Ambacht Weergors en fortificatie Hellevoetsluis No. 3
bewerkt door
Christiaan van der Tuijn
Vergadering gehouden op den 10e December 1744, present Simon Leening schout, Willem Muijs,
Abraham Oprel, Pieter Straetman, Theunis Jongejan ende Dankris van Oostende schepenen,
mitsgaders Jan Eduward Galles secretaris.
Als wanneer in consideratie is gebragt, dat dewijle Maria Braams wed: Jan van Herp haer dagelijks
quam te deboucheeren in dronkenschap jae selffs dat sij soo verre daer door was geraekt dat sij
sinneloos scheen te wesen, waer door veel ongelukken van brand als andersints kunnen komen, dat
ook haer huijs bereijts was geveijlt en verkogt, maer dat die van geen gifte konde geschieden, als
deselve was beklaegt door de heer Pieter de Graeff in qat: als last en procu: hebben van Christiaen
Elsevier nom uxo voor een cappitael van f. 525 gls, en ses jaren verlopene intrest met de costen daer
omme alreets gemaeckt int opt neren van ’t gijselregt als andersints dat bij aldien Jan van Herp haer
zoon tot afdoening van de costen wilde geven xxv gls of de resteerende costen niet door ons konde
werden betaelt tot voorkoming van verdere en kosten, alzoo te dugten stont dat sij binnen kosten aen
onsen armen stonde te komen, waer op ter vergadering is ontboden gecompareert Jan van Herp welke
wij de voorsz: saeke voor gehouden hebben en heeft denselven naer veelvuldig debatte geconsenteert
omme de voorn: vijff en twintig guldens te betalen.
En de verder bij ons op het voorsz: geval naer deliberatie goedgevonden omme te betalen de
resteerende oncosten als mede gedeputeert geworden den secretaris Gallas omme te gaen spreken met
den heer bailluw van Almonde wat voor middelen ’t noodsakelijk soude wesen omme met de voorsz:
wed: Jan van Herp te mogen handelen en haer te brengen onder curateele, als mede den heer de Graeff
te spreken over ’t affdoen van de klagte voorz: huijs en van sijn weder varen aen ons te doen
behoorlijk rapport omme daer over nader te werden gedelibereert als bevonden sal werden te
behooren.
Vergadering gehouden op den 16e December 1744, present schout en schepenen in omnibus, absent
Straetman en Oostende.
Is ten selve dage door den secretaris Gallas raport gedaen van sijne commissie als namentlijk dat het
den heer bailluw ’t oorbaerste voorquam omme request te presenteeren aen bailluw en leenmannen
omme de wed: Jan van Herp te consueeren in een huijs met verzoek omme haeren goederen te mogen
verkopen. Waerop gedelibereert sijnde, is goed gevonden alvorens bij missive te vernemen hoe veel
geld sjaerlijks het soude komen te kosten de confinative, en dan requeste te presenteeren aan bailluw
en leenmannen, en sijn ten selve dage affgesonden twee missiven naer Dordregt en Schiedam.
Vergadering gehouden op den 6e Januarij 1745, coram Simon Leening schout, en ’t volle collegie van
schepenen, absent Theunis Jongejan.
Als wanneer is voor gehouden de acte van de heeren bailluw en leenmannen van den lande van
Voorne waer bij den schout en geregten werden gequalificeert omme Braams wed: van Simon Pieter
Breur te confineeren in een beterhuijs, en haeren goederen te verkopen, als meede aengestelt tot
curators over deselve, en dat nu bilijk was van haer maer te depecheeren en naer alles daer omtrent
was geinformeert op de civielste wijze soo tot Schiedam als te Delft, was bevonden dat tot Donderdag
het profitabeste soude wesen als voor f. 115 guldens jaers, mits gevende een bedt sijn toebehoren ook
kleeren, linde en wolle, en is daer op deselve ontboden en door weijgering uijt den huijs gehaeld en
gebragt in de schuijt, om te vervoeren naer Dordrecgt en is haer mede gegeven een bed en toebehooren
met soo veel kleeding van linde en wolle als de kortheijt des tijts toe lied en is mede nog
voorgedraagen dat er uijt desen gerecgten tot reddering van den gehelen boedel diende te werden
gecommitteert twee van desen leden.
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En daer op naer voorgaende deliberatie goed gevonden, en gearresteert te committeeren soo als
gecommitteert werd bij desen den schout Leening en secretaris Gallas omme als premier curators den
voorz: boedel en perzoon te beheeren, de goederen naer haer wel gevalle ten meesten nutten te
verkopen schulden te betaelen en over de selve te accordeeren en compromitteeren, als haer te raden
werden sal, als mede te transporteeren en over te dragen aen Jan van Pelt als coper van ’t zelve seker
huijs door de voorn: Maria Braams, publicq verkogt de coop penn; te ontfangen en daer mede offte
voor soo verre die sullen strekken te betalen sekere scheepene schult brieff met de daer op verlopene
intressen voorzs: alles in desen verder te doen en de te verrigten dat nodig en dienstig sal werden
bevonden, mits doende van dit alles behoorlijke verantwoordig.
Aldus gedaen en gearresteert dato uts: en ten oirconde getekend.
Leening, Muijs, Oprel, Straetman. Mij secretaris Galles.
Vergadering gehouden op den 19e Januarij 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer door den schout Leening en secretaris Galles is gedaen de lequidatie en verantwoording
van den boedel en goederen van Maria Braem laest wed: van Simon Pieterse Breur, bij slote van welke
lequidatie nog is overgeschoten de somma van f. 226-11-:. Welke penn: sijn overgeeven aen den
armm: Danketjes van Oostende omme die te brengen in sijne te doene rekening onder die mits dat de
penningen, welke vereijst werden tot onderhouding van de selve Maria Braem sullen moeten werden
betaelt uijt de arme beurs. Ende is mede in de vergadering gebragt, dat den schoolm: Christiaan Kleijn
sijn rekening hadde gebragt de negen guldens voort lesen en zingen in de avond is redicatien en dewijl
van desen winter geen avond predicatie waere gedaen off sulks wel behoorde te werden betaalt.
Dat ook denselver Christiaen Kleijn in sijn rekening bragt een en twintig guldens voor de jaerlijkse
turff bij somme van tratement en dat sulks wel was toegelegt en bij voorige schoolmeesters somtijts
getrocken, dog sonder sulks te trecken in consequentie.
Waer over gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan, dat door dien schout en geregten
haerselve besivaert vinden omme sonder verdiensten te disponeeren ten nadele van de kerke
penningen sij niet goed kunnen omme die penningen aen den voors: Christiaen Kleijn te geven en
onsen kerkm: gelast die niet te betalen.
Ende wat is aenbelangende de turff dat die hem is toegelegt met intentie sulks niet en wierde
geconqueert, dat daeromme den selven schoolm: gehouden sal sijn om jaerlijks omme sijn toe gelegde
turff aen schout en geregten te moeten versoeken waer om als dan sal werden gedisponeert naer
bevinding van saeke, en dat het ter kennisse van schout en geregten, omme sal staen den selven bij
goed vinden te geven geld off turff sonder alles te trecken in consequen.
Ende verzoeken wij onzer schout Leening als daer toe gelast en den secretaris Gallas, als ten dese
gelast omme ingevolge de instructie van den selven schoolmeester, wekelijks off soo dikwijls het haer
sal gelieve te doen de visentatie in de schole, ordonneerende der voors: schoolm: off alle andre deselve
met alle beleeftheden te introduceeren.
Aldus gedaen ende gearresteert in onse vergaderingh datum uts.
Leening, Ruijs Oprel, Straetman, Jongejan, Oostende, Gallas.
Vergadering gehouden op den 6e Februarij 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer door den armm: van Oostende is gedaen de reek: der arme middelen voor den jaere 1744
bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 947-14-8, en vermits sijn
directie van de twee jaeren is geexpireert, soo wierd den selven bij desen bedankt voor alle sijn
gedaene moeiten en directie welke hij heeft gedaen en gehad, ende is met eenparigheid van stemmen
wederom voor den tijt van twee jaren tot armm: aen gestelt geworden Abraham Oprell welke het selve
heeft aengenomen en daer mede gefeliciteert en is aen denselven overgegeven het voorn: slot van reek:
ter zomme van f. 947-14-8 als de twee arme obligatien ter somma van vijftien hondert guldens
cappitael en de drie kerke obligatie groot dertien hondert guldens cappitael, als nog een obligatie off
recipisse grood drie hondert guldens capp: toebehooren de Maria Beuk alle ten lasten van ’t
gemeneland ten comptoire der stad Briel, als mede de verdre documenten speciteeren desen armen met
het ordinaire kisje streckende tot securiteijt en bewaring der arme gelde en effecten.
Aldus gedaen en gearresteert datum uts.
Leening, Ruijs, Oprell, Straetmen, Jongejan, Oostende. Mij secretaris Gallas.
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Vergadering gehouden op den 16e Februarij 1745, coran Simon Leening schout, Willen Ruijs ende
Theunis Jongejan schepenen.
Als wanneer in de vergadering is kennisse gegeven dat ten verzoeke van Jan Boijsen captiteijn van het
schip de Catharina Elisabet leggende in de haven alhier in dese conchergie off arreste is gebragt, de
goederen toe behoorende agt man van sijn scheepsvolk welke haer onwillig hebben getoont omme aen
hare aengenome reijse te voldoen, en mede te varen, en dat denselven capiteijn nu van ons versogte ter
sijner verantwoording behoorlijke certificatie waer over gedelibereert sijnde is goed gevonden omme
aen den selver cap: Jan Boijsen te geven dit volgende affschrift luijdende:
Wij onderget: schout ende schepenen van de fortresse van Hellevoetsluijs verklaeren en attesteeren bij
dese dat wij ten versoeke van Jan Boijsen cap: op het de Catharine Elisabet leggende in de haven in
arreste, hebben genomen, en onder onse directie in bewaring, aengeslagen dese volgende goederen als
nege zee kisten en keldernisse, een slijpsteen en bak, een saeg, een passer en winkelhaek, agt
hangmatten met haer kooijgeld ende selve dekens in zoort toebehorende aen Laurens Pietersen,
Willem Sijbrantse Buijs, Jacob Jansen, Laurents Hansen, Govert Cornelisse, Jan Vrederiks Roeloff
Jukelberg, en Jan Pauwelse, en welke gedane arrest off bewaering is geschied, ter zake dat deselve
persoonen (volgens ’t geene ons verrigth werd) niet en hebben willen voldoen omme ons verright
voorn: schip mede te varen naer Genua, volgens haere aengenomene reijse. Actum Hellevoetsluijs
desen 16e Februarij 1745.
Aldus gedaen ende gearresteert in onsen vergadering dato uts.
Leening, Ruijs, Jongejan. Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 17e Februarij 1745, present de leden in omnibus.
Als wanneer door den schout Leening als kerkem: is gedaen de reek: de kerke middelen en inkomsten
in den jare 1744 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 188-6-2 en
welke reek: voor goed is opgenomen en erkent.
Vergadering gehouden op den 23e Februarij 1745, present schout en schepene in omnibus.
Als wanneer aen Anna Vermeulen is verleent een gunstigen uijt koop van ’t gene sij van desen arme is
gealimenteert geworden met betalende aen onsen arme f. 3-0-0 en naer daer van gegeven affschrift.
Vergadering gehouden op den 27e Maert 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer door den secretaris en gaarm: Gallas is gedaen de reek: der ordinare extra ordinaire
verpond: voor den jaere 1743 en is den selven bij ’t slot der ordinare Ed: gestren: heer van Almonde
waer bij deselve heeft gelieve te eligeeren tot schepenen die dienen sullen van den 1 ste Meij tot Meij
1745 de volgende personen:
Willem Ruijs, Abraham Oprell, Theunis Jongejan, Dankeris van Oostende en Pieter Pieterman.
Ende hebbe de vier eerste personen ende Pieter Pieterman aff gelegt den behoorlijken eet daer toe
staende als van ouds, en sijn deselve daer van gefeliciteert
Ende is nog ter vergadering geponeert dat bij een vorige resolutie was gearresteert dat in gevallen, bij
begraeffenisse bij de oplossinge oft affroeping aen de bloet vrienden van den overledene moester
volgen der leden der magistraet en daer nae de kerkeraed bij de soo dienende als gedient hebbende dat
somtijts daer veel en ordentelijk in wierde gepleegt bij die geene die de begraeffenisse assi -teerde, als
veel andere resoinmenten welke daer over quame te vallen, en off daer inne niet en behoorde te
werden, gemacht eenige veranderingen.
Waer over gedelibereert sijnde is naer debatten goet gevonden en gearresteert dat op de begraeffenisse
aen de bloetvrinden in rang sal volgen desen reden der magistraet en naer dien de kerkeraed, welke
fungeerende sijn sonder verdre en dat den bidder ter begraeffenisse gehoude sal alle deselve bij de
namen en qualiteijt aff te roepen, blijvende dese de vorige resolutie en sijn vigeur en sal van dese aen
den bidder ter begraeffenisse werde gegeeven een memorie ten sijn nastigtinge.
Vergadering gehouden op den 22e Meij 1745, present schout en schepenen in omnibus. Dempto
Dankeris van Oostende.
Ende is ten voorsz: dage door dien verponding 1743 te boven gekomen de somme van f. nihil.
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Ende bij slote der extra ordinaris verpond: 1743 is denselven aldaer schuldig gebleven de somma van
f. nihil.
Vergadering gehouden op den 19e Maert 1745, present schout Leening, Jongejan en Oostende
schepenen. Ende sijn wij ten versoeke van Jan van Pelt geinceert ten sijnen huijse omme aldaer
inspectie te nemen wegens een gedeelte van den heijning tusschen den voorn: van Pelt en Hendrik
Maltaer sijnde het oost eijnde van den voorn: heining welke door Hendrik Maltaer was doen affbreken
om een steene muure setten en naer dat wij van alles waeren onderregt inspectie oculair genome
hebben, soo hebben wij daer over gedelibereert en goedgevonden en verstaen ende voorn: muer wel
door Hendrik Maltaer sal mogen werden geset mits blijvende int geheel op sijn eijge erff, sonderde
erfte komen, en dat het den voorn: Jan van Pelt off sijn successeurs vrij sal staen omme ten minste in
ordentelijkheid spijkers als anders daer in mogen slaen, alsoo wij deselve maer aen merken gemeen
sodanig als den heijning.
Vergadering gehouden op den 30e Maert 1745, present schout Leening, Jongejan en Oostende
schepen.
En hebben wij gevisenteert elle, maten, en gewigten welke alle naer behoren hebben bevonden als
eenige weijnige.
Welke niet met den heeren officierwapenen waren geijkt. Welke wij geordoneert hebben, om sulks te
laten doen binnen veertien dagen, op poene daer toe staende.
Vergadering gehouden op den 31e Maert 1745, present schout en schepenen, absent Ruijs en Jongejan.
Ten zelve dage ins voorgehouden het quohier der personele authorisatie bij haer Ed: grood mog:
gearresteert op den 20e Februarij 1745 ende is toe ontfangen van het voors; middel aengestelt den
secretaris Gallas welke wij hebben gefeliciteert.
Vergadering gehouden op den 30e April 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer is voor gedragen de electie van schepenen van Leendert Ruijs, vermits sijn ouderdom en
lighaems swakheijt heeft bedankt en gerenimcheert van de meeters plaetse gemaekt een nominatie
omme daer van bij de wel Ed: heeren bailluiw en leenmanen een tot meter te werden geeligeert te
weeten:
Jan Drimmelaer, Joost Klaese.
Vergadering den 29e Meij 1745, present schout en schepenen, als Willem Ruijs.
Ende is hier op gedeligeert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris sullen vaceeren op
de groote reek; der verpond: en dijkagie schot, s’ lands van Voorne en sijn daer toe verkoren op de
reek: der verponding.
Theunis Jongejan, Dankeris van Oostende.
Ende op de reek; van ’t generale dijkagie schot Theunis Jongejan.
Vergadering gehouden op den 2e junij 1745, present schout Leening en schepenen, absent Ruijs.
Als wanneer door de secretaris Gallas als voogt over de minderjarige naer gelaetene kinderen van
Elisabet Jakzon in haer leven wed: van Pieter van Ravensteijn is gedaen reek: bewijs en reliqua van
sijne gedane directie ende is bij sloten van deselve reek: den rendant schuldig gebleeven de somme
van f. 175-5-12 en deselve reek: gelesen en voorgoed opgenomen sijnde, heeft den secretaris versogt
en geproponeert omme van sijne voogdie ontslagen te wesen als mede van ’t slod van reek:
Waer over gedelibereert sijnde, is goed gevonden en gearresteert omme het slod van reek: ter somme
van f. 175-5-12 geconsigneert te werden in de ordinare arme kist ende werd den voors: secretaris
Gallas ontslagen van sijn voogdie ende sal over de voorn: penn: nader werden gedisponeert bij nader
vergadering en thuijs komst van Leendert de Ruijter. Actum den 1ste Junij 1745
Leening, Oprell, Jongejan, Oostende, Pieterman
Vergedering gehouden op den 10e Junij 1745, present schout Leening, Oprell, Jongejan ende
Pieterman schepenen.
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Als wanneer is voorgeleesen de missive van bailluw en leenmanen van den lande van Voorne waer bij
deselve tot meter deser plaetse hebben aengestelt.
Jan Drimmerlaer.
Vergadering gehouden op den 5e Julij 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Ende is ten voors; daege geresoveert ende gearresteert, dat tot proffijten slijter van onsen armen die
geenen welke in ’t schippers gilde werden gepermitteert ten haeren keuse sal staen omme jaerlijks te
geven vijff guldens offte eens af 25 guldens, ende is het versoek van Leendert Leuijendijk omme met
sijn aengekogte jagtie int gilde te mogen vaeren hem met een parigheijd van stemmen aff geslagen als
mede verboden van met het kleijne schuijtje haer geen andre vragten te mogen smakken als op stroom.
Is ook int schippers gilde op sijn versoek gepermitteert Theunis Verhagen wonende als knegt bij
Abraham Leuijendijk en heeft betaelt tot den 4e Julij 1746 vijff gls.
Vergedering gehouden op den 22e Augustus 1745, presentibus de heer Leening schout, Oprell en
Oostende schepenen.
Sijnde op haer versoek ter vergadering ontboden Jacoba van der Linde, huisvr: van Johannis Raffel
kennis gevende van ’t overlijden van Catharina van der Vast wed: Hendrik Janse Raffel haer mans
moeder naerlatende nog een minderjarige uijtlanddige zoon Volkert Raffel, als mede van den slagten
en droevige toestand waer in den boedel was als hebbende veel schulden en int geheel geen goederen
waer uijt de begraeff kosten, veel min de voors: schulden kunnen werden betaelt dat sij egter uijt haere
dogterlijke afficiewel genegen soude wesen ome haere overledene moeder ter aerden te doen bestellen
onder conditie dat sij mogten werden ontheft van de swarigheden des schuldenaers als den
minderjarige Volkert Raffel.
Waer over gedelibereert sijnde is goed gevonden en verstaen, gelijk verstaen en gepermitteert werd bij
desen aende voorn: Johannes Raffel omme sijn moeder te doen begraeven, in demnerende hem voor
eenige naer maninge en opeijssinge van de schuldenaers als mede voor verantwoording van de
minderjarige zoon Volkert Raffel met de goederen welke der nog soude mogen zijn met te reppen
offte veralieneeren tot dat hier op nae de begraeffenis nader sal werde gedelibereert, als bij bevinding
sal komen te behooren. Attesta dato utsupra.
Vergadering gehouden op den 28e Augustus 1745, present Simon Leening schout, Ruijs en Oprell
schepenen.
Nader gedelibereert sijnde over de naer latenschap van Catharina van der Vast wed: Hendrik Janse
Raffel, is goed gevonden en verstaan naer dat den secretaris alvoorens berigt hadde gedaen van den
slegten toestand van dien dat de goederen door den boode sullen werden verkogt en de penn: van dien
werden geconsigreert onder desen geregte omme daer mede aff voor soo verre doe sullen kunnen
strecken te betalen de dood als andre schulden in den meerdere erfgenaemen voor eenige naer maringe
van schulden.
Vergadering gehouden op den 27e September 1745, present Simon Leening schout, Oprell, Jongejan,
Oostende en Pieterman schepenen.
Ende is ten voorz: daege aen Willem Roskam verleent een gunstigen uijtkoop wegens ’t geene hij van
der armen hadde genoten betalende ten behoeve van onser armen ses guldens, waer bij wij hebben
genoegen genomen en hem daer van gegeven een behoorlijk affschrift.
Vergadering gehouden op den 5e November 1745, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer aen Lourens Jingels naer dat hij een gedeelte van zijn gagie als matroos gevaren
hebbende op ’t slands schip Goricum aen onsen armen hadde betaelt met den selver gedaen uijtcoop
en ontlasting van den voorz: arme gevende daer van. Acte in forma.
Vergadering gehouden op den 28e Februarij 1745, present schout en schepenen.
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Als wanneer Anthonij Ruijs is gepermitteert geworden int schippers gilde als noodhulp mits
betaelende vijff guldens van jaer tot jaer, en heeft betaelt tot 27e November 1746.
Vergadering gehouden op den 29e November, present schout, Oprell, Jongejan en Pieterman
schepenen.
Ende is ten voorz: daege hen Anna Maria Mosterdijk op haer versoek verleent een gunstig en uijtkoop
over ’t geen sij van desen armen hadde genoten mits betalende f. 3-3-0, en haer verleent acte van
indemnitijt.
Is mede ter vergadering gecompareert Maghiel van Herwaerde aen welke wij communiceerde dat hij
vermits het overlijden van Maerten Boell door denselve was aengestelt tot voogd over sijn soons kint
Maerten Boell waer op denselve versogt omme daar van geecuseert te wesen off imand hem mag
werden gestelt waer over gedelibereert sijnde, is goedgevonden, omme hem in sijn qt: te doen ageeren,
en hem gepermitteert omme naer sijn genoege te nemen zij uijt het geregt off andre en verzogte hij dat
daer toe bij ons eer mogte werden gestelt gelijk daer toe is gecommitteert en aengestelt den secretaris
Gallas, als voogd is den voorz: boedel met sodanige last en authoriteijt als een voogd haer regten is
competeerende, en breder in acte van voogd in den voorz: Maghiel van Herwaerde gepasseert, is
gemelde actum in onze regten kamer dato uts.
De bakkers binnen Helevoetsluijs sullen haer brood verkoopen als volgt:
Het brood gebakken van de beste tarwe, wegende drie ponden om 3 stu: 12. pond.
Het roggen brood wegende vier ponden om 3 stu: 8 pond.
Een halve stuijvers witte brood off twee witteboods koekjes sullen moeten wegens 7 ¾ loden.
Actum den 30e November 1745, en was getekend N. Honingh 1745.
Vergadering gehouden op den 26e December 1745, present schout, Oprell en Oostende schepenen.
Is ter vergadering ontboden ende gecompareert den karreman Jan Drimmelaer, welke is voorgehouden
dat jegenstaende de menigvuldige aen maningen en ordre omme des Sondaegs en kerk dagen als
commissaris van de sweep naer behoren selffs te staen ende te blijven in de kerk, hij ter contrarie daer
nooijt was, dat derhalve is goedgevonden hem bij provisie aff te setten als commissaris van de sweep
en te ontslaen gelijk gedaen is bij dese tot nader ordre.
Vergadering gehouden op den 29e December 1745, present Simon Leening schout, Theunis Jongejan
ende Pieter Pieterman schepenen.
Als wanneer door Jan van Oosten, als imporm: van ’t beestiaell, is versogt geworden dat den
vleeshouder Maerten Schelvergem, soude hebbe aff te leggen, den eed op het 13e art: van de
particuliere ordonnantie daer toe staende, en is daer op den voorn: Maerten Schelvergem ter
vergadering gecompareert, ende hem voorgehouden en gelesen hebbende het voorn: 13 e art: der
ordonnantie, waer op den selven heeft affgelegt den eed om het voorz: articul naer te komen seggende
tot bevestiging van dien. Soe waerlijk moet mij god almagtigh helpen.
Aldus gedaen en gepasseert tot Hellevoetsluijs voornt: op dato uts.
Leening, Jongejan, Pieterman. Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 18e Februarij 1746, present, present Teunis Jongejan, ende Pieter
Pieterman schepenen.
Is ten voors: daege door Leendert de Ruijter ende Jacob Ruijs aen ons geklaegt over schipper Marcus
Booijse varende ’t schip de Fenix dat dan selven weijgerde te betalen de dertig gulden voor het voorn:
schip te brengen op de haven alhier, sijnde alle de selve bij ons ter vergadering ontboden gecompareert
en naer dat wij ten weder sijde de zake hadde gehoort en geexamineert soo hebben wij naer gedane
deliberatie goedgevonden en verstaan hebben dat den selve schipper Marcus Booijse aende voorn:
lootsen voort op de have brengen vant voorn: schip sal betalen eens sestien guldens en sal van dese bij
versoek van de voorn: schipper sijnen costen werden gegeven extract ’t zijner verantwoording.
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Vergadering gehouden op den 21e Februarij 1746, present schout en schepenen, absent Pieterman.
Als wanneer Abraham Oprell als armm: van den groten armen alhier heeft gedaen sijn eerste reek:
voor den jaere 1745 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 1096-1614.
Ende is ten voorz: daege naer gehouden deliberatie goedgevonden vermits desen armen seer veel
lasten was hebbende en ja nog dagelijks dat god verhoede grooter was te wagten, de soo genaemde
voermans bus waeruijt desen armen maer een vierde was treckende te mortificeeren en dat nu in plaets
van deselve den commissaris Jan Slingervoet int geheel ten proffijte van onsen arme aen onsen armm:
volgens met hem gemaekte conventie op primo Januarij 1747 sal betalen f. 50 guldens eens, gelijk
mede is goedgevonden dat de respective armmeesters in tijden en wijlen gehouden sullen sijn omme
de jaerlijkse turff volgens toelegging en lijste aen de arme personen te doen besorgen int begin van
November sonder daer in te mogen gebrekkig sijn, sijnde ook nog ten proffijten van den armen
gearresteert dat het grote huijs van desen armen sijnde nog in huer tot Meij 1747 niet meer sal moge
werden verhindert maer dat ’t selve als dan sal werden geappropieert in woninge dienende voor de
arme personen.
Aldus gedaan en gerarresteert do: uts.
Vergadering gehouden op den 22e Februarij 1746, present den schout Leening, Oprell en Oostende
schepenen.
Sijnde ten voorz: daege aen den schoolm: gelaste van jaerlijks geen gelt meer van den armen te
ontfangen als volgens sijn instructie voorz; om gaan met de beurs in de kerke als vier ducatons.
Vergadering gehouden op den 9e Maert 1746, present de heere Simon Leening schout, Muijs, Oprell,
ende Jongejan schepenen.
Is ten voorz: dage gecommuniceert ’t schrifftelijk in genome advis van de heeren Ellinkhuijsen van der
Esch, ende Swartsteenis advocaten, respective, wegens de behandeling ende naerlatenschap van de
goederen van Joseph Sicart overleden binnen desen plaetse op den 26e October 1745 ende daer over
gedelibereert sijnde is ingevolge van selve advis bij dese aengestelt tot sequesters in den voorz: boedel
en naerlatenschap den schout Simon Leening ende secretaris Jan Eduart Gallas, met volkome last,
magt en anthonteijt om de goederen van den overledene Josept Sicart ingevolge van den inventaris op
den 22e Februarij 1746 voor ons gemaekt ende gepasseert onder haere directie aen te slaan, deselve (ist
nood) publijcq ende op de proffitabelste wijse te verkope, de gelde daer van provenceerende te
ontfangen, als mede omme alles verder te doen ’t geene in den voorz: boedel off naerlatenschap, sal
mogen werden vereijst, als ook te betalen soodanige geregtige schulden, als den voorz; boedel wel en
teregt soude sijn verschuldigt des soo blijve sij sequesters gehouden omme van haere te doene
administratie en sequestratie aen ons ende de ergfgenamen van den overledene Sicard te doen
behoorlijke verantwoording.
Aldus gedaen ende gearresteert do: uts en bij ons getekent.
Vergadering gehouden op den 16e Maert 1746, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: dage door den kerkm: Leening is gedaen de reek: der kerke middelen voor den jaeren
1745 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleeven de somme van f. 177-6-10.
Ten voorz: dage is tot kruijder alhier aengestelt Albert Bennijnk.
Vergadering gehouden den 29e April 1746, present schout en schepenen, absent Muijs.
Is ten voorz: dage vertoont en gelesen de electie brieff van den wel Ed: gestren: heer Mr: Willem van
Almonde, waer bij denselve heeft geeeligeert tot schepenen tot Meij 1747.
Willem Muijs, Abraham Oprell, Dennis Jongejan, Dankris van Oostende en Pieter Pieterman.
En hebben de vier laeste bij absentie van Muijs, ’t selve aangenomen en bij haer eed gepersisteert en
daer met gefeliciteert.
