor drie maanden in het Blauwhuis der Stad Dordrecht 
te plaatsen.

Welk verzoek de Kerkenraad word geaccordeert en de secretaris gelast het nodige 
consent te vervaardigen en aan de kerkenraad te doen toekomen.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 20 Augustus 1806.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
20 Augustus 1806.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd 
en getekend.

Zijn gecompareerd de kleine schippers dezer dorpe, Teunis Aardoom en Anthonij 
van Ginneken, verzoekende om een acte van admissie ingevolge de ordonnantie van 
het Binnelandsch water, plaisier en passagegeld, en tegelijk eenige verhooging van 
vragtlonen uit hoofde van de meerdere lasten dewelke zij nu moeten betalen.

Waarop gedelibereerd zijnde, was de vergadering wat het eerste poinct aangaat 
niet overtuigt dat zij een acte van admissie, ingevolge de ordonnantie voormeld 
moeten hebben, omdat dezelve spreekt van vaste beurtschippers, die passagiers 
vervoeren, nemende de secretaris op zich om vrijdag met den een of ander daar 
nader over te spreken. 

En wat het tweede poinct betreft, werd aan de schippers gezegd er nader over te 
zullen denken en spreken, gelijk hetzelve ook werd gezegd aan schipper de Groot, die 
mede binnen stond en verzogd om verhoging van vragtloonen uit hoofde van de 



meerdere lasten welke hij nu moet betalen aan den Lande. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 8 Julij 1806, inhoudende aanschrijving 
om de nodige ordres te stellen en te zorgen dat aan de publicatie van den 20 Maart 
1804, houdende verordeningen omtrent het geneeskundig onderzoek en toevoorzigt 
en bepaaldelijk aan het vijfde artikel der gemelde publicatie stiptelijk worde voldaan. 

Aangenomen om bij voorkomende gelegenheden zich daarna te gedragen. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

utsupra, inhoudende aanschrijving om de nodige orders te stellen. dat de vreemde 
voerlieden aan de veeren volstrekt niet anders dan na vertooning hunner concent of 
passagebilletten zullen kunnen of worden overgebragt. Aangenomen daarvan kennis 
te zullen geven aan P. Vervoorn. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
15 Julij 1806 No. 4, houdende aanschrijving om ten spoedigsten en wel uitterlijk 
binnen ten tijd van vier weken aan gemelde vergadering in te zenden eene opgave 
van alle de godshuizen en andere gestigten van liefdadigheid, welke zich in ieder 
ressort bevinden. Aangenomen daaraan te beantwoorden. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 
het Departement Holland van den 24 Julij 1806, Lift. B., inhoudende aanschrijving om 
voor het einde dier maand aan de commissie van financien en controle uit gemelden 
Raad op te geven, 
- of in der zelver plaats de uitgifte van de patenten op de neringen, beroepen en 

bedrijven en eenige objecten van weelde en vermaak is voleindigd. 
Ingevalle van ja, of door hun dan ook reeds aan den Minister van Financien de bij het 
51 Artikel der ordonnantie op de gemelde patenten gerequireerde lijsten zijn 
ingezonden en 
in gevalle van neen, de redenen of beletzelen welke de gemelde uitgifte der patenten 
hebben vertraagd. 
Welke aanschrijving behoorlijk is beantwoord. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten uit het Departementaal bestuur 
van Holland van dato 29 Julij 1806, inhoudende aanschrijving: 
1° dat van de journalen van alle periodieke werken en van alles wat in dit departement 

gedrukt, verkocht en uitgegeven word, onverwijld een exemplaar aan dezelve 
directie worde ingezonden. 

2° Dat men van alle werken, welke in dit departement gedrukt en uitgegeven worden, 
twee exemplaren aan de Koninglijke Bibliotheek doe toekomen. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen en missive van de eerste commissaris van de Fransche troepen in het 

Koningrijk van Holland van den 31 Julij 1806, inhoudende aanschrijving dat de uit dit 
land trekken van bijna alle de Fransche troepen Zijne Majesteit den Koning van 
Holland heeft doen besluiten het commissariaat te supprimeren, met de datum dezer 
missive, met informatie tevens dat in deze suppressie alle ambtenaren en 
geëmploijeerden begrepen zijn, terwijl het echter de intentie van Zijne Majesteit is, dat 
alle zodanige van dezelve, dewelke met eene doorlopende administratie belast zijn, 
provisioneel hunne functien moeten continueeren, enz. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 

meerdere lasten welke hij nu moet betalen aan den Lande.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 8 Julij 1806, inhoudende aanschrijving 
om de nodige ordres te stellen en te zorgen dat aan de publicatie van den 20 Maart 
1804, houdende verordeningen omtrent het geneeskundig onderzoek en toevoorzigt 
en bepaaldelijk aan het vijfde artikel der gemelde publicatie stiptelijk worde voldaan.

Aangenomen om bij voorkomende gelegenheden zich daarna te gedragen.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

utsupra, inhoudende aanschrijving om de nodige orders te stellen. dat de vreemde 
voerlieden aan de veeren volstrekt niet anders dan na vertooning hunner concent of 
passagebilletten zullen kunnen of worden overgebragt. Aangenomen daarvan kennis 
te zullen geven aan P. Vervoorn.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
15 Julij 1806 No. 4, houdende aanschrijving om ten spoedigsten en wel uitterlijk 
binnen ten tijd van vier weken aan gemelde vergadering in te zenden eene opgave 
van alle de godshuizen en andere gestigten van liefdadigheid, welke zich in ieder 
ressort bevinden. Aangenomen daaraan te beantwoorden.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 
het Departement Holland van den 24 Julij 1806, Litt. B., inhoudende aanschrijving om 
voor het einde dier maand aan de commissie van financien en contrôle uit gemelden 
Raad op te geven,
- of in der zelver plaats de uitgifte van de patenten op de neringen, beroepen en 

bedrijven en eenige objecten van weelde en vermaak is voleindigd.
Ingevalle van ja, of door hun dan ook reeds aan den Minister van Financien de bij het 
51 Artikel der ordonnantie op de gemelde patenten gerequireerde lijsten zijn 
ingezonden en
in gevalle van neen, de redenen of beletzelen welke de gemelde uitgifte der patenten 
hebben vertraagd.
Welke aanschrijving behoorlijk is beantwoord.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten uit het Departementaal bestuur 
van Holland van dato 29 Julij 1806, inhoudende aanschrijving:
1° dat van de journalen van alle periodieke werken en van alles wat in dit departement 

gedrukt, verkocht en uitgegeven word, onverwijld een exemplaar aan dezelve 
directie worde ingezonden.

2° Dat men van alle werken, welke in dit departement gedrukt en uitgegeven worden, 
twee exemplaren aan de Koninglijke Bibliotheek doe toekomen.

Aangenomen voor notificatie.
Is gelezen en missive van de eerste commissaris van de Fransche troepen in het 

Koningrijk van Holland van den 31 Julij 1806, inhoudende aanschrijving dat de uit dit 
land trekken van bijna alle de Fransche troepen Zijne Majesteit den Koning van 
Holland heeft doen besluiten het commissariaat te supprimeren, met de datum dezer 
missive, met informatie tevens dat in deze suppressie alle ambtenaren en 
geëmploijeerden begrepen zijn, terwijl het echter de intentie van Zijne Majesteit is, dat 
alle zodanige van dezelve, dewelke met eene doorlopende administratie belast zijn, 
provisioneel hunne functien moeten continueeren, enz.
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 



van Holland van den 5 Augustus 1806 houdende aanschrijving 
1° om niemand tot het ageeren in regten of in zijne defensie toe te laten, in zaken 

eenig contract van verhuuring of verpachting concernerende, tenzij onder de 
stukken ten processe overgelegd, ook zij de origineele huursedul of copie daarvan 

2° om nimmer of ooit tot de prestatie iets anders of meerder ter zake van Huur of 
pacht te kunnen condemneren, dan hetwelk door den aanlegger, door de exhebitie 
van de huursedul of copie zal kunnen worden bewezen hem te competeren. 

3° Van laatstelijk voor zoverre een pachter of huurder, aanlegger of verweerder in 
eenige regtzaak zijn pacht of huur betreffende mogt zijn zorgvuldig te letten of de 
copijen der huurcedullen van het exhebitum van den ontfanger of gaarder van 't 
personeel of van het gemaal of derzelver gequalificeerden zijn voorzien, en zulks 
alzo niet bevindende, daarop geen regt te doen. 

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

utsupra, daarbij kennis gevende van de toezending van een exemplaar van de 
instructie voor den directeur-generaal, voor de justitie en Politie van het Koningrijk 
Holland. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, vorderende eene opgave: 
1° van het getal en benaming der collegien door dewelke Justitie 't zij civil, hetzij 

crimineel uitgeoeffend word met en benevens de reglementen daartoe betreklijk. 
2° het getal der leden in ieder dezelve mitsgaders de tractementen. 
3° welke aanklagers en ambtenaren bij dezelve fungeeren, derzelver tractementen en 

instructien. 
4° en voorts een staat van alle de overige kosten van het justitiewezen, met eene 

opgave door wie alle dezelve overige kosten en de respective tractementen, in Art. 
2 en 3 vermeld, worden betaalt. Aangenomen daarop ten spoedigsten te berigten. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 7e September 1806. 

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

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
September 1806, absent Naaktgeboren. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 

van Holland van den 5e Augustus 1806, inhoudende aanschrijving om de op publieke 
autoriteit voor de belasting op het regt van successie fungeerende en beëedigde 
tauxateuren te injungeeren. 
1° om de huur te tauxeeren van zodanige percelen als de ingezetenen en 

contribuabelen in eigendom toebehoren en door hun zelven gebruikt worden, alles 
ingevolge de ordonnantie van het personeel. 

2° alsmede de mobilaire goederen te tauxeren van zodanige ingezetenen, die zich 
aan hun zullen adresseren, te maken de berekening van derzelver inboedel, alles 
ingevolge de ordonnantie op het mobilair. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur 

houdende aanschrijving dat noch binnelandsch, noch buitenlandsch paspoort 

van Holland van den 5 Augustus 1806 houdende aanschrijving
1° om niemand tot het ageeren in regten of in zijne defensie toe te laten, in zaken 

eenig contract van verhuuring of verpachting concernerende, tenzij onder de 
stukken ten processe overgelegd, ook zij de origineele huursedul of copie daarvan

2° om nimmer of ooit tot de prestatie iets anders of meerder ter zake van Huur of 
pacht te kunnen condemneren, dan hetwelk door den aanlegger, door de exhebitie 
van de huursedul of copie zal kunnen worden bewezen hem te competeren.

3° Van laatstelijk voor zoverre een pachter of huurder, aanlegger of verweerder in 
eenige regtzaak zijn pacht of huur betreffende mogt zijn zorgvuldig te letten of de 
copijen der huurcedullen van het exhebitum van den ontfanger of gaarder van 't 
personeel of van het gemaal of derzelver gequalificeerden zijn voorzien, en zulks 
alzo niet bevindende, daarop geen regt te doen.

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

utsupra, daarbij kennis gevende van de toezending van een exemplaar van de 
instructie voor den directeur-generaal, voor de justitie en Politie van het Koningrijk 
Holland. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, vorderende eene opgave:
1° van het getal en benaming der collegien door dewelke Justitie 't zij civil, hetzij 

crimineel uitgeoeffend word met en benevens de reglementen daartoe betreklijk.
2° het getal der leden in ieder dezelve mitsgaders de tractementen.
3° welke aanklagers en ambtenaren bij dezelve fungeeren, derzelver tractementen en 

instructien.
4° en voorts een staat van alle de overige kosten van het justitiewezen, met eene 

opgave door wie alle dezelve overige kosten en de respective tractementen, in Art. 
2 en 3 vermeld, worden betaalt. Aangenomen daarop ten spoedigsten te berigten.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 7e September 1806.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Zondag den 7e 
September 1806, absent Naaktgeboren.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 

van Holland van den 5e Augustus 1806, inhoudende aanschrijving om de op publieke 
autoriteit voor de belasting op het regt van successie fungeerende en beëedigde 
tauxateuren te injungeeren.
1° om de huur te tauxeeren van zodanige percelen als de ingezetenen en 

contribuabelen in eigendom toebehoren en door hun zelven gebruikt worden, alles 
ingevolge de ordonnantie van het personeel.

2° alsmede de mobilaire goederen te tauxeren van zodanige ingezetenen, die zich 
aan hun zullen adresseren, te maken de berekening van derzelver inboedel, alles 
ingevolge de ordonnantie op het mobilair.

Aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur 

houdende aanschrijving dat noch binnelandsch, noch buitenlandsch paspoort 



voldoende zijn zal, zonder a dveu (?) en visie van den directeur van Justitie en Policie 
en dus dat er geene certificaten van buitenlandsch paspoort vereischt wordende, zal 
worden afgegeven, voor en aleer zodanig een certificaat door den verzoeker ten 
overstaan van den secretaris van het Gemeente Bestuur of iemand anders daartoe 
gequalificeerd, eigenhandig zal zijn ondertekend, alzo geene paspoorten zullen 
worden geviseerd dan die met des verzoekers eigenhandige naamtekening 
gemunieerd zijn. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld Bestuur van 
den 12 Augustus 1806, houdende aanschrijving om de gegageerde militairen, welke in 
elke plaats woonachtig zijn, op te roepen ten einde op te geven hetgene bij de daarbij 
gezondene lijsten word gevorderd, en dies dan zo spoedig mogelijk aan het gemeld 
bestuur toezenden, en geen gegageerde militairen woonachtig zijnde, daarvan almede 
berigt in te zenden. Vermits het laatste alhier plaats heeft, is aangenomen zulks te 
berigten. 

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
14 Augustus 1806 houdende verbod van verdere uitgaaf van het dagblad genaamd 
het Amsterdamsche Avondjournaal. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
19 Augustus 1806 houdende aanschrijving om de nodige orders te stellen, dat de dag 
van den 25e Maand Augustus als zijnde de verjaardag van zijne Majesteit den Koning 
van Holland door het uitsteken van vlaggen, spellen der klokken, en anders openbare 
vreugdebedrijven worde gevierd. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van dato 
19 Augustus 1806 N. 53, houdende aanschrijving ingeval eenig ambtenaar of 
bediende, hetzij tot de perceptie of recherge der middelen te lande in eene gemeente 
wordt verplaast of aangesteld zonder aldaar te zijn gedomicilieerd en dezelve 
onverhoopt geene of geene behoorlijke en voor zijnen post geschikte inwoning zou 
kunnen verkrijgen, dezelve zich tot bekoming daarvan aan het Gemeente Bestuur van 
zodanige plaats of dorp zal mogen adresseeren, welke bestuur alsdan verpligt zal zijn 
aan gemelde ambtenaar of bedienden eene voldoende en voor zijn stand convenable 
inwoning in een huis of kamers tegen eene billijke door hem te betalen huur te verzor-
gen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
28e Augustus 1806 houdende aanschrijving dat het des konings stellig verklaard 
welbehagen is, 
1° dat het reglement voor de Gemeente Besturen van 20e December 1805 alomme 

zonder eenige uitzondering worde ingevoerd. 
2° Dat het de plans van plaatsenlijke belastingen gebaseerd op de wet van 20 

december 1805 voor ultimo December dezes jaars moeten zijn ingediend en dat 
dus de Gemeente Besturen welke nog geen plan hebben ingediend, nogmaals 
edoch voor de laatste maal ten dien zake voor diligent worden verklaard tot dien tijd 
toe. 

3° Dat aldaar waar de contributien van de eigen geërfden en ingelanden worden 
geheven, daarmede mag worden gecontinueerd. 
Waarop gedelibereerd en in achting genomen zijnde dat door dit bestuur wel een 

zeker plan van belasting ingediend, doch noch niet geapprobeerd is, is geresolveerd 

voldoende zijn zal, zonder a dveu (?) en visie van den directeur van Justitie en Policie 
en dus dat er geene certificaten van buitenlandsch paspoort vereischt wordende, zal 
worden afgegeven, voor en aleer zodanig een certificaat door den verzoeker ten 
overstaan van den secretaris van het Gemeente Bestuur of iemand anders daartoe 
gequalificeerd, eigenhandig zal zijn ondertekend, alzo geene paspoorten zullen 
worden geviseerd dan die met des verzoekers eigenhandige naamtekening 
gemunieerd zijn. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld Bestuur van 
den 12 Augustus 1806, houdende aanschrijving om de gegageerde militairen, welke in 
elke plaats woonachtig zijn, op te roepen ten einde op te geven hetgene bij de daarbij 
gezondene lijsten word gevorderd, en dies dan zo spoedig mogelijk aan het gemeld 
bestuur toezenden, en geen gegageerde militairen woonachtig zijnde, daarvan almede 
berigt in te zenden. Vermits het laatste alhier plaats heeft, is aangenomen zulks te 
berigten.

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
14 Augustus 1806 houdende verbod van verdere uitgaaf van het dagblad genaamd 
het Amsterdamsche Avondjournaal. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
19 Augustus 1806 houdende aanschrijving om de nodige orders te stellen, dat de dag 
van den 25e Maand Augustus als zijnde de verjaardag van zijne Majesteit den Koning 
van Holland door het uitsteken van vlaggen, spellen der klokken, en anders openbare 
vreugdebedrijven worde gevierd. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van dato 
19 Augustus 1806 N. 53, houdende aanschrijving ingeval eenig ambtenaar of 
bediende, hetzij tot de perceptie of recherge der middelen te lande in eene gemeente 
wordt verplaast of aangesteld zonder aldaar te zijn gedomicilieerd en dezelve 
onverhoopt geene of geene behoorlijke en voor zijnen post geschikte inwoning zou 
kunnen verkrijgen, dezelve zich tot bekoming daarvan aan het Gemeente Bestuur van 
zodanige plaats of dorp zal mogen adresseeren, welke bestuur alsdan verpligt zal zijn 
aan gemelde ambtenaar of bedienden eene voldoende en voor zijn stand convenable 
inwoning in een huis of kamers tegen eene billijke door hem te betalen huur te verzor-
gen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
28e Augustus 1806 houdende aanschrijving dat het des konings stellig verklaard 
welbehagen is,
1° dat het reglement voor de Gemeente Besturen van 20e December 1805 alomme 

zonder eenige uitzondering worde ingevoerd.
2° Dat het de plans van plaatsenlijke belastingen gebaseerd op de wet van 20 

december 1805 voor ultimo December dezes jaars moeten zijn ingediend en dat 
dus de Gemeente Besturen welke nog geen plan hebben ingediend, nogmaals 
edoch voor de laatste maal ten dien zake voor diligent worden verklaard tot dien tijd 
toe.

3° Dat aldaar waar de contributien van de eigen geërfden en ingelanden worden 
geheven, daarmede mag worden gecontinueerd.
Waarop gedelibereerd en in achting genomen zijnde dat door dit bestuur wel een 

zeker plan van belasting ingediend, doch noch niet geapprobeerd is, is geresolveerd 



een ander plan te ontwerpen en aan voormeld bestuur ter approbatie in te zenden. 
Edog alzo voor eenigen tijd reeds gedelibereerd is over het aanstellen van een 

dorpsdienaar, word nu goedgevonden om de stemgeregtigde burgers op te roepen 
tegens Donderdag den 11 e September 1806 des namiddags 5 uren in het regthuis 
dezer dorpe, ten einde van dezelve te vernemen of ze er voor of tegen zijn. Voorts 
werd geresolveerd om de gecommitteerden uit de gemeente van dit besluit kennis te 
geven en dezelve te verzoeken alsdan te compareren ten einde nader met hun over 
het nieuwe plan van belasting te spreken. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
29e Augustus 1806 inhoudende aanschrijving om dadelijk de nodige ordres te stellen, 
dat op alle zodanige veeren alwaar auditeurs, couriers of andere personen passeren, 
die naar zijne Majesteit of van hoogst dezelve naar dit rijk worden afgegeven, digt, 
geen oponthoud plaats grijpe, maar dezelve met den meest mogelijken spoed worde 
geholpen en overgezet. 

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 11 e September 1806. 

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

Vergadering gehouden op Donderdag den 
11e September 1806 present de gecommi-
teerden uit de burgerij. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een missive tot de zaken van policie en justitie uit het Departementaal 

bestuur van Holland van den 8e September 1806, houdende dat ons verzoek omme 
approbatie van de daarbij voorgeslagen omslag van f 560:10:- bij quotisatie tot vinding 
van deficit, niet is ondertekend door de gecommitteerden uit de burgerij, en vermits dit 
blijk van toestemming en goedkeuring noodzakelijk is, gemelde commissie heeft 
besloten ons aan te schrijven, om aan hun in te zenden een declaratoir van gemelde 
gecomitteerden, waarbij zijn verklaren, dat hetzelve plan van personelen omslag met 
hunne concurrentie is geformeerd en zij zich met hetzelve volkomen conformeren. 
Waarop gedelibereerd zijnde is besloten zodanig declaratoir door gemelde 
gecommitteerden te laten tekenen, hetwelk ook geschiede waardoor dus verviel het 
sommeren van een nieuw plan. 

Volgens de prezente stemgeregtigde burgers hunne stem latende uitbrengen bij 
besloten briefjes, bleek bij de opening dat de meerderheid was voor een dorpsdienaar, 
wordende vervolgens geresolveerd aan de baillieuw van den Lande van Strijen van dit 
besluit kennis te geven. 

Is gelezen een missive van de gecommitteerde tot het werk der verponding over het 
arondissement Oudbeijerland, houdende kennisgeving van zijne aanstelling, 
mitsgaders een missive aan den secretaris, behelzende de toezending van eenige 
billetten van aangifte, alsmede verzoek hem nader te willen informeren, hoeveel 
perceelen van huizen en landerijen er hier voorhanden zijn, mitsgaders of alle de 
huizen genommerd zijn, en bij wijken verdeeld of anders zorg te dragen dat zulks ten 
spoedigsten verrigt word. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de huizen op het dorp met de letter A 
te tekenen, en Nieuw Bonaventura met de letter B en nummeren. En de Schenkeldijk 
met de letter C en nummeren en de Wagt met de letter D en nummeren. 

een ander plan te ontwerpen en aan voormeld bestuur ter approbatie in te zenden. 
Edog alzo voor eenigen tijd reeds gedelibereerd is over het aanstellen van een 

dorpsdienaar, word nu goedgevonden om de stemgeregtigde burgers op te roepen 
tegens Donderdag den 11e September 1806 des namiddags 5 uren in het regthuis 
dezer dorpe, ten einde van dezelve te vernemen of ze er voor of tegen zijn. Voorts 
werd geresolveerd om de gecommitteerden uit de gemeente van dit besluit kennis te 
geven en dezelve te verzoeken alsdan te compareren ten einde nader met hun over 
het nieuwe plan van belasting te spreken.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
29e Augustus 1806 inhoudende aanschrijving om dadelijk de nodige ordres te stellen, 
dat op alle zodanige veeren alwaar auditeurs, couriers of andere personen passeren, 
die naar zijne Majesteit of van hoogst dezelve naar dit rijk worden afgegeven, digt, 
geen oponthoud plaats grijpe, maar dezelve met den meest mogelijken spoed worde 
geholpen en overgezet.

Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 11e September 1806.

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

Vergadering gehouden op Donderdag den 
11e September 1806 present de gecommi-
teerden uit de burgerij.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een missive tot de zaken van policie en justitie uit het Departementaal 

bestuur van Holland van den 8e September 1806, houdende dat ons verzoek omme 
approbatie van de daarbij voorgeslagen omslag van f 560:10:- bij quotisatie tot vinding 
van deficit, niet is ondertekend door de gecommitteerden uit de burgerij, en vermits dit 
blijk van toestemming en goedkeuring noodzakelijk is, gemelde commissie heeft 
besloten ons aan te schrijven, om aan hun in te zenden een declaratoir van gemelde 
gecomitteerden, waarbij zijn verklaren, dat hetzelve plan van personelen omslag met 
hunne concurrentie is geformeerd en zij zich met hetzelve volkomen conformeren. 
Waarop gedelibereerd zijnde is besloten zodanig declaratoir door gemelde 
gecommitteerden te laten tekenen, hetwelk ook geschiede waardoor dus verviel het 
sommeren van een nieuw plan.

Volgens de prezente stemgeregtigde burgers hunne stem latende uitbrengen bij 
besloten briefjes, bleek bij de opening dat de meerderheid was voor een dorpsdienaar, 
wordende vervolgens geresolveerd aan de baillieuw van den Lande van Strijen van dit 
besluit kennis te geven.

Is gelezen een missive van de gecommitteerde tot het werk der verponding over het 
arondissement Oudbeijerland, houdende kennisgeving van zijne aanstelling, 
mitsgaders een missive aan den secretaris, behelzende de toezending van eenige 
billetten van aangifte, alsmede verzoek hem nader te willen informeren, hoeveel 
perceelen van huizen en landerijen er hier voorhanden zijn, mitsgaders of alle de 
huizen genommerd zijn, en bij wijken verdeeld of anders zorg te dragen dat zulks ten 
spoedigsten verrigt word.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd de huizen op het dorp met de letter A 
te tekenen, en Nieuw Bonaventura met de letter B en nummeren. En de Schenkeldijk 
met de letter C en nummeren en de Wagt met de letter D en nummeren.



Alsmede om aanstaande Zondag een publicatie te doen waarin bekend gemaakt 
word dat een ieder zijne landerijen en huizen ter secretarie alhier moet hebben 
aangegeven, voor den le October aanstaande en dat de billetten aldaar gratis zijn te 
bekomen. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 17 September 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 September 1806, absent Verijp. 

De notulen der drie voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekend. 

Compareerde een commissie uit de kerkenraad dezer gemeente, 
1° verzoekende vooreerst uit hoofde van het ongelukkig geval waarin zich D. St. 

Nicolaas weer bevind, een algemeene collecte te mogen doen, welk verzoek werd 
geaccordeerd. 

2° verzoek om handhaving van de resolutie der municipaliteit van December 1803, 
waarop aan de commissie werd geantwoord dat hetgeen daarin legt opgesloten, 
meest voor rekening komt van de aan-gestelde buurtopzichter en wat het overige 
aangaat, het bestuur dezelve zoveel doenljk zal mainteneren. 

3° verzoek om bij eenige personen de geregtsbode te zenden om derzelver actens 
van indemniteit, hetwelk werd geaccordeerd. 

4° verzoek om een resolutie nemen, dat niemand die van buiten inkomt zal werden 
getrouwd tenzij voorzien van behoorlijke acte van indemniteit. Welk verzoek werd in 
advis gehouden. 

5° En eindelijk, vermits Hendrik Bouwman het zo slegt heeft gemaakt als lidmaat der 
Hervormde Gemeente, dat de Ken'raad genoodzaakt is geweest hem onder 
kerkelijk censure te stellen, en hij dezelve censure door de bode der kerkenraad 
aan hem schriftelijk gelast te doen, niet heeft willen aanhoren, was het verzoek der 
commissie dat er zodanige maatregelen mogen worden genomen, welke uitwerken, 
dat die censure haar volle beslag krijge. Waarop gedelibereerd zijnde is 
goedgevonden en verstaan de geregtsbode, geadsiteerd met de kerkenraads bode 
bij Bouwman te zenden ten einde hem door de eerstgenoemde werde gelast uit 
naam van dit Bestuur dat hij zal hebben te luisteren, na datgene hetwelk hem door 
den kerkenraad de bode zal werden voorgelezen. En wanneer hij daaraan niet zal 
willen obedieeren, dat dan de bailleuw zal worden verzocht dat hetzelve gedaan 
word door een dienaar van de justitie met de Kerkenraads Bode. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 26e Augustus 1806 houdende aanschrijving om binnen den tijd 
van twee maanden aan den Departementale Commissie van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt van dit district op te geven de namen van alle de Medicine 
Doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, apothekers of andere 
personen die onder deze gemeente processie maken van de practijk van eenige of 
meerdere takken der geneeskunde, met eene opgave van hunne diploma's en 
getuigschriften hunner bevoegdheid, tot deze ontbrekende van den tijd gedurende 
welke zij zijn geëtablisseerd geweest en hunne kunst en processo hebben uitgeoefend 
met de attestatien van het Bestuur aangaande hunne reputatie en gedrag. 
Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Alsmede om aanstaande Zondag een publicatie te doen waarin bekend gemaakt 
word dat een ieder zijne landerijen en huizen ter secretarie alhier moet hebben 
aangegeven, voor den 1e October aanstaande en dat de billetten aldaar gratis zijn te 
bekomen. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 17 September 1806.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden op Woensdag den 
17 September 1806, absent Verijp.