Ten zelve daege is voor gelesen de requeste van Jacob Hokke, als impost meester vant zoud en zeep en
ingegaen April 1746, om int voorz: middel te mogen beschrijven als.
Pieter Pieterman 1 cap: Pieter Straetman 1 cap: Adrianis de Ruijter ¼ cap: Pieter van der Mark ¼ cap:
Steven Reijnders ¼ cap: Gijsbregt Masster ¼ cap: Cornelis Hoogvliet ¼ cap: waerover gedelibereert
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sijnde is aen hem gepermitteert om deselve behalve Cornelis Hoogvliet als ¼ capp: te mogen
beschrijve ent verdre versoek hem ontsegt, van de hele capitalisten.
Vergadering gehouden op den 20e Meij 1746, coram Simon Leening schout, Oprell, Jongejan en
Pieterman schepenen.
Sijnde door Leendert ’t Gilde aan ons geklaegt over betimmeren van een muer doer Jan Kluijt
tusschen haer beijde huijse en naer dat deselve waren gehoort en onderhouden, is naer aff gevraegt off
sij haer questie aan ons decisie wilde overgeven gelijk sij gewillig dede, waer op wij het werk hebben
gaan besigtigen en bevonden dat sulks was een steens muer lang 13 ½ voet, beginnende van de
schoorsteen van Leendert ’t Gilde aff tot soo verre naer agteren als de voorn: 13 ½ inporteerende en
sijnde ons van alles onderregting gedaan, soo hebben wij naer daer over gedelibereert sijnde,
goedgevonden en verstaan de voorz: muer als gemeen te sijn tussen de voorn: huijse van Cluijt en ’t
Gilde, en sulks dat Kluijt daer op sal mogen timmeren en optrecken ten sijnen costen, mits dat
ingevalle Leend: ’t Gilde naermaels wilde timmeren en sijn huijs ophalen sulks vrij en onverhindert
sal mogen doen dog als dan voor de helft betalende dat geene namentlijk voor dat door Jan Kluijt daer
nu werd opgehaelt hoger als de voorz: muer geoordeelt gemeen te zijn, ende costen gecompenseert.
Vergadering gehouden op den Meij 1746, present schout en schepenen in omnibus, absent Muijs.
Ende is ten voorz: dage door den schout Leening ter vagadering voorgebragt, dat de tonster Janneke
Buijs door haren hogen ouderdom en swakheijd en levens kragten niet meer in staed was omme de ton
te kunnen waernemen, is sulks geexamineert en daer op gemaekt een nominatie als secretaris Hopman
en Pietertie Muijsenberg, en is van onsen arme aan Janneke Buijs toegelegt wekelijks een gulde.
De bakkers binnen Hellevoetsluijs.
Het brood gebakken van de beste tarwe, wegende 3 ld sal verkogt werden om 4 st: 0 penn:
Het roggenbrood wegende vier ponden om 3 st: 8 penn:
Een halve stuijvers wittebrood off twee witte broods koekjes sullen moeten wegen 7 ½ loden. Actum
den 1ste Junij 1746. (onderstond en was) geteekent J. F. Gallas secretaris 1746.
Vergadering gehouden op den 6e Junij 1746, present schout en schepenen, absent Muijs.
Is ten voorz: dage gedelibereert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris sullen vaceeren
op de grote reek: der verpond: s’ lants van Voorne ende daer toe geeligeert.
Dankeris van Oostende en Pieter Pieterman.
Ende op ’t generale dijkgagie schot off reek: van dien.
Dennis Jongejan en Pieter Pieterman.
Vergadering gehouden op den Junij 1746, present schout en schepenen
Is vertoont de missive van bailjuw en leenmannen van Voorne, waer bij deselve kennis geven vant
aenstellen van Piateris Hopman tot tonster naer dat deselve alvorens voort quam: collegie moet
affleggen den eet.
Vergadering gehouden op den 1746, present schout en schepenen.
is ten voorz: dage int schippers gilde met de Rotterdamsche beurt gepermitteert om te mogen smacken
Jennis Verhage en Pieter ? hebbende betaelt ten behoeve van den armen 25 gls: en Pieter Pieterman int
gilde mede gepermitteert hebbende betaelt f. 10 guldens.
Vergadering gehouden op den 18e October 1746, present schout en schepenen in omnibus.
Den schout Leenig ter vergadering gerapp: dat er door de respective geregtens van Voorne en Putten,
stond te werden, off reeds was gepresenteert requeste aen haer Ed: grood mog: nopens de pagters van
’t zout en zeep etc: ent coffij en tee geld, wegens haere beschrijving in deselve middelen van de
ingesetene naer haer eijge goedvindingh en in consideratie gebragt sijnde off men niet ten nutte en
dienste vant gemeene best, ons selve daer mede in soude engageeren, en contribueeren.
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Is daer over gedelibeert, sijnde goedgevonden en verstaan, ten dienste van onse ingesetene, mede in ’t
voors: request over den voorn: sake, deel te nemen en op onsen name mede te presenteeren, en
derhalven te contribueeren in de costen welke daer ontrent sullen mogen werden gemaakt.
Aldus gedaen ende gearresteert.
In vergaderingh op dato utsuprae, Leening en Oprell Pieterman. Mij secretaris Gallas.
De bakkers binnen Hellevoetsluijs etc:
Het brood gebakken van de beste tarwe wegende drie ponden om 4 st: 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden om 3st: 12 penn:
Een halve stuijvers wittebrood off twee wittebrooskoekjes moet wegen 7 looden.
Actum den 31e October 1746 en was getekend Honingh 1746.
Vergadering gehouden op den 3e December 1746, present den schout, Oprell en Pieterman schepenen.
Sijnde ten dien dage door onsen Oprell, Leening en Gallas, als sequesters in den boedel van Joseph
Sicard overleden binnen dese plaetse volgens aenstelling bij onse resolutie van dato den 9 e Maert 1746
en de ordre daer inne vervat hebben gedaen behoorlijke rekening bewijs en verantwoording van alle
soodanige gelden geproventeert van de goederen als den voorn: Joseph Sicard alhier tot
Hellevoetsluijs ten behoeve van sijne geregtigde erfgenamen abintestato off ex: testamento heeft naer
gelaten, bij slote van welke reek: de rendanten schuldig bleven de somme van f 964-0-0. welke voorn:
gelde off slote van reek: door de voorn: rendanten is voldaen en geconsigneert geworden, werd gelegt
int ijsere geld kistje van onsen groten armen, omme aldaer te blijve in versekerheijd ende bewaringh,
tot dat door de reeds opgekome erffgename off nog op te komene erffgename naer regten sal werden
aengetoont en geferifieert daer toe te wesen geregtight en sulks uijt hooffde van bloedverwantschap
off testamente te competteren, als wanneer de voorn: penninge off gelde onder behoorlijke cautie uijt
het voorz: geldkisje sal werden ontslagen, en aen soodanige geregtigde erffgenaem off erffgenamen
werden overhandight, en sijn de randanten bij dese ontlast ende ontslagen van hare sequestratie, en
manuantie van de gelde off penningen van de voorn: Josept Sicart, waer bij deselve volgens onse
voorn: resolutie van den 9e Maert 1746 waren gecommitteert en belast, werdende bij dese de voorn:
resolutie in sijn geheel gemotificeert en te niet gedaen, des ten oirconde dese bij ons ondertekent in
onse ord: raet kamer dato utsupra.
Leening. Oprell, Pieterman en mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 17e December 1746, present den schout Leening, Oprell en Pieterman
schepenen.
Is ter vergadering voorgedragen dat het somtijts quam te gebeuren, dat er in de beurt schuijten, als
Andre de Gilde, bij gebrek van behoorlijk adres vertreck van schepen off personen eenige goederenen
packe off brieven quame te blijve leggen, en dat die als dan aen de regte eijgenaars niet en kunnen
offte werden bestelt en dat daer van niet anders als baatsoekende menschen kome te proffiteren ende
de regte eijgenaers daer van werden ontblood off men daer inne niet en behoorde te voorsien.
Waer over gedelibereert sijnde is met eenparigheijt van stemmen goedgevonden te make dese
volgende waerschouwinge en ordre daer ontrent.
Waerschouwingen en Ordre.
Schout en geregten van de fortresse van Hellevoetsluijs in ervaringe sijnde gekome en op gekregen
raporten dat er somtijts eenige goederen van mantjes, pakjes, brieven etc: welke door quade adresse
vertreck van personen, off schepen, in de beurtschuijten kome blijve te staan sonder dat deselve aan de
regte eijgenaers kunne off werden besteld, en door baatsoekende menschen werden geproffiteert, en
welke niet en behoort. Soo ist dat schout en geregten voornt: bij dese kome te ordonneeren aen alle
ende een ijgelijke van den schippers en schuijtvoeders soo binnen, als buijten de beurt, deses gilde, dat
wanneer deselve eenige goederen van pakke, mantjes, brieven, niets uijtgesondert, kome te voeren,
welke bij gebreck van addres, vertreck van personen off schepen aen de regte eijgenaars niet en kunne
werde bestelt deselve schipper, off schippers, daer van inmediaat gehouden sal sijn kennis te geven
aen den commissaris welke daer van kennis sal doen hebben desen geregten, en sal soodanige schipper
off schippers welke bevonden werd soodanige goederen hoegenaamt in sijn schuijt off elders te
hebben gehouden, verbeuren een boete van xxv: guldens ten behoeve van den groten armen, en
sodanige schuijt daer en boven voor ses weken gesuspendeert van de smak reijsen en ordonneren wij
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aen alle schippers en schuijtvoeders dese ordonnantie exactelijk naer te komen ende te observeeren.
Aldus gedaen ende gearresteert op dato, den 24e Januarij 1747.
Leening, Oprell, Jongejan, Pieterman. Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 7e Februarij 1747, present, schout en schepenen in omnibus.
Sijnde door den schepen Abraham Oprel als armm: van den groten armen gedaan de tweede off laetste
reek: van den voorn: armen van den jare 1746, bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven
de somme f. 1542-0-10.
Ende is den voorn: Oprel vermits sijn tijt van armm: is geexpireert bedankt voor alle sijne gedane
moeitens en directie, welke hij met de arme personen, kindre en goederen heeft gedaan ende gehadt,
ende is in desselffs plaatse tot armm: aengesteld den schepen Teunis Jongejan, welke wij daer mede
feliciteren, ende is aen den selve overgehandigt ’t voorn: slod van reekening ter somme van f. 1542-010.
Mitsgaders de twee arme obligatie grood in capitael vijftien hondert guldens, met het ijsre geldkisie
waerinne tot bewaring sijn de drie kerke obligatie grood dertien hondert guldens, een obligatie grood
drie hondert guldens, ten behoeve van de minderjarige Maria Beuk en wegens de naerlatenschap van
Maria Ravesteijn een somma van f. 175-5-12, als ofte van de minderjarige Maerten Boel, de somma
van f. 147-8-0, en nogh de overschietende penningen off slote van reekening van de goederen ende
naerlatenschap van Josepg Sicard ter somme van f. 904-:-:.
Is mede ten voorz: dage aen de commiss: Slingervoet de voermansbel geaccordeert op de oude voet
van de vorige resolutie, en dat hij volgens de ord: sal hebben te ontfangen de twee stuijvers van de
avont vragten ten proffijte van den armen en commiss: is aen derselver mede geaccordeert de
schipperbel voor drie jare ing: 13e Februarij 1747 voor 26 gld: s’ jaers.
Aldus gedaen ende gearrestteert op dato uts:
Leening, Oprel, Jongejan, Pieterman. Mij secretaris Gallas
Vergadering gehouden op den 30e April en 1ste Meij 1747, present schout en schepenen in omnibus.
Is te daege voorz: gecommuniceert en voor gedragen de electie van schepenen van den wel Ed:
gestren: heer en Mr: Willem van Almonde, waer bij den selve heeff gelieve te eligeren tot schepenen
van Hellevoetsluijs van Meij 1747 tot Meij 1748 dienende als:
Abraham Oprel. Teunis Jongejan, Pieter Pieterman, Chent Blenkvliet, Jacobus van Herwaerde.
Ende hebben de drie eerste personen gepersisteert bij haren voorigen eet ende Cent Blenkvliet en
Jacobus van Herwaerde affgelegt den behoorlijken eet, en gestelt in possesie van haere bedieninge
naer ouder gewoonte, waer mede deselve sijn gefeliciteert.
Vergadering gehouden op den
Meij 1747, present den schout Leening ent volle collegie van
schepenen.
Sijnde ten voorz: voorgedraegen dat door de dreijgende aenvallende gevaren des vijands nodig
geweest was, gelijk bij een ijgelijk van onse vergadering was toegestemt omme te doen maken de
nodige patroontassen voor de burgerij, als mede de trommels en alle verdre noodwendigheden naer
vereijs van tijt en saken dienende tot bevrediging en algemeen wel sijn van onse plaetse en burgerie,
waer van nu de rekeninge waeren in en opgenomen, en consteerde dat deselve met den anderen
importeerde, een somme van, en dat derhalve die ten spoedigste dienende betaelt, te werden, en onse
dorpskapitael soo elendig swak sijnde dat de te gedane costen met mogelijk daer uijt konde werden
betaelt, en waeromme men op andre middelen en wijse tot betaling van die kosten behoorde in agt te
nemen waer over gedelibereert sijnde is goedgevonden ende verstaan, dat van de overschietende penn:
der goederen van eenen Joseph Sicard in de maand October van den jare 1745 alhier overleden, en
waer toe tot nog toe sig geen regte en geinstifeceerde erfgenamen hebbe opgedaan bij provisie sullen
werden betaelt de soodanige somme van panningen, welke uijt hoofde van aanloop der patroon tassen
en verdre saken komen te vereijsschen, en dewijl de naerlatenschap der gelde van den voorn: Joseph
Sicard onder den schepen en armm: Jongejan int ijser geldkisie is berustende, en bij opgenomene
reekeningen van ’t alle saken, blijkt dat deselve met den anderen bedragen, een somme van, en betaelt
soo is de voorn: naerlatenschap van Joseph Sicard, daer bij vermindert en der halve goedgevonden dat
alle de fequiteerde reekeningen bij den anderen soude werde versegeld ende gelegt bij de nog
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overschietende gelde van Joseph Sicard int arme kisie, op dat ingevalle sig de regte erfgenamen van
Joseph Sicard quame op te doen, de nog overschietende penn: uijt hooffde van de quitantien wederom
ten vollen soude kunnen werden gesuppleerd.
Aldus gedaan ende verrigt, mitsgrs: gearresteerd in onse vergadering op dato uts en ten oirconde
getekent.
Vergadering gehouden op den 29e Meij 1747, present schout en schepenen in omnibus, absent
Pieterman.
Dewijl door ’t overlijden van Pieter van Putten is komen te vaceeren een sakkedrager en meters plaats,
soo is ten voorz: dage gemaekt een nominatie van een dubbel getal tot sakkedrager en tot meeter:
Baltus Schuermans, Tomas Smit, Joost Klaese, en Nol Smits.
Vergadering gehouden op den 6e Junij 1747, present schout en schepenen in omnibus.
Sijnde ten voorz: dage gedelibereert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris soude
vaceeren op de grote reek: der verpond: s’ lants van Voorne en daer toe gecommitteert:
Cend Blenkvliet en Jacobus Herwaerde.
Ende op de reek: vant generale dijkgagie schot s’ lants van Voorne:
Pieter Pieterman en Cend Blenkvliet (absent.)
Vergadering gehouden op den 9e Junij 1747, present schout en schepenen.
Ten voorz:dage gepresenteert sijnde requeste van Hermanis Rotgers impostm: van zout en zeep heere
en redemtie geld van den termeijn ingegaen primo April 1747, waer bij denselve versogt in de voorz:
middelen voor ¼ cap: te mogen beschrijven de heer Dirk Smits, de heer en Mr: Cornelis van der Rest,
Jan Kelder, Leendert Visser, Leendert de Ruijter, Claes de Bruijn, Cornelis Hoogvlied en Johannis
Adamse waer over gedelibreert sijnde is aen den voorz: impostm: geaccordeert ende middelen vant
zout zeep voor ¼ capp: te mogen beschrijven de heer Dirk Smits, de heer en Mr: Cornelis van der
Kest, Jan Kelder en Leendert Visser en verdre versoek affgeslagen.
Vergadering gehouden op den 20e June 1747, present Simon Leening schout, Jongejan en Bleijnkvliet
schepenen.
Sijnde ten voorz: dage voorgehouden de missive van de Ed: agt: heeren bailliuw en leenmannen van
den lande van Voorne waer bij kennis werd gegeven van de herstelling van den sakkedrager: Baltus
Schermans
Ende tot meeter: Nol Smits.
Vergadering gehouden op den 2e April 1748 coram Leening schout, Jongejan, Pieterman, Bleijnkvliet,
en Herwaerde schepenen.
Sijnde ten selven dagen door den armm: Theunis Jongejan gedaan de reek: der arme middelen en
inkomsten voor den jaere 1747 bij slote van welken reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme
van f. 1132-10-10.
En is ten voorz: dage geresolveert omme de arme kinderen te doen maken sergie rocke, hoeke en
mantels alles ten meesten nutten en proffijten voor den armen.
Ende is mede ten voorz: dage door de secretaris Gallas gedaan de reek: der ord: verpond: 1745 bij
slote van welke reek: hij aldaer te boven is gekomen de somme van f. 75-1-10.
Als mede de reek: der extra ordinaire verpnd: 1745 bij slote van welke reek: hij aldaer schuldig is
gebleven de somme van f. 89-16-0.
Vergadering gehouden op den 11e April 1748 coram schout en schepenen.
Is ten voorz: dage geresolveert dat de turffdragers gehouden en verpligt sal sijn tot gerijf en comoditeit
van de burgers en turf schippers sonder manquement (ten ware door siekte) altijt ten minsten twee
turffdragers aen de schuijte sullen moeten sijn om te dragen op peene, dat die geene welke het sijn toer
beurt en daer vane manqueert verbeuren een boete van drie guldens voor den armen en voor drie
maenden gesuspendeert van sijn dienst.
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Vergadering gehouden op den 2e Meij 1748, present schout en schepenen.
Sijnde ten voorz: dage voorgehouden, ende gelesen de electie brieff van schepenen over ’t Weergors
en Hellevoetsluijs, die dienen soude moeten tot Meij 1749, te weten de volgende personen, als:
Theunis Jongejan, Pieter Pieterman, Cent Bleijnkvliet, Jacobus van Herwaerde en Willem de Wit.
Ende hebben de vier eerste personen gepersisteert bij haren reets voorgaande affgelegde eet ende
Willem de Wit afgelegt hebbende den behoorlijke eet daer toe staande en sijn alle deselve gestelt in
possessie van hare bedieninge naer ouder gewoonte.
Vergadering gehouden op den 28e Meij 1748, present schout en schepenen in omnibus, absent
Jongejan.
Sijnde ten voorz: dage exspresse vegadering beleijt, ende voor ons gecomp: Job Beuijs schipper opt
schip Osilga et Clanora leggende in de haven alhier, welke aan ons klaegde over den mattroos Fredrich
Sijderberg, bij hem gehuer tot Guernesee omme sijn schip te brengen ter gedestineerde plaetse, en den
selver nu onwilligh was omme het voorn: schip te helpen brengen van hier naer Amsterdam, hebbende
wij parthijen gehoort ende geexamineert, en derhalven goedgevonden ende verstaan dat den voorn:
Fredrig Sijderbergh gehouden ende verpligt sal sijn omme met het voorn: schip mede te varen naer
Amsterdam ter plaetse alwaer ’t selve is gedestinneert, en anders sijn reets ontfangene penn: wederom
te restitueeren, mits dat den voorn: schipper volgens sijne gedane presentatie, aen den mattroos Fredrig
Sijderbergh sal geven een behoorlijk hant schrift, met belofften van den selven bij ’t arrivement tot
Amsterdam te ontslaen en betalen de gelde welke hij te Goes soude mogen hebben.
Vergaderingh gehouden op den 12e Junij 1748, present schout en schepenen, absent Bleijnkvliet en
Herwaerde.
Ten voorz: dage gecomnuceert sijnde de missive van den heer bailluiw en leenmannen waer bij
deselve kennis geven dat sij uijt de overgesondene nominatie tot meter hebben geeeligeert Thomas
Smits.
Vergadering gehouden den ?
Ende sijn tot comp: geweest op de reek: der verpond: s’ lants van Voorne, den schout Leening, Cent
Bleijnkvliet en Jacobus van Herwaerde schepenen.
Ende tot comp: op de reek: van ’t generale dijkagie schot s’ lants van Voorne Jan Eduard Gallas
secretaris: Pieter Pieterman ende Willem de With schepenen.
Vergadering gehouden op den 14e Junij 1748, present den schout en schepenen, absent Pieterman en
Bleijnkvliet schepenen.
Is ten dien dage in overweging genome de aenstelling van den sackedrager Gerret van Bijswijk tot ord:
loots, waerdoor den selven veeltijts absent sijnde de burgers als sackedragers niet en soude kunnen
bedienen, en ook de sackedragers veel tijts aan ander vast werk waren, veroorsakende sulks
verlegentheid en gebrek van sackedragers waer omme goetgevonden is aen de heeren bailliuw en
leenmannen permissive te versoeken het sestal van sackedragers met een te augmenteren en daertoe
aangepresenteert de volgende nominatie:
Joost Klaze en Thomas Smits.
Vergadering gehouden op den 19e June 1748, present schout en schepenen.
Sijnde ten dien dage gepresenteert en gelesen de requeste van Jacob Stokke als impostm: vant zout en
zeep here en redemtie geld en van den termeijn ingegaen primo April 1748 waer bij den suppl:
versoekt te mogen verhogen en beschrijven inde voorz: middelen: heel capitalist: Johannes Stam en
Johanna van der Hoeve.
¼ capitalisten: Antonij van Amerongen, Isaeq Mol, Leendert de Ruijter, Huijbregt van der Hoeve,
Jacob Delia, Willem Franke, Claas de Bruijn.
Ende te verhogen aant voorz: middel tot heel capitalist: Leendert Leuijendijk.
En tot halff capitalist Frans van der Sluijs en Pieter Straetman.
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Waer op is goedgevonden en verstaen dat den suppl: in de voorz: middelen sal mogen beschrijven tot
½ capitalist: Johanna van der Hoeve. En tot ¼ capitalisten: De heer Johannes Stam, Antonij van
Ameronge, Isaeq Mol, Leendert de Ruijter, Huijbert van der Hoeve, Jacob Delia, en Claes de Bruijn.
Sonder den suppl: te permitteeren tot het doen beschrijven van de meerdere en verhoging van dien.
Ten selven daege is ook gelesen de missive van de heeren bailluiw en leenmannen van den lande van
Voorne, waerbij deselve ons kennis geven dat sij Gerret van Rijswijk als sackedrager hebben
gedemitteert en in desselffs plaetse tot sackedrager uijt de overgeleverde nominatie gebben geeligeert
Joost Klaze.
Vergadering gehouden op den 5e Februarij 1749, present schout en schepenen in omnibus, absent
Bleijnkvliet.
Als wanneer door den schepen Theunis Jongejan is gedaen sijn tweede off laatste reek: der groten
arme middelen en inkosten voor den jaere 1748: bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig
gebleven de somme van f. 1236-19-12.
Ende is den voorn: Jongejan vermits sijn twee jaeren sijn geexpireert als armm: bedankt gelijk den
selven bedankt werd mits desen voor sijne goede gedane reek: en verantwoording als mede voor alle
sijne gedaene moeitens en directie die hij geduerende den tijt van twee jaren met de arme kinderen,
personen en goederen heeft gedaen ende gehadt, en is desseflffs plaetse tot armm: voor den tijt van
twee jaren aengestelt den schepen Pieter Pieterman welke wij daer mede feliciteren en is aen den
selven overhandigt geworden het voorn: slod van reek: ter zomme van f. 1236-19-12, mitsgaders twee
obligatien tot lasten vant gemene land groot in capp: vijfftien hondert guldens met het ijsere geld kisie
waer inne ter bewaring sijn leggende de drie kerke obligatien grood in capp: derthien hondert guldens
mitsgaders eenige papieren tot dese sake specterende en wegens de naerlatenschap van Maerten Boel
eenige Qtan:: en nog een somme van f.Als mede nogh de overschietende penningen off slote van reek: van de goederen en naerlatenschap
van Joseph Sicard alhier overleden.
In den jaere 1745 en waer toe tot op heden toe sig geen gejustificeerde erffgenamen hebben opgedaen
bedraegende het selve met de daer bij horende versegelde papieren de somme van f. 104-:-:.
Ende is mede ten voorz: dagen het meester loon van de arme kinderen en personen voor den tijt van
een jaer ingaende op dato deses en geepx: den 1ste Februarij 1750 waer van aennnemer is gebleven de
perzoon van Johannis Lens, om de zomme van f. 25 guldens.
Ende is mede ten voorz: dage voorgedragen dat nu sedert den 26e junij 1748 met het affschaften van
de gemenelands impositie, met swegens de octroije van kerk off dorps imkosten is betaelt geworden
niet jegenstaende alle vlijt en moeitens daer ontrent is aengewent geworden, en dat daer door de gelde
en penn: van dorps int geheel door de ordinare kasten sijn gebragt in soodanighe een staet dat er niets
meer kan werden betaelt van eenige tractementen, waeromme in bedenking aan desen geregte wierd
gegeven off het luijden van de poort klock niet soodanig konde werde gestelt als sijnde van de minste
dienst dat ingevalle de octroije bij continuatie bleven gereserveert den bode als luijdende de poort
clocke als dan daer voor geen tractement sal genieten maer ingevalle de octroije in tusschen tijds
wederom tot stand mogte komen hij als dan het ordinare tractement soude kunnen ontfangen.
Waer op den bode ter vergadering is ontboden en het selve hem voorgehouden heeft aengenome de
voorz: poortklock op de voorn: conditie te luijden.
Ende is mede den schoolmeester ontboden sijnde hem aen gesegt dat ingevalle de octroije tot geen
stant en quame int dorp geen andre inkomen en kreegh hij sijn jaerlijkse turff van dorp niet en soude
kunnen genieten.
Aldus gedaen en gearresteert op dato uts en ten oirconde getekent.
Leening, Jongejan, Pieterman, Herwaerde. Wit. Mij secretaris Gallas.
Vergadering op den 18e Februarij 1749, present schout en schepenen, absent Herwaerde.
Is ten voorz: dage aan Berbel Moor geaccordeert den uijt coop voor dat gene sij van desen armen heeft
genoten gevende agt guldens en betalende een deken door haer broeder Mighiel Moor gekogt en, waer
jegens aan haer van haer overledene broeder is geschonken een bedt deken en eenige verdre goederen.
Vergadering gehouden op den 30e April 1749, present schout en schepenen in omnibus.
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Is ten voorz: dage verthoont de electie en aenstelling van schepenen door den wel Ed: gestren: heer
Mr: Willem van Almonde als bailluiw van den lande van Voorne waer bij, den selven voor den tijt van
een geheel jaer ingaende primo Meij 1749 en exsoirerende ultimo April 1750 tot schepenen over
Hellevoetsluijs heef aengestelt:
Theunis Jongejan, Pieter Pieterman, Cent Cornelse Bleijnkvliet, Jacobus van Herwaerde en Willem de
Wit.
Ende sijn deselve naer afflegging en persihering van den voorgaende eet gesteld in possessie van haere
bedieninge als naer ouder gewoonte.
Vergadering gehouden op den 16e Meij 1749, present schout en schepenen, absent Herwaerde.
Ten selven dage is gemaekt een nominatie tot een meters plaetse, vaceerende door ’t overlijden van
Arnoldus Smeets te weten: Pieter Bakker en Dirk Wetterop.
Vergadering gehouden op den 2e Junij 1749, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: dage gedelibreert wie van schepenen beneffens den schout soude compareren, op de grote
reek: der verpond: s’ lants van Voorne, en daer toe gecommitteert:
Theunis Jongejan ende Cent Cornelise Bleijnkvliet.
Ende op de reek: van ’t generale dijkagie schot beneffens den seretaris:
Pieter Pieterman en Willem de Wit.
Vergadering gehouden op den 6e Junij 1749, present den schout en Jongejan ende de Wit schepenen.
Is ten voorz: dage door den schout Leening gedaen als thesaurier van dorpsmiddelen de reek: van
dorpsmiddelen voor den jaere 1748, bij slote van welke reek: den rendant aldaer te boven is gekomen
de somme van f. 95-0-0.
Vergadering gehouden op den 9e Junij 1749, present Simon Leening schout en ’t volle collegie van
schepenen absent Jacobus van Herwaerde.