De notulen der drie voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekend.

Compareerde een commissie uit de kerkenraad dezer gemeente, 
1° verzoekende vooreerst uit hoofde van het ongelukkig geval waarin zich D. St. 

Nicolaas weer bevind, een algemeene collecte te mogen doen, welk verzoek werd 
geaccordeerd.

2° verzoek om handhaving van de resolutie der municipaliteit van December 1803, 
waarop aan de commissie werd geantwoord dat hetgeen daarin legt opgesloten, 
meest voor rekening komt van de aan-gestelde buurtopzichter en wat het overige 
aangaat, het bestuur dezelve zoveel doenljk zal mainteneren.

3° verzoek om bij eenige personen de geregtsbode te zenden om derzelver actens 
van indemniteit, hetwelk werd geaccordeerd.

4° verzoek om een resolutie nemen, dat niemand die van buiten inkomt zal werden 
getrouwd tenzij voorzien van behoorlijke acte van indemniteit. Welk verzoek werd in 
advis gehouden.

5° En eindelijk, vermits Hendrik Bouwman het zo slegt heeft gemaakt als lidmaat der 
Hervormde Gemeente, dat de Ken'raad genoodzaakt is geweest hem onder 
kerkelijk censure te stellen, en hij dezelve censure door de bode der kerkenraad 
aan hem schriftelijk gelast te doen, niet heeft willen aanhoren, was het verzoek der 
commissie dat er zodanige maatregelen mogen worden genomen, welke uitwerken, 
dat die censure haar volle beslag krijge. Waarop gedelibereerd zijnde is 
goedgevonden en verstaan de geregtsbode, geadsiteerd met de kerkenraads bode 
bij Bouwman te zenden ten einde hem door de eerstgenoemde werde gelast uit 
naam van dit Bestuur dat hij zal hebben te luisteren, na datgene hetwelk hem door 
den kerkenraad de bode zal werden voorgelezen. En wanneer hij daaraan niet zal 
willen obedieeren, dat dan de bailleuw zal worden verzocht dat hetzelve gedaan 
word door een dienaar van de justitie met de Kerkenraads Bode.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 26e Augustus 1806 houdende aanschrijving om binnen den tijd 
van twee maanden aan den Departementale Commissie van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt van dit district op te geven de namen van alle de Medicine 
Doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen, apothekers of andere 
personen die onder deze gemeente processie maken van de practijk van eenige of 
meerdere takken der geneeskunde, met eene opgave van hunne diploma's en 
getuigschriften hunner bevoegdheid, tot deze ontbrekende van den tijd gedurende 
welke zij zijn geëtablisseerd geweest en hunne kunst en processo hebben uitgeoefend 
met de attestatien van het Bestuur aangaande hunne reputatie en gedrag.
Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.



Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
ut supra houdende aanschrijving 
1° om aan de gecommitteerden tot het werk der verpondingen in dit arondissement 

des gerequireerd te exhiberen en over te geven alle beleggers, boeken, registers, 
cohieren en alles wat tot deze materie betreklijk is en zal worden gerequireerd. 

2° dat aan gemelde gecommitteerden tot het werk der verponding bij het doen van 
opnemingen, landmetingen enz. alle mogelijke adsistentie moet worden verleend. 

3° dat alle de polder en dijksbesturen worden gelast om aan gemelde vergadering 
over te zenden eenen pertinenten staat van alle de polder en dijkslasten, sluis en 
molengelden, kosten van zee- en rivierwerken, dewelke zedert den 1 januarij 1796 
tot den laatste december 1805 over de ingelanden en dijkpligtigen zijn omgeslagen 
en geheven, met specificatie van het emploij dier gelden en den onderscheidene 
posten van uitgaven, alsmede van het getal der morgentalen over dewelke die 
gelden zijn omgeslagen enz. 

Aangenomen voor zoverre het dit bestuur betreft zich daarna te gedragen en het 
overige aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
dato 29 Augustus 1806 houdende aanschrijving om alle de boekdrukkers en 
boekverkopers te verbieden eenig gedrukt werk, als bij hun of alom te bekomen, in de 
nieuwspapieren te adverteren, voordat zij aan het Gemeente Bestuur van hunne stad 
hebben kennis gegeven, dat zij twee exemplaren van het werk door hen zullende 
worden uitgegeven aan de koninglijke bibliotheek en een exemplaar aan het Ministerie 
van Justitie en Policie hebben uitgezonden, enz. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerdem uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 4e September 1806, houdende 
aanschrijving om aan de gecommitteerden tot het werk der verponding, al zulke lijsten 
en kaarten van particulieren of generalen opmetingen als er aanwezig mogten zijn, 
aan te bieden en tegens recepissen ter leen aan welgemelde gecommitteerden af te 
geven. Aangenomen voor notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd gearresteerd en getekend en 15e October 1806. 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 October 1806, absent van Strijen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 23 September 1806 inhoudende 
aanschrijving om alle gedeserteerde Fransche militairen en conscrits, welke zich in dit 
ressort mogten bevinden of aldaar in het vervolg komen, te doen opsporen, in 
verzekerde bewaring te doen nemen en dezelve aan de commanderende officieren in 
het guarnisoen van de naburige plaats alwaar zich guarnisoen bevind, over te leveren, 
ten einde dezelve te doen vervoeren naar het eerste dorp van fransche territoir 
gelegen, om aldaar in handen van den Fransche maire overgeleverd te worden. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, inhoudende aanschrijving tot regt verstand van eenige poincten, 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
ut supra houdende aanschrijving
1° om aan de gecommitteerden tot het werk der verpondingen in dit arondissement 

des gerequireerd te exhiberen en over te geven alle beleggers, boeken, registers, 
cohieren en alles wat tot deze materie betreklijk is en zal worden gerequireerd.

2° dat aan gemelde gecommitteerden tot het werk der verponding bij het doen van 
opnemingen, landmetingen enz. alle mogelijke adsistentie moet worden verleend.

3° dat alle de polder en dijksbesturen worden gelast om aan gemelde vergadering 
over te zenden eenen pertinenten staat van alle de polder en dijkslasten, sluis en 
molengelden, kosten van zee- en rivierwerken, dewelke zedert den 1 januarij 1796 
tot den laatste december 1805 over de ingelanden en dijkpligtigen zijn omgeslagen 
en geheven, met specificatie van het emploij dier gelden en den onderscheidene 
posten van uitgaven, alsmede van het getal der morgentalen over dewelke die 
gelden zijn omgeslagen enz.

Aangenomen voor zoverre het dit bestuur betreft zich daarna te gedragen en het 
overige aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
dato 29 Augustus 1806 houdende aanschrijving om alle de boekdrukkers en 
boekverkopers te verbieden eenig gedrukt werk, als bij hun of alom te bekomen, in de 
nieuwspapieren te adverteren, voordat zij aan het Gemeente Bestuur van hunne stad 
hebben kennis gegeven, dat zij twee exemplaren van het werk door hen zullende 
worden uitgegeven aan de koninglijke bibliotheek en een exemplaar aan het Ministerie 
van Justitie en Policie hebben uitgezonden, enz. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerdem uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 4e September 1806, houdende 
aanschrijving om aan de gecommitteerden tot het werk der verponding, al zulke lijsten 
en kaarten van particulieren of generalen opmetingen als er aanwezig mogten zijn, 
aan te bieden en tegens recepissen ter leen aan welgemelde gecommitteerden af te 
geven. Aangenomen voor notificatie.

Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd gearresteerd en getekend en 15e October 1806.

H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 October 1806, absent van Strijen.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 23 September 1806 inhoudende 
aanschrijving om alle gedeserteerde Fransche militairen en conscrits, welke zich in dit 
ressort mogten bevinden of aldaar in het vervolg komen, te doen opsporen, in 
verzekerde bewaring te doen nemen en dezelve aan de commanderende officieren in 
het guarnisoen van de naburige plaats alwaar zich guarnisoen bevind, over te leveren, 
ten einde dezelve te doen vervoeren naar het eerste dorp van fransche territoir 
gelegen, om aldaar in handen van den Fransche maire overgeleverd te worden. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, inhoudende aanschrijving tot regt verstand van eenige poincten, 



voorkomende in de publicatie van het regt der patenten. Mede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voornoemd bestuur, dato 
utsupra houdende aanschrijving 
1° De defensie des lands om daartoe de vrijwillige recruteering van 's Lands armee op 

alle mogelijke wijze aan te moedigen. 
2° De desertie op alle mogelijke wijzen tegen te gaan. 
3° Dadelijk op te geven het getal der jongelingen, welke in wees- en armenhuizen zijn 

opgevoed, en hoeveel onder dezelve zijn die vrijwillig het Vaderland zouden willen 
dienen 

Almede aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

25 September 1806, inhoudende toezending van de lijst der namen en woonplaatzen 
van de gecommitteerden tot het werk van verponding in de onderscheidene 
arrondissementen van dit departement, met aanschrijving en last om dezelve in 
voorsz. qualiteit te erkennen, en alle vereischte hulp en adsistentie in de uitoeffening 
in hunne functien te verleenen. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van 't genoemd bestuur van 
dato 30 September 1806, houdende kennisgeving dat op alle plaatzen daar nog geen 
nieuwe middelen van belastingen zijn ingevoerd, met de perceptie der oude middelen 
wordt gecontinueerd, en door den minister van Financien de nodige ordres zijn doen 
stellen, dat de gaarders of ontfangers, wier oude middelen vooralsnog blijven 
voortgaan, totdat de nieuwe plaatselijke middelen zullen zijn ingevoerd. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
dato als boven, inhoudende aanschrijving om de werving tot de dienst van het 
vaderland op alle mogelijke wijze te bevorderen en vervolgens zoveel mogelijk mede 
te werken ten einde de bedoelingen van Zijne Majesteit het gewenscht effect 
sorteeren. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
21 october 1806, inhoudende aanschrijving en last om zorg te dragen dat de 
jongelingen in wees en armhuizen opgevoed, aan zodanige officieren welke zullen 
gezonden worden om dezelve af te halen, worden overgegeven. Almede aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van financien in 
het Departement Holland van dato 6 October 1806 houdende kennisgeving, dat de 
gewone armkassen en diakonien ingevolge Art. 15 der Generale Ordonnantie van een 
derde der boete behoren te jouisseren. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 7 October 1806 inhoudende aan-
schrijving om een decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland, houdende 
verbod betreklijk den uitvoer van paarden, aan de zijde van Duidschland. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur houdende 
aanschrijving en last, om zorg te dragen, dat conform het 59 Art. der ordonnantie op 
het klein zegel, alsnog binnen den tijd van drie maanden na den 24 September I.I. N. 
42, alle vaste goederen op namen van de tegenwoordige bezitters worden gesteld, en 

voorkomende in de publicatie van het regt der patenten. Mede aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voornoemd bestuur, dato 
utsupra houdende aanschrijving
1° De defensie des lands om daartoe de vrijwillige recruteering van 's Lands armee op 

alle mogelijke wijze aan te moedigen.
2° De desertie op alle mogelijke wijzen tegen te gaan.
3° Dadelijk op te geven het getal der jongelingen, welke in wees- en armenhuizen zijn 

opgevoed, en hoeveel onder dezelve zijn die vrijwillig het Vaderland zouden willen 
dienen

Almede aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

25 September 1806, inhoudende toezending van de lijst der namen en woonplaatzen 
van de gecommitteerden tot het werk van verponding in de onderscheidene 
arrondissementen van dit departement, met aanschrijving en last om dezelve in 
voorsz. qualiteit te erkennen, en alle vereischte hulp en adsistentie in de uitoeffening 
in hunne functien te verleenen. Almede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van 't genoemd bestuur van 
dato 30 September 1806, houdende kennisgeving dat op alle plaatzen daar nog geen 
nieuwe middelen van belastingen zijn ingevoerd, met de perceptie der oude middelen 
wordt gecontinueerd, en door den minister van Financien de nodige ordres zijn doen 
stellen, dat de gaarders of ontfangers, wier oude middelen vooralsnog blijven 
voortgaan, totdat de nieuwe plaatselijke middelen zullen zijn ingevoerd. Aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
dato als boven, inhoudende aanschrijving om de werving tot de dienst van het 
vaderland op alle mogelijke wijze te bevorderen en vervolgens zoveel mogelijk mede 
te werken ten einde de bedoelingen van Zijne Majesteit het gewenscht effect 
sorteeren. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
21 october 1806, inhoudende aanschrijving en last om zorg te dragen dat de 
jongelingen in wees en armhuizen opgevoed, aan zodanige officieren welke zullen 
gezonden worden om dezelve af te halen, worden overgegeven. Almede aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van financien in 
het Departement Holland van dato 6 October 1806 houdende kennisgeving, dat de 
gewone armkassen en diakonien ingevolge Art. 15 der Generale Ordonnantie van een 
derde der boete behoren te jouisseren. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van dato 7 October 1806 inhoudende aan-
schrijving om een decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland, houdende 
verbod betreklijk den uitvoer van paarden, aan de zijde van Duidschland. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur houdende 
aanschrijving en last, om zorg te dragen, dat conform het 59 Art. der ordonnantie op 
het klein zegel, alsnog binnen den tijd van drie maanden na den 24 September l.l. N. 
42, alle vaste goederen op namen van de tegenwoordige bezitters worden gesteld, en 



de registers of quohieren derzelver in eene complite order gebragt, met verdere 
aanschrijving om voor of met het einde der voorsz. drie maanden, aan deze 
vergadering een gedetailleerd raport in te zenden. Aangenomen voor notificatie. 

De commissie, benoemd tot het concipieeren van een reglement voor de schippers 
met de vragtlonen, brengt nadat hetzelve andermaal in deszelfs handen gesteld was, 
hetzelve ter tafel. Waarop gedelibereerd zijnde werd hetzelve goedgekeurd, doch 
tevens geresolveerd, om het aan de ambagtsheren dezer heerlijkheid ter visie over te 
geven, gelijk reeds in den voorleden jare aan hun gezegt is, dat geschieden zoude. 
Hetwelk Verijp op zich nam. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 17e December 1806. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 19e November 
1806, absent de secretaris welke post door de schout 
word waargenomen. 

De notulen der voorgaande vergadering wegens indispositie van de secretaris niet ter 
tafel gebragt zijnde, konden dezelve ook niet worden geresumeerd. 

Het presidum van Warendorp geeindigt zijnde, werd unaniem tot president 
benoemd voor de maanden November, December en Januarij Koen van Strijen, en tot 
vice president Frans van der Giessen. 

Het 8e articul van het ontwerpen reglement voor de schippers word dus gesteld: 
"Denzelven zal vrijheid hebben om goederen buiten deze jurisdictie thuis 
behorende, te mogen innemen, mits zorgende dat de goederen der ingezetenen 
daardoor niet worden boven op geladen, dan met consent der daarbij 
belanghebbende" 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 10 October 1806, inhoudende 
kennisgeving dat naar aanleiding van het slot van Artikel 7 van de ordonnantie op het 
personeel alle 's Lands, stads of dorps huizen, kerken - godshuizen - armen - kantoren 
- heemraadhuizen - dijks-collegien en degelijken tot nut en gerijf bestaande, voor 
zooverre deze als zodanig zijn dienende, aan de belasting op het personeel niet zijn 
onderworpen. Doch verder niet, en dus geenszints zodanige gebouwen of gedeelten 
van dien, welke door ambtenaren, suppoosten of andere personen, hetzij in huur, 
gratis, of op eenige andere voorwaarden worden bewoond, waarvan de belasting 
overeenkomstig de ordonnantie moet worden betaald. Mede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, houdende kennisgeving 
1° dat volgens Art. 43 van de ordonnantie op het regt van patent niet alleen de jagt 

geregtigde, maar ook alle personen die met denzelven op den jagt gaan, voorzien 
moeten zijn van een patent op een zegel van f 5:-;-, met uitzondering alleen van die 
personen in de 44e en 45 Artikelen gemeld. 

2° dat volgens Art. 44 personen, waarvan het volle dienstbodengeld voldaan word, op 
de jagt medegenomen wordende, kunnen volstaan met een patent van agt stuivers. 

3° dat de boerenknechts daaronder niet kunnen worden gerekend, omdat van dezelve 
het volle dienstbodengeld niet word betaald. 

de registers of quohieren derzelver in eene complite order gebragt, met verdere 
aanschrijving om voor of met het einde der voorsz. drie maanden, aan deze 
vergadering een gedetailleerd raport in te zenden. Aangenomen voor notificatie.

De commissie, benoemd tot het concipieeren van een reglement voor de schippers 
met de vragtlonen, brengt nadat hetzelve andermaal in deszelfs handen gesteld was, 
hetzelve ter tafel. Waarop gedelibereerd zijnde werd hetzelve goedgekeurd, doch 
tevens geresolveerd, om het aan de ambagtsheren dezer heerlijkheid ter visie over te 
geven, gelijk reeds in den voorleden jare aan hun gezegt is, dat geschieden zoude. 
Hetwelk Verijp op zich nam. 
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 17e December 1806.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 19e November 
1806, absent de secretaris welke post door de schout 
word waargenomen.

De notulen der voorgaande vergadering wegens indispositie van de secretaris niet ter 
tafel gebragt zijnde, konden dezelve ook niet worden geresumeerd.

Het presidum van Warendorp geeindigt zijnde, werd unaniem tot president 
benoemd voor de maanden November, December en Januarij Koen van Strijen, en tot 
vice president Frans van der Giessen.

Het 8e articul van het ontwerpen reglement voor de schippers word dus gesteld:
"Denzelven zal vrijheid hebben om goederen buiten deze jurisdictie thuis 
behorende, te mogen innemen, mits zorgende dat de goederen der ingezetenen 
daardoor niet worden boven op geladen, dan met consent der daarbij 
belanghebbende"

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 10 October 1806, inhoudende 
kennisgeving dat naar aanleiding van het slot van Artikel 7 van de ordonnantie op het 
personeel alle 's Lands, stads of dorps huizen, kerken - godshuizen - armen - kantoren 
- heemraadhuizen - dijks-collegien en degelijken tot nut en gerijf bestaande, voor 
zooverre deze als zodanig zijn dienende, aan de belasting op het personeel niet zijn 
onderworpen. Doch verder niet, en dus geenszints zodanige gebouwen of gedeelten 
van dien, welke door ambtenaren, suppoosten of andere personen, hetzij in huur, 
gratis, of op eenige andere voorwaarden worden bewoond, waarvan de belasting 
overeenkomstig de ordonnantie moet worden betaald. Mede aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, houdende kennisgeving
1° dat volgens Art. 43 van de ordonnantie op het regt van patent niet alleen de jagt 

geregtigde, maar ook alle personen die met denzelven op den jagt gaan, voorzien 
moeten zijn van een patent op een zegel van f 5:-;-, met uitzondering alleen van die 
personen in de 44e en 45 Artikelen gemeld.

2° dat volgens Art. 44 personen, waarvan het volle dienstbodengeld voldaan word, op 
de jagt medegenomen wordende, kunnen volstaan met een patent van agt stuivers.

3° dat de boerenknechts daaronder niet kunnen worden gerekend, omdat van dezelve 
het volle dienstbodengeld niet word betaald.



4° dat volgens art. 45 personen in eene andere gemeente of district dan waar de jagt 
geregtigd en tot jagen gepatenteerd is, woonachtig zijnde, tot drie toe op de jagt 
medegenomen kunnen worden, mits ieder van hun voorzien zijnde van een patent 
van 2 guldens. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen en extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

als voren, en nummer 39 inhoudende authorisatie en qualificatie op dit bestuur, om de 
door hetzelve voorgedragene omslag van f 560:10:-, ter bestrijding der plaatselijke 
behoeften, jaarlijks op den voet van Art. 18 der publicatie van H.H. Mogenden van den 
20 December 1805 te mogen doen, alsmede te mogen heffen een klappermansgeld 
op den ouden voet, mits het overschot van gemelde heffing worde gestort in de 
dorpskas, en voorts om al het bovenstaande, behoudens nochtans het regt van 
doleantie der gequotiseerden, en nadat daaromtrent uitspraak zal zijn gedaan bij 
parate executie te mogen invorderen. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
14 October 1806, inhoudende aanschrijving om ten spoedigsten een oproeping te 
doen van personen en landlieden gewoon om paarden te behandelen, dezelve aan te 
sporen om zich te engageren als knegts, ten behoeve van den meldtrein der Armee 
van het Koningrijk Holland en hun de verzekering te geven dat hun engagement zich 
niet verder zal uitstrekken dan gedurende deze compagne. 

Dat zij daarvoor zullen genieten 8 stuivers daags, benevens vrije vivres en dat aan 
hun daarenboven bij hunne aankomst bij het Depot een Dukaat als premie zal worden 
uitbetaald, 
alsmede kennisgeving dat er door voormeld bestuur ware goedgevonden om een 
persoon te qualificeren om af te zenden naar de steden en dorpen, daar men 
vooronderstellen kan, dat zich lieden bevinden gewoon om paarden te behandelen, 
ten einde met de Gemeente Besturen over het wel doen slagen en het bespoedigen 
der bovengemelde mesures de nodige schikkingen te maken, doch dat desniettemin 
de Gemeente Bestuuren gehouden blijven om ten spoedigsten aan gemelde 
oproeping enz. te voldoen. Waarop gedelibereerd zijnde, werd geresolveerd zodanige 
oproeping op morgen te doen. 

Intusschen kwam eenige dagen daarna gemelde persoon ook alhier, ten einde 
voorsz. en sprak met de schout, twee leden van het bestuur en de secretaris over het 
wel doen slagen van bovengemelde mesures, hetwelk van dat gevolg was dat aan 
gemelde persoon werd gezegt, dat hij niet behoefde te twijffelen aan de 
welwillendheid van dit bestuur om alles aan te wenden wat mogelijk is om ook in dit 
geval het hunne toe te brengen tot facilitering van de voormelde mesures, om redenen 
hij daaraan scheen te twijffelen. Waarna hij vertrok. 

Vervolgens werd goedgevonden om als het niet anders wil, twee personen te 
krijgen, al ware het met eenige opoffering. Dit bekend geworden zijnde, dienden zich 
aan Jan Barendrecht en Hendrik Wardenier, dewelken ook wierden aangenomen, 
onder deze voorwaarden, dat zij zouden genieten drie dukaten voor een premie. 
Voorts diende zich ook noch aan Gijsbert de Ruiter, denwelke ook wierd aangenomen, 
doch zonder premie. Waarvan aan den inspecteur en chef van het trein bataillon 
Rittner te Delft werd kennis gegeven, en de gemelde personen na verloop van twee 
dagen zich daarna toe begaven. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

4° dat volgens art. 45 personen in eene andere gemeente of district dan waar de jagt 
geregtigd en tot jagen gepatenteerd is, woonachtig zijnde, tot drie toe op de jagt 
medegenomen kunnen worden, mits ieder van hun voorzien zijnde van een patent 
van 2 guldens.

Aangenomen voor notificatie.
Is gelezen en extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 

als voren, en nummer 39 inhoudende authorisatie en qualificatie op dit bestuur, om de 
door hetzelve voorgedragene omslag van f 560:10:-, ter bestrijding der plaatselijke 
behoeften, jaarlijks op den voet van Art. 18 der publicatie van H.H. Mogenden van den 
20 December 1805 te mogen doen, alsmede te mogen heffen een klappermansgeld 
op den ouden voet, mits het overschot van gemelde heffing worde gestort in de 
dorpskas, en voorts om al het bovenstaande, behoudens nochtans het regt van 
doleantie der gequotiseerden, en nadat daaromtrent uitspraak zal zijn gedaan bij 
parate executie te mogen invorderen. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
14 October 1806, inhoudende aanschrijving om ten spoedigsten een oproeping te 
doen van personen en landlieden gewoon om paarden te behandelen, dezelve aan te 
sporen om zich te engageren als knegts, ten behoeve van den meldtrein der Armee 
van het Koningrijk Holland en hun de verzekering te geven dat hun engagement zich 
niet verder zal uitstrekken dan gedurende deze compagne.

Dat zij daarvoor zullen genieten 8 stuivers daags, benevens vrije vivres en dat aan 
hun daarenboven bij hunne aankomst bij het Depot een Dukaat als premie zal worden 
uitbetaald, 
alsmede kennisgeving dat er door voormeld bestuur ware goedgevonden om een 
persoon te qualificeren om af te zenden naar de steden en dorpen, daar men 
vooronderstellen kan, dat zich lieden bevinden gewoon om paarden te behandelen, 
ten einde met de Gemeente Besturen over het wel doen slagen en het bespoedigen 
der bovengemelde mesures de nodige schikkingen te maken, doch dat desniettemin 
de Gemeente Bestuuren gehouden blijven om ten spoedigsten aan gemelde 
oproeping enz. te voldoen. Waarop gedelibereerd zijnde, werd geresolveerd zodanige 
oproeping op morgen te doen.

Intusschen kwam eenige dagen daarna gemelde persoon ook alhier, ten einde 
voorsz. en sprak met de schout, twee leden van het bestuur en de secretaris over het 
wel doen slagen van bovengemelde mesures, hetwelk van dat gevolg was dat aan 
gemelde persoon werd gezegt, dat hij niet behoefde te twijffelen aan de 
welwillendheid van dit bestuur om alles aan te wenden wat mogelijk is om ook in dit 
geval het hunne toe te brengen tot facilitering van de voormelde mesures, om redenen 
hij daaraan scheen te twijffelen. Waarna hij vertrok.

Vervolgens werd goedgevonden om als het niet anders wil, twee personen te 
krijgen, al ware het met eenige opoffering. Dit bekend geworden zijnde, dienden zich 
aan Jan Barendrecht en Hendrik Wardenier, dewelken ook wierden aangenomen, 
onder deze voorwaarden, dat zij zouden genieten drie dukaten voor een premie. 
Voorts diende zich ook noch aan Gijsbert de Ruiter, denwelke ook wierd aangenomen, 
doch zonder premie. Waarvan aan den inspecteur en chef van het trein bataillon 
Rittner te Delft werd kennis gegeven, en de gemelde personen na verloop van twee 
dagen zich daarna toe begaven.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 



17 October 1806, houdende kennisgeving van twee missives, behelzende 
geruststelling omtrent de denkbeelden van zommige, alsof het een en ander, hetwelk 
er gebeurd, moest worden aangemerkt als voorlopers van maatregelen om 
geforceerde dienstneming in te voeren, en voorts aanschrijving dat gemeld bestuur 
vertrouwt en verwacht dat de gemeentebesturen geene middelen onbeproefd zullen 
laten, die eenigzints kunnen strekken om de vrijwillige rekruteering der armee aan te 
moedigen, de geest van voor Vaderland en haardsteden te strijen onder de 
ingezetenen op te wakkeren, en aan te vuren, en alles aan te wenden om de vrijwillige 
krijgsdienst, en mitsdien de daartoe nodige geestdrift op alle mogelijke wijs te 
bevorderen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
31 October 1806 houdende kennisgeving van de desentie (desertie?) van de armee 
van den staat en aanschrijving tot het in het werk stellen der nodige maatregelen tot 
voorkoming van derzelver desertie en het opspeuren van deserteurs. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 4e November 1806, houdende aanschrijving dat ingevolge eene 
missive van den Minister van Binnelandsche Zaken overeenkomstig het besluit van 
Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 27 October I.I. N. 12 de aftreding der 
leden van plaatselijke Besturen bij provisie geen plaats zullen hebben, doch 
daarentegen alle op eene andere wijze ontstane vacatures bij provisie zullen blijven 
onvervuld, ten ware de vervulling daarvan noodzakelijk mocht zijn geoordeeld, in welk 
geval eene gemotiveerde voordragt aan Gemeente Bestuur zal worden ingezonden, 
om daarop naar bevind van zaken te disponeren. Aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, den 17 December 1806. 
H. Pasman schout, T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17 De-
cember 1806, absent van Warendorp en Kranen-
donk. 

De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekend. 