Sijnde ten voorz: gedaen de volgende uijt spraek nopens de quetie tusschen de wed: Benjamin
Straetman en de Maerten Schelvergem over het setten en optimmeren van een schuer agter de
huijsinge van den voorz: Schelvergem volgens permissie van haer Ed: mog: heeren commissarissen
van haer Ed: mog: heeren gecommitteerde raden verkregen, en naer dat wij alvorens parthije hadde
getoont, ende in spectie daer ontrent wesen nemen, soo hebben wij goedgevonden, dat den voorn:
Maerten Schelvergem ten sijnen kosten volgens rooijing en int lood sal moeten opmetselen de muer
welke hij jegens de schuer van de wed: Straetman tot optimmering van sijn schuer sal willen stellen,
dat de wed: Straetman sal moeten gedogen die ende van pannens van haer schuer, welke soude
incommoderen het opmetselen van de voorz: muer int lood dat soodanige pannens mogen werden
ingeschoven, sullende den een den anderen wegens de waterloop geen overlast malkanderen hebben
aen te doe.
Ten voorz: dage sijnde mede voorgedragen dat ingevolge van de biddag brieff op aenstaende Maendag
den 16e deser, moet werden gedaen een generale collecte voor de kerke die geruweneert sijn in Bergen
op den Zoom en Sas van Gent, als mede voor de gemeente van staets Vlaenderen, en is daer toe
gecommitter tot het doen van deselve collecte met een ordinare arme busse.
Den secretaris Jan Eduard Gallas ende schepen Theunis Jongejan.
Is mede ten voorz: dage goedgevonden naer dat alvorens sulks was besigtigt omme het agter
snuijvertie agtes het dorpshuijs van de vroetvrouw, op de menagenste en min kostelijkste wijse
vermits den slegten toestand van dorpsfinantie te doen repareren, en daer toe gecommitteert de heer
Simon Leening als dorpsm: met versoek van de menagie daer ontrent soo veel eenigsints doendelijk
sal wesen te behartigen.
Ende sijn de mede ten voorz: daegen vertoont en gelesen de missive van de heer bailluiw en
leenmannen van den lande van Voorne, waerbij deselve kennisse geven dat uijt de overgesendene
nominatie tot meter alhier hebben geeligeert.
Pieter Bakker.
Vergadering gehouden op den 16e Junij 1749, present Leening schout, Jongejan ende Bleijnkvliet
schepenen.
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Ten voorz: dage gedaen sijnde door den secretaris Gallas, ende den schepen Jongejan, de collecte voor
de kerke van bergen op den Zoom en Sas van Gent als de verdere noodlijdende personen van staets
Vlaenderen door de overrompeling van Vrankrijks troepen in den jare 1747 en 1748 en naer opening
van de bussche in deselve bevonden f. 94-6-0.
Vergadering gehouden op den 28e Junij 1749, present Simon Leening schout, Jongejan, Pieterman
ende Bleijnkvliet schepenen.
Dewijle den beurtschipper Anthonij Ruijs in de plaetse van des Vrijdaegs als ordinares gebruijkelijk
van Rotterdam aff te vaeren, den selve Vrijdag smorgens alhier al was gearriveert, waer door
passagiers en coopleijden met het affsenden van hare goederen geabuseert kunnen sijn, soo is bij dese
daer ontrent goedgevonden en verstaen, dat de respective beurt schippers niet eerder van Rotterdam
sullen hebben aff te varen dan op de daer toe van ouds gestelde dagen namentlijk des Swoendags en
Vrijdaegs met de convinabelste getijde, dat mede gaen beurt schipper in sijn beurt reijs sal vermogen
buijten om te varen ten sij bij speciale permissie van desen geregten, alles op poene van te sullen
verbeuren vijff guldens, ten behoeve van den groten armen, en wert den commissaris gelast ’t selve te
excuteren.
Vergadering gehouden op den 6e Augustus 1749, present schout en schepenen in omnibus, absent
Jongejan.
Als wanneer de gedeputeerde van de kerkenraed sijn binnen gestaen, en aen desen geregten quame te
versoeken hant opening tot het maken van een nominatie inde vaceerende predicants plaets alhier, is
daer op bij onse naer, deliberatie goedgevonden en verstaen het voorz: versoek van hand opening aen
de kerkenraet toestaen, en het aen deselver gepermitteert, gelijk wij het selve permitteren en toestaen
bij desen jegens aenstaende Woensdag den 13e dese, tot het maken der nominatie sonder eenige
wettelijke verhindering waerontrent de kerkenraet gehouden sal sijn desen geregten kennis te geven
omme als dan een nader dag aen deselve te prefigeren.
Is ten voorz: daege geschout ende gevisenteert alle de wagens en rijtuijgen, en sijn deselve bevonden
in een redelijken goeden staet, uijt gsondert eenige weijnige defecties waeromme is goedgevonden en
verstaen, heden veertien dagen een naerschouw te doen, ende de respective voerlieden, gelast alles in
een goeden staet te brengen op poene van te sullen verbeuren ses guldens.
Sijnde mede ten voorz: dage voorgehouden de declaratie welke den procureur Riggelaer was
competterende uijt hooffde van ’t presenteren van requeste aen haer Ed: grood mog: heeren
commissarissen der smaldelinge wegens de affgeschafte pagten, als mede aen sijn doorl: hoogheid den
heere prince van Oranie en Nassau, ter eijnde te mogen gemeten remisse van den affslagh,
bedraegende de voorsz: declaratie een somme van f. 100-0-16, en den procureur Riggelaer sijn
betaling requireerde en die van wegens ’t provisioneel middel dewijl de percente off verdere oncosten
bij haer Ed: grood mog: nog niet waren gereguleert, ronde werde betaelt, is daeromme goedgevonden
en verstaen dat door den kerkm: Leening de voorz: declaratie bij provisie uijt de kerksmiddelen soude
werden betaelt en verschoten tot soo lange de saken gereguleert sullen sijn.
Aldus gedaen geresolveert ende goedgevonden datum uts.
Leening, Jongejan, Pieterman, Bleijnkvliet, Herwaerde, d. Wit.
Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 12e Augustus 1749, present Simon Leening schout, Teunis Jongejan,
Pieter Pieterman, Cent Cornelse Bleijnkvliet, Jacobus van Herwaerde ende Willem de Wit schepenen.
Sijnde ten voorz: gedaege door den schout in deliberatie gebragt, dat op morgen ingevolge van de
verleende handopening tot het maken van een nominatie in de vacerende predikants plaets alhier, door
de kerkenraed, aen desen geregten stond te werden gepresenteert de nominatie van soodanige personen
als daer toe bij de kerkenraet soude werden geeeligeert gelijk sulks bij twee gedeputeerde van de
kerkenraet aen ons wierd gecommuniceert op morgen om thien uuren te sullen geschieden en waer op
den schout aende presente leden heeft voorgedragen off men de nominatie niet behoorde aen te nemen
voor notificatie, en deselve bekent te maken aen den genoegsame geeligeerde bailluiw en
opperdijkgraeff der stad Brielle en lande van Voorne den hoog Ed: geb: heer van Starrenburg etc: Dan
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off men de kerkenraed naer overlevering van de nominatie soude permitteren tot de beroeping en
deselve naer genoege uijt vallende approberen, soo sijn alvorens naer gesien de resolutie van dato den
30e April 1720, den 24e Julij 1721, en die van den 25e September 1725, rakende de approbatie van
Diminus Gerardus van Hemert, Egbert Jan Sonius ende Latroclus Luijken, laetstene gewesene
predicanten alhier, ende bevonden dat het regt van handopening als approbatie der predicanten alleen
competteerde aen desen geregten, is daer op gedelibereert goedgevonden en verstaen, naer sig alvorens
den secretaris hem van de sake hadde geexouseert, ende beneffens den schout van consept: was
kennisse te geven aen sijn hoog: Edeleheid den heer van Starrenburg, als genoegsame geeligeerde
bailluiw van den lande van Voorne, bij overstemming van alle de presente schepenen als een parigh
omme op morgen uijt de over te leveren nominatie door de kerkenraet tot predicant alhier, deselve te
verlene de authoriteit omme het beroep te doen ende de sake op soodanige persoon naer onsen
genoege uijtvallende te approberen, en verklarende bij alle onverwagte opkomende tegen gevalle
malkanderen en als luijden van eer, het regt aen dese plaetse ontrent de beroeping van een predikant
competterende te sullen handhaven en daer inne adsistreren.
Aldus gedaen geresolveert ende gearresteert, datum uts: en ten oirconde getekent:
Leening, Jongejan, Pieterman, Bleijnkvliet, Herwaerde, Wit.
Vergadering gehouden op den 13e Augustus 1749, present schout en schepenen in omnibus.
Is bij de kerkenraat van Hellevoetsluijs ingevolge van den aen haer verleende hantopening
gepresenteert de volgende nominatie van drie personen als namentlijk:
Johannis Henricus Westerhoff prop: in S’ Hage.
Pieter Bakker: prop: te Benningbroek.
Lambertus Twisret: prop: te Wormer.
Waer op gedelibereert sijnde, is met een parigheid van stemmen goedgevonden deselve nominatie te
approberen ende de kerkenraet de vrijheid gegeven omme daer uijt te doen een beroep.
De magistraet van Hellevoetsluijs gesien ende geexamineert hebbende de beroeping op Dominus
Johannes Henricus Westerhoff proponent in S’ Hage bij de kerkenraet voornt: tot predicant in dese
gemeente naer gewoonlijke ordre en stilij gedaen, hebben naer rijpe deliberatie en overweginge de
voorz: beroeping van den voorz: domine Johannis Henricus Westerhoff met een parige stemmen
geapprobeert gelijk haer Ed: agtbaerheden doen bij desen ende verclaren den selven ons seer lieff en
aengenaem te sijn. Actum dato uts.
Leening, Jongejan, Pieterman, Bleijnkvliet, Herwaerde, Wit.
Mij secretaris Gallas. 1749.
Vergadering gehouden op den 29 December 1749, present schout en schepenen in omnibus.
Als wanneer Jan Slingervoet heeft vertoont een commissie van den hoog: Ed: wel geb: heer Pieter van
Wassenaer heere van Sterrenburg etc: etc: etc:. Als bailluiw en opperdijkgraeff der stad Brielle en den
lande van Voorne waerbij sijn hoog Ed: den voorn: Jan Slingervoet is aengesteld tot bodehostes, dood
graver, ende extra ordinaris bidder alhier mitsgaders tot gildeknegt van het schipper en loosmansgilde
ende heeft den voorn: Jan Slingervoet als bode den behoorlijken eed gedaen, ende gesteld in de
possessie van sijne bedieninge.
Vergadering gehouden op den 4e Januarij 1750, present schout en schepenen.
Sijne ten voorz: daege door de heer Jan Ruijgrok vertoont sekere commissie van sijn hoog: Edelheid
den heere van Sterrenburgh, als bailluiw en opperdijkgraeff der stad Brielle en den lande van Voorne,
waer bij sijn hoog Ed: den voorn: Ruijgrok heeft aen gesteld als schout en dijkgraeff van
Hellevoetsluijs is hem daer over gefiliciteert en gesteld in possessie sijne bedieninge.
De bakkers binnen Hellevoetsluijs etc:
Het brood gebakken van de beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 st: 4 penn: 12
ponden roggenbrood om 10st: 6 penn: meedere en mindere lb den naer advenant volgens ‘t 23e art: van
de ordonnantie.
Een wittebrood off twee wittebroods koekjes sullen moeten wegen 7 loden.
Actum den 3e Januarij 1750. (en was get:) N. Honingh 1750.

16
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

NB, wegens ’t wegen vant brood in den Briel gebruijkelijk soo lang ’t nog geen 48 uuren oud 18 wigt
subject selff de rogjes?, de koekjes soo lang sij geen 24 uuren oud sijn.
Vergadering gehouden op den 8e Januarij 1750, present Jan Ruijgrok schout en ’t volle collegie van
schepenen, absent de Wit.
Sijnde ten voorz: daege ingevolge van de ordonn: op het zout en zeep aengesteld tot zout en zeep
verkopers binnen dese plaetse Pieter Straetman ende Jan Holstel, ende aendenselve gegeven admissie
gesch: op een zegel van twaelff stuijvers.
Vergadering gehouden op den 7e Februarij 1750, present schout en schepenen in omnibus.
Is goedgevonden en verstaan dat gedeurende de maend Februarij de beurtlieden van hier, op
Rotterdam niet meer, als eensinde week sullen varen, sijnde Smaendaegs van hier en gehouden sijn
des Donderdaegs van Rotterdam te varen, en is deselve op het versoek toegelegt van ijder passagier tot
vragt agt stuijvers vrijgeld.
En sal ’t gehele gezele gepermitteert sijn eens te mogen varen.
Ende is mede ten voorz: daege goedgevonden en verstaan, dat in plaetse van den gewesene schot en
kerkm: Simon Leening is aen gesteld tot kerkmeester den nu sijnde schout Jan Ruijgrok, gelijk mede
denselven is aengestelt tot dorpsm: off thesaurier deses plaetse.
Ende is mede goedgevonden en verstaen dat vermits verscheijde personen sijn welke omme sit plaetse
off stoelen verlegen waren, dat er nog een door gaende rij stoelen in de kerk soude werden geplaetst,
en is den voorn: kerkm: gelast deselve te verkopen als daertoe van ouds is staende.
Is mede goedgevonden en verstaen dat voor de kerkraden als schoolm: soude werden gekogt nieuwe
boeken als vijff in grood quarto, en een in folio, als mede dat de stoelen met latten aan den anderen
soude werden gehegt.
Aldus gedaen ende gearresteert dato uts en ter oirconde getekend.
Ruijgrok, Jongejan, Pieterman, Bleijnkvliet, Herwaerde, Wit.
Mij secretaris Gallas.
Ende is mede met Leendert Appel gedaen uijtcoop van ’t geene hij van onsen armen soude mogen
hebben genoten ter somme van drie guldens en drie stuijvers, en hem daer van gegeven acte van
dechargie op den 9e Februarij 1750.
Vergadering gehouden op den 24e Februarij 1750, present Jan Ruijgrok schout, Pieter Pieterman, ende
Jacobus van Herwaerde schepenen.
Is ten voorz: daege door de affgetreden schout en dorpsm: Simon Leening gedaen de rekening van de
dorpsmiddelen op de inkomsten voor den jaere 1749 bij slote van welke reekening hij Simon Leening
aldaer te boven is gekomen de somme van f. 639-2-8.
Ende is mede door den voorn: Simon Leening als affgetredene kerkm: gedaen de reekening van de
kerke middelen en imkosten voor den jare 1749 bij slote van welke reek: hij Simon Leening aldaar is
schuldig gebleven de somme van f. 1100-0-14.
Welke slote van reekeningen jegens den anderen gebalanceert sijnde, soo sijn de resteerende penn:
door den voorn: Leening voldaen ende betaeld geworden aen den schout en aengestelde dorps en
kerkmeester Jan Ruijgrok, welke verclaerde het selve te hebben ontfangen, gelijk mede door den
voorn Leening is overhandigt de kerke obligatie grood in capitael dertien hondert guldens, als mede de
twee silvere kerke bekers, twee tinne schotels. een grood en kleijn tafelklaatie, en verdere papiren, tot
de saken specterende, ende werd den voorn: Simon Leening bedankt voor sijne gedane moeite directie
ende behering die hij inde voorz: tijd heeft gedaen ende gehandt.
Aldus gedaen ende gepasseert op dato uts: en ten oirconde getekent.
Ruijgrok, Pieterman, Herwaerde, Gallas 1750.
Vergadering gehouden op den 13e Meij 1750, present den schout en secretaris.
Is ten voorz: dage gelesen ende vertoont den missive van den hoog Ed: ged: heer Pieter Baron van
Wassenaer heere van Sterrenberg als bailluiw en opperdijkgraeff der stad Brielle waer bij den selven
tot schepenen vant Weergors waeronder legt Hellevoetsluijs voor den jaere 1750 heeft aengestelt:
Teunis Jongejan, Pieter Straetman, Teunis Capiteijn, Franscis van der Sluijs, Cornelis Bull.
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Ende sijnde de voorn: personen de eerste bij prestatie van sijn vorigen gedane eed, en de met andre bij
afflegginge van een eet, gestelt in possessie der bedieninge als naer ouder gewoonte.
Is mede ten voorsz: dage tot armm: van den groten off buijten arme alhier aengestelt in de plaetse van
den affgetredene schepen Pieter Pieterman, den schepen Pieter Straetman van aenstaende nieuwe jaer
1751 nog twee jaren..
In kennisse van mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 24e Meij 1750, present Jan Ruijgrok schout, Theunis Jongejan, Pieter
Straetman, Theunis Capitein, Francois van der Sluijs, ende Cornelis Bul schepenen.
Is ten voorsz: daege door den affgetredene armm: en schepen Pieter Pieterman bij forme van lequidatie
gedaen ende verrekent de directie van den groten armen alhier ’t zedert ’t doen sijner laetste gedane
reekeningh bij slote van welke lequidatie hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 1592-18-4,
welke voorn: penningen door den selver Pieter Pieterman sijn voldaen ende betaelt geworden aen den
aengestelde arm: Pieter Straetman.
Als mede aen den selven overhandigt tot bewaring int arme kisje f. 1164 guldens wegens de
naerlatenschap van Joseph Sicard: en nog eenige weijnige penn: wegens de naerlatenschap van
Maerten Boel, twee obligatie toebehorende desen armen grood vijftien hondert guldens capitael, een
obligatien toebehorende dese kerk van Hellevoetsluijs grood dertien hondert guldens capitael ende
verder soofanige charters en papieren ende werd den voorn: Pieter Pieterman bij dese bedankt gelijk
wij hen bedanken bij dese voor de gedane moeiten en goede directie, die hij in den administratie van
den armen heeft gedaen ende gehadt.
Aldus gedaen ende verrigt op dato uts: en ten oirconde bij ons getekent.
Ruijgrok, Jongejan, Straetman, Capiteijn, Sluijs, Bul, Dallas.
Vergadering gehouden op den .. Meij 1750, present Jan Ruijgrok schout en de schepenen.
Is ten voorsz: dage met Jan van Pelt als Herbet Gier geaccordeert weegens dorps inpost op de
brandewijnen en gedistelleerde wateren voor den tijd van een geheel jaer ingaende dat deses voor de
somme van.
Vergadering gehouden op den .. Junij 1750, present Jan Ruijgrok schout ende schepenen.
Is ten voorsz: dage wederom met de onderstaende personen geaccordeert van wegens dorpsimpost
voor den tijt van een jaer ingaende primo Julij 1750. wegens de brandewijnen en gedistelleerde
wateren.
Willem Jongejan, voor 25 gls. Jan Slingervoet, voor 18 gls Jan Holttes, voor 18 gls. Adolph Franke,
voor 16 gls. Gerrit van Lind, voor 15 gls. Jan van Pelt, voor 15 gls. Dirk Rib, voor gls.
Vergadering gehouden op den 4e September, 1750, coram Jan Ruijgrok schout, Pieter Straetman ende
Cornelis Bul schepenen.
Sijnde ter voorsz: daege wegens dorpsimport van de brandewijnen en gedistilleerde wateren, met Jan
de Bois ’t geene hij voor dato in peijl hadde gehad alsoo hij met er was veraccordeert over een
gekomen voor een somme van f. 24 gls;
Ende van heden dato aff voor den tijt van een geheel jaar: met den selven van dorpswegen wegens de
brandewijnen en gedistilleerde wateren geaccordeert voor 18 gls; onder conditie hij gelijk alle de
anderen bij maend vant accoord offeren.
Ten zelve dage hebben wij ter vergaderingh ontboden, vermits het overlijden van Leendert Janze
Visscher, weduwenaer en boedelhouder van de meerderj: zoons van denselven Jan en Jacobus
Visscher, van welke verstaen hebbende dat de voorn: haeren vader hadde naergelatende eene minderj:
doghter, genaemt Elisabet, over welke niet op waren gesteld eenige voogd offte voogden, als mede dat
de naerlatenschap met anders en bestond dan uijt weijnige meubilaire goederen, en daer en tegens
belast met leed veel meerder schulden hij Jacobus Visscher, niet voornemens was, omme met sijn
meerderjarige suster, Maria Visscher, ende voorn: minderjarige zuster Elisabet den boedel te blijven
behouden en besitten omme soo malkanderen te onderhouden en alimentoren en den boedel tot
reddering te brengen, dat daer inne bij den voorn: Jan Visscher met alle genoege is geconsenteert
geworden, en affgestemd gedaen vant regt van erffenisse welke hij ende naerlatenschap dat sijn voorn:
overledene vader hadde gehadt ende gecompetteert, ende deselve boedel in baten en lasten
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gerepudicert en affgestaen ten behoeve van sijn meerderjarige broeder, en zuster en de minderjarige
zuster, mitsgaders verder aen alle die geene welke daer regt en actie gesonde mogen hebben,
verklarende hem geensints omme redenen hem daer toe moverende te gedragen als erffgenaem sijns
overledene vader, ende was verder int generael haer versoek dat dezen geregten van die goedheid
geliefde te sijn omme over de minderj: Elisabet Visscher te stellen en committeeren twee voogden, het
welk wij schout en geregten als opperweesm: over de minderjarige binnen dese plaetse omme haer te
bevrijden voor averes losten en moeiten hebben geaccepteert, ende qualiteijt van voogden werde
voorn: minderj: Elisabet Visscher voorgeslagen aen de twee meerderj: zoons Jan ende Jacobus
Visscher. Als daer toe ons bedunkens de gevoegelijke te sijn, welke sulks eenigsints in beraed waren
nemende dag naersig daer op te hebben geinformeert de voogdijschap over haere voorn: minderj:
suster hebben aengenomen, gelijk wij dan deselve stellen en committeren tot voogden waer toe door
onsen secertaris sal werden gemaekt, ende gedepecheert de nodige acte van authorisatie.
Aldus gedaen ende gepasseert op den 1750, en ten oirconde getekent.
Vergadering gehouden den 13e September 1750, present schout en schepenen in omnibus, ter voorz:
daege Pieter Kiglet wegens het dorpsmiddel der brandewijnen en gedistelleerde wateren geaccordeert
voor een jaer voor de somme van f. 50 gls, ingegaen primo Julij 1750, de betalinge te rekenen.
Vergadering gehouden op den 16e November 1750, present schout en schepenen in omnibus.
Is door den schout en den schepenen Captein, als volgens beschrijvinge van haer Ed: mog: de heeren
gecommitteerde raden, beneffens den affgegaene schout Leening welke mede op ordre voornt:
gerequireert wierd gecommitteert sijnde geweest naer S’ Hage omme aen haer Ed: mog: voornt: te
geven de nodige informatie en elucidatie op de reekeningen van kerk en dorpsmiddelen ter
vergadering gerapporteert dat doordien den Ed: mog: heer de Bruijn van Haerlem, niet in den Haeg
was geweest op de gestelde dagh de sake niet waren voortgegaen maer geordonneert van aenstaende
Woensdag den 25e deses wederom te komen, soo is bij provisie den voorn: schout en schepen bedankt,
en versogt wederom op haer te willen nemen omme ten dien voorz: dage ten eijnde voorz: naer S’
Hage te volbrengen.
Ten voorz: dage is met de wed: William Vikham en Samuel Sell als herbergiers geaccordeert van
dorpsmiddel wegens brandewijnen en gedistilleerde wateren voor den tijt van een geheel jaer te
rekenen met de betalinge, ingaende primo Julij 1750 voor de somme van f. 65 gls des te betalen alle
halff jaren de helft als mede de oncosten van de gedane peijling ect:
Nog is ten voorz: dage goedgevonden en verstaen dat den schoolm: en bidder ter begraeffenissen aen
de uijtvaerd van de overledenen en begraevenissen, zal hebben afftelesen volgens de oude resolutie de
heer Jan Ruijghtrock schout en dijkgraeff mitsgaders de verdre leden des magistraet van Weergors en
Hellevoetsluijs, en aen de heer predicant beneffens de leden des kerkenraats beijde regerende.
Mitsgaders is ter voorz: dage, goedgevonden bij publicatie te inteniceren en verbieden tot weringe van
veele ergenisse en ongeregeltheden van op de sabbat des heere niet te exereren eenige neringe off
hantteringe ’t venten en verkopen van visch, dobbelen, spelen, het schenken en letter van volk inde
herbergen, alles op poene van voor de eerstemael te willen verbeuren drie guldens, de tweede reijs ses
guldens, ende de derden mael twaelff guldens te appliceren de eene helft ten behoeve van den
aenbreger, ende weder helft ten behoeve van den groten armen deses plaetse, blijvende egter hier van
geexcuseert voor vreemde personen en reijsigers welke alhier komen en logeren off passeren, dog
geensints die alhier komen om te werken off omme hare neringe off hantteringe voorte setten, sullen
het den schout en geregten off der bode als dienden in haere name vrij staen de herbergen en nering
doende huijsen te mogen visenteren sonder resistentie daer ontrent te mogen doen.
Ende is de voorz: publicatie door den secertaris geformeert en door denselven ten over staen van
Teunis Jongejan, Teunis Capitein, Francois van der Sluijs, ende Cornelis Bull schepenen op den 21 e
deser bij klocke geklep gepubliceert ende geaffigeert.
Aldus gedaen verrigt ende gearresteert op datoos uts en ten oirconde bij ons getekent.
Ruijgrok, Capiteijn, Straetman. Bul, Gallas.
Vergadering gehouden op den 20e April 1751, present Jan Ruijgrok schout, Pieter Straetman, Teunis
Capiteijn, Francois van der Sluijs ende Cornelis Bull schepenen.
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Ten voorz: dage is tot collecteur van dorps en kerke middelen aengesteld Jan Eduard Gallas, op de
beloning van seven percento ’t hondert.
Is mede ten voorz: dage goedgevonden, ende aen de directeuren van de weduwe societeijt in der tijd
sijnde, geaccordeert, ende gepermitteert, ingevolge vant accoordt van de weduwe societeijt opt
voorstel ende verrsoek van de directeurs, het gebruijk van de consestorij op het doen van de jaerlijkse
reek: der voorn: societeijt, als verdere nodige bij een komsten daer ontrent voorvallende.
Aldus gedaen ende geresolveert op dato uts; in den oirconde getekent.
Ruijgrok, Straetman, Capiteijn, van der Sluijs, Bul, Gallas.
Vergadering gehouden op den 22e Meij 1751, present schout en schepenen in omnibus absent
Straetman.
Ten voorz: dage is door den dorpsmeester Jan Ruijgrok gedaen de reek: van dorpsmiddelen bij slote
van welke reek: hij aldaer te boven was gekomen de somme van f.
Is mede ten voorz: dage goedgevonden omme op haer versoek aen te stellen, tot spek verkoper alhier
Claes Muijs ende Willem Hamel, mits doende den het daertoe staende en de tot thee verkopers den
voorn: Willem Hamel ende Jan Visscher.
Vergadering gehouden op den 26e Meij 1751, present schout en schepenen, absent Pieter Straetman.
Is naer dat de ontstane disputen tusschen Willem Kroon, en Jacob Tiggelaer over verschuldige
kostgelde, en daer op betaelde penningen door den selven Willem Rook van wedersijde waren gehoort
geexamineert, ende overwogen, en parthije de sake hadde overgelaten en verbleven aen deser geregten
hebben wij goedgevonden, dat den selven Willem Rook aen Jacob Tiggelaer per retto van sijn
verschuldigde kost gelde tot dato deses sal betalen eens sestigh guldens, ende de costen van den
regtdag gecompenseert, Actum do: uts
In kennisse van Mij Gallas.
Vergadering gehouden op den 12e June 1751, present schout en schepenen in omnibus, absent
Straetman.
Ten voorz: dage is door Willem Hamel ende Claes Muijs, als spekverkopers affgelegt den eed:
volgens de ordonnantie van ’t beesttiael.
Vergadering gehouden op den 2e Julij 1751, present schout en schepenen.
Is ten voorz: dage wegens dorpsmiddel der brandewijnen en gedisstelleerde wateren tot voldoening
van de twee stuijvers per stoop geaccordeert met de volgende personen voor den tijd van een geheel
jaer ingegaen p: Julij 1751 ende sullende exspireren den laatsten Julij 1751 als:
Pieter Reijser 40, guldens. Samuel Skell, 65 guldens, Willem Jongejan, 24 guldens, de wed: Wrikham,
65 guldens. Francois van der Sluijs, 24 guldens, Jan Slingervoet, 14 guldens, Jan van Pelt, 15 guldens,
Gerret van Lutt, 18 guldens, Adolph Franke, 19 guldens, Dirk Rib, 15 guldens, Jan Due Bois, 18
guldens, Jan Holster, f 18 guldens.
Is mede ten voorz: dage int schippers gilde off wel inde Rotterdamsche beurt gepermitteert Pieter
Pieterman junior met de postpoon onder dese bepaelde mits en conditie voorn: schuijt sal hebben te
smakken ende inde beurt te varen, sonder dat er een andre set schipper voor de voorn: schuijt sal
mogen smacken off varen, betaelende hij Pieter Pieterman voor den arme 15 guldens.
Verder is geresolveert de vier wijser borden van den toorn te doen verligter en vergulde ende thoon te
verwe.
Aldus gedaen goedgevonden ende geaccordeert op dato uts, en ten orcoinde bij ons getekent.
Ruijgrok, Jongejan, Straetman, Capiteijn, Sluijs, Bul. Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den Julij 1751, present schout en schepenen.
Is ten voorz: dage door den schout en kerkm: Jan Ruijgrok gedaen den reek: der kerke middelen bij
slote van welke reek: hij aldaer schuldigh is gebleven de somma van f.---.
Vergadering gehouden op den 24e Julij 1751, present schepenen in omnibus, absent van der Sluijs.
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Ten voorz: dage is op de gepresenteerde requeste van Christina Nederpelt en desselfs dogter Neeltie
Barentse Verhill verleend acte prodeo omme proces te entameeren in margine van de voorz: requeste
is nedergestelt.
Vergadering gehouden op den November 1751, present schout en schepen in omnibus, absent Cornelis
Bull.
Is ten voorz: dage goedgevonden in naervolging van andre plaetse, doort overlijden van sijn
doorlugtige hoogheid den heere prince d, Orange en Nassau, als erffstadhouder deser provincie agt
agter een volgende dage drie mael des daegs beijde de kerke te luijden, en sulks aen besteet aen Lena
Natris voor drie guldens daegs.
Vergadering gehouden op den 19e Januarij 1752, present Jan Ruijgrok schout, Theunis Jongejan,
Theunis Capiteiijn, ende Francois van der Sluijs schepenen.
Ten voorz: dage is door den schout ter vergaderingh voorgedragen dat door den bode aen hem was
geklaegt dat door de vier en twintigh januarij nu vant nieuwe jaar: aen hem voor de moeijte vant vuer
geven in hae bank in de kerke, niets en was gegeven, en dat er selfft ander waren die sustineerde dat
sulks haer sonder betalinge competteerde, waerop gedelibereert sijnde en in agting genomen dat den
bode sonder beloninge niet verpligt was de voorn: lootsen te bedienen int geven, waer omme wij
hebben goedgevonden, en verstaen, dat ingevalle de voorz: lootsen jaerlijks aen den bode wilde geven
een schelling voor nieuwe jaer wederom voorn:soude hebben, dog weijgerigh sijnde sulks te geven,
dat deselve als dan geen daer hebben in de bank.
Actum dato uts.
Ruijgrok, Jongejan, Capiteijn, van der Sluijs. Mij secretaris Gallas.
Vergadering gehouden op den 15e Meij 1752, present John Ruijghrock schout, Jongejan en Capiteijn
schepenen.
Ten voorz: dage doorgebragt sijnde het overlijden van Jacob Timmerman woonagtigh geweest en is
overleden op slants oorlog schip te slants welvaren, en welke overledene Jacob Timmerman alhier
heeft naergelaten eenige goederen naer welke behoorde te werden gesien waer toe als tot verdere
reddering sijner naerlatenschap behoorde te werde aengesteld requesters, ende hebben wij dan ter
saldo voorz: geconmitteert ende aengesteld tot requesters in de voorz: naerlatenschap en boedel van
Jacob Timmerman den schout Jan Ruijgrok, ende den secretaris van Eduart Gallas, mits gehouden sijn
aen ons te doen behoorlijke verantwoording.
Actum date uts: Ruijgrok, Jongejan, Capiteijn, Gallas.
Vergadering gehouden op den 2e Junij 1752, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: dage door den schout en secretaris als sequetters in den boedel van Jacob Timmerman
gedaen reek: en verantwoording van haere administratie bij slote van welke reek: sij aldaer schuldig
sijn gebleven de somme van f. 175-15-:. dog dewijl naast sluijten van de voorn: reek: Pieter Straetman
kennisse gaff dat hij overlev: van het aen Jacob Timmerman gedaen nog te pretendere had, de somme
van f. 5-2-:.welke als sijnde een deugdelijke schult der voorn; Straetman bij qat: is voldaen sulks het
slod van dese nog ziijver blijvende was f. 170-13-: welke penn: sijn gelegt int arme kistie omme aldaer
bewaert te werden ter tijd en wijle sig eenige naetse en regte erffgenamen van den voorn: Jacob
Timmerman quame op te doen, omme als dan aen deselve te werden overhandigt ende sijnde derhalve
de voorn: segusteront slager van hare directie en administratie.
Actum dato uts: Ruijgrok, Jongejan, Straetman, Capiteijn, van der Sluijs, Bul.
Vergadering gehouden op den 17e Julij 1752, present schout en schepenen, absent Francois van der
Sluijs.
Ten voorz: daege sijn binnen gestaen en gecomp: de gedeputeerde des kerkenraed, welke aen ons
geregten quame te versoeken hant opening tot het maken van een nominatie inde vacerende predicants
plaats alhier, is daerop bij ons naer deliberatie goedgevonden en aen de kerkenraed gepermitteert en
verleend hant opening gelijk wij aen deselve verleene bij dese jagens aen staende Vrijdag den 21 e
deses tot het maken van de nominatie, en dat bij eenige beletselen daer omtrent de voorz: kerkenraed
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gehouden sal sijn aen desen geregten intijds kennisse te geven, ten eijnde aen haer, als dan een nadere
dag te prefigeeren.
Is ten voorz: dage mede goedgevonden omme de predikstoel, het kerkje, en de bank van de magistraet,
in de kerk te doen ….…..ijneren en den kerkm: gelast, het selve ten minste kosten aen de timmerman
Bos aen te besteden.
Aldus gedaen ende geresolveert op dato uts.
Ruijghrok, Jongejan, Straetman, Capiteijn, Bul. Gallas.
Vergadering gehouden op den 22e Julij 1752, present schout en geregten in omnibus.
Is bij de kerkenraed van Hellevoetsluijs ingevolge van de aen haer verleende en gepermitteerde hand
opening gepresenteert de volgende nominatie van drie personen als namentlijk:
Do: Petrus Hermanus Hugenholst prop: in s’ Hage.
Do: Gerardus Zeijlmans van Zelm prop: te Waspik.
Do: Kornelis Kroon prop: in s’ Hage den Brielle.
Waer op naer deliberatie is goedgevonden de voorz: nominatie te approberen bij dese, en aen de leden
van de kerkenraed gepermitteert omme uijt deselve te doen een beroep tot predicant deses gemeente.
De magistraet van Hellevoetsluijs gesien ende geexamineert hebbende de beroeping op Do: Petrus
Hermanus Hugerholst proponent in S’Hage, de kerkenraed voornt: tot predicant in dese gemeente naer
gewonelijk ordre en stillij gedaen hebben naar rijpe deliberatie en overweginge de voorz: beroeping
van den voorz: Do: Petrus Hermanus Hugenholst met een parige stemmen geapprobeert gelijk haer agt
baerheden doen bij desen verclaren den selve voor aengenaam.
Actum dato: utsupra. Ruijgrok, Jongejan, Straetman, Capiteijn, Sluijs. Gallas.
Vergadering gehouden op den 5e Augustus 1752, present schout en schepen in omnibus.
Is ten voorz; dage vertoont de electie brieff van den hoog Ed: geb: heer Starrenburg waer bij den
selven heeft gelieve tot zijner eersten wederleggen toe aentestellen tot schepenen dese plaetse, Theunis
Jongejan, Pieter Straatman, Pieter Pieterman, Theunis Capteijn, Conelis Bull.
Ende hebbende vier personen bij hare vorige eed gepersisteert ende Pieter Pieterman den eed affgelegt
volgens formelier daer van sijnde.
Vergadering gehouden op den 9e Augustus 1752, present de vergadering in omnibus.
Is ten voorz: dage naer dat ons soo uijt de attestatie van examen meermalen gedaen en nu op heden
nog in den Brielle tot bij bekomene berigten van Heindrijna Dijkman derselver bequaemheid is
gebleken, soo hebben wij deselve aengesteld de vroedvrouw deser plaetse, in plaetse van Heindrikje
van Prooijen, welke van ons om derselver oud en gelvaligheid haer der demissie heeft verlogt en
bekomen, op het oude traitement en emolumenten daertoe staende ende heeft deselve den eedt
affgelegt volgens formuliere daervan sijnde. Actum dato uts.
Jongejan, Straetman, Pieterman, Capteijn, Bull, Gallas.
Vergadering gehouden op den 19e September 1752, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz; dage geadmitteert tot tapper en herbergier, als mede omme coffij en thee te mogen
verkopen binnen dese plaetse John: Rolse, volgens gegeven acte van admissie.
Ende is mede geadcordeert in de uijtcoop van de wed: Abraham de Klerk met haer kind gen:
Domenicus oud drie en ½ jaer voor twintig guldens, en kost kleere, leeser en schrijve, alles breder
volgens de acte van uijtkoop in ordinario formatie passeeren.
Vergadering gehouden op den 10e October 1752, present schout en schepenen.
Is ten voorz: dage op ’t versoek door Jan Due Bois denselven aengesteld en gepermitteert als vleesch
houder binnen dese plaatse ende heeft denselve ingevolge de voorn; vant bestiael den eed affgelegt
daer toe staende in handen van den schout en schepenen.
vergadering gehouden op den 31e October 1752, present den secretares Jan Eduard Gallas, Pieter
Straetman, Pieter Pieterman, Theunis Kapteijn, ende Cornelis Bull schepenen.
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In agting genomen sijnde dat onsen groten armen door nu onlangs overlijden van Johannes
Goedendorp naelatende een weduwe, welke hoog swanger en vijff kleijne kinderen alle naekt en bloot
en sulke affte dier gelijke gevallen ten nadele van desen armen nog meer stonde te dugten waer door
de noodsakelijkheijd vereijst omme soodanige middelen te beramen waer door den arme int een off te
andre konde proffiteren, dat wel ingedagten was de vermindering van de wekelijkse bedeling der arme
personen dog dewijle het aenstaende winter zaijsoen sulks mede niet wel doenlijk sijnde is daer omme
bij ons goedgevonden de arme personen te bedelen met brood, ende bedeling daer niet te verminderen,
en is de bedeling vant brood gereguleert als volgt: de wed: Hannis Goedendorp 24 lb, Piatris Hopman
9 lb, Elisabet van Velp 12 lb, De wed: van Doon 6 lb, De wed: Gerret de Ruijter 15 lb, De wed: Koper
9 lb.
Welk voorz: brood gebakken van goede tarw soo als deselve gemalen is, in hen besteed publicqelijk
voor twee stv: en veertien penn: de drie lb.
Aen Cornelis der Swan welke het selve twee mael per week al s’Maendags de helft en Donderdag de
helft sal moeten werden gebakken goed en wel en door den voort: arme personen bij hem op die dagen
aen huijs moeten werden affgehaelt, en is de besteedinge geschied voor twee maenden expirerende
ultimo December 1752, met dese voorgeregte dat wanneer wij gemtentioneere waren ’t brood langer te
bedelen hij de werkend sal genieten. In alle redelijkheid en sal der voorz: Dorsman alle maenden sijne
penn; bij den armem; kunne ontfangen en dit alles met conditie dat wij voor den arme aen de molen
sullen laten doen sijne geleverde tarw: vrij van slants regt billiet en kerke geld.
Aldus gedaen, gearresteert, ende besteed op dato uts; en ter oirconde getekent, Gallas, Dorsman,
Straetman, Pieterman, Capteijn, Bull.
Vergadering gehouden op den 14e November 1752, present Jan Ruijghrok schout, Pieter Pieterman,
Theunis Capteijn, ende Corn: Bull schepenen.
Is ten voorz: dage bij ons in agting genome de bequaemheid van de nieuw aengestelde vroedvrouw en
is daeromme goedgevonden en gearresteert dat voortaen hen Jonard meerder hem gepermitteert te
mogen gebruijken de oude vroedvrouw namentlijk Hendrickie Heijman maer dat de voorz;
aengestelde vroedvrouw sal moesten en werden gebruijkt en alle voorstaende gelegenheden.
Ruijghrok, Pieterman, Capteijn, Bull.
Vergadering gehouden op den 9e Januarij 1753, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: dage goedgevonden het tractement van de vroedvrouw deses plaetse te augmenteren met
f. 25 glt: sjaars en sulks in de plaats van vijff en veertig guldens, seventig gls; int jaer en werd den
dorpsm: gelast sulks alle halff jaren naer rato aen de voorn: vroetvrouw te betalen.
Vergadering gehouden op den 15e Januarij 1753, present Jan Ruijghrok schout, Jongejan, Straetman,
ende Bul schepenen.
Sijnde door Jan Louwer versogt regtdagh over schipper Jerke Feijtes voerende ’t schip de jonge Feijte,
welke door hem naer dat hij in zee voor de Maes al in het voorz: schip was overgegaen, met volgens
sijn accoort met den selve aengegaen wilde betalen en is naer parthije aen wedersijde gehoort te
hebben en de de sacke sijnde verbleven goedgevonden dat den selven schipper soude betalen eens off
met de costen van desen regtdag f 25 glt: waer bij sij sijn nemen de genoege en n contantement.
Is mede ten voorz; dage geresolveert dat den kerkm: sal laten maken een nieuw dood kleet dienende
int gebruijk bij begraevenisse voor beste en soo de andere naar rato.
En is mede goedgevonden ontrent het doen van de reek: als volgt:
Arme reek: voor halff Februarij: verpond: voor eijndige van Februarij dorp en kerks reek: voor halff
Maert, mits haer documente vergevende dagen voor dato op peene van.
Vergadering gehouden op den 17e Februarij 1753, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: dage door den schepen Straatman als armm: gedaen de reek: der groten armen voor den
jaere 1752 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 977-19-4, ende is
den voorz: Straetman dewijl sijne twee jaren als armm: sijn geexpireert bedankt gelijk hij bedankt
werd bij dese voor sijne adminiestratie directie en moeite dier hij met den armen en middelen heeft
gedaan ende gehadt, ende is tot armm: voor den tijt van twee jaren aengestelt Theunis Captein, welke
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bij dese daer bij is gefeliceert, ende aen hem overhandigt het voorn: slod van reek: als mede de arme
obligatie ter somme van vijfftien hondert gls: capitael, als mede de overschietende gelden van Joseph
Sicard, als mede, nog eenige weijnige gelde van de naarlatendeschap, van
Maarten Boell ende de charters en papieren tot den arme specirerende mitsgaders nog wegens de
naerlatenschap van Jacob Timmerman f. 170-13-:.
Ende is mede voorz: gedaen de besteeding van de arme wegens het cureren van de respective arme
sonder eenig buijten beding van cassa declaratie ingaende met den 1ste Maert aen inspirerende ende
laetste Februarij 1754 voor de somme van f. 36 gls besteed aan Jonh Lens.
Aldus gedaen ende verrigt op dato uts.
Ruijghrok, Jongejan, Straetman, Capteijn, Pieterman, Gallas.
Vergadering gehouden op den 9 April 1752, present schout en schepenen in omnibus.
Ten voorz: dage is door den schout Ruijghrok als thesaurier van de dorpsmiddelen gedaen de reek:
voor den jare 1752 bij slote van welke reek; hij aldaar te boven is gekomen de somme van f. 216-0-2.
Ende is mede door Leendert de Ruijter gedaen de reek: van de naarlatenschap wijlen desselffs kind
Elisabet de Ruijter, wegens de gelde bij haer geerft van desselffs overledene oom en muij Thomas
ende Maria van Ravestein bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven een somme van f.
235-4-12 conform de voorn: reek: waertoe ten desen werd gerefereert, en welke slod van reek; door
hem de Ruijter is voldaen ende betaelt geworden, en gelegt int arme kisie tot solange bij deser
geregten daer over ten behoeve van de geregtigde erffgenamen sal sijn gedisponeert soodanig
bevonden sal werden te behoren.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen dat er in schoolhuijs eenige nodige reparatie diende te
worden gedaen, en dewijl tot nog er geen school daer vane werd gehouden door de vacature van de
schoolm: plaats, off men derhalve sulks als nu de betere tijd sijnde niet soude laten repareren is
goedgevonden het selve nu met den kerken te laten repareren en den dorpsm: gequalificeert omme
sulks tot uijtvoer te laten brengen.
Vergadering gehouden op den 22e April 1753, present schout en schepenen in omnibus, absent
Straatman, ende Bull schepenen.
Is naar verhoor van verscheide personen, en naer bekomen berigten van goede getuijgenisse als
gebleken bequam leden omtrent den persoon van Simon Zwaan schoolmeester in den Nieuwenhoorn,
met verdere meerderheit van stemmen den selven Simon Zwaan aengestelt tot schoolm: en bidder ter
begravenisse alhier inde plaats van den overledene schoolm: Christiaen Kleijn, ende daer op soodanige
tractement als emolumenten, gelijk bij sijne in permistie en commissie hier naer geinsereert en hem
voorgezonden is bepaelt, van welke verkiesing bij desen der schout en den secretaris werde gelast
kennisse te geven aen den E: kerkenraet deser plaetse gelijk sulks dan is geschiet en daer op door den
kerkenraed is aengenomen omme des avonts off naer den middags daer over te delibereren, en als dan
ons van haere resolutie kennisse te geven, gelijk ook dan is geschiet namentlijk dat die van de
kerkenraed de verkiesing van voors: deesen dagen hebben uijtgesteld, ende is van de beroeping als
schoolm: en bidder ter begraenisse aen den voorn: Simon Zwaan kennisse gegeven welke t’selve bij
per missive heeft aengenomen en geaccordeert.
Vergadering gehouden op den 21e Meij 1753, present Jan Ruijghrok schout, ent volle collegie van
schepenen, absent Jongejan.
Is ter voorz: daege op de voorgaende deliberatie en naer voor affgegane informatie van eenige verwers
goedgevonden ende verstaen, de kerke solder binten en balken te doen verwer als naer behoren, en dat
sulks publicqelijk aen de minst aennemende soude werden besteet, waer toe den dagh is vastgesteld op
den tweeden Junij 1753 des naer de middags ten drie uuren, ende is den secret: versogt daer toe de
nodige billietten in gereedheid te brengen ende te doen affgaen, mitsgaders den schepen lijsten omme
daaer van een betterquie te ontwerpen en sulks met den voorz: secretaris in gereetheid te vervaerdigen.
Is mede ter voorz: goedgevonden de bedelinge van Joh: Laeij wegens onsen groten armen in te trecken
dewijl den selve nu wederom in gesontheid gekomen sijnde sig met het somer saijsoen wel konde
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substisteeren sullende wij ja primo Meij aenstaende inde helft der huijs huer continueeren, als mede
dat de vier kinderen van de wed: van Johannis Goedendorp van deselve met den eersten sullen werden
affgenomen, ende volgens de andre kinderen van desen arme besteet, sullende ten eijnde daer van de
nodige advertentie gedaen werden.
Vergadering gehouden op den 1ste Junij 1753, present schout en schepenen in ord:.
Den beroepene schoolm; Simon Zwaen, aen ons versogd hebbende dat hij eenige redenen van sijn
beroep als schoolm: deser plaetse mogte werden ontslagen, waerop gedelibereert sijnde ende in agting
genomen dat wijders selver Swaen omme die redenen niet en hebbe beroepen waerome wij hebben
goedgevonden den selver Simon Swaen als schoolm: niet te ontslaen en in hem sulks bij missive
kennisse gegeven, waerop hij heeft gereschribeert dat hij maken op aanstaende Maendag vroeg tijde
hier te sullen sijn.
Vergadering gehouden op de 2e Junij 1753, present schout ende schepenen in omnibus.Ten voorz:
daege is publijcquelijk besteet het verwer van de kerke solder etc: volgens den besteeque van sijnde
ende is het selve aengenomen bij Gijsbert Kerker voor de somme van f. 149 guldens.
Is mede geresolveert drie van schepenen sullen vaceeren op de grote reek: der verpond: en dijkagie
schot lants van Voorne, op den aenstaende Dinsdag en Woensdag, ende is goed gevonden op de reek:
der verpond: Pieter Straetman ende Pieter Pieterman, ende op de reek: van ’t generale dijkagie schot
Pieter Pieterman ende Cornelis Bull.
Vergadering gehouden op den 6e Junij, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: daege vertoont ende gelesen de electie brieff van schepenen waerbij den hoog Edele geb:
heer van Starrenbergh als bailliuw van den landen van Voorne heeft aengestelt tot schepenen van ’t
Weergorsch ende Hellevoetsluijs Jan Eduart Gallas, Pieter Straetman, Pieter Pieterman, Theunis
Capteijn, ende Cornelis Bull.
En naer dat den eersten persoon den behoorlijke eed hadden affgelegt ende de vier andere personen
geperhibeert bij haren vorige eed soo sijn deselve gemelt in possessie van haere bedieninge als naer
ouder gewoonte.
Vergadering gehouden op den 9e Junij 1753, present schout en schepen in omnibus.
Is ten dese daege den door ons aengestelde schoolm; en bidder ter begraevenisse Simon Zwaen
gegeven en voorgehouden dese volgende commissie.
Wij ondergez: schout ende geregten van de Fortresse Hellevoetsluijs doen te weten dat vermits de
goede kennisse die wij hebben van den persoon van Simon Swaen, ende ons betrouwende op sijn
nuttigheid, bequamheid, vroomheid ende naarstigheid, den selven Simon Swaen gesteld ende
gecommitteert hebben, stellen ende committeren hem bij dese tot den staet en officie der bedieninge
van schoolm: en bidder ter begravenis ampten binnen onse plaetse Hellevoetsluijs, omme die voorz:
ampten neerstigh, eerlijk, stigtigh, ende getrouw te exerteeren ende waertenemen, ende dat op
soodanige tractementen ende emolumenten, baeter, offte proffijten als de voorz: schoolm: ende bidder
ter begraevenisse ampten sijn haerde ende mede brengende, off die wij bij veranderinge, ampliatie
offte renovatie soude mogen komen te doen sullen mede brengen, naer welke ordonn: ende instructie
hij hem puntelijk sal hebben te reguleeren, lattende ende bevelende bij dese alle onse ingesetene van
dese onsen plaetse en verder die geene welke deses oude mogen aangaan, den voorn: Simon Zwaan als
schoolm: ende bidder ter begraeffenisse te ontfangen ende erkennen, ende hem in dese sijne
bedieninge alle hulp ende bijstant te doen ende te bewijsen, sijnde dese onse commissie bij provisie
ende tot onsen kennelijke weder seggens. Actum in onse vergadering den 9e Junij 1753, present Jan
Ruijghrok schout, Jan Eduard Gallas, Pieter Straatman, Pieter Pieterman, Theunis Capteijn, ende
Cornelis Bull schepenen.
Ter ordonn: van deselve Gallas.
Ende is in de oude instructie van wijlen den schoolm: Christiaen Kleijn gemaakt eenige veranderinge,
en deselve alsoo: en den schoolm: Simon Zwaen voorgehouden en den secretaris versogt deselve alsoo
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in dit boek te inserere en aen den schoolm: en bidder ter begraevenisse ter sinen costen te leveren een
behoorlijk afschrift als van sijne commissie.
Ten voorz: daege ins mede goedgevonden omtrent de visitatie vant school dat sulks absolutelijk alle
maenden sal moeten geschieden, ende is daerontrent gemaektt dese ordre dat en dese maend sulks sal
moeten werden gedaen door den schout hebbende tot sijn adsistentie een schepenen, en de volgende
maend door den secretaris mede hebbende tot sijn adsistentie een schepen en sulks vervolgens van
maend tot maend sal rouleeren, gelijk het mede met de verandering van schepen sal geschieden.
Aldus gedaen geresolveert ende gearresteert, op dato uts: Ruijghrok, Straetman, Pieterman, Gallas,
Capteijn, Bul.
Instructie ende ordonnantiie waar naar den schoolm: ende bidder ter begravenisse van Hellevoetsluijs
sig sal hebben te reguleeren.
Art: 1.
Eerstelijk sal den schoolm: ende bidder ter begravenisse Simon Zwaan, bij ons in plaatse van den
overledene schoolm: Christiaan Kleijn aengestelt gehouden sijn het gehele jaer door school te houden
van smorgens ten halff negen uuren, tot halff twaelff uuren, ende gedurende dien tijd bij sijne voorz:
discipelen te blijven.
Art: 2.
Indien ’t geval wilde dat den schoolm: om gewigtige en noodwendige sake moet van huijs reijsen sal
gehouden sijn den schout daer van kennisse te geven.
Art: 3.
Sal hij schoolm: zijne leringe verbinden precies ten halff negen ende school te sijn, gelijk hij meester
gehouden is daer mede te sijn en te blijven, de leringe voor te bidden ofte te laten bidden het morgen
gebet off het vader ons, ende ten elff uuren het gebet voor den eeten, en een versch offte pause uijt een
psalm singen, ende wederom des naer de middaegs ten een uuren, voor ofte te laten bidden, de
danksegginge naer den singen, als mede de kinderen van buijten te doen leeren bidden de voorz:
gebeden vader ons, en ’t gelove naer behoren.
Art. 4.
Den schoolm: sal Woensdags naer de middags de kinderen cathekiseren op alsulken trant en uijt
soodanige boekjes conform de gereformeerde leeren als hij sal vermene nodigh te sijn, ten beste van
de jeugt, en des Zaterdags sal hij moeten schoolhouden tot des middags de klocke twaelff uuren, en
naer verhoor van lesse of spelkonst en het singe van een pause de kinderen verloff geven tot Maendags
smorgens.
Art. 5.
Ende sal hij schoolm: niet alleen de kinderen moeten leeren lesen schrijven etc: maar ook in goede
maniere oeffenen en beleeftheden leeren, en alles met een goed voorbeelt ende stigtelijk leven voor te
gaen.
Art. 6.
Sal gehouden sijn de kinderen welke door den groten armen werden besteed offte onderhouden ter
deser plaetse sijnde mede te leeren soodanigh de andere kinderen sonder onderscheit daer inne te
maken, ende aan deselve kinderen te geven boeken, papier, pennen, inct, dat deselve int leeren nodigh
soude mogen hebben waer voor hij schoolm: jaerlijks eens gelt sal genieten de somme van vijfftien
guldens bij onsen armm: te ontfangen, en sal het selve tractement jaerlijks komen te vaceeren de
laasten December.
Art. 7.
Hij schoolm: sal de kinderen van buijten moeten laten leeren de christelijke gereformeerde
cathecismus omme een offte meer van sijn bequamste desipelen uijt deselve des zondaegs te doen
opseggen in de kerk die zondag off vrage welke bij den predicant staat verhandelt te werden hij sal
ook sorge dragen soo veel ’t mogelijk is, de kinderen alle Sondagen en voorts alle predikdagen ter
kerke doen komen in alle stilheid ende deselve kinderen daer toe recommanderen ten ware door
contrane gesinte des ouder wierden belet.
Art. 8.
Den schoolm: sal in sijn school geen andre boeken mogen laten leeren, ende gebruijke als die over een
komen met de christelijke hervormde godsdienst.
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Art: 9.
Sal ook ontf: vande leringe die int A: B: onderwijsen werden wekelijks eene stuijver en die leeren
spelde twee blanke, die leeren lesen twee stuijvers, die geene die schrijven drie stuijvers, en de geene
die komen te sijfferen vier stuijvers, dog die iets verder genegen sijn te leeren sullen daer over moeten
accorderen, en bij aldien eenige bejaarde personen offte kinderen genegen sijn des winter avonds te
leeren leesen, schrijven, cijfferen offte psalm singe, ter minste drie maenden in een winter sullen mede
met den schoolm: alle in disertie moeten accorteren, en sal hij schoolm: gehouden sijn des avonds
voor ses personen te moeten schoolhouden.
Art. 10.
Indien hij schoolm: geen behoorlijke betalinge komt te erlangen sal hij daer over moeten addresseren
aen de weth omme daer inne te werden voorsien als bevonden sal werden te behoren.
Art. 11.
Den schoolm: sal jaerlijks genieten tot tractement twee en veertigh guldens ende dertig tonnen turf
offte geld tot wardije van dien waeromme hij jaerlijks volgens resolutie van den 19 e Januarij 1745 het
sij geld ter wardije van dien off turff sal versoeke aendesen geregten die een van beijde haer haer
genoege sullen geven, en sal het voorn: tractement en turff werde verstaen sijn aenvang te nemen met
den eersten Januarij, door den dorpsm: jaerlijks te betalen.
Art. 12.
Ende op dat de ordres inde schole wel ende naer behoren mogte werden waergenomen ende
geobserveert soo al alle maanden door twee uijt de magistraat de schole werden geexamineert, ende
informatie genomen werden wat de kinderen leeren, en nae deselve int leren avanceeren en den
schoolm: sig in alle desen gedraagt, ende foute en brouke te beteren.
Art. 13.
Den schoolm: sal sonderlinge opsigt nemen, op het uurwerk dagelijks op te winden sorge dragen dat
de klock met de son, ende wijsers met de klock wel overeen komt, ende indien daar ietwes aen
ontbreekt offte ontstelt is kennisse te geven aen den kerkm: offte deser geregte, voor welke hij
schoolm: jaarlijks sal genieten dartigh guldens. In te gaan ente expireren als voren is gesegt, bij den
kerkm: te ontfangen.
Art. 14.