Is in deliberatie gebragt het aanstellen van een dorpsdienaar zonder verwijl om 
redenen de vierschaar van Strijen weigerd een van de dienaren van justitie alhier te 
laten wonen, ten einde als dorpsdienaar mede te ageeren, en werd geresolveerd de 
bode Izaak Overweel, als daartoe geschikt schijnende, voor te stellen, of denzelven op 
redelijk tractement er genegenheid voor heeft. 

Dat aan hem gevraagd zijnde, verzocht hij zich daarop te mogen bedenken. Dit aan 
hem toegestaan zijnde, was het gevolg dat hij het aanneemt, op een tractement van 2 
gulden 's weeks, off 104:-:- in het jaar, op zodanige instructie als hem zal werden ter 
hand gesteld, wordende de secretaris gelast zodanige instructie te ontwerpen. Dit 
gedaan zijnde, werd dezelve met eenige verandering goedgekeurd en door de 
secretaris op zegel geschreven. 

Voorts door den dienaar overgenomen en aan de baillieuw van den lande van 
Strijen ter visie overgegeven, die dezelfde met zijne goedkeuring bekrachtigde. 

Voorts werd na deliberatie geresolveerd om ten overstaan van gecommitteerden uit 

17 October 1806, houdende kennisgeving van twee missives, behelzende 
geruststelling omtrent de denkbeelden van zommige, alsof het een en ander, hetwelk 
er gebeurd, moest worden aangemerkt als voorlopers van maatregelen om 
geforceerde dienstneming in te voeren, en voorts aanschrijving dat gemeld bestuur 
vertrouwt en verwacht dat de gemeentebesturen geene middelen onbeproefd zullen 
laten, die eenigzints kunnen strekken om de vrijwillige rekruteering der armee aan te 
moedigen, de geest van voor Vaderland en haardsteden te strijen onder de 
ingezetenen op te wakkeren, en aan te vuren, en alles aan te wenden om de vrijwillige 
krijgsdienst, en mitsdien de daartoe nodige geestdrift op alle mogelijke wijs te 
bevorderen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
31 October 1806 houdende kennisgeving van de desentie (desertie?) van de armee 
van den staat en aanschrijving tot het in het werk stellen der nodige maatregelen tot 
voorkoming van derzelver desertie en het opspeuren van deserteurs. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 4e November 1806, houdende aanschrijving dat ingevolge eene 
missive van den Minister van Binnelandsche Zaken overeenkomstig het besluit van 
Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 27 October l.l. N. 12 de aftreding der 
leden van plaatselijke Besturen bij provisie geen plaats zullen hebben, doch 
daarentegen alle op eene andere wijze ontstane vacatures bij provisie zullen blijven 
onvervuld, ten ware de vervulling daarvan noodzakelijk mocht zijn geoordeeld, in welk 
geval eene gemotiveerde voordragt aan Gemeente Bestuur zal worden ingezonden, 
om daarop naar bevind van zaken te disponeren. Aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, den 17 December 1806.
H. Pasman schout, T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 17 De-
cember 1806, absent van Warendorp en Kranen-
donk.

De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekend.

Is in deliberatie gebragt het aanstellen van een dorpsdienaar zonder verwijl om 
redenen de vierschaar van Strijen weigerd een van de dienaren van justitie alhier te 
laten wonen, ten einde als dorpsdienaar mede te ageeren, en werd geresolveerd de 
bode Izaak Overweel, als daartoe geschikt schijnende, voor te stellen, of denzelven op 
redelijk tractement er genegenheid voor heeft.

Dat aan hem gevraagd zijnde, verzocht hij zich daarop te mogen bedenken. Dit aan 
hem toegestaan zijnde, was het gevolg dat hij het aanneemt, op een tractement van 2 
gulden 's weeks, of f 104:-:- in het jaar, op zodanige instructie als hem zal werden ter 
hand gesteld, wordende de secretaris gelast zodanige instructie te ontwerpen. Dit 
gedaan zijnde, werd dezelve met eenige verandering goedgekeurd en door de 
secretaris op zegel geschreven.

Voorts door den dienaar overgenomen en aan de baillieuw van den lande van 
Strijen ter visie overgegeven, die dezelfde met zijne goedkeuring bekrachtigde.

Voorts werd na deliberatie geresolveerd om ten overstaan van gecommitteerden uit 



de burgerij ingevolge octroij van den 10 October 1806 eene personele quotisatie uit te 
schrijven, en werd daartoe bepaald donderdag den 18 December 1806 des 
namiddags 5 uren. 

Doch toen niet klaar kunnende komen, resolveerde men om des zaturdags 
daaraanvolgende wederom bij elkanderen te komen, ten einde voorschreve. Dit 
afgelopen zijnde werd het overige gesteld in handen van een commissie, waarna men 
nog nader vergaderde en het uitgeschreven plan resumeerde, arresteerde en 
tekende. 

Voorts werd de bezorging van het drukken der billetten, het invullen van dezelve, en 
het doen ombrengen door de bode opgedragen aan de secretaris, alsmede de 
zitdagen door de schout bepaald op den 17e en 19e Januarij 1807, en de dag van 
doleantie gesteld op donderdag den 15e Januarij 1807 in het Regthuis des namiddags 
van 2 tot 5 uren. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 13 November 1806, inhoudende aanschrijving om met den 
aanvang van den maand December aanstaande een begin te maken met de uitgifte 
der patenten over den jaar 1807. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Departement Holland 
van den 17 November 1806, inhoudende aanschrijving dat de gemeentebesturen 
zullen kunnen volstaan na het eindigen van dit jaar voor 1° april 1807 in te zenden de 
suppletoire lijsten van die patenten welke na het afzenden der lijsten bij het 
voornoemde besluit gerequireerd nog over den jare 1806 zullen zijn verzogt en 
afgegeven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 18e November 1806, inhoudende aanschrijving dat de pogingen, 
ten gevolge van de missive van de Minister van Binne Landsche Zaken van den 13 
october I.I. aangewend tot de recrutering van het Hollandsche artillarij-trein-bataillon 
van dat gelukkig effect zijn geweest, dat het gelegerd getal tot den bediening van den 
trein genoegzaam is. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
den 2e December 1806, inhoudende aanschrijving dat het provisioneel heffen van 
additionele stuivers ter ponde zonder dat dezelve in een geapprobeerd en 
geratificeerd plan van plaatselijke belasting zijn geradiceerd met den 31 December 
aanstaande moeten cesseren. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra houdende aanschrijving dat er in dit departement officieren, onderofficieren en 
corporaals zullen worden gezonden ten einde in hetzelve voor Zijne Majesteits garde 
te recruteren. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, inhoudende aanschrijving dat de boete bij Art. 5 van de ordonnantie op regt 
van klein zegel, wegens alle ongezegelde of niet behoorlijk gezegelde of omgeslagene 
stukken, door de secretarissen worden gepasseerd of uitgegeven, alleen, dat is met 
voorbijgang van dengenen ten wiens behoeve zodanige stukken zijn opgemaakt of 
uitgevaardigt aansprakelijk zijn gesteld, dat alzo ook op zodanige plaatzen, alwaar de 
secretarissen zelve de publieke personen niet zijn, voor wie alle instrumenten worden 
gepasseerd, de boete wegens het niet of onbehoorlijk zegelen door hun evenwel zal 
moeten worden betaald, edoch dat aan dezelve het regt competeerd om, na betaling 

de burgerij ingevolge octroij van den 10 October 1806 eene personele quotisatie uit te 
schrijven, en werd daartoe bepaald donderdag den 18 December 1806 des 
namiddags 5 uren.

Doch toen niet klaar kunnende komen, resolveerde men om des zaturdags 
daaraanvolgende wederom bij elkanderen te komen, ten einde voorschreve. Dit 
afgelopen zijnde werd het overige gesteld in handen van een commissie, waarna men 
nog nader vergaderde en het uitgeschreven plan resumeerde, arresteerde en 
tekende.

Voorts werd de bezorging van het drukken der billetten, het invullen van dezelve, en 
het doen ombrengen door de bode opgedragen aan de secretaris, alsmede de 
zitdagen door de schout bepaald op den 17e en 19e Januarij 1807, en de dag van 
doleantie gesteld op donderdag den 15e Januarij 1807 in het Regthuis des namiddags 
van 2 tot 5 uren.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 13 November 1806, inhoudende aanschrijving om met den 
aanvang van den maand December aanstaande een begin te maken met de uitgifte 
der patenten over den jaar 1807. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het Departement Holland 
van den 17 November 1806, inhoudende aanschrijving dat de gemeentebesturen 
zullen kunnen volstaan na het eindigen van dit jaar voor 1° april 1807 in te zenden de 
suppletoire lijsten van die patenten welke na het afzenden der lijsten bij het 
voornoemde besluit gerequireerd nog over den jare 1806 zullen zijn verzogt en 
afgegeven. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 18e November 1806, inhoudende aanschrijving dat de pogingen, 
ten gevolge van de missive van de Minister van Binne Landsche Zaken van den 13 
october l.l. aangewend tot de recrutering van het Hollandsche artillarij-trein-bataillon 
van dat gelukkig effect zijn geweest, dat het gelegerd getal tot den bediening van den 
trein genoegzaam is. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
den 2e December 1806, inhoudende aanschrijving dat het provisioneel heffen van 
additionele stuivers ter ponde zonder dat dezelve in een geapprobeerd en 
geratificeerd plan van plaatselijke belasting zijn geradiceerd met den 31 December 
aanstaande moeten cesseren. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra houdende aanschrijving dat er in dit departement officieren, onderofficieren en 
corporaals zullen worden gezonden ten einde in hetzelve voor Zijne Majesteits garde 
te recruteren. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
als boven, inhoudende aanschrijving dat de boete bij Art. 5 van de ordonnantie op regt 
van klein zegel, wegens alle ongezegelde of niet behoorlijk gezegelde of omgeslagene 
stukken, door de secretarissen worden gepasseerd of uitgegeven, alleen, dat is met 
voorbijgang van dengenen ten wiens behoeve zodanige stukken zijn opgemaakt of 
uitgevaardigt aansprakelijk zijn gesteld, dat alzo ook op zodanige plaatzen, alwaar de 
secretarissen zelve de publieke personen niet zijn, voor wie alle instrumenten worden 
gepasseerd, de boete wegens het niet of onbehoorlijk zegelen door hun evenwel zal 
moeten worden betaald, edoch dat aan dezelve het regt competeerd om, na betaling 



der boete, denzelven te kunnen verhalen op zodanige publieke persoon of collegie 
waarvoor de instrumenten zijn gepasseerd. Almede aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 21 Januari] 1807. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris. 

Vergadering gehouden den 21 Januari] 
1807. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen en extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 23e December 1806, houdende 
inschrijving dat in het vervolg aan tappers, alsmede slijters, of in dranken 
neringdoende personen, geene acte van patent onder eenige andere benaming dan 
die van tapper mag worden uitgerijkt. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een missive van de president van Sectie van Oorlog, uit den Staats 
Raad gechargeerd, met den portefeuille van oorlog, van den 24 December 1806 No. 
12, houdende benevens dezelve toezending van een exemplaar van de conditien 
waarop Willem van Rijn, de leverantie van vivres en fourages van de fransche troepes 
heeft aangenomen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 30 december 1806, houdende 
aanschrijving om geen actens van patent aan tappers af te geven, dan wanneer zal 
zijn gebleken dat de tapperij, welke zij verlangen te exerceren, werkelijk door de 
tappers in persoon worden uitgeoeffend, en dat zij in het locaal waar dezelve volgens 
hunnen opgave zoude moeten worden geexerceerd ook werkelijk wonen. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van dato 
ut supra houdende aanschrijving, 
1° dat de hengsten alleen tot de paardenfokkerij, en tot niets anders geëmploijeerd 

wordende, behoren te worden gerangschikt onder de tweede klasse en de tweede 
begroting van de ordonnantie op den impost op de paarden, en mitsdien f1:10:-
betalen en 

2° dat de hengstenhouder eigenaartig onder de stalhouders behoord en 
dientengevolge, evenals dezelve behoord gepatenteerd te worden. 

Almede aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemd bestuur van den 

6e Januari] 1807, houdende aanschrijving dat bij de uitgifte der patenten over den ]are 
1807 en volgende ]aren aan zodanige neringdoende lieden, wier patent over een 
vroeger ]aar bereids mogt zijn geviseerd en die alzo ten gevolge daarvan in hunne 
bijzondere bedrijven, beroepen of neringen reeds hebben afgelegd den eed, hun bi] 
de respective ordonnantien der middelen de lande voorgeschreven, van gemelde 
personen niet wederom het doen van eed worde afgevorderd, noch zij worden verpligt 
om de patenten aan den officier van justitie of aan den ontfanger of gaarder hunner 
woonplaats ter visie te vertoonen, mits echter worde gezorgd dat op de aan zodanige 
personen uit te geven patenten worden vermeld, dat de gepatenteerden reeds den 
vereischten eed hebben afgelegd, en hetzelve patent door de daartoe gedesigneerde 
ambtenaren hebben doen visseeren. Aangenomen voor notificatie. 

der boete, denzelven te kunnen verhalen op zodanige publieke persoon of collegie 
waarvoor de instrumenten zijn gepasseerd. Almede aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 21 Januarij 1807.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris.

Vergadering gehouden den 21 Januarij 
1807.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen en extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 

Departementaal Bestuur van Holland van den 23e December 1806, houdende 
inschrijving dat in het vervolg aan tappers, alsmede slijters, of in dranken 
neringdoende personen, geene acte van patent onder eenige andere benaming dan 
die van tapper mag worden uitgerijkt. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een missive van de president van Sectie van Oorlog, uit den Staats 
Raad gechargeerd, met den portefeuille van oorlog, van den 24 December 1806 No. 
12, houdende benevens dezelve toezending van een exemplaar van de conditien 
waarop Willem van Rijn, de leverantie van vivres en fourages van de fransche troepes 
heeft aangenomen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 30 december 1806, houdende 
aanschrijving om geen actens van patent aan tappers af te geven, dan wanneer zal 
zijn gebleken dat de tapperij, welke zij verlangen te exerceren, werkelijk door de 
tappers in persoon worden uitgeoeffend, en dat zij in het locaal waar dezelve volgens 
hunnen opgave zoude moeten worden geexerceerd ook werkelijk wonen. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van dato 
ut supra houdende aanschrijving, 
1° dat de hengsten alleen tot de paardenfokkerij, en tot niets anders geëmploijeerd 

wordende, behoren te worden gerangschikt onder de tweede klasse en de tweede 
begroting van de ordonnantie op den impost op de paarden, en mitsdien f1:10:-
betalen en 

2° dat de hengstenhouder eigenaartig onder de stalhouders behoord en 
dientengevolge, evenals dezelve behoord gepatenteerd te worden. 

Almede aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemd bestuur van den 

6e Januarij 1807, houdende aanschrijving dat bij de uitgifte der patenten over den jare 
1807 en volgende jaren aan zodanige neringdoende lieden, wier patent over een 
vroeger jaar bereids mogt zijn geviseerd en die alzo ten gevolge daarvan in hunne 
bijzondere bedrijven, beroepen of neringen reeds hebben afgelegd den eed, hun bij 
de respective ordonnantien der middelen de lande voorgeschreven, van gemelde 
personen niet wederom het doen van eed worde afgevorderd, noch zij worden verpligt 
om de patenten aan den officier van justitie of aan den ontfanger of gaarder hunner 
woonplaats ter visie te vertoonen, mits echter worde gezorgd dat op de aan zodanige 
personen uit te geven patenten worden vermeld, dat de gepatenteerden reeds den 
vereischten eed hebben afgelegd, en hetzelve patent door de daartoe gedesigneerde 
ambtenaren hebben doen visseeren. Aangenomen voor notificatie.



Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato als 
boven, houdende aanschrijving dat de vermeerdering van manschappen, welke bij 
Zijne Majesteits Regimenten infanterie en jagers staat plaats te hebben, een gebrek 
aan onderofficieren bij dezelve doet ontstaan, en dat uit dien hoofde alle gegageerde 
sergeanten, majoor-sergeanten en korpolaars (korporaals?) worden opgenomen, ten 
einde zich bij een der depots van de korpsen aan te geven om bij dezelve (onder 
genot van een extra beloning) dienst te doen. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemd bestuur van den 
15 Januarij 1807, houdende aanschrijving om te zorgen dat geen transport van 
buskruit hetzij voor 's Lands dienst hetzij voor commerciele belangen plaats hebben, 
zonder 's Konings uitdrukkelijke toestemming op advis van den minister van Oorlog 
gegeven en met in acht neming der nadere voor te schrijven en ter dezer zaak te 
arresteren precautien, hoedanige maatregel mede ten aanzien van alle ladingen 
salpeter zal moeten worden geobserveerd. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
17e Januarij 1807 houdende aanschrijving om zo spoedig mogelijk en uitterlijk met 
den 26e dezer maand aan te leggen, en te openen op zodanige wijze plaatzen en 
gedurende zodanige tijd als volgens de localen gesteldheid der gemeente zal nuttig en 
nodig geoordeel worden, inschrijvingsregisters waarin de ingezetenen zullen kunnen 
intekenen, zodanige giften als zij de ongelukkige stad Leijden in de noodlottige 
omstandigheden waarin dezelve gedompeld is zouden willen toeschikken. Alsmede 
hunne ingezetenen op de nadrukkelijkste wijze aan te moedigen om het hunne 
daaraan toe te brengen. En tot dat einde de nodige orders te moeten stellen dat de 
leraars van alle godsdienstige gezindheden hunne gemeente ernstig aansporen tot 
mildadige deelneming aan in den hulp en bijstand der gemelde stad en ingezetenen, 
en dezelve daartoe aanmoedigen en vermanen. 

Waarop gedelibereerd zijnde werd geresolveerd ten spoedigsten aan dit 
menschlievend oogmerk te beantwoorden en ten dien einde inschrijvingsregisters te 
openen met maandag den 26e Januarij aanstaande en dezelve te leggen op het dorp 
ter secretarie, aan de Wagt bij C. de Bruin en aan de Schenkeldijk bij B. de Kreek, tot 
Zaturdag den le Februarij daaraanvolgende. 

Voorts dat zulks bij publicatie Zondag den 25 Januarij zal worden bekend gemaakt 
en met vermaning van deelneming in de ongelukkige toestand der stad Leijden, en 
eindelijk de predikant dezer gemeente gelasten om de gemeente met de ernstigste 
drangredenen aan te sproren tot mildadige deelneming in den hulp en bijstand der 
gemeente der gemelde stad en ingezetenen, en dezelve daartoe aan te moedigen en 
te vermanen. 

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
18 Januarij 1807 houdende aanschrijving omtrent het herstel van Leijdens ramp op 
den 12e Januarij I.I. dezelve stad overgekomen, om behalve het openen van 
inschrijvingsregisters ook noch aan zodanige ingezetenen, welke door denkbeelden 
van nederigheid en zedigheid, weerhouden konden worden om op de daartoe 
bepaalde opene plaatzen hunne namen te komen inschrijven, gelegenheid te geven 
om hunne giften op eene verborgene wijze te kunnen doen, met geslotene busschen 
aan de huizen der ingezetenen rond te gaan, ter dadelijke inzameling van pecunieele 
bijdragen. 

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd nadat de bepaalde tijd van het leggen 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato als 
boven, houdende aanschrijving dat de vermeerdering van manschappen, welke bij 
Zijne Majesteits Regimenten infanterie en jagers staat plaats te hebben, een gebrek 
aan onderofficieren bij dezelve doet ontstaan, en dat uit dien hoofde alle gegageerde 
sergeanten, majoor-sergeanten en korpolaars (korporaals?) worden opgenomen, ten 
einde zich bij een der depots van de korpsen aan te geven om bij dezelve (onder 
genot van een extra beloning) dienst te doen. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemd bestuur van den 
15 Januarij 1807, houdende aanschrijving om te zorgen dat geen transport van 
buskruit hetzij voor 's Lands dienst hetzij voor commerciele belangen plaats hebben, 
zonder 's Konings uitdrukkelijke toestemming op advis van den minister van Oorlog 
gegeven en met in acht neming der nadere voor te schrijven en ter dezer zaak te 
arresteren precautien, hoedanige maatregel mede ten aanzien van alle ladingen 
salpeter zal moeten worden geobserveerd. Almede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
17e Januarij 1807 houdende aanschrijving om zo spoedig mogelijk en uitterlijk met 
den 26e dezer maand aan te leggen, en te openen op zodanige wijze plaatzen en 
gedurende zodanige tijd als volgens de localen gesteldheid der gemeente zal nuttig en 
nodig geoordeel worden, inschrijvingsregisters waarin de ingezetenen zullen kunnen 
intekenen, zodanige giften als zij de ongelukkige stad Leijden in de noodlottige 
omstandigheden waarin dezelve gedompeld is zouden willen toeschikken. Alsmede 
hunne ingezetenen op de nadrukkelijkste wijze aan te moedigen om het hunne 
daaraan toe te brengen. En tot dat einde de nodige orders te moeten stellen dat de 
leraars van alle godsdienstige gezindheden hunne gemeente ernstig aansporen tot 
mildadige deelneming aan in den hulp en bijstand der gemelde stad en ingezetenen, 
en dezelve daartoe aanmoedigen en vermanen.

Waarop gedelibereerd zijnde werd geresolveerd ten spoedigsten aan dit 
menschlievend oogmerk te beantwoorden en ten dien einde inschrijvingsregisters te 
openen met maandag den 26e Januarij aanstaande en dezelve te leggen op het dorp 
ter secretarie, aan de Wagt bij C. de Bruin en aan de Schenkeldijk bij B. de Kreek, tot 
Zaturdag den 1e Februarij daaraanvolgende.

Voorts dat zulks bij publicatie Zondag den 25 Januarij zal worden bekend gemaakt 
en met vermaning van deelneming in de ongelukkige toestand der stad Leijden, en 
eindelijk de predikant dezer gemeente gelasten om de gemeente met de ernstigste 
drangredenen aan te sproren tot mildadige deelneming in den hulp en bijstand der 
gemeente der gemelde stad en ingezetenen, en dezelve daartoe aan te moedigen en 
te vermanen.

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
18 Januarij 1807 houdende aanschrijving omtrent het herstel van Leijdens ramp op 
den 12e Januarij l.l. dezelve stad overgekomen, om behalve het openen van 
inschrijvingsregisters ook noch aan zodanige ingezetenen, welke door denkbeelden 
van nederigheid en zedigheid, weerhouden konden worden om op de daartoe 
bepaalde opene plaatzen hunne namen te komen inschrijven, gelegenheid te geven 
om hunne giften op eene verborgene wijze te kunnen doen, met geslotene busschen 
aan de huizen der ingezetenen rond te gaan, ter dadelijke inzameling van pecunieele 
bijdragen.

Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd nadat de bepaalde tijd van het leggen 



der inschrijvingsregisters zal verstreken zijn, en een collecte zal werden gedaan aan 
alle de huizen met gesloten bussen, en wel in vijf commissien als twee op het dorp, 
een aan de Wagt, een aan de Schenkeldijk en een in Nieuw Bonaventura, en welke 
commissien zullen werden waargenomen door de schout, de 7 leden van het bestuur, 
de secretaris en de bode. 
Waarna de vergadering scheide. 

Voormelde collecte op Maandag den 2e februarij verrigt en des avonds de 
busschen geopend zijnde, bleek dat er in dezelve gegeven was 	 f 90:9:8 
en in het register ter secretarie ingeschreven 	 f 54:12:- 
tezamen bedragende 	 f 154:1:8 
welke somma ingevolge nadere aanschrijving is overgemaakt aan den ontfanger 
generaal te Dordrecht tegen behoorlijke quitantie. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 18e Februarij 1807. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 18e 
Februarij 1807. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 

het Departement Holland van den 12en Januarij 1807, houdende aanschrijving om 
voor of uitterlijk op de 8 Februarij eerstkomende aan den Raad van Financien voorsz. 
in te zenden eene precise opgave van de uitgegevene patenten. 

De secretaris bericht dat zulks alhier heeft plaats gehad voor het einde van het jaar 
1806, werdende dus dezelve aanschrijving voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 13 Januarij 1807, houdende, dat er 
noch zeer veele Gemeente Besturen nalatig zijn gebleven om aan de Departementale 
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, residerende te Dordrecht, 
opgave te doen de namen van alle de medicine doctoren, heelmeesters, 
vroedvrouwen, &c. welke onder hunne respective jurisdictien wonen en hun bedrijf 
uitoeffenen met aanschrijving aan de zodanige om zulks binnen agt dagen na den 
ontfangst dezes te doen op poene van tot het nemen van andere maatregelen te 
zullen moeten overgaan. Vermits ook hieraan op zijn tijd behoorlijk is voldaan, is 
dezelve mede voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
21 Januarij 1807, houdende aanschrijving om de inschrijvingsregisters voor Leijden 
onder zig te houden, totdat al 't ingeschrevene zal zijn geinkasseerd en vervolgens 
aan welgemeld bestuur in te zenden. 

Om inmiddels op te geven het montant van het ingeschrevene en van het 
ingezamelde, zoo aan de huizen als in de gestelde kisten, als mede al hetgeen in 
papier, geldswaarde hebbende, mogt zijn gefourneerd 
en eindelijk om de gefourneerde penningen tegen behoorlijke quitantie te storten in de 
kas van den generalen ontfanger der middelen te Lande, en van het montant der 
alzoo gedeponeerde gelden, insgelijk aangemeld bestuur kennis te geven. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van den 

der inschrijvingsregisters zal verstreken zijn, en een collecte zal werden gedaan aan 
alle de huizen met gesloten bussen, en wel in vijf commissien als twee op het dorp, 
een aan de Wagt, een aan de Schenkeldijk en een in Nieuw Bonaventura, en welke 
commissien zullen werden waargenomen door de schout, de 7 leden van het bestuur, 
de secretaris en de bode. 
Waarna de vergadering scheide.

Voormelde collecte op Maandag den 2e februarij verrigt en des avonds de 
busschen geopend zijnde, bleek dat er in dezelve gegeven was  f 90:9:8 
en in het register ter secretarie ingeschreven f 54:12:-
tezamen bedragende f 154:1:8 
welke somma ingevolge nadere aanschrijving is overgemaakt aan den ontfanger 
generaal te Dordrecht tegen behoorlijke quitantie.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 18e Februarij 1807.
H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 18e 
Februarij 1807.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Finantien in 

het Departement Holland van den 12en Januarij 1807, houdende aanschrijving om 
voor of uitterlijk op de 8 Februarij eerstkomende aan den Raad van Financien voorsz. 
in te zenden eene precise opgave van de uitgegevene patenten.

De secretaris bericht dat zulks alhier heeft plaats gehad voor het einde van het jaar 
1806, werdende dus dezelve aanschrijving voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het
Departementaal Bestuur van Holland van den 13 Januarij 1807, houdende, dat er 
noch zeer veele Gemeente Besturen nalatig zijn gebleven om aan de Departementale 
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, residerende te Dordrecht, 
opgave te doen de namen van alle de medicine doctoren, heelmeesters, 
vroedvrouwen, &c. welke onder hunne respective jurisdictien wonen en hun bedrijf 
uitoeffenen met aanschrijving aan de zodanige om zulks binnen agt dagen na den 
ontfangst dezes te doen op poene van tot het nemen van andere maatregelen te 
zullen moeten overgaan. Vermits ook hieraan op zijn tijd behoorlijk is voldaan, is 
dezelve mede voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voormeld bestuur van den 
21 Januarij 1807, houdende aanschrijving om de inschrijvingsregisters voor Leijden 
onder zig te houden, totdat al 't ingeschrevene zal zijn geinkasseerd en vervolgens 
aan welgemeld bestuur in te zenden.