Den schoolmeester sal gehouden sijn alle Sondaegen, bede dagen, en andere feestdagen gelijk tot nogh
toe gebruijkelijk is soo wel des voormiddaags als des namiddaegs worde predicatie telkens drie posen
te luijden, ende de bestemael offte het opluijden met beijde de klooke te weten des morgens ten 7, 8 en
9 uuren en tegen de middags ten elff, 12 en halff twee uuren, en luijden goede en lange posen ten
minste een quartier uur, waer toe hem een sant loper sal werden gegeven.
Art.15.
Den schoolm: sal gehouden sijn des Sondaegs twee maal en des Woensdaegs eens met het beursie inde
kerke omme te gaen voor den groten armen, ende het geld daer inne gecollecteert waer van hij notitie
sal hebben te houden, bij absentie van den armm: aen desselffs huijs te moeten brengen voor welken
dienst hij schoolm: jaerlijks inte gaen met den eersten Januarij sal genieten vijfftien guldens bij den
armm: te ontfangen.
Art.16.
Ingevalle der swinters avonds, door de predicant de drie winter maenden inde kerke werd gepredickt
sal hij schoolm: voort lesen, singen, en ’t luijden van de klock genieten negen guldens bij den kerkm:
te ontfangen.
Art.17.
Den bidder ter begraevenisse sal hem preciselijk moeten reguleren naer de ordonnantie bij schout en
geregten van Hellevoetsluijs op den 22e Februarij 1701, nopende het bidden ter begraeffenisse
gearresteert, ende de nadere resolutie van dato den 15e Aprill 1744, mitsgaders die geene welke daer
op nog soude mogen werden gemaekt en gearresteert, en sijnde vorige geamplieert met, dese zalarisse.
Voort nodige ter begraeffenisse.
’T luijde van de klock op ’t kerkhoff
En twee klocke
’T luijde van de grote klocke in de kerk

f. 1-16-:.
f. 1-4-:.
f. 2-8-:.
f. 1-16-:.
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Het begraven sonder dat er geluijt werd halff luijgeld.
Voort maken en oproepen van de bel
’T gebruijk van eijge mantel idre reis
Voort uijtdelen ende thuijsbregen van idere mantel
Voort rouband ende handschoene

f. 1-4-:.
f. 0-6-:.
f. 0-0-12.
f. 2-8-:.

Alles bij provisie, behouden aan ons de vemederinge verminderinge ende interpretatie van ordonnantie
en dese onse instructie gelatende den schoolm: en bider ter begraevenisse naar sijn forme en inhouden
te agtervolgen, al dat gedaen ende gearrestreert in onse ordinare vergaderplaetse den 9e Junij 1753
coram Jan Ruijghrok schout, Jan Eduard Gallas, Pieter Straetman, Pieter Pieterman, Theunis Capteijn
ende Cornelis Bull schepenen van Hellevoetsluis.
In kennisse van mij secretaris:Gallas.
Vergadering gehouden op den eersten Julij 1753, present schout en schepenen in omnibus.
Sijnde ten voorz: dage met de respective grossiers, tappers, ende herbergiers geaccordeert wegens ’t
dorpsmiddel van de twee stuijvers per stoop brandewijn en gedisstilleerde wateren ingaende dato
deses ende expirerende met ultimo junij 1754, dog ingevalle deselve herbergiers in die tussen tijd met
hare neringe mogte komen uijt te scheiden kunnen volstaen met de betalen die maend welke het dan
expireert, en is dat geaccordeert met de volgende personen: Cornelis van der Vaak f. 8 glt, Pieter
Keijser f 30 glt, Willem Jongejan f. 22 glt, John Rolse f. 8 glt, Frans van der Sluijs f. 14 glt, de wed:
Wookham f. 55 glt, John Holster f. 16 glt, Dirk Rib f. 13 glt, Jan de Bois f. 16 glt, Jan van Pelt f. 16
glt, Sam van Fell f. 55 glt, Cath: van Oosten f. 12 glt, Jan Slingervoet f. 14 glt.
Waer van ijder alle halffjare de geregte halffe aen den dorpsm: sal moete werden betaeld.
Vergadering gehouden op den 6e December 1753, present schout en schepenen in omnibus.
Ten voorz: dage sijnde gevienteert alle de schoorstenen, welke alle gevonden sijn in een redelijke
goede staet uijtgenome dese weijnige volgende defecten; als Willem van der Mast, Corn: Weravond,
Jan Vermeulen, Leendert Boutkan, ende Jan Welbroek.
Welke voorz: persoonen is aengesegt ende geordonneert geworden omme een ider hare schoorstenen
binnen den tijd van eene maal 24 uuren sullen hebben schoon te maken en te vegen op peene van
contrarie doende het ten haren costen zal werden gedaen, en is mede goedgevonden te gelasten de
schoorsteen van t’snuijvertie van t’huijs bewoont werdende door Jan de Bois ten eersten te moeten
werden opgehaelt ten minsten voeten tegen als sulks jegens woordig is op peene als voren.
Is mede ten dage voorz: van wegens den equijpagiem: van Veer voorgedragen een lijst van verscheide
burgers persoonen met versoek aen desen geregten deselve gelieve te permitteren de personen inde
voorz: lijste gemeld aen een van de brandspeuijten van de heren raden ter admiraliteit op de Mase te
mogen werden verdeelt ende geemploieert waer op gedelibereert sijnde is goedgevonden sulks der
voorn: equipagiem: van te accorderen gelijk hen sulks geaccordeert werd bij desen, mits aen ons
overgevende de copie lijste der verdelinge.
Sijnde mede ten voorz: dage goedgevonden en gearresteert ten eijnde van een betere directie ontrend
de brandspeuijt no: 1 aen te stellen bij den brandm: Jan Eduard Gallas drie brandmeesters nenmentlijk
den schout Jan Ruijghrok de schepenen Pieter Straetman ende Teunis Captein welke daer mede sijn
gefelisiteert, ende teffens gelast inde geordonneert te dormeeren een lijste uijt de bugerij en deselve
naer behoren konde de brandseuijt te verdelen, en soodanige lijst met den ersten over te brengen in
deser geregten ten eijnde deselve te examineren ende te approbeeren en vervolgens de ordre daer
ontrent bij desen geregte aen een ider uijt te geven, en haer op de gereguleerde posten te ordonneren.
Vergadering gehouden op den 18e December 1753, present schout en schepenen in volle vergadering.
Sijnde ten voorz; dage vertoond en voorgehouden de lijste der verdeling van de burgerije aen de
brantspeuijt door de brantm: geformeert welke lijst geexamineert sijnde is deselver bij ons
geapprobeert en goedgevonden aen een ider persoon in de voort lijste gemelt volgens gegevene poster
een brieffje te doen uijtdelen
Ende is mede ten voorz: dage goedgevonden den smitz Dirk Doesburg voort daeglijks oppasser en en
’t drogen van de brandspeuijt sal werden toegelegt een somme van f. 20 glt, en de zitplaets int bankie
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van de schepen bank mits dat den selver gehouden sal sijn deselve brandspeuijt en verdre
gereedschappen wel en naar behoren sal hebben te lugten, drogen, en verder ’t geen hen mogt werden
goedgevonden.
1754. De bakkers binnen Hellevoetsluijs etc: Het brood van de beste tarwe, wegende drie ponden sal
verkogt werden om f. 4 stuijvers-penn:
Het roggenbrood wegende drie ponden sal verkogt werden om f. 2 stuijvers-8 penn:
Een halve stuijver witte brood offte twee witte broods koekjes sullen verkogt werden om f. loden.
Actum Brielle 9 Februarij 1754.
(was) Swarnaer en Gallas.
Vergadering gehouden op den 11 Februarij 1754, present schout en schepenen, absent Captein.
Sijnde ten voorz: dage door Willem de Vos voerende een hoekerschip van Vlaardingen, ende Cornelis
Kok voerende een visschuijt van Middelharnis, aen ons geklaegt dat door cap: Sam Cooscerell
voerende de paquet boot de Dolphin op gisteren int in zeijlen van de haven aen haer schepen was
toegebragt eenige schaden welke hij door twee neutrale timmerlieden hadden doen taxeeren
namentlijk de schade aent hoekerschip op een hondert guldens ende aende visschuijt op vijfftig
guldens, waer op wij hebben de naargesien ‘t zeeregtdaar over sprekende, ende uijt hooffde van selve
goedgevonden en verstaen dat door den voorz: Cooscerell sal werden betaeld de helfft van de
respective schadens volgens de voorz: taxatie gelijk door de selve is gedaen ende sijn verder de voorn:
Willem de Vos, en Cornelis Kok omme redenen sij haer affvall vant out hout etc: sijn hebbende ider
gecomdemneert in twee glt en tien guldens tot voldoening van dese regt dagh.
Ende is mede ten voorz: dage aen Willem de Vos het leveren vant broot aen onsen armen
gepermitteert te bakken tot primo Meij aen staende voor 2 stuijvers 12 penn: de drie lb.
Vergadering gehouden op den 15e Februarij 1754, present schout en schepenen in omnibus, absent
Straetman.
Is ten dese daege ter vergaderingh voorgedragen dat den kerkm: Ruijghrok aen de respective bier
stekers Straetman ende de Wit hadde overgeven volgens ordre van desen geregten hare reek: van
consumptie der bieren wegens kerke en dorpsmiddelen van den jaere 1748 en 1753 incluijs tot ses glt
sjaars gelijk altoos voor dato was betaelt, en reekende dus same f. 36 glt: dog dat de voorz: bier stekers
omme redenen dat bij ’t affschaffen van de gemenelands inpositien in den jaere 1748 en 1749 de in
gesetenen en burgers niets hadde gecontribueert offte betaald aen de kerk en dorpsmiddelen, als omme
redenen van hare weijnige comsumtie het seer beswaert vonden omme soo een hoge somme voor
comsumtie te voldoen en betalen en daeromme versogte aen ons daer inne te gebruijke de nodige
consideratie, waer op gedelibereert sijnde hebbe wij daerop goedgevonden en verstaen dat ider van
deselve voor de voort: somme van f, 36 glt sal hebbende te betalen 21 glt tot en met den jare 1753
incluijs, ende verders van jaar tot jaer verschijnende met den laasten (?) de somme van vier glt thien
stuijvers.
Actum dat uts.
Ruijghrok, Gallas, Pieterman, Captein, Bull.
Vergadering gehouden den 18e Februarij 1754 en waren schout en schepenen present in volle
vergaderingh.
Soo is ten dese dage wederom publijcq besteet het cureeren van onse arme personen soo in als uijt
wendigh met de leverantie van de nodige medicamenten voor den tijd van een geheel jaer innegaende
deses ende expirerende den 18e Februarij 1755, ende is daer van aennemes gebleven Johannes Lens
Mr: chirrurgijn voor de somme van f. 36 glt: eens geld conde te mogen declareren voor meedre armen
offte swaere toevallen dan ter discrectie ende op ordre en goedgevonden van desen geregten.
Vergadering gehouden op den 9e Maart 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: daege door den schepen en armm: Theunis Captein gedaen sijne eerste reek: der arme
middelen ende inkomsten bij welke reek: hij aldaer schuldigh is gebleven de somme van f. 0.
Ende is mede door dien den voorz: arme seer was belast ende nog dagelijks meerder lasten konde te
kome met meerderheid van stemmen goedgevonden en verstaen de bedeling aen Arentie Rolff te
verminderen tot op 12 stuivers sweeks dogh niet langer bedelen dan dese maend Maert, ende verder
alle de bedeline van geld welke door desen arme werden gedaen met halff April aenstaende te
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verminderen ider op de helffte ende den armm: Captein gelast sulks aen de respective ame personen te
communieeren.
Vergaderingh gehouden op den 19e Maert 1754, present schout en schepenen in volle vergadering,
absent den schepen Captein.
Sijnde in onse vergaderingh gecomp; Leendert Boutkan ende desselfs huijsvrouw Pleuntje van der
Lugt welke aan ons te kennen gaven den slegten toestand hares boedel sijnde belast met seer veele
schulden, ende daeromme deselve haren boedel quame te repuideeren ten behoeve van haere
gesamentlijke crediteuren volgens acte van repuiditatie heden voor ons gepasseert, en waer toe verder
ten desen werd gerefereert, ende sijn vervolgens bij ons tot curateuren in den boedel en goederen
aengesledt ende gecommitteert den schout Jan Ruijghrok ende den secretaris Jan Eduard Gallas, met
last ende gesagh als ten desen in dien ende, mits voor ons doende behoorlijke reek: ende
verantwoording.
Ende is mede ten voorz: daege goedgevonden aen Claes Jansen vertrekkende metter woon naer de stad
Brielle, voor zijne twee kinderen te geven de nodige acte van indemniteit.
Aldus gedaen, goedgevonden ende gearresteert op dato utsupra.
Vergadering gehouden op den 27e April 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Ten dage voorz: is door den schout Ruijghrok gedaen de dorpsreek: de to: 1753 waer bij denselven
aldaer te boven is gekomen de somme van f. 331-6-12.
Ende is mede ten dese daege ter vergadering voorgedragen den slegten toestand van onse arme
middelen en inkomsten, ende de daer sijnde grote lasten soo reets hebbende, als toekomende, en twee
soodanig dat het seer te vresen stont dat hij de aenstaende reek: van den voorn: arme t’slod van de
voorige reek: soude sijn geconsumeert, soo dat er derhalven nootsakelijk een middel diende te werde
bedagt omme watt mogelijk de arme middelen te ondersteunen en off niet wel het genoeglijkste
middel soude sijn tot het minste belasting der ingesetene bij haer Edele groot mog: te versoeken ende
te sien optuneren een halve stuijver per ton turff van die geene welke alhier ter plaetse werde opgelost,
waer op gedelibereert sijnde is goedgevonden omme redenen voornt: ter fine voorz: bij de vergadering
van haer Edele groot mog: de nu aen staende is requeste te presenteeren aen haer Edele grood mog:
voornt: ende daer toe gecommitteert den secretaris Gallas ende den schepen Captein.
Verder is ten daege voorz: voor ons gecomm: den diacon ende armm: Casper Levein welke ons
voorstelde dat over eenige daege was overleden Cornelis van der Velde wiens vrouw en kind arm en
onmagtigh sijnde te Delfft woonagtigh was, hij over sulks in sijne qt: der voorn: Cornelis van der
Velde sijnde litmaet van onse gereformeerde kerke hadden doen begraven. de koster der begravenisse
uijt de arme kasse gefourreert maer dat den selve Cornelis van der Velde nog hadde naer gelaten
eenige weijnige seer geringe goederen, welke hij omme den arme soo veel ’t doen daer sal sijn te
ontlasten van sijn verschene penn: der begraevenisse seer gaerne konde verkopen de gelde van dien
ontfangen, dogh hem in sijne qt: geensints konde gedragen als erfgenaem van den overledenen
Cornelis van der Velde tot betalen eeniger schulden, soo is naer voorgaende deliberatie goedgevonden
den voorz: Levein als diacon en armm: te qualificeren de weijnige goederen van den voorn: Cornelis
van der Velde tot goedmaking van de oncosten der begraevenisse door den diaconij arme gedaen door
den bode publicq te verkopen, overschot van de gelde soo der mogte werden gevonden onder desen
geregte te consigneeren omme daer op nader gedelibereert te werden. En als sal werden bevonden te
behoren, sonder dat den voorn: diacomij arme daer bij sal wesen geprejudiceert, offte gehorden te
betalen eenige schulden van den voorz: overledene Cornelis van der Velde.
Nogh is ten voorz: daege gepermitteert, omme naer de Rotterdamsche beurt te smakken Isak de Moll
mits betalende nog vijfftien guldens, ende is mede int schippers gilde onder de Rotterdamsche beurt
geaccordeert de knegt van Pieterman offte de geene welke hij in tijden en wijlen konde mogen komen
te krijgen voor thien guldens, smakken offte de knegts langer int gilde sijn dan dat sij bij Pieterman
wonen, ende ook voor geen andere schuijten mogen smakken.
Verder is goedgevonden den armm: te qualificeeren, tot het betreden vant arme kond Sara van Bode en
wel het mogelijk was binnen dese plaetse.
Aldus gedaen gearresteert ende geresolveert dato uts.
Ruijghrok, Gallas, Straetman. Captein.
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Vergadering gehouden op den 3e Meij 1754, present Jan Ruijghrok schout Jan Eduard Gallas Pieter
Straetman ende Theunis Captein schepenen.
Ende hebbe ter voorz: daege Lodewijk Hoffman ende Gerrit Vermeulen ingevolge van de ordonn: op
de coffij en thee den eed affgelegt voor jaerlijks geen drie hondert guldens, inkomen te hebben gehad.
Ook is ten dese daege aen Sander van Messe gepermitteert te mogen verkopen als flessiaer
gedisstelleert ende ook heren.
Nog is mede geaccordeert aen Neeltje Momtenij te verleene voor haer acte van indemniteit ten
behoeven van de heeren van den Briell.
Vergaderingh gehouden op den 14e Meij 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorzL daege door den schout als kerkm: gedaen de reek: der kerke middelen voor den jaere
1753 waer bij den selver aldaer is schuldigh gebleven de somme van f. 855-2-2.
Ende is int schippers gilde gepemitteert Jan Wassenaer mits betalende ten behoeve van den arme f. 25
guldens.
Vergadering gehouden op den Meij 1754, present schout ende schepenen in omnibus.
Is ten dese daege gedelibereert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris sullen vaceeren
op de reek: der verpond: ent generale dijkagie schot slants van Voorne ende is gecommitteert op de
reek: der verpond:
Jan Ruijghrok, Pieter Pieterman ende Cornelis Bull. Ende opt generale dijkagie schot slands van
Voorne: Jan Ruijghrok, Jan Eduard Gallas ende Theunis Captein.
Is mede ten dese daege acte van indemniteit verleent aen Cornelis Buijs en Trijntje van der Valk als
voor desselffs kind Francina oud twee jaeren naar Schiedam.Nog is ten dese daege met Volkert
Raeffel weduwenaar van Jannetje Aldens wegens sijn twee kinderen gedaen uijtkoop voor een silvere
ducaten ider.
Vergadering gehouden op den 2e Julij 1754, present schout en schepenen in omnibus, absent
Straatman ende Bull.
Ten dese daege is met de onderstaende herbergiers wegens de dorpsmiddelen op de brandewijnen ende
gedisstelleerde wateren voor den tijd van een geheel jaer ingaende primo Julij 1754 ende exspirerende
ultimo Jinij 1755 gemaekt het volgende accoord te betalen alle halff jaren de geregte helffte van dien,
des dat den offte meer van de herbergiers binnen tijden deser quame uijt te scheiden met het vercoopen
van sterke dranken sullen kunnen volstaen met de betalinge vant vierendeel jaars in welke hij komt
van de voorn: neringe affte sien.
Pieter Keijser f. 30. Sam: Bell. f. 55, Willem Jongejan f. 222, John Rolfe f. 8, De wed: Wickham. f.
55, Jan Slingervoet f. 14, Jan Hoetten f. 16, Cornelis van der Vaak f. 8, Jan van Pelt f. 16, Abraham
Bois f. 16, Dirk Rop f. 13, dus same f. 205.
Vergaderingh gehouden op den 13e Julij 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten desen daege gecommuniceert ende voorgelesen het advis van de heeren advocaten Westerhoff
ende Ferriet, nopens de penn: der naerlatenschappe van Elisabet de Ruijter, Jacob Timmerman, ende
Joseph Haard onder desen geregten berustende, ende met welke advis sigh desen geregten in allen
delen hebben geconfirmeert.
Ende is dan ingevolge vant selve advis wegens de naerlatenschap van Elisabet de Ruijter opgemaekt
de costen welke sijn gevallenten reijskosten verteer: vacatie, advis gelden, bensignatie penn:
bangelden, ende advertentie in de couranten etc; bedragende same de somme van f. 49-9-:. welke
affgetrocken sijnde van de naerlatenschap grood f. 235-4-12, soo is dan nogh suijver overschietende
een somme van f. 185-15-12 welke somme eerstelijk moet werden verdeelt in twee delen, moetende
een deel van dien werden gedestibueert aen de naeste bloedvrienden ab intestata van s’vaders sijde van
de voorz: Elisabet de Ruijter sijnde Adrianus de Ruiter, ende de kinderen van Gerrit de Ruijter off wel
den groten armen deser plaetse als alimenterende deselve kinderen oom en volle neven van s’vaders
sijde van de voorn: Elisabet de Ruijter, ende de wederhelffte aen de naaste bloedvrienden ab intestato
van s’moeders sijde van deselve, ende moet de helffte van s’vaders sijde wederom aen twee delen
werden verdeelt als aen Adrianus de Ruijter de somme van f. 46-8-15, de kinderen van Gerrit de
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Ruijter off wel den groten armen deser plaetse gelijke somme van f. 46-8-15 sijnde dese penn: dan
vervolgens op dato deses aen Adrianus de Ruijter voor de aen den armm: van onsen groten armen
voldaen ende betaelt geworden gelijk sij sijn verclarende bij desen, ende is dan vervolgens voor ons
gecomp: Mons: Mighiel van Herwaerde welke sig selve bij dese was stellende tot borgen voor de
penn: door Adrianus de Ruijter geerfft ende ontfangen onder verband van sijn persoon ende goederen
ingevalle naer dato eenige nadre erffgenamen van s’vaders zijde van de voorn: Elisabet de Ruijter
mogte komen op te doen belovende in een soodanigh gevall deselve penn: bij onvermogen off
onwilligheid van de voorn: Adrianus de Ruijter als eijge schult te sullen voldoen ende betalen, en sijn
voor de penn:van de kinderen van Gerrit de Ruijter borge geblijven deser geregten onder verband van
alle onser arme goederen.
Is de wederhelffte van dese naerlatenschap ter somme van f. 92-17-14, dewijle sigh heden, toe geen
erffgenamen van smoeders sijde van de voorn: Elisabet de Ruijter hebben opgedaen, gelegt int arme
kisie omme aldaer bewaert te werden een derde van een eeuw off wel dertig jaaren.
Nogh is van de naergelaetenschap van Jacob Timmerman groodt f. 170-13-:. betaeldt aen Jan Phijsser
volgens reek: ende qtie:van geleverde goederen ende verschotene penn: een somme van f.13-16-:.
Als mede de portie onde costen van advis gelden, vacatie, reijs en teerkosten, consignatie penn; aen
gelden ende advertentie inde couranten bedragende f. 46-: 17 en welke beide armens van de voorn.
gelde affgetrocken sijnde soo is nog suijver van de voorn: naarlatenschap van Jacob Timmerman
overgebleven de somme van f. 110 guldens welke penn; sijn gelegt inde arme kist alsoo sig geen
geregtigde tot deselve hebben opgedaen omme mede aldaer ingevolge vant advis van de voorz; heeren
advocaten bewaert te werden een derde van een eeuw off wel dertig jaren.
Nogh is van de naerlatenschap van Joseph Sicard affgenonem de gelde tot voldoening van reijskosten
vacatie en advis gelden etc: ter some van f. 44-12-:. reets bij desen geregten gedaen ende betaelt omme
te informeeren naer sijn vrienden offte geregtigde tot de penn: het innemen van ’t voorn: advis als
ander sints, tot dato deses incluijs volgens een memorie welke bij de voorn: nog overschietende penn:
sijn gelegt ende wederom versegelt int arme kisje gelegt sullende verder daer over nader werden
gedisponeert als de tijd van den eersten November aenstaende sal sijn geexpireert volgens de
advertentie welke tot dien tijd inde couranten sullen werden gedaen.
Aldus gedaen ende verrigt op dato uts en ten orconde getekend.
Ruijghrok, Gallsa, Pieterman, Capteijn, Bull.
Vergadering gehouden op den 31e Julij 1754, present schout en schepenen in omnibus, absent
Pieterman.
Ten desen daege is door de gesamentlijke burgers volgens de gemaakte lijstee geprobeert de
brandspeuijt, sijnde daer toe gesiteerd geworden op een boete van 30 sts; ende is bij geworden van de
lijste bevonden niemand buijten noodsakelijkheid offte van huijs sijnde bevonden absent te wesen.
Ende is bij proveringende examinatie van deselve speuijt bevonden een heel grood defect in de middel
off staende pijp van de perspomp, welk onvermijdelijk moet werden gemaekt, ende is ten eijnde
goedgevonden te committeeren de brantm: Gallas en Captein omme sig te Dordregt te addresseren
ende sig te informeren omme op de menagenstewijse doen baet sijnde het voorz: defect te doen
repareren.
Aldus gedaen en gearresteert dato uts.
Gallas. secretaris. 1754.
Vergadering gehouden op den 8e October 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten voorz: daege ingevolge de ordonn: van haer Edele grood mog: in dato den 14 e Junij 1754 tot
flessianen in brandewijnen ende gedistelleerde wateren geadmitteert: Poulus Geluk, Willem Fredrich
Westernagger, Christiaen Pieters. de wed: Claas Muijs, en Sander Melse.
Ende is mede ten dese daege door den schout ter vergadering voorgestelt dat den predicant hem hadde
gecommuniceert geinclineert te sijn dese winter des avonts te prediken, en dat sulks door desen
geregten met toelegging vant daer toe staende practement, en verdre nodige tot den voorn: dienst
mogte werden gepermitteert is sulks met een parigheid van stemmen geaccordeert mits predikende op
de ordinare tijt en gemelde wintermaende, ende is den schout versogt van dese uijt naem vant geregt
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den predicant kennisse te geven, en den kerkm: gelast naert expireren van den tijd den predicant uijt de
kerke middelen te betalen de vijfftigh gls, daer toe staende ent verdre nodige te versorgen.
Den secretaris heeft ter deser vergadering gerapporteert, dat Masie van Douwe welke over ’t jaer t ten
huijse van den schepen Straetman heeft gewoont en nu eenige tijd van daer is vertrocken, hem hadde
gesegt dat sij volgens vorige ordre door desen geregten gedaen sig tot Rotterdam stadt haer der
geboorte ende laaste woninge heeft geaddresseert, ende aldaer voor haer hadde versogt heeft kunnen
optineeren omme redenen dat sij metter woon al over ’t jaer van daer heeft geweest, is daer op met een
parigheid geresolveert: de voorn: Masie van Douwe door den bode te laten aanseggen dat sij een acte
van indemniteit voor haar moet besongen en bij manquement van dien dat sij sig metter woon van
dese plaatse te begeven.
Nog is ten dese daege binnen gestaen de huijsvr: van Antonij van de Muijsenbergh welke ons berigten
dat haer suster Cornelia van der Burgh een seer geruijne tijd siekelijk was geweest ende nogh bleef
continueeren dat sij in onvermoge was haere suster langer buijten onderstand van den armen te kunnen
alimenteeren ende daaromme aan ons versogte deselve met eenige onderhoud te willen voorsien, op
welk versoek provisioneel is goedgevonden omme redenen dat de moeder van de voorn: Cornelia van
der Burg litmaet is geweest, en van haer vader Quibiens is, deselve huijsvrouw van Antonij
Muijsenbergh wegens haer versoek te addresseren ende aende kerkenraat deser plaetste ende aen ons
van derselver advis raport te doen.
Aldus gedaan gearresteert ende gersolveert op dat uts.
Gallas.
Verdageringh gehouden op den 29e October 1754, present secretaris en schepenen, absent Straetman.
Is aen ons ten desen daege door den secretaris gecommuniceert dat Jacoba Driehuijs huijsvr: van
Francois van der Sluijs hem hadde versogt aen dese vergadering voor te dragen dat sij door seer veele
goede belofften van haeren voorn: man als de sterke persuasie van sijne vrienden sig gepermoveert
sagh omme haren voorz: man welke over eenige maenden door haer op authonsatie van de heer
bailluiw en leenmannen van den lande van Voorne tot Delfft geconfineert is, uijt het confinement te
ontslaan, in die verwagting en hope sijnde dat sulks geschiet sijnde den selven haren man sig aen sijne
beloften soude komen te voldoen ende te acquiesseren, ende daeromme aen ons versogte dat wij ten
spoedigste de middelen daer toe nodigh gelieve werkkelligh te maken, waer op gedelibereert zijnde is
goedgevonden daer over te spreken met de huijsvrouw van den schepen Straetman als de eenigste
suster van den voorn: Franscois van der Sluijs alhier wonende met welkers goedvinding en
toestemming het confinement is geschiet ende is daer toe gecommitteert de schepens Gallas ende Bull.
Welke ons rapporteerde dat sulks was en konde geschieden met haer genoege, ende de voorn:
huijsvrouw van den schepen Straetman over niets was tegen hebbende. Soo is verder goedgevonden
ende verstaen ter sake vant voorn: versoek een missive te schrijven aent collegie van de heeren
bailluiw en leenmannen slants van Voorne, en is onsen secretaris versogt en gelast sulks ten eersten te
doen.
Vergaderingh gehouden op den 30e December 1754, present schout en schepenen in omnibus.
Ten dese daege is voor den tijd van drie agter een volgende maanden expirerende met ultimo Maart
1755 publijcqelijk besteed de leverantie vant brood aen de respectur armen van ons ende is aennemer
daer van gebleven Willem de Wit voor twee stuijvers en agt penn: de drie lb de tarwe brood mits
bakkende soo als het meel van de molen is komende en dat goedt en wele.