Om inmiddels op te geven het montant van het ingeschrevene en van het 
ingezamelde, zoo aan de huizen als in de gestelde kisten, als mede al hetgeen in 
papier, geldswaarde hebbende, mogt zijn gefourneerd
en eindelijk om de gefourneerde penningen tegen behoorlijke quitantie te storten in de 
kas van den generalen ontfanger der middelen te Lande, en van het montant der 
alzoo gedeponeerde gelden, insgelijk aangemeld bestuur kennis te geven. 
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van den 



27 Januari] 1807, houdende aanschrijving om geene notificatien en publicatien te 
emaneeren, of resolutien te nemen, welker inhoud of tegen de wetten van den Lande 
strijden, of daaraan eene explicatie of interpretatie geven, welke de algemene wet 
drukkender maken kan, en zich te wachten in dezen de perken van hunnen macht te 
overschrijden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de commissaris tot het werk der verponding in het 
ressort Dordrecht, arrondissement Oudbei]erland, van 2 Februarij 1807 inhoudende 
verzoek om aan hem op te geven de ligging en strekking der landerijen onder deze 
jurisdictie gelegen, en in het bijzonder derzelver massale groote alsmede de qualiteit, 
zoort, waarde, wijze van bebouwing en beplanting en dergelijke, zijnde daarbij 
gevoegd een moedel van een tabel ten einde ingevuld te kunnen worden. 
Aangenomen zo veel mogelijk daaraan te beantwoorden. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departemetaal Bestuur 
van Holland van den 3 Februari] 1807, houdende aanschrijving om voor zoverre in 
ieder gemeente eenige officieren mogten woonachtig zi]n of zich aldaar werkelijk 
ophouden aan voormeld bestuur ten spoedigsten op te geven de namen en de 
ouderdom van dezelve, alsmede den rang en qualiteit welke zi] bekleden, het wapen 
waarbij zi] gediend en van het gedrag hetwelk dat zi] gedurende hun inwoning of 
verblijf gehouden hebben. Vermits zodanige officieren zich alhier niet bevinden is deze 
aanschrijving voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
den 3 Februari] 1807, houdende aanschrijving om speciaal coupons alsmede het 
papier, geldswaarde hebbende, hetwelk ten behoeve der stad Lei]den zal zi]n 
gefourneerd, met de daartoe behorende lijsten te adresseren aan de commissie uit 
het Departementaal Bestuur van Holland betrekkelijk de inzameling voor de stad 
Lei]den in den Haag residerende, Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
5e februari] 1807, houdende aanschrijving dat alle plaatselijke regtbanken, gelijk ook 
de Gemeente Besturen, zullen blijven continueren, op de actueelen voet, totdat eene 
aanstaande organisatie overeenkomstig den constitutionele wetten ten dezen aanzien 
zal geregeld zi]n. 

Dat er in die collegien provisioneel geene periodieke aftreding van leden zal plaats 
hebben en dat over zulke der daarin thans fungeerende leden tot nadere ordre 
worden gecontinueerd. 

Dat de thans vaceerende plaatzen mitsgaders die nog zullen openvallen, echter op 
den tot nu toe gebruikelijken voet en wijze werden vervuld tot den tijd der nieuwe 
organisatie en eindelijk dat de inhoud van Art. 2 niet toepasselijk zal zi]n op de 
gevallen waarin reeds nieuwe benoemingen zijn geschied. Mede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato 5 
Februari] 1807, houdende aanschrijving om ingevolge Art. 7 en 16 van de ordonnantie 
op het bestiaal vast gesteld, slagters en vleeschhouwers gezamentli]k te considereren 
als zodanigen die runderen, kalveren of schapen slagten of doen slagten om het 
vleesch daarvan aan anderen in het klein te verkopen, en wijders om als slagters 
alleen aan te merken alle degenen die alleen voor andere beesten slagten, zonder 
zelve eenige nering in geslagt vleesch of spek te doen, en van zulks voor beide deze 
bedrijven de patenten te doen vervaardigen en uitreiken, en wel den eerste volgens 

27 Januarij 1807, houdende aanschrijving om geene notificatien en publicatien te 
emaneeren, of resolutien te nemen, welker inhoud of tegen de wetten van den Lande 
strijden, of daaraan eene explicatie of interpretatie geven, welke de algemene wet 
drukkender maken kan, en zich te wachten in dezen de perken van hunnen macht te 
overschrijden. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de commissaris tot het werk der verponding in het 
ressort Dordrecht, arrondissement Oudbeijerland, van 2 Februarij 1807 inhoudende 
verzoek om aan hem op te geven de ligging en strekking der landerijen onder deze 
jurisdictie gelegen, en in het bijzonder derzelver massale groote alsmede de qualiteit, 
zoort, waarde, wijze van bebouwing en beplanting en dergelijke, zijnde daarbij 
gevoegd een moedel van een tabel ten einde ingevuld te kunnen worden. 
Aangenomen zo veel mogelijk daaraan te beantwoorden.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departemetaal Bestuur 
van Holland van den 3 Februarij 1807, houdende aanschrijving om voor zoverre in 
ieder gemeente eenige officieren mogten woonachtig zijn of zich aldaar werkelijk 
ophouden aan voormeld bestuur ten spoedigsten op te geven de namen en de 
ouderdom van dezelve, alsmede den rang en qualiteit welke zij bekleden, het wapen 
waarbij zij gediend en van het gedrag hetwelk dat zij gedurende hun inwoning of 
verblijf gehouden hebben. Vermits zodanige officieren zich alhier niet bevinden is deze 
aanschrijving voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het voormeld bestuur van 
den 3 Februarij 1807, houdende aanschrijving om speciaal coupons alsmede het 
papier, geldswaarde hebbende, hetwelk ten behoeve der stad Leijden zal zijn 
gefourneerd, met de daartoe behorende lijsten te adresseren aan de commissie uit 
het Departementaal Bestuur van Holland betrekkelijk de inzameling voor de stad 
Leijden in den Haag residerende, Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 
5e februarij 1807, houdende aanschrijving dat alle plaatselijke regtbanken, gelijk ook 
de Gemeente Besturen, zullen blijven continueren, op de actueelen voet, totdat eene 
aanstaande organisatie overeenkomstig den constitutionele wetten ten dezen aanzien 
zal geregeld zijn.

Dat er in die collegien provisioneel geene periodieke aftreding van leden zal plaats 
hebben en dat over zulke der daarin thans fungeerende leden tot nadere ordre 
worden gecontinueerd.

Dat de thans vaceerende plaatzen mitsgaders die nog zullen openvallen, echter op 
den tot nu toe gebruikelijken voet en wijze werden vervuld tot den tijd der nieuwe 
organisatie en eindelijk dat de inhoud van Art. 2 niet toepasselijk zal zijn op de 
gevallen waarin reeds nieuwe benoemingen zijn geschied. Mede aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato 5 
Februarij 1807, houdende aanschrijving om ingevolge Art. 7 en 16 van de ordonnantie 
op het bestiaal vast gesteld, slagters en vleeschhouwers gezamentlijk te considereren 
als zodanigen die runderen, kalveren of schapen slagten of doen slagten om het 
vleesch daarvan aan anderen in het klein te verkopen, en wijders om als slagters 
alleen aan te merken alle degenen die alleen voor andere beesten slagten, zonder 
zelve eenige nering in geslagt vleesch of spek te doen, en van zulks voor beide deze 
bedrijven de patenten te doen vervaardigen en uitreiken, en wel den eerste volgens 



den 4e en 5e en 6e klasse en de tweede volgens de 8e klasse van de tweede afdeling 
van de ordonnantie op het middel der patenten. 
Aangenomen zich daarna ook zooals tot dusverre gedaan is verder te gedragen 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur dato ut 
supra houdende aanschrijving om binnen den tijd van agt dagen na de receptie aan 
de commissie tot de zaken van de politie en justitie uit het Departementaal Bestuur 
van Holland in te zenden de beantwoording der navolgende vraagpoincten: 
10 of alhier ook zijn een of meerder buskruidmagazijnen, kruidtorens of 

kruidmakerijen, zo ja waar en op welk eene distantie. 
2° of op of aan dezelve een of meerdere perzonen met der woon en dus met hunne 

hushoudingen zich bevinden. 
3° welke de maatregelen van precautie zijn, die bij het verwerken, afladen en 

verzenden van kruid worden geobzerveerd. 
4° of en welke precautien er worden te werk gesteld bij het inkomen, doorrijden of 

doorvaren van schuiten of wagens met kruid, salpeter of andere brandstoffen van 
oorlog geladen. 

5° of en hoe de visitatien van zeeschepen, welke altijd zekeren quantiteit buskruid in 
hebben geschiede, en of die quantiteit gedurende derzelver verblijf op de rhede of 
in de havens veilig geborgen wordt en 

6° wat ten opzichte van dat alles of meerder tot volkomene veiligheid of verzekering 
(voorzover menschelijke voorzieningen daartoe kunnen contribueren) van het 
dierbaar leven en de bezittingen der goede ingezetenen, hetzij plaatselijk onder 
approbatie van of hetzij in hetzij directelijk op hoog gezag zouden kunnen en 
behoren te worden daargesteld. 

Aangenomen daaraan te zullen voldoen, wordende de secretaris daartoe gelast. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 

10 Februarij 1807, inhoudende aanschrijving omme geen onderscheid te maken 
tusschen de joden en andere ingezetenen van het rijk, maar dezelve op eene gelijke 
voet te behandelen in den plaatselijken gewapenden burgerdienst. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato 
utsupra, houdende dat alle zodanige ambtenaren die, slegts eenigzints vallen in de 
termen van paragraaph 32 der ordonnantie op het klein zegel en aan wien tot nu toe 
geen acte of commissie overeenkomstig gemelde art. op behoorlijk zegel geschreven, 
is uitgereikt, zullen verpligt zijn voor den laatsten Februarij dezes jaars in te zenden 
een gewoon zegel wegens de tractementen of emolumenten of Een van beiden door 
hun over den jare 1806 genoten. Aangenomen voor notificatie. 

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent 
den 18 Maart 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Maart 1807, absent Kranendonk en van 
Warendorp. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 

van Holland van den 10 Februarij 1807, houdende aanschrijving van een koninklijk 

den 4e en 5e en 6e klasse en de tweede volgens de 8e klasse van de tweede afdeling 
van de ordonnantie op het middel der patenten. 
Aangenomen zich daarna ook zooals tot dusverre gedaan is verder te gedragen

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur dato ut 
supra houdende aanschrijving om binnen den tijd van agt dagen na de receptie aan 
de commissie tot de zaken van de politie en justitie uit het Departementaal Bestuur 
van Holland in te zenden de beantwoording der navolgende vraagpoincten:
1° of alhier ook zijn een of meerder buskruidmagazijnen, kruidtorens of 

kruidmakerijen, zo ja waar en op welk eene distantie.
2° of op of aan dezelve een of meerdere perzonen met der woon en dus met hunne 

hushoudingen zich bevinden.
3° welke de maatregelen van precautie zijn, die bij het verwerken, afladen  en 

verzenden van kruid worden geobzerveerd.
4° of en welke precautien er worden te werk gesteld bij het inkomen, doorrijden of 

doorvaren van schuiten of wagens met kruid, salpeter of andere brandstoffen van 
oorlog geladen.

5° of en hoe de visitatien van zeeschepen, welke altijd zekeren quantiteit buskruid in 
hebben geschiede, en of die quantiteit gedurende derzelver verblijf op de rhede of 
in de havens veilig geborgen wordt en

6° wat ten opzichte van dat alles of meerder tot volkomene veiligheid of verzekering 
(voorzover menschelijke voorzieningen daartoe kunnen contribueren) van het 
dierbaar leven en de bezittingen der goede ingezetenen, hetzij plaatselijk onder 
approbatie van of hetzij in hetzij directelijk op hoog gezag zouden kunnen en 
behoren te worden daargesteld. 

Aangenomen daaraan te zullen voldoen, wordende de secretaris daartoe gelast.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van den 

10 Februarij 1807, inhoudende aanschrijving omme geen onderscheid te maken 
tusschen de joden en andere ingezetenen van het rijk, maar dezelve op eene gelijke 
voet te behandelen in den plaatselijken gewapenden burgerdienst. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van gemeld bestuur van dato
utsupra, houdende dat alle zodanige ambtenaren die, slegts eenigzints vallen in de 
termen van paragraaph 32 der ordonnantie op het klein zegel en aan wien tot nu toe 
geen acte of commissie overeenkomstig gemelde art. op behoorlijk zegel geschreven, 
is uitgereikt, zullen verpligt zijn voor den laatsten Februarij dezes jaars in te zenden 
een gewoon zegel wegens de tractementen of emolumenten of Een van beiden door 
hun over den jare 1806 genoten. Aangenomen voor notificatie.

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent 
den 18 Maart 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Maart 1807, absent Kranendonk en van 
Warendorp.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 

van Holland van den 10 Februarij 1807, houdende aanschrijving van een koninklijk 



besluit van den 4 tevoren, dat gene tractementen van onderscheide civile of militaire 
posten gelijkelijk kunnen worden genoten, dat degeene welke die posten bekleed het 
hoogste tractement zal behouden en voor de helft der overige jouisseeren. Hiervan 
echter uitgezonderd die aan 's Konings civile of militaire huis zijn geattacheerd, alsook 
de kolonels-generaal welke het tractement van die charge nevens dat van hunne 
militairen rang zullen genieten. Aangenomen voor notificatie. 

Is geresolveerd de persoon dewelke zig bij het Bestuur heeft geadresseerd met 
verzoek om vrijheid van inwoning ten einde als fransch kostschoolhouder alhier te 
ageren, aan te schrijven, dat hem de inwoning word toegestaan en daarvan dus kan 
gebruik maken, als het hem gelieft, doch dat hij geen staat behoeft te maken op 
eenige subsidie uit 's dorps kas. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van dato 12 Februarij 1807, inhoudende dat niemand van de belasting op 
het patent is vrijgesteld, dan diegenen welk speciaal in het 8 Art. van de ordonnantie 
op dat middel zijn vermeld. 
Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van den raad van Financien in het Departement Holland van 
den 16 Februarij 1807, houdende om voor den 1 April aanstaande aan de raad voorn. 
in te zenden een reglement van het ponteveer alhier. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 18 Februarij 1807, inhoudende een koninglijk decreet van den 
10e, bevorens dat door de Roomsch Katholijke ingezetenen of tot een ander 
godsdienstig genoodschap behorende, niet zullen mogen worden begrepen in 
belastingen wegens onkosten aan de kerkgebouwen en de pastoriehuizen der 
predikanten van den gereformeerde godsdienst, en voorts dat de publieke inkomsten, 
bestemd tot onderhoud der armen, verdeeld moeten worden onder alle de inwoners, 
geëvenredigd naar hunne behoeften, zonder acht te slaan op de godsdienst welke zij 
beleiden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra, houdende aanschrijving om ten spoedigsten immers binnen agt dagen na 
den receptie dezes, toe te zenden de originele leggers van de landmaten welke onder 
dit bestuur berusten. Vermits zodanige leggers hier niet zijn, is deze aanschrijving voor 
notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van Financien in 
het Departement Holland van 23 Februarij 1807, houdende eenige mesures tot het 
doen aanzuiveren der achterstallen op de anticipatie der verponding over het jaar 
1806 uitgeschrevene publicatie van den 9 october deszelven jaar. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 24 Februarij 1807, houdende een decreet van den koning 
waarbij word bepaald dat het genot van tractementen van onderscheidene civile of 
militaire posten met den 1 April aanstaande zal worden geexecuteerd en dat hetzelve 
van geen applicatie zal zijn op zodanige personen die minder dan f 3000:-:- 's jaars 
genieten. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van den 
26 Februarij 1807, houdende aanschrijving om ingeval van brand, of eenig ander 

besluit van den 4 tevoren, dat gene tractementen van onderscheide civile of militaire 
posten gelijkelijk kunnen worden genoten, dat degeene welke die posten bekleed het 
hoogste tractement zal behouden en voor de helft der overige jouisseeren. Hiervan 
echter uitgezonderd die aan 's Konings civile of militaire huis zijn geattacheerd, alsook 
de kolonels-generaal welke het tractement van die charge nevens dat van hunne 
militairen rang zullen genieten. Aangenomen voor notificatie.

Is geresolveerd de persoon dewelke zig bij het Bestuur heeft geadresseerd met 
verzoek om vrijheid van inwoning ten einde als fransch kostschoolhouder alhier te 
ageren, aan te schrijven, dat hem de inwoning word toegestaan en daarvan dus kan 
gebruik maken, als het hem gelieft, doch dat hij geen staat behoeft te maken op 
eenige subsidie uit 's dorps kas.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van dato 12 Februarij 1807, inhoudende dat niemand van de belasting op 
het patent is vrijgesteld, dan diegenen welk speciaal in het 8 Art. van de ordonnantie 
op dat middel zijn vermeld. 
Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van den raad van Financien in het Departement Holland van 
den 16 Februarij 1807, houdende om voor den 1 April aanstaande aan de raad voorn. 
in te zenden een reglement van het ponteveer alhier. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 18 Februarij 1807, inhoudende een koninglijk decreet van den 
10e, bevorens dat door de Roomsch Katholijke ingezetenen of tot een ander 
godsdienstig genoodschap behorende, niet zullen mogen worden begrepen in 
belastingen wegens onkosten aan de kerkgebouwen en de pastoriehuizen der 
predikanten van den gereformeerde godsdienst, en voorts dat de publieke inkomsten, 
bestemd tot onderhoud der armen, verdeeld moeten worden onder alle de inwoners, 
geëvenredigd naar hunne behoeften, zonder acht te slaan op de godsdienst welke zij 
beleiden. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra, houdende aanschrijving om ten spoedigsten immers binnen agt dagen na 
den receptie dezes, toe te zenden de originele leggers van de landmaten welke onder 
dit bestuur berusten. Vermits zodanige leggers hier niet zijn, is deze aanschrijving voor 
notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van Financien in 
het Departement Holland van 23 Februarij 1807, houdende eenige mesures tot het 
doen aanzuiveren der achterstallen op de anticipatie der verponding over het jaar 
1806 uitgeschrevene publicatie van den 9 october deszelven jaar. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 24 Februarij 1807, houdende een decreet van den koning 
waarbij word bepaald dat het genot van tractementen van onderscheidene civile of 
militaire posten met den 1 April aanstaande zal worden geexecuteerd en dat hetzelve 
van geen applicatie zal zijn op zodanige personen die minder dan ƒ 3000:-:- 's jaars 
genieten. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld Bestuur van den 
26 Februarij 1807, houdende aanschrijving om ingeval van brand, of eenig ander 



extraordinair ongeval, daarvan onverwijld kennis te geven aan het Ministerie van 
Binnelandsche Zaken, als mede aan het Departementaal Bestuur. Aangenomen zich 
daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van Fiancien in 
het Departement Holland van den 5 Maart 1807 betreklijk de executie van het laatste 
gedeelte van Art. 5 der ordonnantie op het middel van het patent. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 10 maart 1807, houdende aanschrijving 
dat aan de Ministers en alle andere autoriteiten hoe ook genaamd, word verboden 
zich ten aanzien van hunne ondergeschikten te bedienen van het formulier waarvan 
Zijne Majesteit zich bedient, bestaande in de woorden "waarmede wij u bevelen in de 
Heilige bescherming Godes", alsmede dat de onderscheide administratien of 
geëmploijeerden, wanneer zij zich aan de Ministers of groot Officiren adresseren 
zullen hen den titel moeten geven van Hoogedele Gestrenge Heer en in het vervolg 
hunner brieven en op het adres die van Excellentie. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra, houdende bepaling omtrent de costumen der onderscheide autoriteiten. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra houdende nadere enterpretatie van des Konings decreet van den 2 Februarij 
I.I. nummer 27 en wel speciaal het opzicht tot de uitgifte der patenten, welke door het 
gehele rijk op een en dezelve hoogte worden betaald. Mede aangenomen voor 
notificatie. Waarna de vergadering scheide. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15 April 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 April 1807. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is in deliberatie gebragt het voorstel van P. Naaktgeboren, voor enige tijd gedaan, 

omtrent het opbrengen van musschekoppen, en geresolveerd een publicatie te doen 
dat van ieder mus of musschekop, hetzij kaal of gevederd, welke bij den schout 
gebracht word, zal moeten worden betaald een duit, wordende de secretaris gelast 
dezelve publicatie te laten doen. 

Is geresolveerd een balie te zetten 't einde de Rijkestraat en de schout verzogt de 
timmerman Bongers zulks te laten doen. 

Is geresolveerd een publicatie te doen, dat een ieder die een reglement van de 
schippers verkiest te hebben, hetzelve kan bekomen bij de secretaris tegen betaling 
van een schelling per exemplaar. 

Is geresolveerd aan de voordeur van het schoolhuis een steenen dorpel te leggen 
en het kozijn te repareren. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 12e maart 1807, houdende 
aanschrijving 
1° om aan de opziender van het middel van de turf in het Departement de opzieners 

extraordinair ongeval, daarvan onverwijld kennis te geven aan het Ministerie van 
Binnelandsche Zaken, als mede aan het Departementaal Bestuur. Aangenomen zich 
daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den raad van Fiancien in 
het Departement Holland van den 5 Maart 1807 betreklijk de executie van het laatste 
gedeelte van Art. 5 der ordonnantie op het middel van het patent. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 10 maart 1807, houdende aanschrijving 
dat aan de Ministers en alle andere autoriteiten hoe ook genaamd, word verboden 
zich ten aanzien van hunne ondergeschikten te bedienen van het formulier waarvan 
Zijne Majesteit zich bedient, bestaande in de woorden "waarmede wij u bevelen in de 
Heilige bescherming Godes", alsmede dat de onderscheide administratien of 
geëmploijeerden, wanneer zij zich aan de Ministers of groot Officiren adresseren 
zullen hen den titel moeten geven van Hoogedele Gestrenge Heer en in het vervolg 
hunner brieven en op het adres die van Excellentie. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra, houdende bepaling omtrent de costumen der onderscheide autoriteiten. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormeld bestuur van dato 
utsupra houdende nadere enterpretatie van des Konings decreet van den 2 Februarij 
l.l. nummer 27 en wel speciaal het opzicht tot de uitgifte der patenten, welke door het 
gehele rijk op een en dezelve hoogte worden betaald. Mede aangenomen voor 
notificatie. Waarna de vergadering scheide.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 15 April 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
15 April 1807.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is in deliberatie gebragt het voorstel van P. Naaktgeboren, voor enige tijd gedaan, 

omtrent het opbrengen van musschekoppen, en geresolveerd een publicatie te doen 
dat van ieder mus of musschekop, hetzij kaal of gevederd, welke bij den schout 
gebracht word, zal moeten worden betaald een duit, wordende de secretaris gelast 
dezelve publicatie te laten doen.

Is geresolveerd een balie te zetten 't einde de Rijkestraat en de schout verzogt de 
timmerman Bongers zulks te laten doen.

Is geresolveerd een publicatie te doen, dat een ieder die een reglement van de 
schippers verkiest te hebben, hetzelve kan bekomen bij de secretaris tegen betaling 
van een schelling per exemplaar.

Is geresolveerd aan de voordeur van het schoolhuis een steenen dorpel te leggen 
en het kozijn te repareren.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 12e maart 1807, houdende 
aanschrijving 
1° om aan de opziender van het middel van de turf in het Departement de opzieners 



der ressorten en laatstelijk aan den ontvanger of gaarders van dit middel in hun 
ledendistrict zo dikwils als deze zulks zullen verzoeken inzage en visie te geven van 
zodanig register van het lastgeld van den turf of andere plaatselijke lasten of 
voorzieningen op de verveening, als bij de Gemeente Besturen of wel derzelver 
secretaris-generaal worden gehouden 

2° om aan de turftonders of turftonsters in hunne repective districten te gelasten zo 
dikwijls als een der hier voren opgenoemde ambtenaren zulks van hun zullen 
requireren ten kosten van ongelijk, of wel van hun die dezelve emploijeeren, met 
een beh000rlijk geijkte den turf te tonnen, welke hun zal worden aangewezen en 
het bedrag van dien op den eed bij den aanvang hunner bediening gedaan op te 
geven. 

Aangenomen voor notificatie. 
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormelde gedeputeerden 

van den 17 Maart 1807 inhoudende een extract uit het register der besluiten van de 
Minister van Financien van Zijne Majesteit den koning van den 6e tevoren N. 48, 
behelzende dat de ontfangers en gaarders der middelen te lande kunnen volstaan met 
aan de Gemeente Besturen voor welke zij de additionele stuivers te ponde hebben 
geincasseerd, maandelijks en jaarlijks over te leggen een staat houdende een globale 
opgave der rendementen van ieder middel waarvan gemelde additionele stuivers zijn 
geheven. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemde gedeputeerden 
van de 19 maart 1807, houdende aanschrijving aan alle Gemeente Besturen om 
zoveel in hun is, mede te werken ten einde 's Konings armee zich eerlang bevinden op 
die sterkte waarop Zijne Majesteit dezelve begeert, en tot dat einde de middelen, 
welke bereids met een aanvanklijk succes zijn bij de hand genomen, op de 
krachtdadigste wijze voort te zetten, de zugt tot eenen gewillige en talrijke toetreding 
tot den militairen stand aan te moedigen, en zonodig te doen herleven, en eindelijk 
alles toe te brengen hetgeen zoude kunnen dienen tot bevordering en executie van 's 
Konings beschikkingen ter beveiliging des Vaderlands in de omstandigheden en 
betrekkingen waarin hetzelve zich geplaatst ziet. 
Almede aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide 

Den 2e Meij de vergadering bijeen zijnde om de brandschouw te drijven ging 
men daartoe over, en eenige breuken gevonden hebbende, werd de herschouw 
bepaald op Zaturdag den 16 meij 1807 des namiddags 4 uren. 

Des namiddags werden de brandspuiten geprobeerd en alles liep in ordre af. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 
20e Meij 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Meij 
1807, absent van Strijen, Verijp, Naaktgeboren & 
Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 21 April 1807, houdende aanschrijving 
hoe en op welke wijze de attestatien der vita en de morte van gepensioneerde of 

der ressorten en laatstelijk aan den ontvanger of gaarders van dit middel in hun 
ledendistrict zo dikwils als deze zulks zullen verzoeken inzage en visie te geven van 
zodanig register van het lastgeld van den turf of andere plaatselijke lasten of 
voorzieningen op de verveening, als bij de Gemeente Besturen of wel derzelver 
secretaris-generaal worden gehouden

2° om aan de turftonders of turftonsters in hunne repective districten te gelasten zo 
dikwijls als een der hier voren opgenoemde ambtenaren zulks van hun zullen 
requireren ten kosten van ongelijk, of wel van hun die dezelve emploijeeren, met 
een behooorlijk geijkte den turf te tonnen, welke hun zal worden aangewezen en 
het bedrag van dien op den eed bij den aanvang hunner bediening gedaan op te 
geven.

Aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der besluiten van voormelde gedeputeerden 

van den 17 Maart 1807 inhoudende een extract uit het register der besluiten van de 
Minister van Financien van Zijne Majesteit den koning van den 6e tevoren N. 48, 
behelzende dat de ontfangers en gaarders der middelen te lande kunnen volstaan met 
aan de Gemeente Besturen voor welke zij de additionele stuivers te ponde hebben 
geincasseerd, maandelijks en jaarlijks over te leggen een staat houdende een globale 
opgave der rendementen van ieder middel waarvan gemelde additionele stuivers zijn 
geheven. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van genoemde gedeputeerden 
van de 19 maart 1807, houdende aanschrijving aan alle Gemeente Besturen om 
zoveel in hun is, mede te werken ten einde 's Konings armee zich eerlang bevinden op 
die sterkte waarop Zijne Majesteit dezelve begeert, en tot dat einde de middelen, 
welke bereids met een aanvanklijk succes zijn bij de hand genomen, op de 
krachtdadigste wijze voort te zetten, de zugt tot eenen gewillige en talrijke toetreding 
tot den militairen stand aan te moedigen, en zonodig te doen herleven, en eindelijk 
alles toe te brengen hetgeen zoude kunnen dienen tot bevordering en executie van 's 
Konings beschikkingen ter beveiliging des Vaderlands in de omstandigheden en 
betrekkingen waarin hetzelve zich geplaatst ziet.
Almede aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide

Den 2e Meij de vergadering bijeen zijnde om de brandschouw te drijven ging 
men daartoe over, en eenige breuken gevonden hebbende, werd de herschouw 
bepaald op Zaturdag den 16 meij 1807 des namiddags 4 uren.