Vergaderingh gehouden op den Februarij 1755, present Jan Ruijghrok schout, Jan Eduard Gallas,
Peter Straetman, Pieter Pieterman, Theunis Captein eende Cornelis Bull schepenen.
Is ten desen daege door den schepen en armm: Theunis Captein gedaen sijn tweede off laaste reek: van
den groten armen deses plaat voor den jaare 1754 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldigh
gebleven de somme van f. 287-15-12 welke reek: voor goed is opgenomen ende hem bedanktt, gelijk
hij ook vermits de twee jaren sijner armm: schap sijn geexpireert bedankt werdt voor alle moeitens
directie ende administraties die hij geduerende den tijd van twee jaeren met de arme kinderen personen
en middelen heeft gedaen ende gehadt, ende is vervolgens wederom voor den tijd van twee jaeren tot
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armm: van desen armen aengesteld den schepen Cornelis Bull welke wij daer bij sijn feliciterende
ende is aen hem overhandigt het voorn: slod van reek: als mede de arme obligatie ter somme van
vijffthien hondert gls: capitael ende verdre charters en papieren tot deser arme specterende, mitsgaders
het arme ijsre geld kisie in welke sijn berustende de overschietende penn: van de naerlatenschappen
van Joseph Sicard, Elisabet de Ruijter ende Jacob Timmerman breder blijkende bij de resolutie op den
13e Julij 1754 genomen en gearresteert.
Ende is ten desen daege publicq besteed het cureren van de arme personen en kinderen tot desen arme
behorende off krijgende, en de dat soo in als uijtwendigh met het leveren van de nodige medicijnen en
medicamenten voor den tijd van een geheel jaer sullende ingaen op dato deses, ende expireren een jaer
naer dato deses off wel tot den dag vant doen van de reek: der arme middelen ende is daer van kenne
aennemmer gebleven Johannis Lens om de om de somme van 42 gls eens geld sonder te mogen
declareren voor meerdre arme offte swaerder toe vallen dan ter discretie en op ordre van desen
geregten.
Vergaderingh gehouden op den 13e Februarij 1754, present schout en schepenen, absent Pieterman
ende Bull.
Is ten voorz: dage geaccordeert aen Heijman Cohan admissie als slagter binnen dese plaetse, ende
heeft den selven in medicaat den eed daer toe staende affgelegt.
Vergadering gehouden op den 13e Meij 1755, present schout en schepenen in omnibus.
Doort overlijden van Pistris Hopman geweest sijnde beeedigde turfftonster alhier, deselve plaets sijnde
komen te vaceeren is ten dese daege gemaekt de nominatie van dese twee personen Anthionia Kinas
ende Jacoba van den Ban omme daer uijt bij ’t collegie van de heeren bailluiw en leenmannen slants
van Voorne een te werden geeligeert ende is den secretaris gelast deselve nominatie per missive over
te senden.
Vergaderingh gehouden op den 23e Meij 1755, present schout en schepenen in omnibus.
Ende is ten dese daege ter vergadering gecomp: Verrij Timmerman soo voor sig selve als voor sijne
moeder en suster same erfgenamen ab intestato; van wijlen Jacob Timmerman, en welke aen ons
vertoonde sijne bewijsen specterende tot regt van erffenisse van de naarlatenschap van sijne voorn:
broeder onder desen geregten berustende, ende hebben wij sijne papieren geexamineert en bevonden
in forma te sijn ende wij derhalven de naerlatenschap van sijne voorn: broeder sijnde nog suijver in
gelde een somme van f. 98-:-: ter hem overhandigt, welke hij bekende hij dese te hebben genoten ende
ontfangen en bekende daer voor ten vollen voldaen ende betaeld te wesen, belovende ons daer voor en
voor verdere naarmeninge te sullen bevrijden den ende indemneren nu ende altoos.
Verrij Timmerman.
Nog is ten voorz: dage geaccordeert om coffij en thee verkopers Maria van Bos en Leendert ’t Gilde.
Ende is mede ten desen dage geresolveert de bedelinge van onse respective arme personen gedurende
de maende Junij, Julij, Augustus en September op de gelfft te verminderen, en den armm: gelast sig
daar naar te reguleren.
Vergadering gehouden op den 31e Meij 1755, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten dese dage geresolveert wie uijt desen geregten ende vaceren op de aanstaende grote reek: der
verpond: en ’t generale dijkagie schot slands van Voorne.
Als op de reek: der verpond: den schout Jan Ruijghrok, Pieter Straetman ende Pieter Pieterman
schepenen, en op de reek: vant generale dijkagie schot, Jan Ruijghrok schout, Theunis Captein en
Cornelis Bull schepenen.
Vergadering gehouden op den 9e Julij 1755, present schout en schepenen in omnibus, absent
Pieterman.
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Is door Jan Ruijghrok als kerkm: gedaan de reek: der kerke middelen voor den jaere 1754 bij slote van
welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven de somme van f. 468-4-2.
Ende is mede ten desen daege gecommuniceert de missive van de heeren bailluiw en leenmannen
slants van Voorne waar bij deselven adverteren tot turfftonster ter deser plaatse uijt onse
overgesondene nominatie te hebben geeeligeert Antonia Kinas en heeft deselve heden op de
ordonnantie door haer Edele grood mog: op de turff geeemaneert den eed affgelegt, en is bij ons tot
vulster in de turffschuijten inde plaats van de voorz: Antonia Kinas aengestelt Nelje Natris.
Nogh is ten desen daege door Jan Edelbroek, Pieter Pereboom, ende Cars Pereboom sijnde int middel
van de coffij en thee beschreven op dartig stuijvers, den eed gedaan, ingevolge vant negende articul
van de ordonn: op de coffij en thee.
Vergadering gehouden op den 31e Junij 1755, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten dese daege wegens dorpsmiddel van de brandewijnen ende gedisstelleerde wateren ingaende
primo Julij deses jaars ende expirende ultimo Junij 1756 geaccordeert met de onderstaende herbergiers
als:
Pieter Reiser
f. 40-:-:.
Samuel Fell
f. 70-:-:.
Willem Jongejan
f. 25-:-:.
De wed: Wickham
f. 70-:-:.
John Rolse
f. 8-:-:.
Jan Slingervoet
f. 25-:-:.
Cornelis van der Vaak
f. 8-:-:.
Jan van Pelt
f. 25-:-;.
Abram Schilders
f. 12-:-:.
Jan de Bois
f. 18-:-:.
Jan Holster
f. 20-:-:.
Dirk Rip
f. 25-:-:.
Samen
f. 346-:-:.
Sijnde de voorz: personen gehouden alle halff jaren de helffte van hare geaccordeerde penn: te moeten
voldoen en betalen aen handen van den dorpsm: dog ingevalle sij uijt hare ……… neringe
midderwijle kunnen te scheiden, soo sullen sij mogen volstaen mits betalende de maend
……………… sij getreden waren.
Ende is mede uijtcoop gedaen met Belia Goedendorp: wegens het geene van deser armen hadde
genoten van alimentatie en onderhoud mits betalende ten behoeve van onsen armen een silvere
ducaton en sal daer van aen haer werden gegeven een affschrifft.
Vergadering gehouden op den 31e December 1755, present schout en schepenen in omnibus.
Ende is ten desen dage publicq besteed de leverantie vant brood aan de respective arme personen voor
den tijd van drie maanden ingaende primo Januarij 1756 en de expirerende ultimo Maert volgende en
is daer aennemens van gebleven Arij Ploegert voor f. 2 stuijvers agt penn: de drie pond.
Vergadering gehouden op den Januarij 1756, present schout en schepenen, absent Pieter Pieterman.
Ende sijn ten voorz: dage gevisenteert alle de schoorsteenen welk op weijnige defecten sijn gevonden
in een goede ordre, en welke defecten wij geordonneert binnen den tijdt van agt dagen te brengen in
een goede ordre.
Vergadering gehouden op den 5e Februarij 1756, des naer de middagh tot het huren sijnde den dagh en
tijd op welke de crediteuren in den gemenen geabandonneerde boedel van Francois van der Sluijs
waren geconvoceert tot het verkiesen van curateurs in den selven boedel, present de heeren Ruijghrok
schout, Jan Eduard Gallas, Pieter Pieterman, Pieter Straetman, Theunis Captein ende Cornelis Bull
schepenen, Jan Eduard Gallas voor sig selfs als seggende gequalificeert te sijn van Hendrik Willemse
Smit, Pieter Straetman, de heer Robert Gerard Flemelias Nots: en procuruer te Gouda, als last en
procuratie hebbende van Juffrouw Maria Du Leij wed: wijlen Willem van Leeuwen en nog seggende
gequalificeer te sijn van Monj: Jan van der Hage te Delfft: mons: Leendert Takebos bij missive van
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dato deses gequalificeert sijnde van mons: Nicolaes de Haas en Cornelis van der Berg curator te
Rotterdam crediteuren in de boedel van voorz: Francois van der Sluijs.
Ende is ten dese daege bij de presentie sijnde niet boven breder gemeld aengesteld ende gecommitteert
tot curateurs in den voorz: gemenen geabandenneerde boedel en goederen van den voorz: Francois van
der Sluijs den secretaris en schepen Jan Eduard Gallas en Theunis Captein met al sulker last magt ende
gesagh tot deselve sijn competterende ende naar regten sijn competterende mits doende daer van aen
ons behoorlijke rekeningh ende verantwoording met last ende ordre aen den secretaris omme hier van
te maken ende te depecheeren de nodige acte van curatele.
Aldus gedaen goedgevonden ende gearresteert op dato ut supra en ten orconde getekent.
Ruijghrok, Gallas, Pieterman, Straetman, Captein, Bull, Emilius qq Leendert Takebos.
Vergadering gehouden op den 1ste Maart 1756, present schout en schepenen.
Ende is ten desen dage publicq besteed t’cureeren ende meesterloon van alle personen en kinderen
hebbende en krijgende, (als inwendig) met het leveren van de nodige medicamenten, sonder iets extra
te mogen declareren voor den tijd van een geheel jaar ingaande op dato deses en sullende komen te
expireren den laasten Februarij 1757 t’welk is aengenomen bij den chururgijn Johannes Eens voor de
somme van f. 37 gulden.
Vergadering gehouden op den 30e Junij 1756, present schout en schepenen in omnibus.
Sijnde aangesteld tot schoolvrouw inde plaats van overledene Aagie Gijze Elisabet Revit.
Ende is mede ten desen daege met de onder staende herbergiers en tappers wegens de twee stuijvers
per stoop brandewijnen ten behoeve in dese plaatse geaccordeert op de oude en voorgaande resolutie
en conditie voor den tijd van een geheel jaer ingaande primo Julij 1756 en expierende ultimo Junij
1759 als:
Pieter Keijzer
f. 40-:-:.
Sam: Fell
f. 70-:-:.
Willem Jongejan
f. 20-:-:.
Jan de Bois
f. 18-:-;.
De wed: Wickham
f. 70-:-:.
Jan Slingervoet
f. 25-:-:.
Jan Holster
f. 20-:-:.
Abraham Schilders
f. 12-:-:.
Abraham Koelman
f. 12-:-:.
Dirk Rip
f. 25-:-:.
John: Rolse
f. 8-:-:.
Samen
f. 392-:-:.
Ende is mede ten dese daege besteedt het leveren vant arme brood volgens de oude en voorgaande
conditie voor den tijd van ses maanden ingaende primo Julij 1756 ende sullende expireren den laatsen
December volgende ende is daer van aennemen gebleven Arij Ploegert voor de somma van twee
stuijvers en agt penn: de drie ponden.
Vergadering gehouden op den December 1756, present schout en schepenen, absent Straetman. en
Bull.
Is gevisenteert geworden alle de schoorsteenen welke uijtgesondert eenige weijnige defecten in een
goede ordere sijn bevonden en is geordonneert de bevonden defecten te suivere gelijk bij nadere
visitatie sulks is becvonden.
Vergadering gehouden op den 30e December 1756, present t’volle collegie van schepenen.
Sijnde wederom besteed de leverantie vant brood aan onse respective armen voor den tijd van ses
maanden sullende ingaen met primo Januarij 1757 ende expireren met ultimo Junij volgende waer van
aennemer is gebleven Arij Ploegert voor 3 stuijvers vier penn: de drie pond onder expresse conditie
van t’brood te bakken van goede tarwe en het selve goed en wel te leveren, sullende bij opslag off
affslag welke in de tijd deser aenneminge mogte komen wegens t’brood de prijs der aengenomen off
bedonge penn: volgens de setting werden vermindert off geaugmenteert.
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Ende is mede goedgevonden omme het schieten als het werpen van eenig vierwerk ent aen brand
steken vant kruijd op aenstaende nieuwe jaers naght wegens de publicatie van bailluiw en leenmannen
slants van Voorne te interdiceeren en verbieden op een boete van tien guldens, en sulks door den bode
laten omroepen.
Vergadering gehouden op den 10e Februarij 1757, present schout en schepenen in omnibus.
Ten dese dagen is door den schepen en armm: Cornelis Bull heeft gedaan sijne reek: der grote arme
middelen ende inkomsten voor den jare 1756 bij slote van welke reek: hij aldaer is schuldig gebleven
de somme van f. 289-14-6 ende is verder den voorn: Bull bedankt als armm: en voor sijne gedane
moeitens en directie van den armen ende is in desselffs plaatse tot armm: voor den tijd van een jaer
aengesteld den secretaris Gallas, welke wij daer mede hebben gefiliciteert, ende is aen den selve
voldaen ende overgegeven t’voorn: slod van reek: een obligatie grood een duijsent gls: mitsgaders ‘t
ijsre geld kisie en verdere documenten charters en papieren specrerende tot den voorn: armen.
Ende is mede ten dese dagen besteed t’cureren ende meesterloon van alle de armen personen en
kinderen sijnde offte komende met het leveren van de nodige medicamenten sonder iets extra te
mogen declareren dan op speciael goedvinden van desen geregten voor de tijd van een geheel jaar
ingaande den eersten Februarij deses jaars ende sullende expireren den laasten Februarij 1758 ende is
aangenomen bij John: Lens voor de somme van 36 gls, kunnende alle halff jaren bijden armm: de
verscheene penn: ontfangen
Den 8e Maert 1757 setting vant brood, tarwe brood drie ponden, 4 stuijvers en 12 penn: Roggebrood
vier ponden, 4 stuijvers, 6 penn:. 1 halve stuijvers wittebrood off twee wittebroods koekjes sullen
moeten wegen ses looden.
Vergadering gehouden op den 31e Meij 1757, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten desen daege vertoond de electie brieff van schepenen waar bij den hoog Ed: geb: heer Pieter
Baron van Wassenaer als bailluiw slants van Voorne heeft gelieve aen te stellen tot sijn wederseggens
toe tot schepenen vant Weergors en Hellevoetsliuijs de volgende personen:
Jan Eduward Gallas, Pieter Staatmans, Teunis Captein, Cornelis Bull, Arij de Jongh.
Persisterende de vier eerste personen bij den vorige gedaen, ende Arij de Jong affgelegt hebbende den
eed daer toe staende sijn deselve gesteld is possessie van hare bedieninge.
Ende is mede te desen daege goedgevonden dat op aanstaande grote reekeningh der verpond: slants
van Voorne wegens desen geregten soude compareren.
Jan Ruijghrok schout, Jan Eduart Gallas en Teunis Captein schepenen.
Ende op de reek: vant generale dijkagie shot slants van Voorne:
Jan Ruijghrok schout, Pieter Straatmans ende Cornelis Bull schepenen.
Setting vant brood den 21e Junij 1757.
Tarwe brood vier ponden 5 stuijvers.
Rogge brood vier ponden 4 stuijvers 8 penn:
Een halve stuijver wittebrood off twee wtiiebroods koekjes, sullen moeten wegen 5 ½ loden.
Vergadering gehouden op den 31e Julij 1757, present schout en schepenen.
Sijnde voor den tijd van tien maanden ingaande dato deses ende expirerende ultimo Aprill 1757
publicq besteet de kinderen naergelaeten bij Baltus Schuermans en Grietie Moll sijnde halff met de
diconij arme.
Ende is mede provisioneel goedgevonden tarwe brood te laten blijven bakken bij Arij Ploeger volgens
vorige betalingen en resolutie.
Nog is aengestelt tot kruijder in de plaats van den overledene Baltus Schuermans Hendrik van der
Beek.
Is mede opt versoek van Heiman Cohen denselve gepermitteert als tapper en herbergier binnen dese
plaatse.
Vergadering gehouden op den 6e October 1757, present schout en schepenen in omnibus.
Is ten desen daege naar dat den boedel en naerlatenschap behoorlijk op invents: was gegeven ende die
geexamineert met Peter Harmense Pieterman weduwenaar van Adriana Bleijnkvliet gemaekt een
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wettigen uijtkoop nopens de erffenisse successie ende bestervennisse vant naerlatene kind van de
voorn: Adriana Bleijnkvliet genaamt Cornelia oud ? jaren namentlijk dat de voorn: Pieter Harmense
Pieterman int volle besit des boedels sal blijven mits t’voorz: kind te moeten almenteren ende
onderhouden van alles te laten leeren een behoorlijk ambagt tot den ouderdom van 25 jaren off eerder
trouwdagh en dan te moeten uijtkeren vijff en seventig glt als mede dat alle de klederen van linde en
wolle geene uijtgesondert soo die op den invents: sijn gebraght sullen moeten werden geemploieert ten
nutte en dienste vant voorz: kind ende resesterende aen haer uijgekeert.
Vergaderingh gehouden op den 5e December 1757, present schout en t’volle collegie van schepenen.
Den heer Jan van Veen aen ons berigtende dat hem met veel bevremding ter oore was gecomen dat de
dienstmeid welken ten sijnen huijse woonden genaemt Cornelia van Rij sig niet ontsien hadde aen
verscheijde personen te verhalen en int breder te gaan spargeeren dat hij met eene Pieternella
Goudswaart sijnde als naeister ten sijne huijse soude begaen seer veele ordre dertelijkheden en met
deselve soude hebben gelegen op t’ledikant als anders, dat den voorn: van Veen sig daer van
onschuldigh kennende seer daer door was geaffronteert, en derhalven aan ons versogte dat wij de
voorn: dienstmeid Cornelia van Rij voor ons wilde doen compareren ende deselve examineren ende
affvragen wat voor ordordentelijkheden sij soude hebben gesien off gehoort tusschen de voorn: heer
van Veen, ende naister Pieternella Goudswaart waer op wij de dienstmeid Cornelia van Rij ter
vergadering hebben ontboden en gecompareert sijnde, hebben wij haar geexamineert ende affgevraagt
off sij eenige onordentelijkheden hadde gesien, off haar kenbaer waren te sijn geschiet tusschen den
voorn: heer van Veen ende naister Pieternella Goudswaert waer op sij een en andermael seijde dat sij
wel iets in haer onnoselheid hadde geseidt maer niet soo als verhaald wierd dogh dat sij int minst niet
en hadde gesien off haar kenbaar was eenige onordentelijkheden van den voorn: heer van Veer en
deselve Pieternella Goudswaert en hebbende sulks nooit gesegt.
Vergadering gehouden op den 30e Junij 1758, present schout ent volle collegie van schepenen.
Is ten dese daege besteed de leverantie vant brood voor de arme personen voor den tijd van een halff
jaar ingaende den 1ste Junij 1758 ende expirerende den laasten December, volgende en is daer van
aennemen gebleven de wed: Arij Ploeger voor drie stuijvers en twee penn: de drie lb: tarwe brood
daelende en rijsende de prijs naer de setting. Ende is mede ter dese met de onderstaende herbergiers,
geaccordeert wegens de twee stuijvers op de koop brandewijnen ende gedisstelleerde wateren volgens
octroij van haer Edele grood mog: dese plaatse competterende voor den tijd van een geheel jaar
ingaende primo Julij 1758 ende expirerende ultimo Junij volgende en verder volgens oude conditie als:
Pieter Keijser
f. 40-:-:.
Samuel Fell
f. 70-:-:.
Willem Jongejan
f. 21-:-:.
John Rolse
f. 8-:-:.
Wed: Wickham
f. 70-:-:.
Jan Slingervoet
f. 25-:-:.
Dirk Rip
f. 12-:-:.
Abraham Coelman
f. 24-:-:.
Abraham Schilders
f. 12-:-:.
Jan van Pelt
f. 25-:-:.
Same
f. 307 glt.
Daer van te betalen alle halffjaren de geregte helfte aen den dorpsm:
Vergadering gehouden op den 5e October 1758, present schout e schepenen, absent Bull.
Als wanneer de gedeputeerde des kerkenraad deses plaatse sijn binnen gestaan en aan deser geregten
quame te versoeke hant opening ende permissie tot het treden en maken van een nominatie in de
vacerende predicants plaats alhier do: Petrus Hermanus Hugenholt vertrekken naer Zutphen waer over
gedelibereert sijnde is het verre van de meerderheid der stemmen omme gewighte redenen deser
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gereghten daer toe hebbende goedgevonden omme voor als nogh int versoek van de kerkenraet niet te
treden, en derhalve sulks affte slaan.
Door ’t overlijden van Pieterse van Grenningen huijsvrouw van Dirk van der Bergh, welke met slands
oorloghschip onder comando van de heer capiteijn Pieter van Hoogwerff uijtlandig is zeer nodig dat
gedurende de uijtlandigheid de boedel en goederen als de kinderen onder behoorlijke directie en
opsight wierde gestelt, ende ’t lijk op een menagense wijse ter aerde besteld waer toe wij dan
vervolgens hebbe gelast ende gecommitteert de schepens capiteijn ende de Jongh met vertrek dat hij
op sig gelieffde te nemen de directie ende behering des boedels ende kinderen als het doen begraven
vant lijk van de voorz: overledene Pietertje van Grenningen tot soo lange de meergem: de Dirk van der
Bergh sal sijn geretourneert en ’t welk deselve schepens onder indemniteijt van desen gereghten voor
eenige naermanige hebben aengenomen.
Aldus gedaan ende gearresteert op dato uts:
Ruijghrok, Gallas, Straetman, Capiteijn. Jongh.
Vergadering gehouden op den 30e October 1758, present schout ende schepenen in omnibus.
Is ten dese dage ter vergadering gecom: de gedeputeerde des kerkenraads, welke wederom versogte
handopening aen desen geregten omme te mogen treden tot het maken van een nominatie in de plaats
van vaceerende predicantsplaets alhier waer op gedelibereert sijnde is goedgevonden sulks hem den
voorz: kerkenraed te accorderen gelijk wij het accorderen bij dese met last omme de nominatie aen
desen gereghten over te leveren jegens aenstaende Dingsdag den 14e der aenstaande maend November,
en dat bij eenige beletselen de voorn: kerkenraad gehouden sal sijn aen desen gereghten intijds
kennisse te geven omme als dan aen deselve een anderen daghte prefigeren.
Aldus gedaen ende goedgevonden op dato uts:
Ruijghrok, Capiteijn, Straetman, Bull, Jongh.
Vergadering gehouden op den 10e November 1758, present schout en schepenen, absent Bull.
Ende is bij ons omme redenen der dag der overlevering van de nominatie geprolongeert tot Dingsdag
den 28e deses en daer van aen de eerw: kerkenraed deser plaetse kennisse gegeven.
Vergadering gehouden op den 28e November 1758, present schout ende schepenen, absent Bull en de
Jongh.
Als wanneer de eerw: kerkenraed deser plaatse ter vervulling van de vacerende predikants plaetse
alhier heeft overgelevert dese nominanie van drie personen als:
Anthonius Brend prop: te Delft.
Olivier Porjere prop: te Amsterdam.
Willem Huijgens prop: te Delft.
En welke nominatie naer deliberatie bij ons is overgenomen voor notificatie.
Actum dato uts:
Vergadering gehouden op den 30e November 1758, present schout en schepenen, absent Bull.
Ende is bij ons als magistraed Deser plaetse de overgeleverde nominatie van drie proponenten tot
verkiesing van een derselve inde vacerende predicants plaetse geapprobeert gelijk wij deselve
approberen bij dese, met last en vrijheid aen de eerw: broederen des kerkenraeds omme naer
andermael door de voorn: proponente op Sondag over agt dagen te hebben gepredict des Donderdaegs
den 14e December daer uijt te doen een behoorlijk beroep tot predickant en ’t zelve aen ons over te
leveren.
Vergadering gehouden op den 14e December 1758, present schout ende schepenen in volle
vergadering.
De magistraet van Hellevoetsluijs gesien ende geexamineert hebbende de beroeping op dominus
Willem Huijgens proponent te Delft: bij de kerkenraed tot predicant in dese gemeente naer
gewonelijke ordre en sulks gedaen hebben naer rijpe deliberatie ende overwegingh de voorz:
beroeping met een parigheid van stemmen geapprobeert gelijk haer Edele agtb: doen bij desen en
verclaren den selven ons seer lieff en aengenaem. Actum dato uts:
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Ruijghrok, Gallas, Straetman, Capiteijn, Bull, Jongh.
Vergadering gehouden op den 15e Julij 1759, present schout ent volle collegie van schepenen.
Is ten dese dage opgenomen de costen van de nieuwe stoelen welke in de kerke sijn geplaast ende is
bevonden dat het selve met de incoop van f-:-2. per stuk als de costen van het verwe als anders ter
somme van vier en twintig guldens en twaalff stuijvers en sulks idere stoel komt te te costen vijff en
twintig stuijvers overschietende vant gehele montant een somma van drie gls ses stuijvers.
Is goedgevionden de eijgenaers van ijdere sitplaats te laten betalen de gem: de vijff en twintigh
stuijvers en sulks door den geregtsbode te doen ophalen en dat de overschietende drie guldens en ses
stuijvers der voorn: bode sal genieten voor sijne gedane moeijtens en diensten in dese en sullen die
geene welke weijgering mogte sijn de voorz: vijff en twintig stuijvers voor de stoel te betalen,
vervallen sijn voor haer plaetse in dese kerke en deselve ter proffijten van de kerke aen anderen
werden verkogt:
Actum dato uts:
Vergadering gehouden op den 19e November 1759, present t’volle collegie van schepenen.
Is ten desen daege geopent seker missive geschreven door den stadhouder Delvos uijt den Brielle door
last en ordre van den hoogh Edele gebr: heere van Starrenberg als bailliuw slants van Voorne waarbij
den selven kennisse geeft van de aenstelling van Jan Eduard Gallas als schout en dijkgraaff vant
Weergors en Hellevoetsluijs waer mede wijder selve hebben gefeliciteert ende is den selver Jan
Eduard Gallas aengesteld soo als van ouds gebruijkelijk is tot kerkm: ende dorpsm: over dese kerke
ende plaatse.
Vergadering gehouden op den 23e November 1759, present schout en schepenen.
Als wanneer den schout heeft gecomminuceert de missive van den hoog Edele geb: heere van
Starrenberg als bailliuw van den lande van Voorne aen hem geschreven waerbij op gem: hoog Edele
tot sijn wederseggens toe heeft aengesteld tot schepenen vant Weergors en Hellevoetsluijs:
Pieter Straatman, Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh ende Jan Lucas Schermer.
En hebben de vier boven staende personen gepersisteert bij haren vorige gedanen eed, ende d: Jan
Lucas Schermer affgelegt den eed daer toe staande waer mede alle deselve sijn gefeliciteert ende
gesteld in possessie van hare bedieninge als naer gewoonte.
Vergaderingh gehouden op den 7e December 1759, present schout ent volle collegie van schepenen.
Is heden en over agt dagen gevisenteert ende geexamineert de schoorstenen en sijn bij naer
schouwinge van eenige defecten als nu bevonden in een seer goede staat:
Ook is publijcq verkogt een van de drie grote bomen staende voor de kerk, en is daer van kopers
gebleven den schout Gallas en den schepen Capiteijn voor de somme van f. 15-10:. mits dat den
selven boom behoorlijk ende wel sonder schade aen de kerk school off brant speuijt huijse sal moeten
werden gerooijt.
Ende is mede goedgevonden omme twee mael in de maent t’brood bij de bakkers te gaen wegen.
Ende eens in de maand ’t school te gaen visenteeren, en is dese commissie gedecerneert de eerste reijs
op den schout Gallas de schepens Straetman en Bull, ende de tweede reijs de schepens capiteijn de
Jong en de heer Schermer en sullen deselve bij faute off versuijm ider reijs ider vervallen in een boete
van een sestalff.
Nog is ten voorz: dage aangesteld tot brandm: in de plaats van Pieter Pieterman den schepen Arij de
Jong welke wij daar mede hebben gefeliciteert.
Vergadering gehouden op den 22e December 1759, present schout en schepenen.
Ende is ten dese dage verkogt de twee ijpe bomen staande voor de kerke onder conditie dat de minste
schaden niet aan de kerk glasen off mueren sal mogen werden toegebragt ende is van de eerste koper
gebleven Commer de Gruijter voor de somme van f. 13 gls en heeft tot borge voor de voldoening en
naerkoming deses gesteld Pieter Maertense Cluijffhooft en Crijn Noordermeer, en de tweede is gekogt
bij den schepen Capiteijn voor de somme van f. 6-10-:.