Des namiddags werden de brandspuiten geprobeerd en alles liep in ordre af. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 
20e Meij 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Meij 
1807, absent van Strijen, Verijp, Naaktgeboren & 
Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden van het 
Departementaal Bestuur van Holland van den 21 April 1807, houdende aanschrijving 
hoe en op welke wijze de attestatien der vita en de  morte van gepensioneerde of 



gegageerde militairen in het gevolg door de Gemeente Besturen moeten worden 
ingericht, met toezending van eenige formulieren alsmede de wijze op welke het 
verleenen der voorsz. attestatien moet plaats hebben, alsmede de dispositien 
betreffende het gebruik van het klein zegel op de attestatien de vita van 
gepensioneerden en gegageerden. Aangenomen zich bij voorkomende gevallen 
daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voorm. bestuur van dato 
utsupra houdende aanschrijving dat de respective secretarissen of andere publieke 
personen bij welke in gevolge Art. 60 en 61 der ordonnantie op het middel van het 
klein zegel van dato 28 November 1805, het transport en de registratie geschied van 
alle overgang van eigendom of reëel regt van successie proflucerende verpligt en 
gelast worden om alle drie maanden aanvankelijk met ultimo Maart I.I. aan de 
commissaris tot het werk der verponding van het arrondissement in te zenden eene 
accurate door hun ondertekende lijst van alle de transporten en registratien door hun 
gedurende de afgelopene drie maanden gedaan. Waarop gedelibereerd zijnde werd 
de secretaris gelast zich daarna stiptelijk te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
voormeld bestuur van den 23 Meij 1807 inhoudende de aanschrijving omtrent de te 
nemen maatregelen tot het opsporen en aanhouden der fransche conscrits welke zig 
op het grondgebied van dit rijk zouden hebben gerefugieerd. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
voormeld bestuur van dato utsputra, houdende aanschrijving tot het stellen der nodige 
ordres tegen het verspreiden van verontrustende tijdingen. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie van 
Holland van den 11e Meij 1807, houdende kennisgeving van het noodlottig afsterven 
van zijne koninglijke Hoogheid, den beminden en veel belovenden prins Napoleon 
Carel, oudste zoon des konings ten gevolge eener ziekte van weinige dagen in den 
avond van den 5e dezer maand omtrent de klokke tien uren. Aangenomen voor 
notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 
17e Junij 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e Junij 
1807, absent van Strijen, Verijp, Naaktgeboren en 
Kranendonk. 

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

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 14e Meij 1807 inhoudende dat de Gemeente Besturen ieder in 
zijnen zullen hebben zorg te dragen om geene verhinderingen in het transport van 
goederen voor den dienst van Zijne Majesteit toe te brengen, gelijk laatst door den 
Raad der stad Zwolle heeft plaats gehad. Aangenomen zich daarna te zullen 
gedragen. 

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 

gegageerde militairen in het gevolg door de Gemeente Besturen moeten worden 
ingericht, met toezending van eenige formulieren alsmede de wijze op welke het 
verleenen der voorsz. attestatien moet plaats hebben, alsmede de dispositien 
betreffende het gebruik van het klein zegel op de attestatien de vita van 
gepensioneerden en gegageerden. Aangenomen zich bij voorkomende gevallen 
daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der Besluiten van voorm. bestuur van dato 
utsupra houdende aanschrijving dat de respective secretarissen of andere publieke 
personen bij welke in gevolge Art. 60 en 61 der ordonnantie op het middel van het 
klein zegel van dato 28 November 1805, het transport en de registratie geschied van 
alle overgang van eigendom of reëel regt van successie proflucerende verpligt en 
gelast worden om alle drie maanden aanvankelijk met ultimo Maart l.l. aan de 
commissaris tot het werk der verponding van het arrondissement in te zenden eene 
accurate door hun ondertekende lijst van alle de transporten en registratien door hun 
gedurende de afgelopene drie maanden gedaan. Waarop gedelibereerd zijnde werd 
de secretaris gelast zich daarna stiptelijk te gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
voormeld bestuur van den 23 Meij 1807 inhoudende de aanschrijving omtrent de te 
nemen maatregelen tot het opsporen en aanhouden der fransche conscrits welke zig 
op het grondgebied van dit rijk zouden hebben gerefugieerd. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van de gedeputeerden uit het 
voormeld bestuur van dato utsputra, houdende aanschrijving tot het stellen der nodige 
ordres tegen het verspreiden van verontrustende tijdingen. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie van 
Holland van den 11e Meij 1807, houdende kennisgeving van het noodlottig afsterven 
van zijne koninglijke Hoogheid, den beminden en veel belovenden prins Napoleon 
Carel, oudste zoon des konings ten gevolge eener ziekte van weinige dagen in den 
avond van den 5e dezer maand omtrent de klokke tien uren. Aangenomen voor 
notificatie.
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 
17e Junij 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e Junij 
1807, absent van Strijen, Verijp, Naaktgeboren en 
Kranendonk.

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

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van het Departementaal Bestuur 
van Holland van den 14e Meij 1807 inhoudende dat de Gemeente Besturen ieder in 
zijnen zullen hebben zorg te dragen om geene verhinderingen in het transport van 
goederen voor den dienst van Zijne Majesteit toe te brengen, gelijk laatst door den 
Raad der stad Zwolle heeft plaats gehad. Aangenomen zich daarna te zullen 
gedragen.

Is gelezen een extract uit het register der resolutien van den Raad van Financien in 



het Departement Holland van 26 Meij 1807, houdende toezending van een 
geredresseerd exemplaar van het besluit van den 20e Februari] I.I. No. 16, rakende de 
uitgifte van patenten in hetwelk bi] het drukken eene geheele periode was uitgelaten. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de land-drost van het departement Maasland van den 
le Juni] 1807, houdende aanschrijving dat het nieuw bestuur van dit departement ten 
gevolge van de wet van den 13 April dezes ]aars op gemelde dag is geinstalleerd, met 
toezending van een aantal exemplaren, dienende dat zulks door publicatie en affixie, 
als naar stijl ter kennisse te brengen van de ingezetenen dezer gemeente. Mede 
aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 16e Julij 1807. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Donderdag den 
16e Juli] 1807 absent van Strijen en 
Kranendonk 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Tot president word benoemd F. van der Giessen en tot vice president P. Verijp. 
Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 

Departement Maasland van Zaturdag den 6e Junij 1807 lift B., ter geleide van het 
decreet van Zijne Majesteit in dato 25 Meij I.I. N. 28, betreklijk de namen van 
procureurs, procureurs-generaals en notarissen en alsmede de aanstelling der 
laatstgemelden. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost voorsz. 
van Dingsdag den 9 Junij 1807 litt. A, houdende aanschrijving om binnen den tijd van 
twee maanden, te rekenen van den 28 Meij 1.1., in te zenden aan den kwartier-drost 
ressort Dordrecht een register ingericht naar het daarbij nevens gaande model, met 
toezending van een aantal exemplaren daartoe betreklijk. Aangenomen zich daarna te 
gedragen en ten dien einde billetten rond te zenden ter invulling. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den Minister van Financien 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland van Donderdag den 11 Junij 1807, 
houdende de oplossing van eenige bedenkingen omtrent Art. 17 der ordonnantie op 
het middel van verponding. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
departement Maasland van Dingsdag den 16e Junij 1807, Litt A, houdende eenige 
explicatie van den minister van Financien, nopens Art. 19 en 55 der ordonnantie op 
het klein zegel voor eene acte van scheiding in het geval daarbij vermeld. 
Aangenomen conform dezelve te zullen handelen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voormeld van Woensdag den 17e Junij 1807 lift A. houdende aanschrijving van een 
supplement register op dat van de 9 dezer maand. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato als boven litt B., houdende aanschrijving van een besluit van den 
Minister van Financien nopens het regt verstand van Art. 27 der ordonnantie op het 
middel van verponding alsmede wat te observeren bij de amotie (?) van gebouwen. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie over het 

het Departement Holland van 26 Meij 1807, houdende toezending van een 
geredresseerd exemplaar van het besluit van den 20e Februarij l.l. No. 16, rakende de 
uitgifte van patenten in hetwelk bij het drukken eene geheele periode was uitgelaten. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de land-drost van het departement Maasland van den 
1e Junij 1807, houdende aanschrijving dat het nieuw bestuur van dit departement ten 
gevolge van de wet van den 13 April dezes jaars op gemelde dag is geinstalleerd, met 
toezending van een aantal exemplaren, dienende dat zulks door publicatie en affixie, 
als naar stijl ter kennisse te brengen van de ingezetenen dezer gemeente. Mede 
aangenomen voor notificatie. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 16e Julij 1807.
H. Pasman schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Donderdag den 
16e Julij 1807 absent van Strijen en 
Kranendonk

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Tot president word benoemd F. van der Giessen en tot vice president P. Verijp.
Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 

Departement Maasland van Zaturdag den 6e Junij 1807 litt B., ter geleide van het 
decreet van Zijne Majesteit in dato 25 Meij l.l. N. 28, betreklijk de namen van 
procureurs, procureurs-generaals en notarissen en alsmede de aanstelling der 
laatstgemelden. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost voorsz. 
van Dingsdag den 9 Junij 1807 litt. A, houdende aanschrijving om binnen den tijd van 
twee maanden, te rekenen van den 28 Meij l.l., in te zenden aan den kwartier-drost 
ressort Dordrecht een register ingericht naar het daarbij nevens gaande model, met 
toezending van een aantal exemplaren daartoe betreklijk. Aangenomen zich daarna te 
gedragen en ten dien einde billetten rond te zenden ter invulling.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den Minister van Financien 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland van Donderdag den 11 Junij 1807, 
houdende de oplossing van eenige bedenkingen omtrent Art. 17 der ordonnantie op 
het middel van verponding. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
departement Maasland van Dingsdag den 16e Junij 1807, Litt A, houdende eenige 
explicatie van den minister van Financien, nopens Art. 19 en 55 der ordonnantie op 
het klein zegel voor eene acte van scheiding in het geval daarbij vermeld. 
Aangenomen conform dezelve te zullen handelen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voormeld van Woensdag den 17e Junij 1807 litt A. houdende aanschrijving van een 
supplement register op dat van de 9 dezer maand. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato als boven litt B., houdende aanschrijving van een besluit van den 
Minister van Financien nopens het regt verstand van Art. 27 der ordonnantie op het 
middel van verponding alsmede wat te observeren bij de amotie (?) van gebouwen. 
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie over het 



voormalig Departement Holland van den 23e Junij 1807, inhoudende toezending van 
een koninglijk decreet van den 25e Meij j.l. N.28, alsmede kopij eener missive van den 
Staatsraad Cambiem, gechargeerd met de portefeuille van het Miniterie van Justitie 
en policie van den 20e Junij 1807, relatif de executie van hetzelve decreet. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van Vrijdag den 26e Junij 1807 litt A. houdende executie op 
het besluit van de Minister van Financien van den 22 Junij 1807 over de 
vermeerdering en vermindering der additionele stuivers in proportie met de nationale 
middelen zelve. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van den drost in het kwartier Dordrecht van den 13e Julij 
1807, ten geleide van een decreet van den Koning van Holland, inhoudende 
aanschrijving om op de meest naukeurige en strengste wijze te waken op alle de 
vreemdelingen en onbekende personen, die geen beroep of vaste woonplaats 
hebben, of die zich in dit ressort mogten ophouden en bevinden zonder dat zulke 
personen in staat zijn het oogmerk van het verblijf aldaar te kunnen aantonen, of van 
goede en behoorlijke paspoorten verzien te zijn, almede om een nauwkeurig 
onderzoek te doen of onder die vreemdelingen zich ook personen bevinden mogten 
die zich binnen het Koningrijk ophouden om zich daardoor aan de conscriptie of aan 
de militairen dienst van het franssche Keizerrijk te onttrekken enz. Aangenomen zich 
daarna stiptelijk te zullen gedragen. 

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent 
den 19 Augustus 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 19 
Augustus 1807. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost van 

het Departement Maasland van den 15e Julij 1807, lift A. inhoudende dat de 
noodzakelijkheid gebleken is, dat aan zieke militairen welke buiten staat zijn om zich 
uit hunne guarnisoenen of kantonnementen te begeven, een vrij pasport naar hetzelve 
of dezelve worden verleend. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 17 Julij 1807 litt A. houdende aanschrijving: 
1° dat naar aanleiding van het 56e artikel der ordonnantie op het regt van het klein 

zegel in alle gevallen wanneer onroerende goederen worden verkogt en de kooper 
derzelven tevens word bezwaard met de uit-betaling van zogenaamde rantsoenen, 
speldegeld en premien enz. het regt van het kleinzegel daarvan zal moeten worden 
voldaan, en mitsdien het een met het ander moet bijeengetrokken en daarna het 
zegel genomen. 

2° dat bij vertoon van een of ander eigendomsovergang van ongerede goederen visie 
van de koopvoorwaarden, op welke zodanige goederen zijn verkogt, moet worden 
gegeven, ten einde naar behoren te kunnen examineren of de daarbij bepaalde 
koopprijs en gestelde rantzoenen enz. met den opdragt quaduemen (?) en of 
dezelve met het vereische zegel is voorzien. 

Mede aangenomen voor notificatie. 

voormalig Departement Holland van den 23e Junij 1807, inhoudende toezending van 
een koninglijk decreet van den 25e Meij j.l. N.28, alsmede kopij eener missive van den 
Staatsraad Cambiem, gechargeerd met de portefeuille van het Miniterie van Justitie 
en policie van den 20e Junij 1807, relatif de executie van hetzelve decreet.
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van Vrijdag den 26e Junij 1807 litt A. houdende executie op 
het besluit van de Minister van Financien van den 22 Junij 1807 over de 
vermeerdering en vermindering der additionele stuivers in proportie met de nationale 
middelen zelve. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van den drost in het kwartier Dordrecht van den 13e Julij 
1807, ten geleide van een decreet van den Koning van Holland, inhoudende 
aanschrijving om op de meest naukeurige en strengste wijze te waken op alle de 
vreemdelingen en onbekende personen, die geen beroep of vaste woonplaats 
hebben, of die zich in dit ressort mogten ophouden en bevinden zonder dat zulke 
personen in staat zijn het oogmerk van het verblijf aldaar te kunnen aantonen, of van 
goede en behoorlijke paspoorten verzien te zijn, almede om een nauwkeurig 
onderzoek te doen of onder die vreemdelingen zich ook personen bevinden mogten 
die zich binnen het Koningrijk ophouden om zich daardoor aan de conscriptie of aan 
de militairen dienst van het franssche Keizerrijk te onttrekken enz. Aangenomen zich 
daarna stiptelijk te zullen gedragen.

Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent 
den 19 Augustus 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 19 
Augustus 1807.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost van 

het Departement Maasland van den 15e Julij 1807, litt A. inhoudende dat de 
noodzakelijkheid gebleken is, dat aan zieke militairen welke buiten staat zijn om zich 
uit hunne guarnisoenen of kantonnementen te begeven, een vrij pasport naar hetzelve 
of dezelve worden verleend. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 17 Julij 1807 litt A. houdende aanschrijving:
1° dat naar aanleiding van het 56e artikel der ordonnantie op het regt van het klein 

zegel in alle gevallen wanneer onroerende goederen worden verkogt en de kooper 
derzelven tevens word bezwaard met de uit-betaling van zogenaamde rantsoenen, 
speldegeld en premien enz. het regt van het kleinzegel daarvan zal moeten worden 
voldaan, en mitsdien het een met het ander moet bijeengetrokken en daarna het 
zegel genomen.

2° dat bij vertoon van een of ander eigendomsovergang van ongerede goederen visie 
van de koopvoorwaarden, op welke zodanige goederen zijn verkogt, moet worden 
gegeven, ten einde naar behoren te kunnen examineren of de daarbij bepaalde 
koopprijs en gestelde rantzoenen enz. met den opdragt quaduemen (?) en of 
dezelve met het vereische zegel is voorzien. 

Mede aangenomen voor notificatie.



Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 23e Julij 1807 litt A. houdende aanschrijving dat ingevolge het 
32e artikel van de ordonnantie op de patenten de schippersknegts moeten zijn 
voorzien van behoorlijk patent en dus aan diegenen welke dezelve nog niet hebben, 
alsnog die patenten af te geven. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den minister van financien 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 24 Julij 1807 N. 15, inhoudende 
aanschrijving om geene afschriften van patenten voor vreemde mans of 
pakkendragers of draagsters, vreemde scharenslijpers, ketelboeters, enz. af  te geven 
aan hun, die mogten voorgeven of ook werkelijk aantonen geassocieerden van een 
gepatenteerde mars of pakkendrager enz. te zijn, om het zelve bedrijf door middel van 
het verzochte afschrift uit te oeffenen, alsmede om aan hun, welken mochten opgeven 
het reeds gemelde bedrijf als knegts in dienst van een ander te exerceeren, geen 
patent op den voet van Art. 20 der ordonnantie uit te reiken, tenzij evident mogt 
consteren dat de bezoekers hunne meesters bestendig vergezellen. Mede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den minister voornoemd 
van den 7e Junij 1807 No. 42, houdende aanschrijving dat in alle gevallen waarin het 
register der neringen en bedrijven aan het regt van patent onderworpen van den 10 
Januarij 1806 met de gearresteerde ordonnantie van den 2e December 1805 niet 
volkomen overeenkomstig mogt zijn, dezelve ordonnantie als ten dezen de originele 
staatswet bevattende, behoord te worden gevolgd. Almede gehouden voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den Minister voornoemd 
van den 27 Julij N. 36 houdende aanschrijving dat de vrijstelling der jongens of 
meisjens in of voor fabrijken en trafijken werkende, en geenen twintig jaren oud zijnde, 
ook ten opzigte van vreemdelingen moet worden van applicatie gemaakt. 
Aangenomen als voren. 

Is gelezen een missive van den drost van het kwartier Dordrecht van den 28e Julij 
1807 houdende aanschrijving en kennisgeving van twee extracten uit het verbaal van 
den heer land-drost van den 15e en 22e Julij zijn Ed. toegezonden, te kennen 
gevende aan de eene zijde het genoegen van zijne Excellentie den Minister van 
Oorlog, wegens het goed gevolg der door de Gemeente Besturen genomen 
maatregelen, en tevens het volharden in dezelve ten sterksten aanbevelende. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den landdrost in het 
Departement Maasland van den 29e Julij 1807 litt. A. houdende toezending van een 
exemplaar van een besluit van den Minister van Financien van den 23 dito, 
behelzende 
10 indien de nummering der gebouwen nog niet naar behorens mogt zijn volbragt, 

dezelve overeenkomstig het bepaalde bij Art. 3 van het reglement op de executie 
der ordonnantie op het middel der verponding van den 8 Meij I.I. dadelijk te doen 
bewerkstelligen. 

2° dat zorg moet worden gedragen, wanneer het gebouw oververfd word of 
gerepareerd en daardoor het nummer word uitgewischt of weggenomen, dat de 
eigenaaren of bewoners hetzelve dadelijk wederom in de vorige orde voor hunne 
gebouwen doen stellen. 

Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 23e Julij 1807 litt A. houdende aanschrijving dat ingevolge het 
32e artikel van de ordonnantie op de patenten de schippersknegts moeten zijn 
voorzien van behoorlijk patent en dus aan diegenen welke dezelve nog niet hebben, 
alsnog die patenten af te geven. Almede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den minister van financien 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 24 Julij 1807 N. 15, inhoudende 
aanschrijving om geene afschriften van patenten voor vreemde mans of 
pakkendragers of draagsters, vreemde scharenslijpers, ketelboeters, enz. af te geven 
aan hun, die mogten voorgeven of ook werkelijk aantonen geassocieerden van een 
gepatenteerde mars of pakkendrager enz. te zijn, om het zelve bedrijf door middel van 
het verzochte afschrift uit te oeffenen, alsmede om aan hun, welken mochten opgeven 
het reeds gemelde bedrijf als knegts in dienst van een ander te exerceeren, geen 
patent op den voet van Art. 20 der ordonnantie uit te reiken, tenzij evident mogt 
consteren dat de bezoekers hunne meesters bestendig vergezellen. Mede 
aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den minister voornoemd 
van den 7e Junij 1807 No. 42, houdende aanschrijving dat in alle gevallen waarin het 
register der neringen en bedrijven aan het regt van patent onderworpen van den 10 
Januarij 1806 met de gearresteerde ordonnantie van den 2e December 1805 niet 
volkomen overeenkomstig mogt zijn, dezelve ordonnantie als ten dezen de originele 
staatswet bevattende, behoord te worden gevolgd. Almede gehouden voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het register der besluiten van den Minister voornoemd 
van den 27 Julij N. 36 houdende aanschrijving dat de vrijstelling der jongens of 
meisjens in of voor fabrijken en trafijken werkende, en geenen twintig jaren oud zijnde, 
ook ten opzigte van vreemdelingen moet worden van applicatie gemaakt. 
Aangenomen als voren.

Is gelezen een missive van den drost van het kwartier Dordrecht van den 28e Julij 
1807 houdende aanschrijving en kennisgeving van twee extracten uit het verbaal van 
den heer land-drost van den 15e en 22e Julij zijn Ed. toegezonden, te kennen 
gevende aan de eene zijde het genoegen van zijne Excellentie den Minister van 
Oorlog, wegens het goed gevolg der door de Gemeente Besturen genomen 
maatregelen, en tevens het volharden in dezelve ten sterksten aanbevelende. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den landdrost in het 
Departement Maasland van den 29e Julij 1807 litt. A. houdende toezending van een 
exemplaar van een besluit van den Minister van Financien van den 23 dito, 
behelzende 
1° indien de nummering der gebouwen nog niet naar behorens mogt zijn volbragt, 

dezelve overeenkomstig het bepaalde bij Art. 3 van het  reglement op de executie 
der ordonnantie op het middel der verponding van den 8 Meij l.l. dadelijk te doen 
bewerkstelligen.

2° dat zorg moet worden gedragen, wanneer het gebouw oververfd word of 
gerepareerd en daardoor het nummer word uitgewischt of weggenomen, dat de 
eigenaaren of bewoners hetzelve dadelijk wederom in de vorige orde voor hunne 
gebouwen doen stellen.

Mede aangenomen voor notificatie.



Is gelezen een extract van het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 10 Augustus 1807 litt B. houdende toezending van een 
exemplaar van een besluit van de Minister van Financien van den 5e dito, behelzende 
dat alle secretarissen, griffiers en andere aan welke de zorg is opgedragen voor het 
opmaken, overboeken of registreren en afgeven van acten van transport enz. 
ingevolge Art. 28 der ordonnantie voor het middel van de verponding in original met 
het vereischte zegel voorzien, binnen eene maand na het plaats hebbende transport 
moeten worden vertoond aan den ontfanger der verponding van het district in hetwelk 
de goederen gelegen zijn, met overgifte eener simple kopij van zodanige acte, 
geschreven op een zegel van twee stuivers, op verbeurte van 50 guldens voor ieder 
perceel, verpligt zullen zijn de afgifte van zodanige akte te doen binnen drie weken na 
het passeeren derzelve en bij aldien het door buitengewone omstandigheden 
onmogelijke mogt geweest zijn de acte binnen den tijd van drie weken af te geven, 
hiervan door dengene die met de afgifte is belast, aan de belanghebbende kosteloos 
een schriftelijk certificaat zal worden gegeven ten einde te kunnen bewijzen dat zij 
buiten hunne schuld in de onmogelijkheid zijn geweest om de exhebitie bij Art. 28 van 
de ordonnantie bepaald binnen den daarbij gerefigeerden tijd te doen. 

Waarop gedelibereerd zijnde, werd de secretaris gelast zich naar gemelde aan-
schrijving stipt te gedragen. Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, 
gearresteerd en getekent den 21 october 1807. 

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

Vergadering gehouden op woendag den 21 
October 1807, absent Naaktgeboren & Kra-
nendonk 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is gelezen een extract uit het register der decreten en besluiten van Zijne Majesteit 

de Koning van Holland van den 10 Augustus 1807 N. 19 inhoudende aanschrijving dat 
op den 2e September aanstaande, zijnde de verjaardag van den koning een plegtige 
danks-lof zal worden gehouden en dat alsdan de onderscheide hogere en lagere 
ambtenaren dezelfde plegtigheid zullen verpligt zijn bij te woonen, alsmede dat de 
vlaggen van de torens en andere publieke gebouwen zullen moeten waaijen en de 
klokken speelen, ten einde die dag alle mogelijke luister worde bijgezet. Aangenomen 
zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
departement Maasland van den 13 Augustus 1807 lift D no. 4 inhoudende toezending 
van een decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 17e Julij I.I. no. 7 
concernerende de organisatie, inrigting en dienst van het corps gendarmes. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 24e Augustus 1807 lift A. houdende toezending van eene bij Zijne 
Excellentie de Minister van Oorlog gearresteerde advertentie, betrekkelijk het 
inspecteeren van de gewapende onderofficieren en soldaten welke zig in het rijk 
bevinden. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de Commissie van Landbouw in het voormalig 
Departement Holland zuidelijk gedeelte van den 24e Augustus 1807 N. 44, 
verzoekende inlichting omtrent eenige vraagpoincten betreklijk de onderscheide 

Is gelezen een extract van het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 10 Augustus 1807 litt B. houdende toezending van een 
exemplaar van een besluit van de Minister van Financien van den 5e dito, behelzende 
dat alle secretarissen, griffiers en andere aan welke de zorg is opgedragen voor het 
opmaken, overboeken of registreren en afgeven van acten van transport enz. 
ingevolge Art. 28 der ordonnantie voor het middel van de verponding in original met 
het vereischte zegel voorzien, binnen eene maand na het plaats hebbende transport 
moeten worden vertoond aan den ontfanger der verponding van het district in hetwelk 
de goederen gelegen zijn, met overgifte eener simple kopij van zodanige acte, 
geschreven op een zegel van twee stuivers, op verbeurte van 50 guldens voor ieder 
perceel, verpligt zullen zijn de afgifte van zodanige akte te doen binnen drie weken na 
het passeeren derzelve en bij aldien het door buitengewone omstandigheden 
onmogelijke mogt geweest zijn de acte binnen den tijd van drie weken af te geven, 
hiervan door dengene die met de afgifte is belast, aan de belanghebbende kosteloos 
een schriftelijk certificaat zal worden gegeven ten einde te kunnen bewijzen dat zij 
buiten hunne schuld in de onmogelijkheid zijn geweest om de exhebitie bij Art. 28 van 
de ordonnantie bepaald binnen den daarbij gerefigeerden tijd te doen.

Waarop gedelibereerd zijnde, werd de secretaris gelast zich naar gemelde aan-
schrijving stipt te gedragen. Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, 
gearresteerd en getekent den 21 october 1807.