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Vergadering gehouden op den 4e Januarij 1760., present Gallas schout, Straetmans, Capiteijn, Bull en
de Jong schepenen, absent de heer Schermer.
Is ter vergadering gecompareert Gerrit Schuermans ende Willem Verhaven klagende dat de schipper
Dorst voerende ’t schip de twee gesusters haer ingevolge van ’t finale met haer gemaekte accort om ’t
gem; schip te brengen uijt zee en verders op de haven deser plaatse, en dat sij den voorn; schipper door
den swaren ijsgang moete adsisteren en bij blijven met haer Groenlandsche sloep met seven mannen
niet wilde betalen die somme sijnde 175 gls volgens ’t brieffje door de gem: schipper op sijn heeren
cooplieden gegeven dat daer op mede ter vergadering is ontboden den voorn: schipper Dorst en
parthije ter wedersijde gehoort en daer uijt de sake overwogen hebbende, hebben wij schout en
schepenen goedgevonden dat gem: schipper Dorst aen de voorn: Gerrit Schuermans en Willem
Verhaven off haer mede companjons voor haere gedane dienste vigelantie en adsistentie ingevolge
vant ongeforceerde accord voort uijt zee brengen vant schip als de verdre berging in dese haven sal
hebben te betalen de somme van f. 150 gls, mitsgaders de kosten van desen regtdagh ter somme van f.
5-6-:. en sal den schipper sulks requirerende ten sijner costen werden gelevert extract deses.
Vergadering gehouden den Januarij 1760, present schout ende schepenen.
Is ten dese dage tot kruijer inde plaatse van Pieter Bakker aengesteld Frans de Vet.
Vergadering gehouden op den 29e Februarij 1760, present Gallas schout en schepenen in omniibus.
Is ten dese publijcq besteed ’t meesterloon en cuseren van de arme persone en kinderen tot den grote
armen behorende soo hebbende als nog verkrijgende ende dat voor een geheel jaer ingaende den 1 ste
Maert 1760 ende expirerende den laesten Februarij 1761 ende is daer van aennemer gebleven Mons:
Joh: Lens: chururgijn voor de somme van dertig gls alle half jaer de penn: bij den arm: te kunnen
ontvangen.
Vergadering gehouden op den 6e Meij 1760, present schout en schepenen.
Is ten dese dage gemaakt een nominatie tot sakkedrager in de plaats van den overledene Pieter Bakker:
Als Sander Melse, en Gerrit Schuermans:
Ende tot meter mede een nominatie in plaats van denselven Pieter Bakker:
Markus Westerman en Gerrit Vermeulen
Welke nominatie den behoorlijke tijde over te senden aent collegie van de heeren bailliuw en
leenmannen slants van Voorne tot het eligeren van hoedanige persoon als sij sullen kunnen
goedvinden.
Vergadering gehouden op den 2e Junij 1760, present schout en schepenen.
Als wanneer den schout heeft vertoont de electie van schepenen door den hoog Edele heere van
Starrenberg als bailluiw slants van Voorne gedaan, waar bij den selven tot sijn kennelijk wederseggens
toe heeft aengesteld:
Pieter Straetmans, Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh ende Jan Slingervoet.
En hebben de vier eerste personen gepersisteert bij haren vorige gedaen eed ende Slingervoet affgelegt
den eed daar toe staande, ende heeft den sub: Abraham Schilders den eed affgelegt als bode daer toe
staande.
Vergadering gehouden opo den 14e November 1760, present Jan Eduard Gallas schout, Pieter
Straeatmans, Theunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh en Jan Slingervoet scheepenen. Den
schout en schepen Capiteijn als hooftman, boekhouder en dekenmeester van t’loosmans gilde alhier
hebben ter vergadering kennis gegeven dat bij het voorschreve gilde was gemaakt dese navolgende
ordre int begraven namentlijk dat bij overlijden van hoofdman, boekhouder, dekenmeester ordinaire en
extra ordinaire lootsen, aan boord setter, gildeknegt, haare vrouw of kinderen, die op de middag met
een baar begraaven worden, en waar van de kosten van de begraafenisse door de vader van de
overleedene kinderen werden gedaan, den hoofdman, boekhouder, en dekenm: ordinaire en extra
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ordinaire lootsen, gildeknegt en aan boord setter, welke zich binnen Hellevoetsluijs voorn: bevonden,
gehouden zoude zijn met een behoorlijke mantel, die aldaar verhuert werden ten haaren eijgen kosten
ordentelijk gekleet, zoodanig een begravenisse te adsisteeren op een boete van agtien stuijvers ten
behoeve van ’t gilde, dat meede een sodanig lijn van hoofdman, boekhouder, dekenm: ordinaire of
extra ordinaire lootsen aan boord setter, gildeknegt, vrouwe of kinderen als vooren begraaven
werdende door twaalff van de jongste lootsen, welke zich present bevinden sal moeten worden
gedraagen, en bij absentie van de ord: lootsen, door de extra ordinaris lootsen aan boord setter,
gildeknegt dekenm: hoofdman en boekhouder zonder dat daar voor ietwes hoe genaamt zal mogen
werden gegeven off genoten op een boete van ses guldens voor den gever en ontfanger, als meede een
boete van ses guldens ten lasten van die geenen, die zich zoude mogen koomen te excuseeren van ’t
dragen ten behoeve van ’t gilde. En verder aan ons versogt dat wij den schoolmeester als bidder ter
begraafenisse wilde ordonneeren dat bij voorvallende gelegenheden de voorenstaande order int
begraaven mogen werde ter execitie gebagt. Waar op gedelibereert zijnde hebben wij goed gevonden
den schoolmeester te gelasten dese ordre int begraven te opserveren en doen nakomen en telkens bij
sodanig een geval van de absentie en presente gildebroeders en die geene welke verder tot het gilde
zijn behoorende aan den gildeknegt van ’t voorsz: gilde den selve dag van ’t begraven sal hebben over
te geven een behoorlijke lijste en sal copie van dese ordre en reglement als resolutie deses aan den
gemelde schoolmeester werden overhandigt.
Vergadering gehouden op den December 1760, present schout en schepenen.
Sijnde geexhibeert en voorgehouden dese volgende acte van de kerkenraden van Hellevoetsluijs.
Wij ondergeschreevene leeden des E. kerkenraads van Hellevoetsluijs belooven bij deese den welk
heer schout ende verdere heere schepenen van dese Fortres Hellevoetsluijs als administrateurs van den
groote of buiten armen aldaar, te indemneeren voor altoos, ten eeuwigen dage van de kosten van
alimentatie en onderhoud van Isaak Schuermans, minderjarige naegelaete zoon van Baltus
Schuermans en Grietje Mol in leeven egte lieden, sonder dat gemelde heer schout en heere scheepenen
uijt de finance van voormelde grooten arme, eenige bijstand of onderhoud voor af aan genoemde Isaak
Schuermans sal behoeven gedaan te worden, verclarende wij onderges: den selve tegenwoordigen van
nu aen onder onse diaconie armen te behooren, uijt welkers provenuen, wij hem belooven te sulle
onderhouden, als zijnde door ons onderges: kerkeraaden uijt coop gedaan met de heer schout en heere
scheepenen voor de somme van veertigh guldens, volgens welke Isaac Schuermans tot beeter staat
komende of eenig geld winnende sulks alles, ten voordeele alleen van onse diaconie armen sal
vedundeeren, dat van de heer schout en heere schepens alhier geaccordeert is, onder deese mits en
conditie, dat nogtans, deese uijt coop niet sal doen prejudiceeren, in het regt dat de heer schout en
heere scheepenen uijt kragt van erffenis, successie, en besterving, die hem Isaac Schuermans bij tijd en
wijlen mogte komen toe te vallen, toekomt en nae regt competeerende is, door ons volleedig
toegestemt tot welker naekooming wij onse arme goederen en inkomen van dien verbinden voor alle
heeren, hoven, en regteren, en speciaal het gijsel regt en beleeding des lands van Voorne ten
bedwange, welk alles met onse volgende handtekening bekragtigd en hier van acte behoorlijk
aangeschreeven is in ons kerkelijk resolutie boek quod festamur en was geteekent W Huijgens
predikant Hendrik de Wij, S. T Terwaarde Jan Holster Willem Ruijs.
Vergaderingh gehouden op den Januarij 1761, present Jan Eduard Gallas schout, Pieter Straatmans,
Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh, ende Jan Slingervoet schepenen.
Hebbende wij met de kerkenrsden deser plaatse aen gaan dese volgende contracte aengaande de beijde
armen.
Wij onderget: schout ende geregten van de Fortresse Hellevoetsluijs als administrateurs en beheerders
van den groten armen aldaer ter eenre, ende de kerkenraet van hellevoetsluijs voorn: als
administrateurs ende beheerders van den diaconie arme dier plaetse ter andre zijde verclaeren bij dese
met den anderen te hebben aengegaen desen contracte namentlijk dat alle pecunieele boetens soo uijt
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hooffde van de placcaten ontrent fraudens en contraventie off ander sints geene uijtgesondert als mede
alle die geene welke bij condemnatie van eenige regters hoe genaemt off geene uijtgesondert jae selfs
die geene welke bij de ondergetekende ter eenve werde gedaen en gecondemneert, dat alle de
zoodanige schoone bij de letter off monde anders werdt off is verstaen, bij de voorz: armen suijver
ende opreght sal werden verdeelt soo dat bij een ider van die arme een geregthte helffte in soodanig
een boete sal werden genomen en ontfangen, sonder daer omtrent iets te mogen verswijgen off ter ter
quader trouwe agter te houden blijvende de respective armmeesters nu sijnde offte in der tijd komende
ende eenige boetens ontfangende gehouden ende verplight omme daer van de geregte helffte aen den
geene welke niet ontfangen heeft te moeten voldoen ende uijt te keren sonder sigh te behelpen met
eenige excuijse off uijtvlugten contrarie den inhoud en intentie deser contracte.
Tot naar kominge van ’t voorschrevene soo verbinden wij ondergetekende soo ter eenre als andere
zijde onse persoonen en goederen als mede de goederen en inkomens van onsen weder sijdsche arme
geene exempt stellende alle die ten bedwange van alle s’heeren hoven regt ende regteren ende wel
specialijk ’t gijselreght ende beledinge slants van Voorne.
Ende is dese conntracte tot versekering bij een ider van ons met onse gewoonlijke hanttekening
bekragtig en ondertekend in de resolutie boeke soo van de magistraet als kerkenraedt van
Hellevoetsluijs desen sesde Januarij 1761.
Gallas schout en secretaris 1761, Straatmans, Capiteijn, Bull, Jongh Slingervoet, Huigens, de Mij oud
Holster diaken.
Vergaderingh gehouden op den Februarij 1761, present Jan Eduart Gallas schout, Pieter Straatmans,
Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh ende Jan Slingervoet schepenen.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen dat den armm; de Jong hem hadde gerapporteert dat de
reekening van timmeren en bouwen van de twee woningen voor de arme personen agter ’t huijs van
den arme waren ingekomen dat hij schout niet eenige uijt geregth die hadde geexamineert als mede sig
geinformeert op de beurse van den groten armen, en bevonden dat deselve in omstandigheden was dat
de reekeningen daar uijt niet konde werde voldaan, egter noodsakelijk diende te werden betaelt: alsoo
sulks den aenvangh vant timmeren, tot betragting van alle menagie was belooft geworden, hij schout
met die schepenen hadde overlegt omme eenig geld te negoneeren en occacie daer toe hadde
gevonden, bij mons: Arij Captein mr: scheeptimmerman in den Brielle waer omme hij schout aen de
vergadering proponeerde omme van den selven capteijn ter leen voor den arme huijsen te lighter ses
hondert gls, en daer toe den armm: Arij de Jongh speciael te qualificeren, waer op gedelibereer sijnde
hebben wij schout en schepenen goedgevonden en verstaan den schepen en armm: Arij de Jongh te
qualificeren ende te authoriseren gelijk wij hem wel specialijk sijn authoriserende ende qualificerende
bij dese omme ten behoeve van den groten arme van Hellevoetsluijs ter leen te negotieeren van mons:
Arij Capteijn mr: scheep timmerman in den Brielle een somme van ses hondert guldens jegens drie en
een half percento jaerlijks met afflossinge soo sulks de arme kasse mogte convenieeren met een
hondert guldens sjaers wel meerder maer niet minder, en daer voor en soodanigh te passeeren een
behoorlijke schepenen schultbrieff onder speciael verband van de twee huijsen der groten arme vrij
ende onbelast in eigendom toekomende als mede de inkomsten van den voorz: arme houdende deselve
schultbrieff als off die door ons gesamentlijk in onse respective qualiteijten was gepasseert ende
ondertekent ende hebben wij dese resolutie authorisatie ende qualificatie gedaen ende genomen ten
besten van den armem omme met die gelde de costen vant timmeren, metselen, verwe, smith etc: vant
gebouw tot der arme inwoninge agter ’t grote huijs van voorz: arme te voldoen en betalen als bij de
reekening van den voorz: armm: de Jongh sal blijken en ten oirconde dese bij ons onder teekent den 4e
Februarij 1761.
Gallas, Straetmans, Capiteijn, Bull, Jongh, Slingervoet.
Vergadering gehouden op den 2e Maart 1761, present Jan Eduart Gallas schout, ent volle collegie van
schepenen van Hellevoetsluijs.
Als wanneer door den schepen ende armm: Arij de Jongh is gedaen de reekening der arme voor den
jaere 1759 en 1760 bij slote van welke reekeningen hij aldaer is schuldigh gebleven de somme van f.
216-12-:. ende alsoo de twee jaaren van den gem: de de Jongh als armm: nu sijnde geexpireert soo is
den selven de Jongh bedankt wat sijne goede gedane reekeningen moeijtens ende directie die hij met
desen arme heeft gedaen ende gehadt, ende is in desselffs plaatse tot armm: van den groten arme
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geconmitteert ende aangesteld voor den tijd van twee jaaren den schepen Pieter Straatmans, welke wij
daer mede hebben gefeliciteert sijnde aen den selven overgegeven en voldaen ’t voorn: slot van
reekening als mede de ijsre geldkist en sleutels den armen bosser, mitsgaders nog drie hondert guldens
same f. 516-12-:.
Ende is ten desen daegen gesteed t curereren en genesen van de voorkomende ziektens en toevallen
geene uijtgesondert van de arme personen en kinderen sijnde off komende met het leveren van de
nodige medicijne en medicamenten voor den tijd van een geheel jaar sullende expireren den 1 ste Maert
1762 ende is daer aennemer van gebleven den cirurgijn Johannis Lens voor de somme van vier en
dartig guldens.
Aldus gedaen ende geresolveert op dato uts, en ten oirconde getekent.
Gallas, Straatmans, Capiteijn, Bull, Jongh, Slingervoet.
Vergaderingh gehouden op den 26e Maert 1761, present Jan Eduart Gallas schout, Pieter Straetmans,
Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh ende Jan Slingervoet. schepenen.
Door den schout en kerkm: Gallas is gedaen de reek: welke reekening hij aldaar is schuldig gebleven
de somme van f. 455-6-19.
Is mede ten voorz: dage geresolveert de thoorn van de kerk te laten verwe, ende is sulks aen den
kerkm: gedemandeert in daggeld te laten doen.
Nog is aen Dirk Bijs geaccordeert in sijn huijs staande op het eijnde van den dijk te mogen opregten
een smitswinkel, en een travalje te mogen setten in den hoek binnen de straat.
Verder dat de slote van de reekeninge der verpond: de anno 1758 ’t voldoen en betalen aen den
gadermeester der verpond: uijt de dorpsmiddelen.Aldus gedaen ende geresolveert op dato uts:
Gallas, Straatmans, Capiteijn, Bull, Jongh, Slingervoet.
Vergadering gehouden op den 13e April 1761, present Jan Eduart Gallas schout, Pieter Straatmans,
Teunis Capiteijn, Arij de Jongh, ende Jan Slingervoet schepenen, absent Cornelis Bull.
Ten desen dage is door den schout als thesaurier van de middelen deser plaatse gedaan de reekeningh
derselve middelen voor den jaere 1760 bij slote van welke hij aldaer schuldig is gebleven de somme
van f. 507-12-10.
Den schout Gallas heeft ter vergadering voorgedragen dat er in vroeger tijden aan de directeurs en
bestuerders deser wed: sositeijt was geaccordeert ende gepermitteert door desen geregten en gebruijk
der consistorije tot het doen van de reekeningen als verdre taken consernerende de voorn: sositeijt, dat
de directeurs van de gem: sositeijt ’t renveren en altereren vant reglement der sositeijt waer bij hij
schout als mede gequalificeerde hadde geadsisteert int gem: reglement hadde bepaelt de betalinge off
jaerlijks fournissement te doen in de gem: consistorije volgens de vorige permissie aen haer verleent
tot gebruijk van gem: consistonje, dog dat de verdre gequalificeerde leden hem schout hadde versoght
de goedheijdt te willen hebben deser geregthten te versoeke dat sulks bij continucatie mogen blijven
gepermitteert en aen de sociteijt daer van verleent schriftelijk bewijs, waarop gedelibereert sijnde
hebben wij bij een parigheijt goedgevonden het gebruijk van de consistorij aen de directeurs deser
weduwe sociteijt volgens het reglement daer van sijnde te accorderen ende te permitteren, gelijk wij
haer het selve accorderen ende permitteren bij dese, en dat van dese resolutie aen haer sal werden
verleent en gegeven extract authentijcq tot haer der dechargie.
Is mede ten deser daege acte van indemniteijt verleent aan Lena Bodegom wed: Jacobus van der
Meulen voor haere twee kinderen met naeme Pieternella oud vijfftien jaren ende Everdina oud ontrent
drie jaere naar de Koorndijk.
Als mede admissie verleent tot het verkopen van coffij en thee de wed: Arij Ploeger, en aen Klaes
Moll.
Aldus gedaan ende gearresteert op dato utssupra en ten oirconde getekend.
Gallas, Straatmans, Capiteijn, Jongh, Slingervoet.
Vergadering gehouden op den 1ste Julij 1761, present Jan Eduart Gallas schout, Pieter Straetmans,
Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh schepenen, absent Jan Slingervoet.
Is ten desen daege wederom met de respective grossiers en herbergiers wegens de twee stuijvers per
stoop brandewijn en gedisstelleerde wateren bij octroij haer Edele grood mog: aen dese plaetse
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verleent geaccordeert voor den tijd van een geheel jaer ingaende primo julij 1761 ende expirerende
ultimo Junij 1762 als met:
Pieter Keijser voor f. 55-:-:. Samuel Fell f. 95-:-:. Willem Jongejan f. 18-:-:. Daniel Piemeijer nihill.
John Rolse f. 10-:-:. de wed: Wickhan en zoon f. 85-:-:. Jan Slingervoet f. 40-:-:. Dirk Driehuijse f. 20:-:. Jan Holster f. 14-:-:. Dirk Rijp f. 10-10-:. Abraham Koelman f 26 gls. Catarina van Oosten f. 12-:-:.
Jan van Pelt f. 30-:-:. te samen f. 415-10:.
Mits betalende aklle halff jaren aen handen van onsen dorpsm: de geregte helfte en kunnende met ijdre
maend voor acoord aff mits int geheel uijt scheijende met de affairens.
Aldus gedaen ende gearresteert: mitsgaders geaccordeert op dato uts:
Gallas, Straetmans, Capiteijn, Jongh.
Vergaderingh gehouden op den 19e Augustus 1761, present schout en schepenen.
Als wanneer den schout Jan Eduard Gallas heeft vertoont de electie briev van den hoogh Edele geb:
heere Jacob Arent Baron van Wassenaer vrij heer van Hazerswoude en Hogeveen als baiiluiw en
opperdijkgraev der stad Brielle ende den lande van Voorne waer bij den selven tot wederseggen toe tot
schepen vant weergors en Hellevoetsluijs heeft geeligeert en aangestelt:
Pieter Straatmans, Teunis Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh, en Jan Slingervoet.
Welke voorz: personen hebben gepersisteert bij haren vorigen gedane eedt en sijn gestelt in possessie
van heren bedieninge als naar ouder gewoonte.
Is ter vergadering gecompareert Abraham Schilders welke vertoonde de commissie van den voorn:
hoogh Edele geb: heere van Wassenaer als bailluiw en opperdijkgraev der stad Brielle en lande van
Voorne waerbij blijkt dat den voorn: heere van Wassenaer tot bode, koster, doodgraver en extra ord:
bidder deser plaetse heeft aengestelt den voorn: Abraham Schilders waerop den selven den eedt in
handen van den schout ter presentie van ons schepenen heeft affgelegt.
Vergaderingh gehouden op den 2e September 1761, present Gallas schout, Straatmans, Capiteijn, Bull,
ende de Jongh schepenen, absent Slingervoet.
Ten desen dagen hebben wij bij de respective bakkers binnen dese plaetse gewogen ’t brood en het
selve gevonden in een goede ordre.
Is mede aan Claas Verhagen voor den tijd van de maanden September en October gepermitteert omme
voor sijn oude schuijt inde beurt als anders te mogen smakken en daar van aan den commissaris
kennisse gegeven.
Vergadering gehouden op den 25e September 1761, present schout en schepenen, absent Slingervoet.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen off men nu in Februarij aen staende wanneer den
verschijndag is van de somme van f. 600 gls welke men met gepasseerde jaar ten behoeve van den
Twee arme huijsen hadde geneotieert van mons: Arij Capteijn niet soude afflossen eenige penningen
ingevale sulks desen arme beurse konde veelen waer op is goedgevonden alvorens daer op te
besluijten dat de arme kasse soo ontfangh en uijtgaaf door den armmr: Pieter Straatmans sal moeten
worden opgemaakt ende ons daer van bij de eerste vergadering opening te geven gelijk sulks aen gem:
armm: bij dese word gelast en geordonneert omme als dan daarop nader te resolveren soodanig wij ten
dienste van den armens intrest het oirbaarste sullen bevinden te behoren.
Verder is mede goedgevonden omme aen de respective arme persoonen voor desen aan staande winter
te bedelen met de ordinare turff ende is de bedeling daer van gereguleert op dese volgende wijze als
aen:
De wed: Perret Engels Dorp agt tonnen. De wed: Koper - - agt tonnen De wed: Johannes Laaij agt
tonnen, De wed: Sijvers - - agt tonnen, De wed: Johannis Goedendorp tien tonnen, De wed: Gerrit de
Ruijter 14 tonnen, De wed: Anth: Nieuwdorp thien tonnen, De wed: Cornelis Brandt veertien tonnen,
De wed: Lodewijse Hoffman veertien tonnen, De wed: Pieter Bakker agt tonnen, Cornelia van der
Burgh vijff tonnen.
Is mede den armm: gelast sorge te dragen dat de gem: turff soodanig bij de eerste gelegenheijd aen de
arme personen werd besorgt, en vooral dat die turff goed moet sijn.
Nogh heeft den schout ter vergadering voorgedragen deser nu onlangs verscheijde kleine kinderen van
de soldaate in de baracque waren komen te sterven waer van de moeders bij gem: schout hadde komen
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klagen dat sij onvermogen waren de begravenisse kosten die van soo een kleijn kind seer veel waren
konde founeren, dat daer wel besonder de oorsaak van was dat de schoolm: daer van profiteerde ’t
halff luijgeld namentlijk twaelff stuijvers, den gem: schout dese vergadering in bedenke gaff off
ontrent soo danige arme personen der kinderen begraving niet eenige consideratie tot vermindering
behoorde te werden gebragt, waar op gedelibereert is goedgevonden ende verstaen dat bij provisie soo
lange dit battulion in gaurnisoen is van de kinderen voor halff luijgeld sal genieten ses stuijvers ende
van kinderen welke de begraenisse door den arme werden betaeld geen gelt wegens halff luijgeld.
Is mede ten selven daege besteedt de lantarens ende daer van aannemer gebleven Hermanus van der
Horst voor de somme van een hondert thien guldens, verder alles volgens de publicque conditie daer
van sijnde.
Vergadering gehouden op den 3e October 1761, present schout en schepen, absent Slingervoet.
Sijnde bij renovatie goegevonden ende verstaan dat des winters’t vuer in dese kerke sal werden
uijtgegeven op deze wijze. En aen deze persoonen:
Eerstelijk in de bank van de magistraat, ende aan deselver vrouwen, en kinderen, sijnde opgetrouwt
ende bij de ouders inwonende mitsgaders aen derselver dienst bodens, en aen den bodens huijsvrouw.
Ten tweeden aen de regerende kerkenraedt, den schoolm: en den predikants vrouw.
Ten derden in de mans banken van haer Edel mog; de heeren gecommitteerde raden, als die van ’t
collegie van de admiraliteijt op de Maze werdende beseten door de bediendens van de selve collegie.
Ten vierden in de bank van de, heeren bewindhebbers van de Oostindische compagnien, wanneer ter
deser plaetse sigh in commissie bevinden, anders tot naer die ordre een test?
Ten vijffden in de bankjes vant loosmansgilde.
Ten sesden inde bankjes staende aen de noord en suijd zijde van de predikstoel buijten ’t heckje, als
mede inde oude schepens bank werdend beseten door de subalterne officiers vant guarnisoen. Lattende
den geregtslote Abraham Schilders ende alle andre desen aengaande sig daer puntueelijk te sullen
hebben te gedragen op poene dat contrarie werd bevonden hem iemand eenigh vuer te hebben
uijtgedeelt off doen uijtdelen tekens voor ijdre test met vuer sal verbeuren ses stuijvers sullende den
gem: Schilders moeten in staen ende reponderen, voor die geene welke hij tot het niet uijtdelen inde
kerke emploijeert, en zal die boete van sijn jaerlijks tractement werden affgehouden.
Verder sijn geciteert alle personen welke binnen dese plaatse soodanige neringe sijn doende, waer toe
deselve van desen geregten volgens de ordre vervat inde respective ordonnantie van haer Edele grood
mog: ter sake van des gemenelands collective middelen benodigd sijn hebbende actens van admissie,
omme deselve te vertonen, ende den geene welke daer van niet mogte sijn voorsien, deselve te geven,
volgens de lijste daer van geformeert.
Vergadering gehouden op den 17e October 1761, present schout ende schepenen, absent Slingervoet.
Den schout heft ter vergadering voorgedragen dat den predikant Huijgens hem hadde gesegt dat hij
voornemens was dese winter de drie winter maenden wederom te prediken met goedvinden van schout
en schepenen deser plaetse waer op gedelibereert sijnde is goedgevonden t’selve aen den voorn:
predicant Huijgers te accorderen gelijk wij het selve hem accorderen bij desen.
Is mede goedgevonden door de siekte van Magdaleena de Graaff wed: Gerrit de Ruijter en haere
kinderen deselve kinderen te late make ijder twee hemde, twee mutse een vestdoek, een mantel, een
rock, een paar kousen, en een paar schoenen en den armm: gelast deselve ten eersten voor de voorn:
kinderen te doen besorgen.
Vergadering gehouden op den 27e November 1761, present schout en schepenen.
Den schout heeft gecomuniceert een missive van den hoog Ed: ged: heer van Wassenaer als bailluiw
van den lande van Voorne waar bij den selven heeft aengestelt tot schepen deser plaetse inde plaats
van den overledene schepen Jan Slingervoet Pieter Keijser welke daer omme ter vergadering is
ontboden, gecompareert sijnde hem sulks voorgehouden, en den eet hebbende affgelegt daer mede is
geinstalleert en gefiliviteert als naer ouder gewoonte.
Vergadering gehouden op den 30e December 1761, present schout en schepenen.
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Is goedgevonden als van ouds te interdeceren het schieten affsteken van kruijt off eenige vierwerke
inde avond off nagt vant oude en nieuwe jaar op een boete van tien guldens en sulks door den
geregtsbode te laten omroepen.
Is mede goedgevonden als Magdalena de Graeff wed: Gerrit de Ruijter door hare siekte te laten maken
een rock borstrok twee hemden en een paar kousen en sulks den armm: versogt en gelast ten
spoedigste werk stellig te maken en te doen besorgen.
Vergadering gehouden op den 1ste Maart 1762, present schout en schepen absent Bull.
Is ten dese daege voor den tijd van een geheel jaer in gaande dato deses en expirerende ultimo
Februarij 1763 publicq besteed ’t cureren van de siektens ende genesen van arcidenten der arme
personen sijnde ende aen komende geene uijt gesondert waer van aenemer is gebleven Johannes Lens
mr: chururgijn voor de somme van vier en dertig guldens
Is mede door den schout Gallas gedaen de reek: der verpond: als ordinaris anno 1759 en 1760 ende de
eerste en tweede extra verpond: 1759 soo als bij die respective reekeningen is blijkende.
Vergadering gehouden op den 26e Meij 1762, present Gallas schout, Straatmans, Capiteijn, ende
Keijser schepenen, absent Bull ende de Jongh.
Is ten dese daege geresolveert wie van schepenen benefens den schout soud vaceren op de grote
reekeningen der verpond; int generale dijkagie schot slants van Voorne in Juni 1762 en is
goegevonden.