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

Vergadering gehouden op woendag den 21 
October 1807, absent Naaktgeboren & Kra-
nendonk

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is gelezen een extract uit het register der decreten en besluiten van Zijne Majesteit 

de Koning van Holland van den 10 Augustus 1807 N. 19 inhoudende aanschrijving dat 
op den 2e September aanstaande, zijnde de verjaardag van den koning een plegtige 
danks-lof zal worden gehouden en dat alsdan de onderscheide hogere en lagere 
ambtenaren dezelfde plegtigheid zullen verpligt zijn bij te woonen, alsmede dat de 
vlaggen van de torens en andere publieke gebouwen zullen moeten waaijen en de 
klokken speelen, ten einde die dag alle mogelijke luister worde bijgezet. Aangenomen 
zich daarna te gedragen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
departement Maasland van den 13 Augustus 1807 litt D no. 4 inhoudende toezending 
van een decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland van den 17e Julij l.l. no. 7 
concernerende de organisatie, inrigting en dienst van het corps gendarmes. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 24e Augustus 1807 litt A. houdende toezending van eene bij Zijne 
Excellentie de Minister van Oorlog gearresteerde advertentie, betrekkelijk het 
inspecteeren van de gewapende onderofficieren en soldaten welke zig in het rijk 
bevinden. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de Commissie van Landbouw in het voormalig 
Departement Holland zuidelijk gedeelte van den 24e Augustus 1807 N. 44, 
verzoekende inlichting omtrent eenige vraagpoincten betreklijk de onderscheide 



soorten van mest specien. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd uit hoofde de 
vragen van dien aard zijn dat er weinig wat deze plaats aangaat op kan worden geant-
woord, als alleen van den asch, dat dezelve missive ook op zodanige wijze zal worden 
beantwoord. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van de 29 Augustus 1807 litt B., inhoudende uitnodiging tot 
het dienstnemen onder het opgericht wordend corps gendarmes. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een exctract uit het verbaal bij den land-drost in het Departement 
Maasland van den 31 Augustus 1807 litt B. inhoudende dat als gequalificeerde 
vanwege de koning tot de herziening over de rigtige aangeving voor het middel der 
verponding van de gebouwen in de dorpen en ten platten lande voor het Departement 
Maasland worden gecommitteerd de Heeren H.R. van Tuill van Serooskerken en S.P. 
't Hooft. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 5e September 1807 lift A. inhoudende aanschrijving dat in het 
vervolg door alle personen welke paspoort mogten verlangen om zig naar buiten 's 
lands te begeven, opgave zal moeten worden gedaan of zij voornemens zijn de reizen 
te land dan wel ter zee te doen, zullende daarvan in het paspoort worden melding 
gemaakt, in dien voege, dat wanneer de verzoekers om paspoort voornemens zijn te 
land te reizen, in het paspoort alleenlijk zullen worden gesteld de woorden te lande, 
terwijl in het ander geval, en wanneer het oogmerk is ter zee te reizen, door hen eene 
specifieke opgave gedaan en in het paspoort zal moeten worden uitgedrukt, zo de 
naam van den verzoeker als van het schip en van den schipper, alsmede van de 
plaats vanwaar zij zullen vertrekken, met juiste aanwijzing tevens van de plaats der 
destinatie. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den landdrost 
voornoemd van den 21 September 1807 Litt A. houdende aanschrijving dat het getal 
der gequalificeerden vanwege de koning tot de herziening van de rigtige aangeving 
voor het middel der verponding van de gebouwen is vermeerderd met de Heeren W. 
H. van Heimstra, A.W. Mirondolle en J. Spanjaard. Almede voor notificatie 
aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato 22 September 1807 lift A. inhoudende aanschrijving dat aan 
geene bierbrouwers of andere trafijkanten en fabrijkanten, welke niet behoren tot de 
personen bij het 6e Art. van de ordonnantie op het regt van patent, vermeld patent tot 
uitoeffening van hun trafijk of fabrijk die zij verkiezen, geweigerd kan worden. 
Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal uit het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 23 September 1807 litt. A. inhoudende aanschrijving dat de 
bedoeling van de vrijstelling bij de 65 s der zegel ordonnantie alleen kan worden 
toepasselijk gemaakt op transporten van roerende goederen die bij successie of 
versterf van ouders op kinderen of van deze op hunne ouders wederzijds tot 
elkanderen overgaan, en nog slegts op zodanigen wier transporten, die gedaan 
worden, in betaling der nalatenschppen aan ieder competeerden. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 

soorten van mest specien. Waarop gedelibereerd zijnde is geresolveerd uit hoofde de 
vragen van dien aard zijn dat er weinig wat deze plaats aangaat op kan worden geant-
woord, als alleen van den asch, dat dezelve missive ook op zodanige wijze zal worden 
beantwoord.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van de 29 Augustus 1807 litt B., inhoudende uitnodiging tot 
het dienstnemen onder het opgericht wordend corps gendarmes. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een exctract uit het verbaal bij den land-drost in het Departement 
Maasland van den 31 Augustus 1807 litt B. inhoudende dat als gequalificeerde 
vanwege de koning tot de herziening over de rigtige aangeving voor het middel der 
verponding van de gebouwen in de dorpen en ten platten lande voor het Departement 
Maasland worden gecommitteerd de Heeren H.R. van Tuill van Serooskerken en S.P. 
't Hooft. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 5e September 1807 litt A. inhoudende aanschrijving dat in het 
vervolg door alle personen welke paspoort mogten verlangen om zig naar buiten 's 
lands te begeven, opgave zal moeten worden gedaan of zij voornemens zijn de reizen 
te land dan wel ter zee te doen, zullende daarvan in het paspoort worden melding 
gemaakt, in dien voege, dat wanneer de verzoekers om paspoort voornemens zijn te 
land te reizen, in het paspoort alleenlijk zullen worden gesteld de woorden te lande, 
terwijl in het ander geval, en wanneer het oogmerk is ter zee te reizen, door hen eene 
specifieke opgave gedaan en in het paspoort zal moeten worden uitgedrukt, zo de 
naam van den verzoeker als van het schip en van den schipper, alsmede van de 
plaats vanwaar zij zullen vertrekken, met juiste aanwijzing tevens van de plaats der 
destinatie. Almede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den landdrost 
voornoemd van den 21 September 1807 Litt A. houdende aanschrijving dat het getal 
der gequalificeerden vanwege de koning tot de herziening van de rigtige aangeving 
voor het middel der verponding  van de gebouwen is vermeerderd met de Heeren  W. 
H. van Heimstra, A.W. Mirondolle en J. Spanjaard. Almede voor notificatie 
aangenomen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato 22 September 1807 litt A. inhoudende aanschrijving dat aan 
geene bierbrouwers of andere trafijkanten en fabrijkanten, welke niet behoren tot de 
personen bij het 6e Art. van de ordonnantie op het regt van patent, vermeld patent tot 
uitoeffening van hun trafijk of fabrijk die zij verkiezen, geweigerd kan worden. 
Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal uit het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 23 September 1807 litt. A. inhoudende aanschrijving dat de 
bedoeling van de vrijstelling bij de 65 s der zegel ordonnantie alleen kan worden 
toepasselijk gemaakt op transporten van roerende goederen die bij successie of 
versterf van ouders op kinderen of van deze op hunne ouders wederzijds tot 
elkanderen overgaan, en nog slegts op zodanigen wier transporten, die gedaan 
worden, in betaling der nalatenschppen aan ieder competeerden. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 



voornoemd van den 28 September 1807 lift C. inhoudende aanschrijving dat alle 
verzoeken welke worden gedaan om een interpretatie, alleratie (?), ampliatie of 
continuatie van octrooi], uit kragte van het 19 Art. van het reglement voor de 
Gemeente Besturen tot heffing van de additionele stuivers te ponde boven 's lands 
impositien toegestaan, zoowel als de dispositien daarop te nemen moeten worden 
beschouwd als gevolgen van zodanige octrooijen, dus gedurende de drie eerste jaren 
ongezegeld kunnen worden gedaan, overgeven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato utsupra litt B. houdende eenige bepalingen betrekkelijk tot de 
rigtige executie van Art. 3 der ordonnantie op de verponding van den 20 Januarij 
dezes jaars, aangaande het nummeren van huizen en andere gebouwen. Almede 
voor notificatie aangenomen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato als boven, litt. A, inhoudende aanschrijving, dat de heer Collard 
mede vanwege den koning is gequalificeerd dat de herziening over de rigtige 
aangeving van het middel der verponding van de gebouwen in de dorpen en ten 
platten lande in het Departement Maasland. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 5 October 1807 litt. A. houdende aanschrijving om met alle 
pogingen tot recruteering voor 's konings Armee en het corps gendarmes te surgeren. 
Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 7e October 1807 litt. B. houdende aanschrijving dat 
niettegenstaande iemand behoorlijke acte tot het uitoeffenen van de jagt heeft 
bekomen, hij echter moet voorzien zijn van een behoorlijk patent. Aangenomen als 
voren. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 9e October 1807 lift B., houdende aanschrijving aan de 
respective Gemeente en Polders Besturen dat zij gehouden zullen zijn, om wanneer 
zij door den commissaris tot het werk der verponding zullen worden gerequireerd, bij 
openbare bekendmaking de eigenaren der landerijen in hunne Gemeente of Polders 
gelegen op te roepen en te waarschouwen om op zekere bepaalde dagen, hetzij in 
persoon of door gemagtigden, op hunne perceelen te compareeren, ten einde van 
dezelve behoorlijke aanwijzing te doen aan wel gemelde commissaris van de 
verponding, alsmede aan den verificateur der metingen aan het arrondissement zulks 
te doen, en zulks op poene, in geval van nalatigheid of weigering, als in Art. 42 der 
ordonnantie op het middel der verponding is bepaald. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen. 

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie over het 
voormalig Departement Holland van den 10e October 1807 inhoudende kennisgeving 
van een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den staatsraad Cambier enz., 
concerneerende dat alle militairen behoorende tot 's konings land of zeemacht welke 
worden geapprehendeerd in zodanige plaatzen alwaar een militair profoost huis 
gevonden word, niet in de gevangenissen der ordinaire justitie worden geplaatst, maar 
dadelijk in dezelve provoosthuizen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht van den 16 October 
1807 houdende voorstellen van eenige vragen en wel: 

voornoemd van den 28 September 1807 litt C. inhoudende aanschrijving dat alle 
verzoeken welke worden gedaan om een interpretatie, alleratie (?), ampliatie of 
continuatie van octrooij, uit kragte van het 19 Art. van het reglement voor de 
Gemeente Besturen tot heffing van de additionele stuivers te ponde boven 's lands 
impositien toegestaan, zoowel als de dispositien daarop te nemen moeten worden 
beschouwd als gevolgen van zodanige octrooijen, dus gedurende de drie eerste jaren 
ongezegeld kunnen worden gedaan, overgeven. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato utsupra litt B. houdende eenige bepalingen betrekkelijk tot de 
rigtige executie van Art. 3 der ordonnantie op de verponding van den 20 Januarij 
dezes jaars, aangaande het nummeren van huizen en andere gebouwen. Almede 
voor notificatie aangenomen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van dato als boven, litt. A, inhoudende aanschrijving, dat de heer Collard 
mede vanwege den koning is gequalificeerd dat de herziening over de rigtige 
aangeving van het middel der verponding van de gebouwen in de dorpen en ten 
platten lande in het Departement Maasland. Almede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 5 October 1807 litt. A. houdende aanschrijving om met alle 
pogingen tot recruteering voor 's konings Armee en het corps gendarmes te surgeren. 
Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 7e October 1807 litt. B. houdende aanschrijving dat 
niettegenstaande iemand behoorlijke acte tot het uitoeffenen van de jagt heeft 
bekomen, hij echter moet voorzien zijn van een behoorlijk patent. Aangenomen als 
voren.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost 
voornoemd van den 9e October 1807 litt B., houdende aanschrijving aan de 
respective Gemeente en Polders Besturen dat zij gehouden zullen zijn, om wanneer 
zij door den commissaris tot het werk der verponding zullen worden gerequireerd, bij 
openbare bekendmaking de eigenaren der landerijen in hunne Gemeente of Polders 
gelegen op te roepen en te waarschouwen om op zekere bepaalde dagen, hetzij in 
persoon of door gemagtigden, op hunne perceelen te compareeren, ten einde van 
dezelve behoorlijke aanwijzing te doen aan wel gemelde commissaris van de 
verponding, alsmede aan den verificateur der metingen aan het arrondissement zulks 
te doen, en zulks op poene, in geval van nalatigheid of weigering, als in Art. 42 der 
ordonnantie op het middel der verponding is bepaald. Aangenomen zich daarna te 
zullen gedragen.

Is gelezen een missive van de president en rade in den Hove van Justitie over het 
voormalig Departement Holland van den 10e October 1807 inhoudende kennisgeving 
van een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den staatsraad Cambier enz., 
concerneerende dat alle militairen behoorende tot 's konings land of zeemacht welke 
worden geapprehendeerd in zodanige  plaatzen alwaar een militair profoost huis 
gevonden word, niet in de gevangenissen der ordinaire justitie worden geplaatst, maar 
dadelijk in dezelve provoosthuizen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht van den 16 October 
1807 houdende voorstellen van eenige vragen en wel:



1° hoeveele armen uit het Heilige Geest of algemeen fondsen bedeeld worden 
2° hoeveele armen uit de diakonie fondsen bedeeld worden 
3° hoeveele roomsche, lutersche, remonstrantsche, mennoniten of joden zich onder 

de bedeelden bevinden. 
4° hoeveelen der bedeelden vermogend zijn om te werken en hoevele onvermogend. 
5° hoeveel ieder der bedeelden dooreengenomen jaarlijks kost. 
Aangenomen deze missive behoorlijk te beantwoorden. Waarna de vergadering 
scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 28 October 1807. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, sec. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 28 
October 1807 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is in deliberatie gebracht hoe te handelen met de nalatenschap van die vreemde 

mensch, onlangs alhier overleden, dewijl zich niemand opdoet van zijne wettige 
erfgenamen. En werd besloten met de procureur Schultz van Haegen, die thans alhier 
prezent, erover te spreken. 

Dit gedaan zijnde, was dezelve van oordeel dat het zeer noodzakelijk is dat de 
papieren worden geëxamineerd om te onderzoeken waar hij heeft thuisgehoord, 
proponeerde om het einde brengen dier zaak te stellen in handen eener commissie. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is conform geconcludeerd, en zijn daartoe 
gecommitteerd en gequalificeerd gemelde procureur Schultz van Haegen en de 
secretaris, mitsgaders als toeziend lid den schout. 

Vervolgens is goed gevonden David Schreiber te ontbieden, teneinde van hem te 
vernemen hoeveel de kosten van de begraafnis bedragen. Hij gecompareerd zijnde, 
gaf twee lijsten over, waarop alles genoteerd stond, en veel hoger was als men 
gewagt hadde. Waarom aan Schreiber gezegt werd dat men die twee lijsten zal 
copieeren, de zijne zal terug geven en voorts nader met hem spreken. Waarom 
Schreiber zeer te onvrede was, meenende dat het Bestuur er in het geheel niet mee 
nodig heeft, maar dat hij rekening moet doen aan de erfgenamen als er zich op doen, 
er bij voegende in het knorrig heengaan, als ze denken dat er wat over zal schieten, 
dan weten ze mij wel te vinden, maar ik moet mijn geld hebben tot een toe, of anders 
niemendal, en meer onverstaanbare woorden. 

R. Overweel doet eed als korenmeter en weger en Hendrik J. Overweel als slagter 
niet voor eigen rekening. Waarna de vergadering scheide. 

Den 7e November de dag zijnde waarop de brandschouw moet worden gedreven, 
werd zulks verrigt en eenige breuken bevindende werd de herschouw bepaald op 
Zaturdag den 21 November 1807 des namiddags 3 uren. 
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18e November 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 November 1807. Absent van Prooijen. 

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 

1° hoeveele armen uit het Heilige Geest of algemeen fondsen bedeeld worden
2° hoeveele armen uit de diakonie fondsen bedeeld worden
3° hoeveele roomsche, lutersche, remonstrantsche, mennoniten of joden zich onder 

de bedeelden bevinden.
4° hoeveelen der bedeelden vermogend zijn om te werken en hoevele onvermogend.
5° hoeveel ieder der bedeelden dooreengenomen jaarlijks kost.
Aangenomen deze missive behoorlijk te beantwoorden. Waarna de vergadering 
scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 28 October 1807.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, sec.

Vergadering gehouden op Woensdag den 28 
October 1807

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is in deliberatie gebracht hoe te handelen met de nalatenschap van die vreemde 

mensch, onlangs alhier overleden, dewijl zich niemand opdoet van zijne wettige 
erfgenamen. En werd besloten met de procureur Schultz van Haegen, die thans alhier 
prezent, erover te spreken.

Dit gedaan zijnde, was dezelve van oordeel dat het zeer noodzakelijk is dat de 
papieren worden geëxamineerd om te onderzoeken waar hij heeft thuisgehoord, 
proponeerde om het einde brengen dier zaak te stellen in handen eener commissie. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is conform geconcludeerd, en zijn daartoe 
gecommitteerd en gequalificeerd gemelde procureur Schultz van Haegen en de 
secretaris, mitsgaders als toeziend lid den schout.

Vervolgens is goed gevonden David Schreiber te ontbieden, teneinde van hem te 
vernemen hoeveel de kosten van de begraafnis bedragen. Hij gecompareerd zijnde, 
gaf twee lijsten over, waarop alles genoteerd stond, en veel hoger was als men 
gewagt hadde. Waarom aan Schreiber gezegt werd dat men die twee lijsten zal 
copieeren, de zijne zal terug geven en voorts nader met hem spreken. Waarom 
Schreiber zeer te onvrede was, meenende dat het Bestuur er in het geheel niet mee 
nodig heeft, maar dat hij rekening moet doen aan de erfgenamen als er zich op doen, 
er bij voegende in het knorrig heengaan, als ze denken dat er wat over zal schieten, 
dan weten ze mij wel te vinden, maar ik moet mijn geld hebben tot een toe, of anders 
niemendal, en meer onverstaanbare woorden.

R. Overweel doet eed als korenmeter en weger en Hendrik J. Overweel als slagter 
niet voor eigen rekening. Waarna de vergadering scheide.

Den 7e November de dag zijnde waarop de brandschouw moet worden gedreven, 
werd zulks verrigt en eenige breuken bevindende werd de herschouw bepaald op 
Zaturdag den 21 November 1807 des namiddags 3 uren.
Aldus geresumeerd, gearresteerd en geteekent den 18e November 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 November 1807. Absent van Prooijen.

De notulen der voorgaande vergadering en bijlagen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 



Departement Maasland van den 17 October 1807, litt.D houdende kennisgeving van 
alle de namen der gequalificeerden tot de algemeene herziening en tauxatie der 
gebouwen voor het middel der verponding in het gehele koningrijk. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een missive van de President en Rade in den Hove van Justitie over 't 
voormalig Departement Holland van den 19 october 1807 ten geleide van een extract 
uit een decreet van Zijne Majesteit den koning van Holland van den 8e October N. 61, 
inhoudende dat den ordinairen regten aan den regter in cas van gemeene middelen in 
het doen van recherches en huisvisitatien moet behulpzaam zijn. Aangenomen zig 
daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van den 19 October 1807 litt A. ten geleide van 's Konings 
decreet van le october N. 31, concernerende de verdeeling der jagtdistricten over het 
geheele koningrijk. Aangenomen voor notificatie. 
Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 24 November 1807. 
H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Woensdag den 
24e November 1807 absent Kranendonk 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is in deliberatie gebragt het gedrag van A. de Vlaming omtrent disobedientie in het 

niet opmaken van de sloot achter zijn erf, ofschoon hem door den bode was 
aangezegt om te zorgen dat zulks bij de herschouw in order is en is geresolveerd, 
omdat de zaak enigzints dubieus is, er met een regtsgeleerde over te spreken. 

Is gedelibereerd over de sloot of vliet, lopende van achter het erf van Teunis A. 
Stam af, tot over of bij de koepel tegenover de Rijkestraat, welke sloot of vliet op 
verzoek van de Regenten van den Hof zal worden overgenomen in de brandkeuren 
dezer dorpe en dus als een buursloot, en werd geresolveerd om over de wijze hoe dat 
te behandelen, mede te adviseeren en voorts met de personen die dat aangaat, 
Zaturdag namiddag half drie uren op de stee te spreken, wordende voorts een 
commissie benoemd om te adviseren bij Adr. Vrolikhert, bestaande in de personen 
Naaktgeboren en de secretaris. De secretaris alleen bij Vrolikhert geweest zijnde, 
deed op Zaturdag den 27 November rapport, daarin bestaande dat Vrolikhert het 
bestuur raadde om de zaak tegen A. de Vlaming niet vol te houden, althans niet als 
zijn sloot in redelijke goede order is, en wat het tweede aangaat, daarin oordeelde hij 
best te zijn met de belanghebbende te spreken, en ingeval dezelve met het voorstel 
genoegen namen, de zaak dan ineens in goede order was en dus zoo veel beter als 
een publicatie. 

Er kwam toen niet van om met de belanghebbende te spreken, maar men 
resolveerde om dezelve te dagvaarden tegen Maandag aanstaande des avonds ten 
zes uren. Waarna de vergadering scheide. 

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 30e November 1807. 
H. Pasman, schout 	T. van de Koppel, secretaris 

Vergadering gehouden op Maandag den 30e 
November 1807. 

Departement Maasland van den 17 October 1807, litt.D houdende kennisgeving van 
alle de namen der gequalificeerden tot de algemeene herziening en tauxatie der 
gebouwen voor het middel der verponding in het gehele koningrijk. Aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een missive van de President en Rade in den Hove van Justitie over 't 
voormalig Departement Holland van den 19 october 1807 ten geleide van een extract 
uit een decreet van Zijne Majesteit den koning van Holland van den 8e October N. 61, 
inhoudende dat den ordinairen regten aan den regter in cas van gemeene middelen in 
het doen van recherches en huisvisitatien moet behulpzaam zijn. Aangenomen zig 
daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-drost in het 
Departement Maasland van den 19 October 1807 litt A. ten geleide van 's Konings 
decreet van 1e october N. 31, concernerende de verdeeling der jagtdistricten over het 
geheele koningrijk. Aangenomen voor notificatie.
Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 24 November 1807.
H. Pasman schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Woensdag den 
24e November 1807 absent Kranendonk

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is in deliberatie gebragt het gedrag van A. de Vlaming omtrent disobedientie in het 

niet opmaken van de sloot achter zijn erf, ofschoon hem door den bode was 
aangezegt om te zorgen dat zulks bij de herschouw in order is en is geresolveerd, 
omdat de zaak enigzints dubieus is, er met een regtsgeleerde over te spreken.

Is gedelibereerd over de sloot of vliet, lopende van achter het erf van Teunis A. 
Stam af, tot over of bij de koepel tegenover de Rijkestraat, welke sloot of vliet op 
verzoek van de Regenten van den Hof zal worden overgenomen in de brandkeuren 
dezer dorpe en dus als een buursloot, en werd geresolveerd om over de wijze hoe dat 
te behandelen, mede te adviseeren en voorts met de personen die dat aangaat, 
Zaturdag namiddag half drie uren op de stee te spreken, wordende voorts een 
commissie benoemd om te adviseren bij Adr. Vrolikhert, bestaande in de personen 
Naaktgeboren en de secretaris. De secretaris alleen bij Vrolikhert geweest zijnde, 
deed op Zaturdag den 27 November rapport, daarin bestaande dat Vrolikhert het 
bestuur raadde om de zaak tegen A. de Vlaming niet vol te houden, althans niet als 
zijn sloot in redelijke goede order is, en wat het tweede aangaat, daarin oordeelde hij 
best te zijn met de belanghebbende te spreken, en ingeval dezelve met het voorstel 
genoegen namen, de zaak dan ineens in goede order was en dus zoo veel beter als 
een publicatie.

Er kwam toen niet van om met de belanghebbende te spreken, maar men 
resolveerde om dezelve te dagvaarden tegen Maandag aanstaande des avonds ten 
zes uren. Waarna de vergadering scheide.

Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent den 30e November 1807.
H. Pasman, schout T. van de Koppel, secretaris

Vergadering gehouden op Maandag den 30e 
November 1807.



De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Zijn gecompareerd de belanghebbenden en bewoonders van de plaats genaamt 

Beverenshoek ten einde met hun te spreken over de wijze hoe de sloot of vliet zal 
werden gemaakt, werdende aan hun gezegt dat het bestuur door de Regenten van 
den Hof is verzogt om die sloot of vliet onder de dorpskeuren te brengen en dat het 
bestuur zulks heeft geaccepteerd. Jan en H. Uitterlinden en R. van den Berg namen 
aan om zooverre hun aangaat de sloot of vliet te maken, provisioneel twee voet diep 
onder het somerpeil. 
De overige waren alle er zeer voor dat het werk in orde zal worden gemaakt, dog H. 
Overweel vooral zag tegen de kosten, omdat hij op zijde van zijn huis en achter 
hetzelve er tegen loopt. Doch het bestuur vond goed om aan hun te zeggen dat het nu 
voor de eerste maal zeker zwaar zoude vallen voor zommigen om dat werk alleen te 
bekostigen, er uit dorpskas wat zal worden bijgedragen, ten einde het zoo draaglijk te 
maken als moogelijk is, dog niet anders als voor deze keer, terwijl het onderhoud voor 
het vervolg evenals alle andere buuurslooten voor hunne rekening zal zijn en blijven. 
Waarmede zij allen genoegen namen, verzoekende dat het bestuur hetzelve zal 
besteden van de buursloot af tot op den hoek van het huis van Teunis Aardoom. 

Teunis Stam, vergeten zijnde om gedagvaard te worden, werd door de bode 
geroepenen voorts over de zaak gesproken. Met dat gevolg dat hij er zeer veel tegen 
had en zeide morgen zig te zullen declareren, doch aan Stam werd gezegt dat hij staat 
kon maken dat het gebeuren zal, dus wanneer hij in het vriendelijke niet wilde, het 
hem dan gelast zal worden. Na zijn vertrek resolveerd de vergadering indien hij niet 
halstarrig blijft hem ook enigzints tegemoet te komen. 

A.R. Smits, ook niet gedagvaard zijnde, werd door de bode geroepen, doch 
denzelve zeide niet te kunnen komen, maar zig te conformeeren met de meerderheid. 
Voorts resolveerde men de besteding te doen overmorgen des morgens ten 9 uren en 
het zelve door den omroeper te laten bekendmaken. 
Voor de besteding nam T. Stam er ook genoegen mede met verzoek van eenige 
tegemoetkoming, 't welk hem wierd geaccordeerd. 

Den 2e December wierd het werk besteed in twee bestedingen en aangenomen 
door Dirk Smaal, de eerste besteding voor agtien stuivers de roede en de tweede voor 
zeven stuivers de roede. Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend de 16e December 1807. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e December 1807, absent Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
Is gecompareerd, A.K. Smits geadsisteerd met deszelfs procureur A. 't Hoofd, 

gedagvaard hebbende A.R. Smits tot het doen van betaling van den interest van een 
hipotheek ten behoeven van den heer J. Castendijk, doch welken interest hem, A.K. 
Smits is gecompeteerd. A.K. Smits, gecompareerd zijnde, zeide bereid te zijn te 
liquideeren, vermits hij ook ten lasten van zijn oom een rekening van geleverd brood 
als anders hadde, dog te voren wilde hij dat zijn oom al zijn spullen, zo hij ze noemde, 
die nog bij hem waren, en die hij zo lang bewaard hadde, zoude 't huis halen. Waarop 
de procureur zeide dat 't een en ander moest gebeuren, en dat er dus maar een tijd 
moest worden bepaald wanneer. Het werk doen niet geschiede, doch naderhand zijn 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Zijn gecompareerd de belanghebbenden en bewoonders van de plaats genaamt 

Beverenshoek ten einde met hun te spreken over de wijze hoe de sloot of vliet zal 
werden gemaakt, werdende aan hun gezegt dat het bestuur door de Regenten van 
den Hof is verzogt om die sloot of vliet onder de dorpskeuren te brengen en dat het 
bestuur zulks heeft geaccepteerd. Jan en H. Uitterlinden en R. van den Berg namen 
aan om zooverre hun aangaat de sloot of vliet te maken, provisioneel twee voet diep 
onder het somerpeil. 
De overige waren alle er zeer voor dat het werk in orde zal worden gemaakt, dog H. 
Overweel vooral zag tegen de kosten, omdat hij op zijde van zijn huis en achter 
hetzelve er tegen loopt. Doch het bestuur vond goed om aan hun te zeggen dat het nu 
voor de eerste maal zeker zwaar zoude vallen voor zommigen om dat werk alleen te 
bekostigen, er uit dorpskas wat zal worden bijgedragen, ten einde het zoo draaglijk te 
maken als moogelijk is, dog niet anders als voor deze keer, terwijl het onderhoud voor 
het vervolg evenals alle andere buuurslooten voor hunne rekening zal zijn en blijven. 
Waarmede zij allen genoegen namen, verzoekende dat het bestuur hetzelve zal 
besteden van de buursloot af tot op den hoek van het huis van Teunis Aardoom.

Teunis Stam, vergeten zijnde om gedagvaard te worden, werd door de bode 
geroepenen voorts over de zaak gesproken. Met dat gevolg dat hij er zeer veel tegen 
had en zeide morgen zig te zullen declareren, doch aan Stam werd gezegt dat hij staat 
kon maken dat het gebeuren zal, dus wanneer hij in het vriendelijke niet wilde, het 
hem dan gelast zal worden. Na zijn vertrek resolveerd de vergadering indien hij niet 
halstarrig blijft hem ook enigzints tegemoet te komen.

A.R. Smits, ook niet gedagvaard zijnde, werd door de bode geroepen, doch 
denzelve zeide niet te kunnen komen, maar zig te conformeeren met de meerderheid. 
Voorts resolveerde men de besteding te doen overmorgen des morgens ten 9 uren en 
het zelve door den omroeper te laten bekendmaken.
Voor de besteding nam T. Stam er ook genoegen mede met verzoek van eenige 
tegemoetkoming, 't welk hem wierd geaccordeerd.

Den 2e December wierd het werk besteed in twee bestedingen en aangenomen 
door Dirk Smaal, de eerste besteding voor agtien stuivers de roede en de tweede voor 
zeven stuivers de roede. Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, 
gearresteerd en geteekend de 16e December 1807.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
16e December 1807, absent Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
Is gecompareerd, A.K. Smits geadsisteerd met deszelfs procureur A. 't Hoofd, 

gedagvaard hebbende A.R. Smits tot het doen van betaling van den interest van een 
hipotheek ten behoeven van den heer J. Castendijk, doch welken interest hem, A.K. 
Smits is gecompeteerd. A.K. Smits, gecompareerd zijnde, zeide bereid te zijn te 
liquideeren, vermits hij ook ten lasten van zijn oom een rekening van geleverd brood 
als anders hadde, dog te voren wilde hij dat zijn oom al zijn spullen, zo hij ze noemde, 
die nog bij hem waren, en die hij zo lang bewaard hadde, zoude 't huis halen. Waarop 
de procureur zeide dat 't een en ander moest gebeuren, en dat er dus maar een tijd 
moest worden bepaald wanneer. Het werk doen niet geschiede, doch naderhand zijn 



zij het eens geworden, en heeft het werk zijn beslag gekregen. 
Is gelezen een extract van het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in 

het Departement Maasland, van den 7e November 1807, letter A. houdende 
kennisgeving van het koninglijk decreet van den 23 October I.I. No. 34, houdende 
reglement op de burgerlijke en militaire rangen, prestanies(?) en eerbewijzingen, met 
toezending vn een exemplar van hetzelve reglement. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Minister van Oorlog, van Zijne Majesteit den 
Koning van Holland, van den 27e November 1807 N. 39, houdende kennisgeving van 
het door Zijne Excellentie aangegaan contract met Willem van Rijn, wonende in den 
Haag, tot de leverancie van de vivres en verdere benoodigdheden voor de armee van 
het Rijk, hospitalen en militaire wachten, gedurende de jaren 1808, met toezending 
vna een exemplaar van hetzelve contract. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den President en Raden in den Hove van Justitie 
over het voormalig Departement Holland van den 2e December 1807, houdende 
toezending van twee exemplaren eener missive en bijlage, in dato 26 November 1.1. bij 
welgemeld Collegie van Zijne Excellentie de Minister van Justitie en Politie ontvangen, 
concerneerende het persoonlijk geven van getuigenis der waarheid, in zommige 
gevallen door ingezetenen van dit Rijk in Frankrijk. Mede aangenomen voor notificatie. 

Den 22e December, het bestuur met de Gecommitteerden bijeen zijnde, om de 
personeele quotisatie ten behoeven van het dorp uit te schrijven, werd zulks verrigt en 
alles liep in de beste order af. 

Intusschen werd geresolveerd om de doleantie te bepalen op Maandag den 11e 
Januarij 1808 van 2 tot 5 uren. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 
20 Januarij 1808. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e 
Januarij 1808 

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

De schout zegt, dat Diepenhorst bij gelegenheid van het betalen der 
quotisatiegelden verzogt heeft, dat het Bestuur zoo goed gelieft te zijn, om een hengst 
zand op de kleine kaaij te brengen, vermits het goed van de burgers dat daar word op 
gelost, altoos onnut en vuil is. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd dat er een straatje zal worden gelegt, 
ten algemeenen nutte, en dat de besteding zal geschieden op den 	 doch dat 
alvorens aan het Polders Bestuur van Nieuw-Bonaventura permissie zal worden 
gevraagd. 

De secretaris verzoekt voor den vroetvrouw op haar instantie, om verhoging van 
tractement, en wel dat het moge gebragt worden tot f 100:-:-, uithoofde dat er thans 
zoo veel gemeene menschen zijn, die niet kunnen betalen. Waarop gedelibereerd 
zijnde, word haar zulks geaccordeerd, onder deze mits, dat zij de arme menschen die 
niet kunnen betalen, evenzo behulpzaam is als de anderen, waar wel eens klagten 
over zijn ingekomen, en dat van deze deliberatie aan haar kennis zal worden gedaan. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het 
Departement Maasland, van den 1 December 1807, houdende aanschrijving dat aan 

zij het eens geworden, en heeft het werk zijn beslag gekregen.
Is gelezen een extract van het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in 

het Departement Maasland, van den 7e November 1807, letter A. houdende 
kennisgeving van het koninglijk decreet van den 23 October l.l. No. 34, houdende 
reglement op de burgerlijke en militaire rangen, prestanies(?) en eerbewijzingen, met 
toezending vn een exemplar van hetzelve reglement. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de Minister van Oorlog, van Zijne Majesteit den 
Koning van Holland, van den 27e November 1807 N. 39, houdende kennisgeving van 
het door Zijne Excellentie aangegaan contract met Willem van Rijn, wonende in den 
Haag, tot de leverancie van de vivres en verdere benoodigdheden voor de armee van 
het Rijk, hospitalen en militaire wachten, gedurende de jaren 1808, met toezending 
vna een exemplaar van hetzelve contract. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den President en Raden in den Hove van Justitie 
over het voormalig Departement Holland van den 2e December 1807, houdende 
toezending van twee exemplaren eener missive en bijlage, in dato 26 November l.l. bij 
welgemeld Collegie van Zijne Excellentie de Minister van Justitie en Politie ontvangen, 
concerneerende het persoonlijk geven van getuigenis der waarheid, in zommige 
gevallen door ingezetenen van dit Rijk in Frankrijk. Mede aangenomen voor notificatie.

Den 22e December, het bestuur met de Gecommitteerden bijeen zijnde, om de 
personeele quotisatie ten behoeven van het dorp uit te schrijven, werd zulks verrigt en 
alles liep in de beste order af.

Intusschen werd geresolveerd om de doleantie te bepalen op Maandag den 11e 
Januarij 1808 van 2 tot 5 uren.
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekend den 
20 Januarij 1808.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e 
Januarij 1808

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

De schout zegt, dat Diepenhorst bij gelegenheid van het betalen der 
quotisatiegelden verzogt heeft, dat het Bestuur zoo goed gelieft te zijn, om een hengst 
zand op de kleine kaaij te brengen, vermits het goed van de burgers dat daar word op 
gelost, altoos onnut en vuil is.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd dat er een straatje zal worden gelegt, 
ten algemeenen nutte, en dat de besteding zal geschieden op den ..... doch dat 
alvorens aan het Polders Bestuur van Nieuw-Bonaventura permissie zal worden 
gevraagd.

De secretaris verzoekt voor den vroetvrouw op haar instantie, om verhoging van 
tractement, en wel dat het moge gebragt worden tot f 100:-:-, uithoofde dat er thans 
zoo veel gemeene menschen zijn, die niet kunnen betalen. Waarop gedelibereerd 
zijnde, word haar zulks geaccordeerd, onder deze mits, dat zij de arme menschen die 
niet kunnen betalen, evenzo behulpzaam is als de anderen, waar wel eens klagten 
over zijn ingekomen, en dat van deze deliberatie aan haar kennis zal worden gedaan.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost in het 
Departement Maasland, van den 1 December 1807, houdende aanschrijving dat aan 



geen vreemdelingen mogen worden toegestaan, het doen van eenige collecte of 
omgang, tenzij zoo iemand voorzien zij van een schriftelijk consent of fiat, door den 
Heer Land-Drost verleend. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-Drost voorn. 
van den 8 December 1807, houdende aanschrijving om te voldoen aan Art. 59 en 61 
der Ordonnantie op't Klijn Zegel. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen. 

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost 
voorn., inhoudende aanschrijving in hoeverre iemand bevoegd konde worden geacht 
om op het binnen zijne woonplaats verkregen patent deszelfs nering, beroep of bedrijf 
ook buiten dezelve te kunnen uitoeffenen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemt van 16 December 
1807 No. 1 inhoudende een Koningsdecreet, behelzende dat alle publique personen 
of autoriteiten aan hunne handelingen den naam van deliberatie en moeten geven. 
Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Secretaris-Generaal van het Landdrost Ambt 
van het Departement Maasland, van dato uts, houdende kennisgeving van een besluit 
van een Minister van Binnenlandsche Zaken genomen den 13 November I.I. omtrent 
de verhindering van het getal der Hervormde predikanten. Almede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 21 December 1807, houdende eene dispositie van den minister van Oorlog, 
omtrent de trein soldaten door interventie der departementale Bestuuren, en door 
toelage der Gemeente Besturen genoten. Aangenomen als voren. 

Is gelezen een aanschrijving van voorsz. Land-Drost van den 23 December 1807 
houdende het observeren van de bepalingen bij Z. Koninglijk decreet van den 7e 
December I.I. N. 18 omtrent het oprigten van buskruitmolens vervat. Mede 
aangenomen als voren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemd van den 28 dec. 
1807, houdende eene deisie (?) van de koning van Holland dat van den 1 Januarij 
1808 af aan, alle stukken, welke aan hoogst ge-dachte Zijne Majesteit worden 
ingediend in de Nationale taal moeten gesteld zijn. Almede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 2e Januarij 1808 
houdende dat de belastingen op de pondemaat en de haardsteden aan de additionele 
stuivers te ponde zullen zijn onderworpen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 11 Januarij 1808, 
houdende om voor den 1° April van dat jaar aan den Heer Land-Drost een exacte lijst 
te zenden, van de afgegeven patenten in het voorgaande jaar. Aangenomen zich 
daarna te gedragen. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, den 
20e januarij 1808. 

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

Vergadering gehouden op Woendag den 
17e Februarij 1808 abs. Verijp en van 
Strijen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent. 
Is nader gedelibereerd over het leggen van een straatje aan de kleine Kaaij en 

geen vreemdelingen mogen worden toegestaan, het doen van eenige collecte of 
omgang, tenzij zoo iemand voorzien zij van een schriftelijk consent of fiat, door den 
Heer Land-Drost verleend. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den land-Drost voorn. 
van den 8 December 1807, houdende aanschrijving om te voldoen aan Art. 59 en 61 
der Ordonnantie op't Klijn Zegel. Aangenomen zich daarna te zullen gedragen.

Is gelezen een extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Land-Drost 
voorn., inhoudende aanschrijving in hoeverre iemand bevoegd konde worden geacht 
om op het binnen zijne woonplaats verkregen patent deszelfs nering, beroep of bedrijf 
ook buiten dezelve te kunnen uitoeffenen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemt van 16 December 
1807 No. 1 inhoudende een Koningsdecreet, behelzende dat alle publique personen 
of autoriteiten aan hunne handelingen den naam van deliberatie en moeten geven. 
Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de Secretaris-Generaal van het Landdrost Ambt 
van het Departement Maasland, van dato uts, houdende kennisgeving van een besluit 
van een Minister van Binnenlandsche Zaken genomen den 13 November l.l. omtrent 
de verhindering van het getal der Hervormde predikanten. Almede aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 21 December 1807, houdende eene dispositie van den minister van Oorlog, 
omtrent de trein soldaten door interventie der departementale Bestuuren, en door 
toelage der Gemeente Besturen genoten. Aangenomen als voren.

Is gelezen een aanschrijving van voorsz. Land-Drost van den 23 December 1807 
houdende het observeren van de bepalingen bij Z. Koninglijk decreet van den 7e 
December l.l. N. 18 omtrent het oprigten van buskruitmolens vervat. Mede 
aangenomen als voren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemd van den 28 dec. 
1807, houdende eene deisie (?) van de koning van Holland dat van den 1 Januarij 
1808 af aan, alle stukken, welke aan hoogst ge-dachte Zijne Majesteit worden 
ingediend in de Nationale taal moeten gesteld zijn. Almede aangenomen als vooren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 2e Januarij 1808 
houdende dat de belastingen op de pondemaat en de haardsteden aan de additionele 
stuivers te ponde zullen zijn onderworpen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 11 Januarij 1808, 
houdende om voor den 1° April van dat jaar aan den Heer Land-Drost een exacte lijst 
te zenden, van de afgegeven patenten in het voorgaande jaar. Aangenomen zich 
daarna te gedragen. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, den 
20e januarij 1808.

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

Vergadering gehouden op Woendag den 
17e Februarij 1808 abs. Verijp en van 
Strijen.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekent.
Is nader gedelibereerd over het leggen van een straatje aan de kleine Kaaij en 



vastgesteld dat het tot de zonnen achter toe zal worden gemaakt, agt voeten breed .-
..voeten breed tot aan de straat, dat het in het openbaar zal worden besteed, 
leverantie en arbeidsloon te zamen, en dat de besteding nader zal worden bepaald, 
zijnde dezelve besteding vervolgens bepaald op Vrijdag den 18 Maart 1808 's 
namiddags 5 uuren. 

Is gelezen een aanschrijving van de drost van het quartier Dordrecht van den 14 
januarij 1808, houdende aanschrijving om op te geven het getal der wezen welke uit 
eenige armenfondsen dus ten lasten der gemeente bedoeld worden, alsmede het 
getal der vreemdelingen, beide ieder afzonderlijk hoevele jongens en hoe oud en 
hoevele meisjes en hoe oud. Aangenomen dezelve aanschrijving behoorlijk te 
beantwoorden. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 19 Januarij 1808 N. 7, houdende last aan zodanige Gemeente Besturen op welke 
plaatzen wekelijksche marktdagen worden gehouden, om binnen agt dagen te 
berigten, op wat dag van de week zulks plaats heeft. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 19e Januarij 1808 
No. 6 houdende kennisgeving op welk eene wijze de tentoonstelling van de 
voorbrengzelen der volksvlijt voor de eerste maal dit jaar zal gehouden worden binnen 
de staad Utrecht, in de Paaschweek 1808. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 20 Januarij 1808 
N. 2 nopens de heffing van het additioneel op de haardsteden. Almede voor notificatie 
aangenomen. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van dato uts N.6, houdende 
last om in geval van brand of eenig ander ongeval, daarvan onverwijld kennis te geven 
aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en aan het bestuur van het 
departement. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 22 Januarij 1808 N. 
42 houdende dat een boer wegens de boter en kaas, welke hij van zijne eigen koeijen 
trekt, alsmede van zijn graan, hetwelk hij verkoopt, geen patent nodig heeft, Almede 
aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 25 Januarij 1808 
N. 8 houdende eenige nadere bepalingen ten opzichte van de overboekingen, 
registratie van alle eigendoms overging van onroeiende goederen, uit krachte van 
successie. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de President en Raden in den Hoven van Justitie over 
het Voormalig Departement Holland, van den 25 Januarij 1808, inhoudende 
aanschrijving, of bij onze regtbank ook bekend is eene zogenaamde consignatie 
casca of bewaarplaats van penningen, waar ten overstaan van den regter rekening en 
verantwoording moet worden gedaan, of welke volgens regterlijke gewijsdens moet 
worden geampticeerd. Aangenomen dezelve met neen te beantwoorden. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 26 Januarij 1808, N. 2 houdende bepalingen omtrent de aanstellingen van 
dijkgraven, en provisionele bepalingen omtrent de aanstellingen van schouten civil en 
secretarissen ten Platten Lande. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voornoemd van dato uts. N. 4 
houdende een explicatore dispositie van Zijne Excellentie den minister tot de 
Binnenlandsche Zakken(!) omtrent de wijziging welke van den wet op het heffen van 
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additionele stuivers over de middelen, de rondemaat en het haardstedengeld moet 
worden gegeven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voornoemd van den 30 Januari] 
1808 No. 1 houdende om aan de gendarmerie te fourneren hetgeen hun bi] 
Koninklijke Decreten is toegekend, speciaal de vrijstelling aan bruggen en barrieres. 
Mede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 2 Februarij 1808 
N.1, houdende om eene collecte ter inzameling van giften voor het Departement 
Zeeland te openen. Aangenomen zich daarna te gedragen. 
Waarna de vergadering scheide. Aldus geresumeerd, gearresteerd en getekent, den 
17 Februari] 1808. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 16 Maart 
1808, abs. van Strijen en Kranendonk. 

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

Is bij nadere deliberatie besloten, om ter algemene nutte de klijne Schippers Kaaij 
te straaten en hetzelve publiek te besteden, omdat de kosten boven de f 50:-:- zullen 
loopen en wordt de besteding bepaald op Vrijdag den 18 Maart 1808, des avonds 5 
uuren in het regthuis, zijnde hetzelve toen aangenomen bij de metselaar M. Blok, voor 
de som van f 69:-:- bij zodanig bestek als werd voorgelezen. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 16 Februarij 1808, inhoudende dat alle steeden en plaatsen welke genen 
additionele stuivers op de rondemaat en haardsteden vooralsnog benodigd hebben, 
worden ongehouden verklaard dezelven gedurende de loop van een actueel octroij te 
vorderen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
dato 17 Febraurij 1808 inh. explicatie omtrent de wijze van betaling der additionele 
stuivers op de verponding van geamoveerd wordende huizen. Mede aangenomen als 
vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato uts, inhoudende 
kennisgeving van een decreet van Zijne Majesteit, betrekkelijk het in beslag nemen 
van alle Zweedsche schepen, welke in de havens van dit rijk mogten zijn ingelopen. 
Almede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. dato 18 Februarij 1808, 
inhoudende herinnering aan den inhoud van het 8e Artikel der wet van den 11e 
JanuarijI.I. waarbij de 39, 40 en 41 Art. van de wet van den 13 April 1807, betreffende 
de administratie in de departementen en gemeenten worden beschouwd als 
gesupprimeerd en door anderen vervangen, mede brengende dat de reglementen ten 
aanzien van al hetgeen de plaatselijke administratie betreft, onder approbatie van den 
Drost van het Kwartier moeten gebracht worden. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. dato 23 Februarij 1808 N. 
7 inhoudende dat bij voorvallende vacturen van schouten civil of secretarissen dadelijk 
aan den Land-Drost en den drost van het kwartier, waaronder deze Gemeente zich 
bevindt, kennis moet worden gegeven. 
Aangenomen als vooren. 
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Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. N. 6 dato 25 Februarij 
1808, houdende toezending van een advertentie, betrekkelijk het inzenden van zegels 
over de inkomsten, der ambtenaren volgens paragraaph 32 der zegel ordonnantie. 
Almede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 26 februarij 1808 
No. 1 houdende, dat bij alle godsdienstige genoodschappen in hunne openbare 
bijeenkomsten gebeden moeten geschieden van de gelukkige afloop der zwanger-
schaap(!) van Hare Majesteit de konigin. 
Aangenomen om zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 27 Februarij 1808 
N.3 inhoudende, dat de Vrijstelling bij het 8 Art. der ordonnantie op de patenten zich 
niet verder uitstrekt, dan omtrent jongens of meisjes, in of voor fabrijken of trafijken 
werkende. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 7 Maart 1808, No. 1 
inhoudende dat de gecollecteerde penningen ten behoeve der Zeeuwsche 
ingezetenen moeten worden overgebragt aan de ontfanger-generaal te Dordrecht. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 9 Maart 1808 No. 1 
houdende hoe zich te gedragen omtrent de receptie van 's Konings armee uit 
Duitschland. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de drost van het kwartier Dordrecht dato 11 maart 
1808, inhoudende om een nadere opgave en invulling te doen van de vragen te 
vooren gedaan, betrekkelijk de personen, het vee, de landerijen, &c. Aangenomen 
zich daarna te gedragen. 

Is gecompareerd Hendrik Diepenhorst, dewelke verzocht dat het Bestuur de 
goedheid gelieve te hebben om de klijne schipperskaai wat zand te brengen, uit 
hoofde de goederen, dewelke er gelost worden, met nat weer altoos even onnut en 
vuil worden, waarop aan Diepenhorst werd gezegt dat er reeds een poinct van 
deliberatie is geweest bij het bestuur en dat erin zal worden voorzien. 

Waarna de vergadering scheide. 
H. Pasman schout, T. van de Koppel, secrets 

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e April 
1808, abs. de president Verijp. 

De notulen der voorgaande vergadering, door indispositie van de secretaris niet ter 
tafel zijnde, zijn dezelve niet gesumeerd. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland dato 
16 maart 1808 No. 9, inhoudende om van alle publieke veilingen van goederen in het 
middel der verponding aangeslagen aan den commissaris tot het werk der verponding, 
waaronder die goeder gelegen zijn, kennis te geven. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost van dato uts. No. 1 houdende dat 
zodanige plaatsen waar geen guarnisoen zich bevindt, de reisgelden aan onder 
officieren en soldaten, na expiratie van hun verlof terug kerende, moeten 
voorschieten, ten einde te verrekenen met de raden van Administratie. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 17 maart 1808 No. 3, 
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H. Pasman schout, T. van de Koppel, secrets

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e April 
1808, abs. de president Verijp.

De notulen der voorgaande vergadering, door indispositie van de secretaris niet ter 
tafel zijnde, zijn dezelve niet gesumeerd.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland dato 
16 maart 1808 No. 9, inhoudende om van alle publieke veilingen van goederen in het 
middel der verponding aangeslagen aan den commissaris tot het werk der verponding, 
waaronder die goeder gelegen zijn, kennis te geven.
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost van dato uts. No. 1 houdende dat 
zodanige plaatsen waar geen guarnisoen zich bevindt, de reisgelden aan onder 
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Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 17 maart 1808 No. 3, 



houdende dat gene professoren of lectoren kunnen aangesteld worden dan door Zijne 
Majesteit zelve, of op hoogst derzelver autoriteit. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 19 Maart no. 8 
houdende dat het verbod aan de meelverkopers van tarwe en roggemeel, vervat in 
Art. 40 der ordonnantie op het generaal, provisioneel tot 1 januarij 1810 word 
gesurcheerd en mitsdien aan dezelve meelverkopers gepermitteerd om tot nadere 
voorziening ook beneden de 6 ponden tarwe en roggemeel, zowel aan andere 
ingezetenen als aan bakkers te mogen verkopen en afleveren. Almede aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 26 Maart 1808, 
No. 6 houdende dat de grutters en meelverkopers moeten voorzien zijn van behoorlijk 
patent. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. dato 28 Maart 1808 No. 1 
houdende executoire dispostitie op de invoering van het algemeen reglement op den 
invoer van brood, meel, vleesch en wijn in de respectieve gemeenten. Mede 
aangenomen als voren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato 8 April 1808 No. 3 
betrekkelijk het verleenen van certificaten tot het obtineren van paspoorten om naar 
Buiten 's Lands te reizen. Aangenomen als vooren. 

Waarna de vergadering scheide. 

Den .. ste April werd des voormiddags de brandschouw gedreven en eenige breuken 
bevndende, is de herschouw bepaald op Zaturdag den 28 Meij 1808 des namiddags 4 
uren, wordende des namiddags de brandspuiten geprobeerd. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Meij 1808. Absent van der Giessen en 
Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent. 

De schout geeft kennis dat hij bij de schoolmeester zijnde, dezelve hem zeer veele 
gebreken heeft aangetoond, die dienen te worden gerepareerd. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd Verijp en Naaktgeboren te 
committeeren om nadere inspectie te nemen. 

Is gelezen een missive van de Kerkenraad dezer plaats van den 15 Meij 1808 
hoofdzakelijk inhoudende verzoek vooreerst het daarheen te dirigeren, dat de 
resolutie dezer verg. van December 1803 beter deszelfs effect sorteere. 
2° dat belet worde dat gem. personen van ander plaatzen, vooral van buiten 's Lands, 
zich alhier in den echt begeven zonder voorzien te zijn van behoorlijke acte van 
indemniteit, of anders van coutie en borgtogt ten redelijken genoege van het 
armbestuur. 

En voorts eene propositie om, zulks nodig geoordeeld wordende, een commissie uit 
hun midden te benoemen, ten einde met het Gemeente Bestuur of een Commissie uit 
hetzelve, in nader mond-gesprek te komen, ten aanzien van de wijze waarop het 
bovenstaande zoude behooren te geschieden. 

Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten om de buurtmeesters te spreken, en 
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Art. 40 der ordonnantie op het generaal, provisioneel tot 1 januarij 1810 word 
gesurcheerd en mitsdien aan dezelve meelverkopers gepermitteerd om tot nadere 
voorziening ook beneden de 6 ponden tarwe en roggemeel, zowel aan andere 
ingezetenen als aan bakkers te mogen verkopen en afleveren. Almede aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 26 Maart 1808, 
No. 6 houdende dat de grutters en meelverkopers moeten voorzien zijn van behoorlijk 
patent. Aangenomen als vooren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. dato 28 Maart 1808 No. 1 
houdende executoire dispostitie op de invoering van het algemeen reglement op den 
invoer van brood, meel, vleesch en wijn in de respectieve gemeenten. Mede 
aangenomen als voren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato 8 April 1808 No. 3 
betrekkelijk het verleenen van certificaten tot het obtineren van paspoorten om naar 
Buiten 's Lands te reizen. Aangenomen als vooren.

Waarna de vergadering scheide.

Den .. ste April werd des voormiddags de brandschouw gedreven en eenige breuken 
bevndende, is de herschouw bepaald op Zaturdag den 28 Meij 1808 des namiddags 4 
uren, wordende des namiddags de brandspuiten geprobeerd.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 
18 Meij 1808. Absent van der Giessen en 
Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergaderingen zijn geresumeerd, gearresteerd en 
getekent.

De schout geeft kennis dat hij bij de schoolmeester zijnde, dezelve hem zeer veele 
gebreken heeft aangetoond, die dienen te worden gerepareerd.

Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd Verijp en Naaktgeboren te 
committeeren om nadere inspectie te nemen.

Is gelezen een missive van de Kerkenraad dezer plaats van den 15 Meij 1808 
hoofdzakelijk inhoudende verzoek vooreerst het daarheen te dirigeren, dat de 
resolutie dezer verg. van December 1803 beter deszelfs effect sorteere.
2° dat belet worde dat gem. personen van ander plaatzen, vooral van buiten 's Lands, 
zich alhier in den echt begeven zonder voorzien te zijn van behoorlijke acte van 
indemniteit, of anders van coutie en borgtogt ten redelijken genoege van het 
armbestuur. 

En voorts eene propositie om, zulks nodig geoordeeld wordende, een commissie uit 
hun midden te benoemen, ten einde met het Gemeente Bestuur of een Commissie uit 
hetzelve, in nader mond-gesprek te komen, ten aanzien van de wijze waarop het 
bovenstaande zoude behooren te geschieden.

Waarop gedelibereerd zijnde, is besloten om de buurtmeesters te spreken, en 



dezelven ten ernstigsten aan te spooren, om toch nauwkeurig te letten op die 
personen welke in hunne buurt komen worden. 

En ten tweeden om de secretaris te gelasten om personen van Buiten 's Lands niet 
aan te nemen, voordat zij acten van indemniteit of borgtogt hebben geproduceerd. 

En ten derden om persoonen die van andere plaatsen alhier komen wonen, niet te 
trouwen, tenzij alvorens acte van indemniteit of borgtogt te hebben overgegeven. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 13 April 1808 No. 6 inhoudende een executoir op eene missive van Zijne 
Excellentie de Minister van Financie van den 13 Maart N. 39 betrekkelijk eenige 
poincten van het klijn zegel. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht, van den 14 April 
1808 houdende aanschrijving om aan hem uitterlijk binnen 14 dagen na dato in te 
zenden een exemplaar of afschrift van zodanig reglement, als voor het Gemeente 
Bestuur van deze gemeente aanwezig is, mitsgaders om er bij te voegen al die 
consideratien en inligtingen, welke deze verg. zal vermeenen hem in zijne te doene 
opgaven en te suppediteeren consideratien, van eenig nut te kunnen zijn. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 19 April 1808 No. 3 houdende requisitie om eene opgave te doen van al hetgeen 
uit bijzondere kassen ten behoeve van de leraren (?), beambten en bedienden of ter 
bekostinging van den hervormden een dienst woorde bepaald en zulks uitterlijk voor 
den 10 Meij. Vermits er van dien aard niets in deze gemeente plaats heeft, word de 
secretaris gelast er alzo op te berigten. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 21 April 1808 N. 6, 
houdende order om een reglement nopens de wijze op welke voor het lopende jaar zal 
worden verdeeld, geregeld in ingevorderd, de quotisatie van 3 millioennen guldens te 
doen publiceeren en affigeren. 
Aangenomen zich daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato uts No. 8 houdende de 
bepalingen omtrent de her-tauxatie van onroerende goederen aan de belasting op het 
regt van successie onderworpen. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de land-Drost voorn. dato 22 April 1808 No. 7 
houdende order om de notificatien van den Minister van Financien met de geinsreerd 
reglement omtrent de uitgifte van recepissen, renterde tegen 7 ten honderd d. uit de 
geldlening van 30 millioenen guldens, te doen publiceeren en affigeren. Aangenomen 
zig daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van den land-Drost van den 23 April 1808 N. 2 
houdende orderstelling wegens de heugelijke bevalling van Hare Majesteit de 
Koningin van een prins. Aangenomen overeenkomstig dezelve te handelen. 

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht van den 3 Meij 
1808 houdende last om op te geven hoeveel contribuabelen aan de ordonnantie op 
het regt van patent zich in deze gemeente bevinden en dat zoo in te rigten dat daaruit 
blijke 
hoevelen der ingezetenen betaalt boven de f 100:-:- 
hoevelen f 75:-:- tot f 100:-:- 
hoevelen f 50:-:- tot f 75:-:- 
hoevelen f 30:-:- tot f 50:-:- 

dezelven ten ernstigsten aan te spooren, om toch nauwkeurig te letten op die 
personen welke in hunne buurt komen worden.

En ten tweeden om de secretaris te gelasten om personen van Buiten 's Lands niet 
aan te nemen, voordat zij acten van indemniteit of borgtogt hebben geproduceerd.

En ten derden om persoonen die van andere plaatsen alhier komen wonen, niet te 
trouwen, tenzij alvorens acte van indemniteit of borgtogt te hebben overgegeven.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 13 April 1808 No. 6 inhoudende een executoir op eene missive van Zijne 
Excellentie de Minister van Financie van den 13 Maart N. 39 betrekkelijk eenige 
poincten van het klijn zegel. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht, van den 14 April 
1808 houdende aanschrijving om aan hem uitterlijk binnen 14 dagen na dato in te 
zenden een exemplaar of afschrift van zodanig reglement, als voor het Gemeente 
Bestuur van deze gemeente aanwezig is, mitsgaders om er bij te voegen al die 
consideratien en inligtingen, welke deze verg. zal vermeenen hem in zijne te doene 
opgaven en te suppediteeren consideratien, van eenig nut te kunnen zijn. 
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland van 
den 19 April 1808 No. 3 houdende requisitie om eene opgave te doen van al hetgeen 
uit bijzondere kassen ten behoeve van de leraren (?), beambten en bedienden of ter 
bekostinging van den hervormden een dienst woorde bepaald en zulks uitterlijk voor 
den 10 Meij. Vermits er van dien aard niets in deze gemeente plaats heeft, word de 
secretaris gelast er alzo op te berigten.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato 21 April 1808 N. 6, 
houdende order om een reglement nopens de wijze op welke voor het lopende jaar zal 
worden verdeeld, geregeld in ingevorderd, de quotisatie van 3 millioennen guldens te 
doen publiceeren en affigeren.
Aangenomen zich daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. dato uts No. 8 houdende de 
bepalingen omtrent de her-tauxatie van onroerende goederen aan de belasting op het 
regt van successie onderworpen. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de land-Drost voorn. dato 22 April 1808 No. 7 
houdende order om de notificatien van den Minister van Financien met de geinsreerd 
reglement omtrent de uitgifte van recepissen, renterde tegen 7 ten honderd d. uit de 
geldlening van 30 millioenen guldens, te doen publiceeren en affigeren. Aangenomen 
zig daarna te gedragen.

Is gelezen een aanschrijving van den land-Drost van den 23 April 1808 N. 2 
houdende orderstelling wegens de heugelijke bevalling van Hare Majesteit de 
Koningin van een prins. Aangenomen overeenkomstig dezelve te handelen.

Is gelezen een missive van de drost van het kwartier Dordrecht van den 3 Meij 
1808 houdende last om op te geven hoeveel contribuabelen aan de ordonnantie op 
het regt van patent zich in deze gemeente bevinden en dat zoo in te rigten dat daaruit 
blijke 
hoevelen der ingezetenen betaalt boven de f 100:-:-  
hoevelen f 75:-:- tot f 100:-:- 
hoevelen f 50:-:- tot f 75:-:- 
hoevelen f 30:-:- tot f 50:-:- 



hoevelen f 20:-:- tot f 30:-:- 
hoevelen f 10:-:- tot f 20:-:- 
hoevelen f 5:-:- tot f 10:-:- 
en hoevelen beneden de f5:-:- 
Aangenomen daaraan te beantwoorden. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Department Maasland, van 
den 4e Meij 1808 No. 2 houdende dat de boereknechts en meiden vrij zijn tot het 
nemen van patent, en dus de secretarissen en zodanige personen, welke met de 
uitgifte der patenten gechargeerd zijn, te informeeren zich daarna te gedragen, en de 
patenten welke reeds aan de zodanigen zijn afgegeven, in te trekken en het geld te 
restitueren. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de land-Drost van den 6 Meij 1808 No. 9 per 
executie eener aanschrijving van den Minister van Financien datum 15 April I.I. N. 11 
tot verdere executie van onderscheidene betalingen, voorkomende in het reglement 
omtrent de uitgifte der recepissen, proflueerende uit de geldleening van 30 millioenen 
guldens. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 10 Meij 1808 No. 
2 betrekkelijk het collect loon der additionele stuivers, voor de wet van 30 November 
1808 aan de ontfangers en gaarders der middelen te landen, door de Gemeente 
Besturen toegezegd. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato uts, No. 6 
houdende een executoir op eene missive van Zijne Excellentie den Minister van 
Financien, van de 19 April I.I. waarbij ter kennisse van den Land-Drost wordt gebracht 
de inhoud der wet, betrekkelijk het tweede Art. der ordonnantie op het Klein Zegel. 
Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 12 Meij 1808, No. 
5 houdende executoor op een missive van Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, in dato 30 April I.I. betrekkelijk het gebruik van het koninglijk 
wapen door ambtenaren van geconstitueerde autoriteit. Mede aangenomen als 
vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato uts No. 7 
houdende explicatie of ampliatie van het 1 Art. van het 7e Hoofddeel van het 
reglement op de kaserneering. Almede aangenomen voor notificatie. Waarna de 
vergadering scheiden. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e Junij 
1808, abs. Naaktgeboren, van Prooijen en 
Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent. 
De schout zegt, dat bij hem is geweest Anthonij Goud en Dirk Bijl om te solliciteeren 

naar de dorpssluisjes, en de secretaris zegt dat de Wed. A. de Geus ook solliciteerd 
om het door haar neef Leendert van der Linden zal laten waarnemen. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is geresolveerd dezelve sluisjes aan de weduwe dit jaar 
provisioneel te laten en dan verder nadere orde te stellen. 

De personen dewelke door het Gemeente Bestuur alhier den 4 April 1808 
geautoriseerd en gequalificeerd zijn om het lijk van Neeltje Verijp, in leven huisvrouw 

hoevelen f 20:-:- tot f 30:-:- 
hoevelen f 10:-:- tot f 20:-:- 
hoevelen f 5:-:- tot f 10:-:- 
en hoevelen beneden de f5:-:- 
Aangenomen daaraan te beantwoorden.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost in het Department Maasland, van 
den 4e Meij 1808 No. 2 houdende dat de boereknechts en meiden vrij zijn tot het 
nemen van patent, en dus de secretarissen en zodanige personen, welke met de 
uitgifte der patenten gechargeerd zijn, te informeeren zich daarna te gedragen, en de 
patenten welke reeds aan de zodanigen zijn afgegeven, in te trekken en het geld te 
restitueren. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de land-Drost van den 6 Meij 1808 No. 9 per 
executie eener aanschrijving van den Minister van Financien datum 15 April l.l. N. 11 
tot verdere executie van onderscheidene betalingen, voorkomende in het reglement 
omtrent de uitgifte der recepissen, proflueerende uit de geldleening van 30 millioenen 
guldens. Aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 10 Meij 1808 No. 
2 betrekkelijk het collect loon der additionele stuivers, voor de wet van 30 November 
1808 aan de ontfangers en gaarders der middelen te landen, door de Gemeente 
Besturen toegezegd. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato uts, No. 6 
houdende een executoir op eene missive van Zijne Excellentie den Minister van 
Financien, van de 19 April l.l. waarbij ter kennisse van den Land-Drost wordt gebracht 
de inhoud der wet, betrekkelijk het tweede Art. der ordonnantie op het Klein Zegel. 
Aangenomen als vooren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 12 Meij 1808, No. 
5 houdende executoor op een missive van Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, in dato 30 April l.l. betrekkelijk het gebruik van het koninglijk 
wapen door ambtenaren van geconstitueerde autoriteit. Mede aangenomen als 
vooren.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato uts No. 7 
houdende explicatie of ampliatie van het 1 Art. van het 7e Hoofddeel van het 
reglement op de kaserneering. Almede aangenomen voor notificatie. Waarna de 
vergadering scheiden.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 15e Junij 
1808, abs. Naaktgeboren, van Prooijen en 
Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en geteekent.
De schout zegt, dat bij hem is geweest Anthonij Goud en Dirk Bijl om te solliciteeren 

naar de dorpssluisjes, en de secretaris zegt dat de Wed. A. de Geus ook solliciteerd 
om het door haar neef Leendert van der Linden zal laten waarnemen. Waarop 
gedelibereerd zijnde, is geresolveerd dezelve sluisjes aan de weduwe dit jaar 
provisioneel te laten en dan verder nadere orde te stellen.

De personen dewelke door het Gemeente Bestuur alhier den 4 April 1808 
geautoriseerd en gequalificeerd zijn om het lijk van Neeltje Verijp, in leven huisvrouw 



van Pieter van Warendorp ter aarde te bestellen, en om voorts provisioneel in de 
boedel alles te verichten wat nodig is en vereischt zal worden, worden nu na 
deliberatie tot curatoirs aangesteld in dezelve boedel en ten einde de crediteuren op te 
roepen, en vervolgens de boedel tot lequiditeit te brengen. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland in 
den 16e Meij 1808 No. 5 inhoudende eene order van de Minister van Finantien, dato 9 
Meij I.I. No. 5 aangaande de voldoening van het regt van Klein zegel. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato 16 Meij 1808 No. 
8 houdende kennisgeving van een missive van den Minister van Finantien van den 12 
Meij I.I. No. 19 aangaande het patenteren van de militaire kleedermakers, 
schoenmakers enz. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 17 Meij 1808 No. 
2 houdende kennisgeving van eene missive van den minister van Finantien, dato 13 
Meij 1.1., behelzende dat de ontfangers-generaal der middelen te water en te lande, 
alwaar de beschrevene middelen worden overgestort, worden aangewezen tot 
inwisseling van contanten penningen tegen resepissen. Almede aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 18 Meij 1808 No. 7 
houdende kennisgeving van eene Koninglijke decisie van den 28 April j.l. No. 36 
betrekkelijk de 55 paragraaph der zegel ordonnantie voor transporten ten behoeve 
van buitenlanders bepaald. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voornoemd van den 24 Meij 1808 
No. 5 dienende ter exectie eene order van den Minister van Finantien van den 19 Meij 
I.I. no. 30 ten aanzien van het patenteeren van de kooilieden, van eendekooien, enz. 
Almede aangenomen als voren. 

Is gelezen een missive van den Drost van het kwartier Dordrecht van de 9 Junij 
1808 inhoudende last in zoo spoedig doenlijk en uitterlijk binnen den tijd van acht 
dagen na den ontfangst dier missive op te geven, al het bosch, waar ook gelegen, en 
hoe dan ook genaamd, hetwelk de ingezetnen dezer plaats, of zelve als eigenaars in 
gebruik hebben, of bij huur of pacht te laten gebruiken. Waarop gedelibereerd zijnde is 
goedgevonden en verstaan een advertentie te doen waarbij alle ingezetenen worden 
gelast de hoegrootheid van het bosch hetwelk zij in eigendom bezitten, ter secretarie 
alhier te komen opgeven, op zekere door de secretaris gestelde dag en uur. 
Waarna de vergadering scheide. 

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Julij 
1808, absent Verijp en Kranendonk. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearesteerd en 
geteekent. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost van het Departement Maasland 
van den 9 Junij 1808 No. 7 houdende toezending van een exempelaar van een 
missive van den Minister van Finantien, dato 7 Junij I.I. N. 44, behelzende eenige 
ophelderingen op onderscheidene dubiteiten, over het regt verstand van de wet van 
30 Maart 1808 en van de bij decreet van de 12 April gearresteerde bepalingen omtrent 
de wijze op welke voor het lopend jaar zal worden verdeeld, geregeld en ingevorderd 

van Pieter van Warendorp ter aarde te bestellen, en om voorts provisioneel in de 
boedel alles te verichten wat nodig is en vereischt zal worden, worden nu na 
deliberatie tot curatoirs aangesteld in dezelve boedel en ten einde de crediteuren op te 
roepen, en vervolgens de boedel tot lequiditeit te brengen.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland in 
den 16e Meij 1808 No. 5 inhoudende eene order van de Minister van Finantien, dato 9 
Meij l.l. No. 5 aangaande de voldoening van het regt van Klein zegel. Aangenomen 
voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato 16 Meij 1808 No. 
8 houdende kennisgeving van een missive van den Minister van Finantien van den 12 
Meij l.l. No. 19 aangaande het patenteren van de militaire kleedermakers, 
schoenmakers enz. Mede aangenomen voor notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 17 Meij 1808 No.
2 houdende kennisgeving van eene missive van den minister van Finantien, dato 13 
Meij l.l., behelzende dat de ontfangers-generaal der middelen te water en te lande, 
alwaar de beschrevene middelen worden overgestort, worden aangewezen tot 
inwisseling van contanten penningen tegen resepissen. Almede aangenomen voor 
notificatie.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 18 Meij 1808 No. 7 
houdende kennisgeving van eene Koninglijke decisie van den 28 April j.l. No. 36 
betrekkelijk de 55 paragraaph der zegel ordonnantie voor transporten ten behoeve 
van buitenlanders bepaald. Aangenomen als vooren.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voornoemd van den 24 Meij 1808 
No. 5 dienende ter exectie eene order van den Minister van Finantien van den 19 Meij 
l.l. no. 30 ten aanzien van het patenteeren van de kooilieden, van eendekooien, enz. 
Almede aangenomen als voren.

Is gelezen een missive van den Drost van het kwartier Dordrecht van de 9 Junij 
1808 inhoudende last in zoo spoedig doenlijk en uitterlijk binnen den tijd van acht 
dagen na den ontfangst dier missive op te geven, al het bosch, waar ook gelegen, en 
hoe dan ook genaamd, hetwelk de ingezetnen dezer plaats, of zelve als eigenaars in 
gebruik hebben, of bij huur of pacht te laten gebruiken. Waarop gedelibereerd zijnde is 
goedgevonden en verstaan een advertentie te doen waarbij alle ingezetenen worden 
gelast de hoegrootheid van het bosch hetwelk zij in eigendom bezitten, ter secretarie 
alhier te komen opgeven, op zekere door de secretaris gestelde dag en uur. 
Waarna de vergadering scheide.

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

Vergadering gehouden op Woensdag den 20e Julij 
1808, absent Verijp en Kranendonk.

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd gearesteerd en 
geteekent.

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost van het Departement Maasland 
van den 9 Junij 1808 No. 7 houdende toezending van een exempelaar van een 
missive van den Minister van Finantien, dato 7 Junij l.l. N. 44, behelzende eenige 
ophelderingen op onderscheidene dubiteiten, over het regt verstand van de wet van 
30 Maart 1808 en van de bij decreet van de 12 April gearresteerde bepalingen omtrent 
de wijze op welke voor het lopend jaar zal worden verdeeld, geregeld en ingevorderd 



de bij voornoemde wet vastgestelde quotisatie van 3 millioenen guldens. Aangenomen 
voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemd van dato uts No. 11, 
houdende en dienende ter executie op eene missive van den Minister van Finantie 
van de 7 dezer maand, aangaande zekere erreneuse opvatting van de wet van 30 
Maart j.l. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voornoemd van den 10 Junij 1808 
houdende de bepalingen omtrent het gebruik maken der koninglijke courant, bij 
koninklijke dicisie, van den 3e Meij I.I. vastgesteld. Almede voor notificatie 
aangenomen. 

Is gelezen een aanschrijving van den land-Drost voorn. van den 17e Junij 1808 No. 
12 houdende toezending van het Koninglijk Bestuur van den 4 dezer maand no. 18 
inhoudende dat met de uitgifte van de patenten gechargeerde personen zijn 
gesubjecteerd aan het 12 Art. der generale ordonnantie, op de invordering van de 
middelen te lande. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemd van den 22 Julij 1808 
No. 10 houdende toezending van een exemplaar van een extract uit het verbaal van 
den Minister van Finantien van den 17e dezer maand No. 10 relatief het uitreiken van 
patent aan zekeren Hoekstra te Leeuwarden in de gevallen daarbij vermeld. Mede 
aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 25 Junij 1808 No. 
1 houdende om met toestemming van de vroetschap of gecommitteerden te mogen 
heffen de additionele stuivers over de penningen bij de anticipatie bij het middel der 
verponding in den jare 1808 geheven worden. 
Almede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voornoemd van den 17 Junij 1808 
No. 11 houdende toezending van een exemplaar van een koninklijk decreet van den 
30 Meij I.I. No. 25, nopens de amotien van huizen en gebouwen. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost van den 25 Junij 1808 No. 2 
houdende authorisatie op de Gemeente Bestuuren om eene boete van f 50:-:- te 
mogen vorderen van persoonen welke weigeren de hun wettiglijk opgedragene posten 
van armbezorger op zich te nemen. Mede aangenomen voornotificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost van den 27 Junij 1808 No. 9 ter 
executie op een extract verbaal van den Miniter van Finantien van den 23e Junij I.I. 
No. 17 aangaande het patenteeren van de knegts van slagters of vleeschhouwers. 
Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 28 Junij 1808 N.1 
ter executie eener aanschrijving van den Minister van Finantien van de 23 dezer 
maand N. 2 aangaande bepaling persoonen of gagementen. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Drost van het Kwartier Dordrecht van de 29 
Junij 1808 houdende informatie of in deze plaats een of meer gewone of 
buitengewone jaarmarkten op Zaturdag invallende en zo ja, op welke dag of dagen 
per week, met uitzondering van de Zondag, dezelve ten meesten gerieve der 
ingezetenen en ten minste nadeelen van naburige plaats of plaatsen zoude kunnen 
worden verschikt. 
Vermits zodanig iets alhier geen plaats heeft, word de secretaris gelast dezelve 
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aanschrijving alzo te beantwoorden. 
Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost van het Departement Maasland 

van 7 juli 1808 No. 1 houdende toezending van een exemplaar van Zijne Majesteit 
den Koning geapprobeerde repartitie over de respective gemeenten binnen dit 
Departement, in eene som van f 825.000:- waarmede het Departement Maasland is 
beschreven in de 3 millioenen guldens, bij de wet van 30 Maart I.I. vastgesteld. Voorts 
om ingevolge het 6 Articul van het decreet van Zijne Majesteit van den 1 dezer No.6 
tot het doen der quotisatie der individueele ingezetenen in elke gemeente te 
adsumeren eenige der voornaamste en meest gegoede ingezetenen of ingelanden, 
en daarin te volgen deze voet. 
In eene gemeente beneden de 500 zielen: 	2 personen 
van 500-1000 zielen 	 3 personen 
van 1000 tot 2000 zielen 	4 personen 
van 2000 tot 4000 zielen 	5 personen 
van 4000 en daarenboven 	6 personen. 
Alsmede om van de alzoo geadsumeerde personen de namen en qualiteiten of 
beroepsbezigheden voor of op de 25 dezer maand op het voorsz. landdrostambt in te 
zenden. Waarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd vier personen te benoemen ten 
voorschreven einde en wel met besloten briefjes, en bleek bij de opening dat de 
meeste stemmen hadden: Japhet in 't Veld, Pieter Vervoorn, Arij D. van der Linden en 
Cornelis W. Molendijk. En word de secretaris gelast aan de Land-Drost van deze 
benoeming per missive kennis te geven. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato 12 Julij 1808 No. 
3 houdende om de declaratien van particuliere schippers en voerlieden voor 
gepresteerde scheeps, schuit en wagenvrachten voor en tolgelden door hun bij 
halfjarige declaratien aan den minister van oorlog in te dienen. Aangenomen voor 
notificatie. Waarna de vergadering scheide. 

Den 31 Julij de vergadering bijeen zijnde, werd gelezen een aanschrijving van het 
Drost van het Kwartier Dordrecht van den 20e Julij 1808 inhoudende om aan Zijn 
Edele mede te deelen de consideratie van dit bestuur omtrent het projecteren van 
een, het zij algemeen en gelijk, het zij afzonderlijk en onderscheiden, tarif van 
maalloon der graanmolenaars, als mede om, in gevalle, dit bestuur in het begrip mogt 
staan dat een algemeen maalloon niet verkiesselijk is, als dan op te geven, welk loon 
aan onze molenaar behoord te worden toegetekend. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geoordeeld dit een algemeen maalloon niet verkieslijk is, om meer dan een reden, en 
wat het loon aangaat, hetwelk onze molenaar behoord te worden getekend, is de 
vergadering unaniem van oordeel dat het het kan blijven zoals het nu is, alzoo er uit 
hetgeen er gemalen word, zeer wel kan worden berekend dat hij een fatsoenelijk 
bestaan heeft, na aftrek van reparatien en andere noodzakelijke uitgaven, en vermits 
mijn Heer de Quartierdrost aanstaande Dingsdag alhier komt, om tienden te 
verpagten, is goedgevonden Zijn Edele van het bovenstaande kennis te geven, indien 
Zijn Edele genoegen gelieft te nemen dat het alhier geschied. 

Voorts is geresolveerd om de bij het bestuur geadsumeerde personen In 't Veld, 
Vervoorn, van der Linden en Molendijk te doen dagvaarden tegen dingsdagmorgen 
half tien uren, ten einde hun kennis te geven van hun benoeming. 

Dingsdagmorgen de voorsz. persoonen comparerende, werdt hun door den schout 
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staan dat een algemeen maalloon niet verkiesselijk is, als dan op te geven, welk loon 
aan onze molenaar behoord te worden toegetekend. Waarop gedelibereerd zijnde, is 
geoordeeld dit een algemeen maalloon niet verkieslijk is, om meer dan een reden, en 
wat het loon aangaat, hetwelk onze molenaar behoord te worden getekend, is de 
vergadering unaniem van oordeel dat het het kan blijven zoals het nu is, alzoo er uit 
hetgeen er gemalen word, zeer wel kan worden berekend dat hij een fatsoenelijk 
bestaan heeft, na aftrek van reparatien en andere noodzakelijke uitgaven, en vermits 
mijn Heer de Quartierdrost aanstaande Dingsdag alhier komt, om tienden te 
verpagten, is goedgevonden Zijn Edele van het bovenstaande kennis te geven, indien 
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Dingsdagmorgen de voorsz. persoonen comparerende, werdt hun door den schout 



kennis gegeven van de aanschrijving van den heer Land-Drost en de daarop gevolgde 
benoeming van hunne personen tot voormelden post. Hetwelk van dat gevolg was dat 
zij declareerden er niet veel zin in te hebben en er dus liever van ontslagen te zijn, 
verzoekende dus twee uuren hunne bedenking en overweging. Dit hun toegestaan 
zijnde, was het gevolg, dat zij zich binnen het uur verklaarden de aan hun opgedragen 
posten te aanvaarden. 

Voorts den heer Kwartier-Drost prezent zijnde, werdt hem door den schout te 
kennen gegeven, de gedagten van dit bestuur over het loon van de molenaar, zoo als 
tevooren is omschreven, nadat aan Zijn Ed. te vooren was gezegt met zodanige 
mondelinge kennisgeving genoegen te nemen. Zijn Ed. nam op eene zeer vriendelijke 
wijze daarmede genoegen en zeide dat er niet behoefde te worden geschreven. 
Waarna de vergadering scheide. 	H. Pasman schout 	T. 	van 	de 
Koppel, secrets. 

Vergadering gehouden op Woensdag den 17e Augustus 
1808, absent Naaktgeboren en van der Giessen. 

De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeerd, gearresteerd en getekend. 
Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost in het Departement Maasland van 

den 14 Julij 1808 No. 1 ten geleide van eene missive van den Minister van 
Binnnelandsche Zaken van den 4e dezer betrekkelijk het gebruik van koepokinenting, 
dienende tot aanmoediging tot en meerder gebruik van dat middel. Aangenomen voor 
notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den 18e Julij 1808 No. 2 inhoudende order om 
alle procedeures over contraventien van plaatselijke politiewetten, anterieur aan de 
wet van 30 Januarij 1808 op de corporatien in der minne te termineeren of geheel 
onvervolgd te laten. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 19 Julij 1808 No. 1 
behelzende executoir op eene missive van Zijne Excellentie de Minister van Finantien, 
van 11 Julij 1808 No. 35 houdende explicatie van het bepaalde bij deszelfs circulare 
van 21 Januarij I.I. No. 34 betrekkelijk zeker poinct van de ordonnantie op het 
Kleinzegel. Mede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 30e Julij 1808 No. 
6 houdende dat er aan de directeur generaal der publike schuld, moet kennis gegeven 
worden van het overlijden van een gepensioneerd officier, onderofficier of soldaat, 
zowel als aan den Minister van Oorlog. Almede aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van dato uts No. 10 
houdende voor zooveel desnoods autorisatie op de Gemeente Besturen om zodanige 
geadsumeerde personen tot het doen der quotisatie, welke zonder wettige redenen 
weigeren mogten die benoeming aan te nemen, eene geldboete van 50 guldens toe 
onder approbatie van den Quartier-drost op te leggen. Aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van den Land-Drost voorn. van den 1 Augustus 1808 
No. 3 houdende kennisgeving dat bij koninklijke decisie den dato 1 Julij 1808 No. 21 
de termijn van 4 maanden binnen welke het molsterloon der granen zoude vervangen 
worden door eenmaalloon in geld, met nog twee maanden wordt geprolongeerd. 
Mede aangenomen als vooren. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 2 Augustus 1808 
houdende om toe te zien dat voortaan bij publike venduën en boedelverkoopingen 
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aan het 8e Art. der ordonnantie op het middel van handel en weelde en het 9e Art. der 
wet op de gouden en zilveren werken, stiptelijk worden voldaan. Aangenomen zich 
daarna te gedragen. 

Is gelezen een aanschrijving van de Land-Drost voorn. van den 8 Augustus 1808 
No. 1 waarbij de ontvangers der beschrevene middelen worden gelast om des verlang 
werdende aan de burgemeesteren of Gemeente Bestuuren de nodige inzage en 
allecudatien te geven. Aangenomen voor notificatie. 

Is gelezen een aanschrijving van dem commissaris tot het werk der verponding in 
het arrondissement Oud-Beijerland van den 10 Augustus 1808 houdende 
kennisgeving dat de landmeting voor het middel der verponding in het arrondissement 
Oud-Beijerland onder provisioneele directie van den landmeter-verificateur G. den 
Baats (Beets?) zal worden geeffectueerd, met aanmaning, om wanneer de meting 
alhier zal geschieden, alle vereischte hulp aan genoemde verificateur en de 
landmeeters welke onder zijne directie met de metingen zijn belast, te verleenen, en 
speciaal om uit kragte van het bepaalde bij Art. 1, 42 en 43 der ordonnantie op het 
middel der verponding, buiten kosten van landen aanwijzing van de limieten der plaats 
en van de particuliere eigendommen te doen of te laten doen, desnoods door op 
roeping van de eigenaren op hunne respective perceelen. Aangenomen daaraan te 
beantwoorden. 
Waarna de vergadering scheide. 

H. Pasman schout 	T. van de Koppel, secretaris 
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