Op de reekeningen der verpond: Jan Eduard Gallas schout, Pieter Straatmans ende Teunis Capiteijn
schepenen. Op ’t generale dijkagie schot den selve schout, Pieter Straatmans ende Pieter Keijser
schepenen.
Is mede goedgevonden acte van indemnitewijt te verleene aan Pieter Geluck en desselffs huijsvrouw
Maartie Bostant met hare vier jegens woordige kinderen als mede aen de wed; Jan Gijdse de Meij haer
dogeter Dijne en zoon Klaas de Meij voor den tijd van twee jaren naer N. Helvoet.
Nog is mede acte van indemniteijt verleent aen Heijle Gert Cente als herbergier, ende aen Pieternella
Smits wed: Olghert van Wijngaerden als coffij en thee verkoopster.
Uijt de nominatie van sacke dragers Christoffel Scherpenberg en Marcus Westerman in de plaetse van
den overledene Cornelis Bakker is bij de heeren bailluiw en leenmannen slants van Voorne geeeligeert
Marcus Westerman.
Vergadering gehouden op den 5e Julij 1762, present Gallas schout, Pieter Straatmans, Teunis
Capiteijn, Cornelis Bull, Arij de Jongh ende Pieter Keijser schepenen.
Is ten desen daege met de griffiers en herbergiers geaccordeert wegens de brandewijnen en
gedistelleerde wateren voor den tijd van een geheel jaar ingaende primo Meij 1762 ende expirerende
primo Junij 1763 op de selve conditie als bij de resolutie van den eersten Julij 1761 is gemeld:
Pieter Keijser
f. 50-:-:.
Abr: Koelman
f.30-:-:.
Samuel Fell
f. 95-:-:.
Catrina van Oosten
f. 12-:-:.
Willem Jongejan
f. 18-:-:.
Krijn Poel
f. 10-10-:.
Jonh Wickham
f. 85-:-:.
John Rolse
f. 10-:-:.
Dirk Driehuijse
f. 55-:-:.
Samen
f. 62-10-:.
Jan Holster
f. 10-:-:.
Dirk Rip
f. 10-10-:..
Jan van Pelt
f.30-:-:.
Samen
f. 353-10-:.
Ook is mede aengesteld tot kruijer inde plaets van Jacobus Felixks den persoon van Pieter Overweel
ende tot telder in deselve plaats Aart Ouwerkerk.
Als mede de wed: Huijbert van der Hoeve gepermitteert tot het houden van school voor de braij
meijsjes in de plaats van de wed: Cornelis Steenhuijsen.
Nog is ’t Brood bij de respective bakkers desen plaatse gewogen en bevonden in een seer goede order:
nb 1 schout gewoge.
Aldus gedaan geresolveert ende geaccordeert op dato uts.
Gallas, Straatmans, Capiteijn, Bull Jongh, Keijser.
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Vergadering gehouden op den 29e November 1762, present schout en schepenen, absent Straetmans en
Bull.
Is ten dese daege goedgevonden acte van indemniteijt te verleenen aen de kinderen van Johannis Rogg
en Susanna Hooghart naer Nieuw Hellevoet.
En de is mede acte van indemneteijt verleent tot het verkopen van coffij en thee aen de wed:
Oosthuijsen.
Vergadering gehouden op den 30e December 1762, present schout en schepenen.
Sijnde op ’t voorstel en vertrek van Neeltie van Putten wed: Jacobus Vergouw uijt koop gedaen
wegens de alimintatie onderhoud inde uijtkeering van haer minderjarige kind volgens de acte daer van
sijnde.
Verder is goedgevonden te interdiceren en verbieden ’t schieten en affsteken van vuerwerk op nieuwe
jaars nagt op een boete van tien gls: en sulks door den bode te laten uijtroepen.
Vergadering gehouden op den 26e Januarij 1763, present schout en schepenen, absent Cornelis Bull.
Is ten dese dage geodgevonden en verstaan in gevolge van de ordonnantie op ’t begraven bij ons
geemanneert dat voortaen door den graffmaker alhier tot voorkominge van vele ongeregelt heden int
make van de graven in de kerke geen graff zal mogen worden gemaekt, voor en al eer hij off van
sijnent wegen den schout Gallas en bij sijn absentie off ongelegen heden den schepen Capiteijn sal
hebben te versoeke omme daer te komen om sulks te besigtigen en te ordonneren op poene van
nalatigheid telkens te sullen verbeuren 30 stuijvers ten behoeve van den arme.
Verder is mede goet gevonden dat ter voorkominge van vele onordondentelijk heden welke met
drinken op de begravenisse geschieden voorstaen niet meer dan drie mael de dranke off wijnen sullen
mogen werden gepresenteert als eens bij de meeste haer inkomst int sterffhuijs eens op de helft voor ’t
lijk uijt den huijs is en de laetste mael even voort lijk op de baer werd gebraght en is van dese kennisse
afgegeven aen den schoolm: als bidder der begravenisse met seer ernstige recommandatie en bevell
omme sulks exact te observeren ende komen.
Vergadering gehouden op den 7e Februarij 1763, present schout ende schepenen.
Den schepen en armm: Pieter Straatman gedaen hebbende de reek: van den groten armen voor den
jaere 1762 bij slote van welke reekening hij aldaar is schuldig gebleven, de somme van f. 267-8-2,
ende door dien oijne tweeoverige regering als armmeester nu was geexpireert soo is den zelven gedaen
ende gehadt als mede voor sijne goede gedane reekening ende is wederom in desselfs plaetse
aengesteld den schepen Pieter Keijser, welke wij daer mede hebben gepubliseert, en is aen den selven
voldaen ende betaeld geworden het voorz: slodt van reekening ter somme van f. 267-8-2.
Is mede op de oude en voorgaande conditie publijcq besteedt geworden ’t cureren der sieke en
accidenten geene uijtgefendert voor den tijd van een geheel jaer sullende ingaen den eerste Maert
1763, ende expirereren den laetsten Februarij 1764 waer van aennemer is gebleven den chururgijn
Johannes Lens voor de somme van f. 34 gls.
Vergaderingh gehouden op den 15e Februarij 1763, present schout e n schepenen, absent Cornelis
Bull.
Den schout ter vergadering voor gedragen hebbende dat door ’t sterffgeval van Poulus Geluck desselfs
weduwe sig over hadde gegeven aen den armen als onvermogen sijnde omme haer man te kunnen
laten begraven. En hij verder te kunnen subsisteren, is goed gevonden den selve Poulus Geluck op de
menagenste wijze te laten begraven en sulks den armm: Keijser gelast daar sorge voor te dragen.
Den schout heeft mede voorgestelt dat de te vallende lasten desen arme in korten tijde buijten laet sal
sijn omme hare arme personen en kinderen te sullen kunnen onderhouden dat het slod van de laatste
gedane reek: door den armm: Pieter Straatmans sijnde maer groot een somme van f. 267-8-2 niet langh
soude kunnen sisteren tot alimentatie van gemelde armen, gelijk er ook niet wes was te vinden omme
den arme te kunnen adsisteren als algemene belastinge op de ingesetene, en welke soo met het een als
ander soo veel al waren belast dat sulks niet gevoeglijk konde geschieden, en dus geen uijt vlught en
was dan hij ingevolge vant wedersijdsche contract van dato den 5e Februarij 1649 te addresseren aen
de kerkenraden deser plaetse omme in gevallen des noods sijnde ingevolge vant selve contract te
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vragen uijt de middelen van den diaconij arme de nodige stentie waar op gedelibereert sijnde is
goedgevonden ter dien eijnde te versoeken den predikant Huijgens en den diacon en armm: Duijm
omme te compareren indese vergadering en aen deselve de nood van den armen voor te stellen ende
opening te geven van den toestand en laeste gedane reekening, gelijk dan den gem: predikant Huijgens
en diacon Duim gecompareert sijnde de toestand onser arme finantie en beurse voorgehouden
geworden en gelesen de laaste reekening van den armen voor den jaere 1762 door den armm: Pieter
Straatmans gedaan, als mede het contract wegens beijde de armen van den jaere 1649 en vervolgens
haer versogte te mogen weten off den kerkenraad geresolveert soude sijn omme ingevalle onser armen
het benodight mogte hebben ’t geen binnen korten tijt seer apparent: soude sijn ons uijt haer middelen
van den diaconij arme.
Ingevolge vant eerste articukl vant gem: contracte van den jare 1649 de nodige adsistentie te sullen
doen ende geven sijnde daar op door gem: leden des kerkenraeds eenige reflexie gemaaekt op eenige
articuls vant contrackt ent met wel onderhouden off naerkome van dien, ’t welk wederseijd sijnde ende
aan haer visie en exhibitie gegeven.
Ingevolge vant eerste articul vant gem: contract van den jare 1649 de nodige adsistentie te sullen doen
ende geven, sijnde daar op door gem: leden des kerkenraeds eenige reflexie gemaekt op eenige articuls
vant contrackt ent niet wel onderhouden of naarkome vandien, ’t welk wederteijd sijnde ende aan haer
visie en exhibitie gegeven van ’t origenele contrackt hebben sij daar mede genoomen en contantement
genoegen, en aengenomen sulks als het versoek van desen geregthen ende onderhandelinge aen de
gesamentlijke kerkenraed voor te dragen en aan het geresolveerde aen ons behoorlijke kennisse te
geven.
Vergadering gehouden op den 10e Maert 1763, present Gallas schout, Straatman, Capteijn, de Jongh
ende Keijser schepenen.
Is op het versoek van Arij van der Ham ende Pieter van der Maden, wonende als knegt bij schippers
Claes Verhagen en Teunis Franke deselve gepermitteert int schippers gilde ende de Rotterdamsche
beurt te mogen smakken, mits betalende ider voor den arme f. 25 glt, gelijk sulks is geschiet, en den
commissaris gelast deselve te laten smacken.
Vergadering gehouden op den 14e Maert 1763, present Gallas schout, Straatmans, Capteijn, de Jongh
en Keijser schepenen.
Den schout heeft ter vergadering kennisse gegeven dat over eenige dagen den heer predicant Huijgers
ende den diacon Duijm ter sijnen huijse waren geweest omme het te rapporterende handelingen en
resolutie van den kerkenraed deser plaetse over de voorstelling door desen geregten gedaen aan de
voorn: kerkenraden off deselve ingevolge vant contrackt van den jaere 1649: tusschen magistraet en
kerkenraed deser plaetse wegens de beide arme gemaekt, aen onser arme soude conterbueeren de
nodige bijstand en adsistentie tot onderhoud der grote armen, ingevalle het benodigt mogte hebbeb en
soude werde gerequireert, dat sulks met meerdeheid der stemmen bij voorn: kerkenraed was
geaccordeert onder deze mits dat wanneer onsen armem wederom in staet mogte sijn die uijtgestreckte
penn: soude moeten werden gevestitueert aen den diaconij armen, als mede dat ingevolgen van het
contrackt van den jaere 1649 door de magistraet getekend en onder de kerkenraden berustende de
portie int pondgeld der publijcque verkopinge als, sijnde daar staende dien kerkarmm: aen den
diacomnij werden betaelt, lesende den heer predicant Huijgens, heer schout voor een ample resolutie
bij den gem: kerkenraden ter desen matterie genomen dat hij schout de gem: twee leden des
kerkenraad hadden bedankt voor hare genome moeijten, het gerapporteerde heeft aengenomen voor
notificatie, en versoght te mogen hebben copie authentijcq uijt de voorn: resolutie en als dan desen
gereghten daar van kennisse soude geven. welk versoek bij den predicant is aengenomen te brengen in
de kerkenraad en bij toestemming copie van de resolutie hebbende geven, heeft hij schout van den
predicant Huijgens op dato heden bekomen een extrackt uijt een resolutie luijdende extract uijt de
consistoriale resolutie van de E: kerkenraed van Hellevoetsluijs op den 20e Februarij 1763 op versoek
van den wel Edelen heere schout deser plaetse E. Gallas geextraheerd gegeven en op last des E.
kerkenraade.
De E: kerkenraed van Hellevoetsluijs heeft met mederheid van stemmen (vier tegen een) geresolveert
om aan het vriendelijk en billick versoek van den wel Edele heere schout en heeren schepenen als
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armenistrateur van den genmeene off buijten armen volgens art: en seker contrackt bij magistraat en
kerkenraet van den rakende een conventie tusschen buijten off gemenen en binnen off diaconij armen
gesloten in den jare 1649 te accorderen onder twee versoeken en voor en voorwaerdens als volgen
Ten eersten: Dat de gemene arme onder de respective adminustratie van de wel Ed: heere schout en
schepenen in tijd en wijle tot beterstand komende in onse diaconij kasse wederom mogte restitueeren
en remboirseren de verschotene gelde ter supplering van de financie der buijten armen gesuppleer in
dien mogelijk.
Ten Tweede: Dat wij ook eerbiedig versoeken voor onse diaconije armen hetdouceur volgens art: viij
in het contrackt orgineel onder ons berustende ondertekent door de heere geregten in den jaere 1649
geregeert hebbende tot nog toe (soo veel ons bekend is) niet genoten onderstnd coll: conoord: Testos
en was getekent W. Huijgens predicant en sijne secretaris (Latijn)ter sijde stont Hellevoetsluijs 14e
Maart 1763.
Waarop gedelibereert sijnde is den voorn: schout bedankt voor sijn moeijlijkheden, en gedane rapport,
en is verder goed gevonden met het extrackt uijt de resolutie hoewel egter geerne hadde gehad copie
van dien te nemen genoegen ende de beloofde adsistentie aen onser armen ingevalle deselve benodigt
mogte sijn door den diaconij arme als dan te doen dankelijk te accepteren met beloffte van alle
soodanige penninge en gelde welke door den diaconij armen aen onser armen sullen werden
verstreckt, en daertoe in staet mogte geraken promtelijk en eerlijk wederom sullen restitueeren en dat
daeromme ingevalle eenige penn: benodigt mogte sijn van den diaconij armen en deselve gerequireert
sullen werden voor onsen groten armen daer voor sal gepasseert werden behoorlijk geschrift door ons
ondertekent met belofften van restitutie soo drae onsen armen daer tot in staet mogte weesen.
Dog betreffende het tweede versoek ontrent het douceur off portie int pondgeld der publijcque
verkopinge aen den diaconij armen te geven mede gedelibereert sijnde. Is goedgevonden met de
kerkenraden daer over nader in onderhandelingen te treden en is den predicant Huijgens en de diacon
ruim ter vergadering versogt en daer over gedelibereert sijnde, hebben wij goedgevonden in dese zake
niet te kunnen treden off sulks te accorderen ten ware die van den kerkenraden kunne aantonen off
bewijzen dat den diaconij arme sulks ooijt heeft getrooken off het selve is gerequireert geworden en
sal copie deses werden gegeven aen den Ed: kerkenraed deser plaetse.
Vergadering gehouden op den 23e Maart 1763, present Gallas schout, Straatman, Capteijn, de Jongh
en Keijser schepenen, absent bull.
Den schout heeft voorgedragen dat door ’t overlijden van S. Hendrik van de Venter en Willem de Wit
geweest sijnde voogden over de minderj: kinderen van Wijlen Martinus Jaeremans, in huwelijk
geprocereert bij Margrieta van Oostende als mede erffgenamen van wijlen Catrina van joosten
bevorens wed: van Martinus Jaeremans, die voorz: kinderen ontblood van voogdije, en hoe seer de
erffenisse off goederen van weijnig inportantie waren bestaande in een onderhandsche obligatie van
een hondert gts, en eenig weijnig goud en silver welke onder de wed: S. Willem de Wit waren
berustende het nogthans nodig was dat wederom een andere voogd door ons over de voorn: minderj:
wierden aengestelt waarop gedelibereert sijnde en de presente leden hij daar van exenserende is
goedgevonden tot voogde over de gem: minderj: kindren als mede erffgenamen van voorz: Catrina van
Joosten aen te stellen en te authoriseren gelijk wij daer toe authoriseren en aan stellen bij dese Jan
Arnoldus Braem in huwelijk hebbende Margrieta van Oostende bevorens wed: Martinus Jaeremans,
qualificerende den selven omme onder sine directie en bescherming van de voorn: wed: de Wit te
ontfangen aan te slaen sodanige documenten en goederen als de voorn: minderj: kinderen als
erffgenamen van gem: catrina van joosten sijn compesterende en onder deselve wed: is berustende, en
sal copie deser resolutie werden gegeven aen de voorn: armen omme sigh daer naer te kunnen
reguleren.
Vergadering gehouden op den 27e April 1763, present Gallas, ent volle collegie van schepenen.
Is goedgevonden aen de wed: Jan Herman Muller, Corrina Geertrui van Greuningen, voor haer twee
kinderen genaemt Lodewijk Bertram oud ontrent ses jaar, ende Amelius oud drie en een halff jaer te
geven acte van indemniteijd naer Leijden voor den tijd van drie jaren.
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Vergadering gehouden op den 20e Meij 1763, present schout en schepenen.
Is aen de wed: Abraham Koelman gepermitteert als herbergierster te mogen continueeren, waer op sij
den eed ingevolge van de ordonnantie heeft affgeleght, en is aen Cornelis Bull ende Jan Valk
geaccordeert te mogen verkopen vcoffij en thee.
Vergadering gehouden op den 2e Junij 1763, present schout en schepenen.
Is geresuveert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris sullen vaceren op de reek: der
verpond: en ’t generale dijkagie schot slands van Voorne in Junio 1763 ende is daer toe gecommitteert
op de reek: der verpond:
Jan Eduart Gallas schout, Pieter Straatman, Pieter Keijser schepenen.
Op de reek: van ’t generale dijagie schot Theunis Capteijn en Arij de Jongh.
Vergadering gehouden op den 11e Junij 1763, present schout en schepenen, absent Straatmans.
Den schout heeft ter vergadering voorgehouden de missive van den hoog Edele heer baiiluiw van
Wassenaer, waer bij den selven heeft aangesteld totschepenen van ’t Weergors en Hellevoetsluijs de
personen van Pieter Straatmans, Teunis Capteijn, Arij de Jongh, Pieter Keijser en Willem Leening.
Welke drie personen present sijnde hebben gepersisteert bij haere vorige gedane eedt, ende voorz:
Leening affgeleght den eddt daar toe staende op de deselve gesteld in possessie van haere bedieningen
als naer oudergewoonte.
Is mede dese dagen aangesteld tot telder en houtvamer Pieter Overweel, welke in handen van den
schout affgelegt heeft den eed daer toe staende.
Vergadering gehouden op den 28e Junij 1763, present schout en schepenen in omnibus.
Den schout heeft voorgedragen dat Ida Bull huijsvrouw van Adrianus Huijsman bevorens wed: Arij
Ploeger onlangs binnen deze plaatse was komen te overlijden naarlatende uijt het eerste huijwelijk een
minderjarig kind genaemt Pieternella Ploeger dat bij de testamentaire dispositie van de gem: Ida Bull
ende Adrianus Huijsman gepasseert voor den notaris Leendert van der Horst ende sekere getuijgeb
binnen de stad Dordrecht in dato den sesde Januarij 1762 het voorn: minderj: kind was gestelt tot
meede erffgenaem in de legtitime portien, en dus voor de helft van de naerlatenschap van de voorn:
haere moeder Ida Bull, dat mede bij die testamente tot voogden over dat minderj: kind en derselver
moederlijke erffenisse waren aengesteld den schepen Cornelis Bull en den schout Jan Eduart Gallas,
dat den voorn: Bull nu onlangs mede deser weerelt sijnde komen te overlijden gevolgelijk op den
voorz: schout uijt wijsens den voorn: stestamentte die voogdijeschap alleen soude komen, gevende hij
Schout teffens te kennen dat de voorn: vader, als groodmoeder seggende over en met den voorn:
testamente geadviseert te hebben sustinerende dat de voorn: stiefvader als voogd over de minderj: was
gesteld en hoewel bij nader examinatie sulks in de intentie van dien testamente niet, en was te vinden,
versogte hij schout aen ons omme sijne veelheid van affairens als meer andre redenen dat wij hem van
die voogdijeschap wilde excuseren en ontslaaen, ende de voorn: stiefvader off andre tot voogden over
voorn: minderj: kind Pieternella Ploeger, als meede erffgenaem van haere overledene moeder Ida Bull,
committeren en aenstellen waerop gedelibereert sijnde hebben wij goed gevonden den schout Gallas
voor sijne qualiteit als voogd over het gem: minderj: kind te excuseren en ontslaen gelijk wij hem
excuseren en ontslaen bij desen, en stellen en committeeren bij desen voogden over het voorn:
minderj: kind als mede erffgenaem van wijlen haer moeder Ida Bull haer stieffvader Adrianus
Huijsman ende dat met alsulken volkome last magt ende authoriteijt als voogden kan offte magh
werden gegeven, ende deselve naar regten competterende zijn als mede de maght van assumptie en
sunogatie soo dikwils sulks nodig en dienstig sal blijvende egter de voorz: aangestelde voogden
gehouden ten allen tijden van haere verrigtinge en administratie te doen behoorlijke verantwoordingen.
Vergadering gehouden op den 7e Julij 1763, present schout en schepenen, absent Keijser.
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Is ten dage met de respective herbergiers gemaekt ende geaccordeert wegens de twee stuijvers per
stoop brandewijnen ende gedistelleerde wateren volgens octroij van haer Edele grood mog: aen dese
plaetse verleent voor den tijd van een geheel jaer ingaende prima Julij 1763 en de sullende expireren
ultimo Junij daar van te betalen alle halff jaer de geregte helfte aen den thesaurier van dorpsmiddelen
als met:
Jan van Pelt voor
f. 36-:-;.
Jan Holster voor
f. 20-:-:.
Dirk Kip voor
f. 10-10-:.
De wed: Koelman voor
f. 30-:-:.
Krijn van der Poel voor
f. 16-:-:.
Catarina van Oosten voor
f. 12-:-:.
Heijlegert Cente voor
f. 0-0-0.
Ende is verder met de verdere onderstaande personen geaccordeert mede voor den tijd van een geheel
jaer ingaande ende expirerende als vooren wegens de twee stuijvers per stoop brandewijnen ende
gdistelleerde wateren voor drie penningen per stoop Briels of Rotterdams te betalen alle twee maende
aan handen van den thesaurier van dorpsmiddelen als met:
Pieter Keijser, Samuel Fell, Willem Jongejan, John Wickham en Dirk Driehuijs.
Vergadering gehouden op den 21e Julij 1763, present schout en schepenen.
Is ten desen dage door verscheijde burgers welke daertoe sijn geinsinueert op een boete van een
daelder gebrobeert de brandspeuijt en deselve bevonden met verscheijde defecten soo aen de slangen
als aen de perspomp in sonderheid. waerop gedelibereert sijnde is goedgevonden de slangen van haere
schroeve en moere aff te doen die te doen tanen repareren en opnieuw aen de haere schroeve en
moeren te doen woelen, de perspomp te doen repareren off wel te doen vernieuwen soo als sulks het
best ende voor de intreste van dese plaetse het convinabelste sal sijn, eenige nieuwe bossen te laten
maken en verdre sake die soude mogen komen te vereijschen ende is de uijtwerking van dien
gedemandeert aen de brantm: met versoek omme sulks spoedig ter uijtvoer te brengen, ende menagie
voor soo veel mogelijk is uit dese plaetsen te betragten.
En is verder goedgevonden de heer commis Sandra ende den equipagie mr: van Veen kennisse te
geven dat onse brandspeuijt uijt den anderen was, om te doen repareren en dus onbruijkbaer.
Nog is ten dese daege uijtkoop gedaen met Jan Edelbroek weduwenaer van anna Christina Eijbergen
wegens sijn zoontie genaemt Jan Edelbroek oud omtrent secentien jaren met belofften denselve te
sullen alimmenteren en onderhouden als ordentelijk naer sijn vermogen tot de ouderdom van vijff en
twintig jaren off te een eerdergeapprobeerde huijwelijken staete, en als dan te moeten uijtkeren twee
siveren ducatons, offtespecie van dien.
Aldus gedaen, goedgevonden ende gearresteert ende ten oirconde dese bij ons ondertekent op dato
uts.Gallas schout en secretaris, Straatmans, Capteijn, de Jonge, Keijser, Leening.
Vergadering gehouden op den 30e Julij 1763, present schout en schepenen, absent Straatman em
Keijser.
Is goedgevonden op ’t versoek van Maria Kolaert huijsvrouw van Johannes Mouthaan acte van
indemniteijt te verleene aen deselve naer de stad Rotterdam.
Vergadering gehouden op den 5e Augustus 1763, present Gallas schout en ’t volle collegie van
schepenen.
Aan Christoffel Offenhuijse is verleent acte als vleeshuower en spekslager en heeft ten dien eijnde den
eed affgelegt daer toe staende.
Verder is goedgevonden dewijle de heer burgemeester van Schiedam op de mondelijke versoek van
schout Gallas ende den schepen Capteijn om den de heer Pieter Beijs bij acte van indemniteijt van
burgemeesteren van Schiedam alhier over twee jaren metter woon gekomen geen ordre hadde off
antwoord soude om aff te halen bij missive hij andermael hen heere burgemeesteren voornt: te
addresseren en te versoeken dat sulks ten spoedigste mogte geschiedn, gelijk dan ten dier eijnde
missive en copie van de acte van indemniteijt is affgesonden geworden.
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Vergadering gehouden op den 5e September 1763, present Gallas schout, Straetmans, Capteijn, de
Jongh ende Keijser schepenen.
Is goedgevonden acte van indemniteijt te verlenen aan Adriana Jongejan wed: Hendrik van Deventer
ende desselffs dogter Elisabeth van Deventer naer S’ Hage voor den tijd van drie jaren.
Is verder goedgevonden omme ’t reglement van de schippers van hier op Rotterdam te amplieeren en
te altereren en is daer toe gecommitteert den schout Gallas ende schepenen Capteijn ende de Jongh.
Nog is ten voorz: dage publicq besteet geworden ’t branden der lantarens waer van aennemer is
gebleven Hendrick Bouwman voor de somme van f. 110 glt en is goedgevonden te geven op reekening
agt ducaten tot het kopen van olij.
Vergadering gehouden op den 17e October 1763, present schout en schepenen.
Is gereguleert de bedelinge der turff aan de arme personen, ook is de wed: Johannes Laij en desselfs
zoon Jacob Laij ontslagen van den arme en goedgevonden den heer tot uijt voor haer en haer gemelde
gagie zoon van sijn verdiende gagie te geven f. 49-10-: en nog agt tonnen turff: is de wed:wijders
toegelegt een halffie broot ende wed: Lodewijk Hoffman een heel brootie meerder.
En heeft den schout voorgehouden dewijle den ontfangh en uijtgeeff van de gecombineerden grote
armen en diaconij armen. deser plaetse van tijd tot tijd kwamen te augmenteeren selffs dat die
sommens vesonder den uijtgaeff verdre surmenteerden boven den uijtgaeff van den arme, op sig selffs
buijten halff en halff sijnde, en dat die reekening off affrekening jaerlijks geschieden tussen onsen arm
ende den diacon en die affrekening maar in de generale reekening in eene post vrij in ontfang off
uijtgaeff wierde gebragt sonder dat imand daer eenige verdre elucodatie van hadde dat hoe seer hij
schout niemant van de armm: daer inne hadde mistrouwt nog de regerende was het egter aen dese
vergadering en consideratie gaff dat off omme vele redenen dat de aen komende armm: mede daer
door konde werde onderregt en de regerende armmeesters des te beter gesecureert, en desen geregten
die sake gemakkelijker konde naergaen het niet nootsakelijk was dat de jaerlijkse affrekening ten
overstaan van commissarissen uijt desen geregten waer op gedelibereert sijnde, is den schout voor
sijne attentie in dese bedankt en goedgevonden en gearresteert, dat de jaerlijkse affrekening der beijde
armens door de respective armm: te doen voortaen sal moeten geschieden ten overstaen van twee
commissarissen uijt den onsen ende sijn daer toe gecommitteert den schout Gallas en den schepen
Capteijn met versoek aan den schepen Keijser omme van dese resolutie kennisse te geven aen de
kerkenraed deser plaatse ten eijnde deselve moge werden gepermoveert omme in den haren insgelijks
te resolveeren die sulks heeft aengenomen.
Nog heeft den schout voorgedragen dat den predicant Huijgens hem hadde gecommuniceert
geintentioneert te sijnde winter avond predicatie wederom aen te vangen en daer toe versogte de
nodige permissie, waer op mede gedelibereert sijnde, is sulks geaccordeert mits de drie bepaelde
wintermaenden en volgens ouder gewoonte. Is mede nog gepermitteert int schippers gilde met het
postjaght schipper Jan Hansse mits betalende ten behoeve van onsen arme thien gls als ordinaris sijnde
buijten de Rotterdamse beurt.
Vergadering gehouden op den 24e November 1763, present schout en schepenen, absent Leening.
De schout heeft ter veergadering gebragt dat den diacon ende armm: Duijm hem heeft gerapporteert
het overlijden van Carel Noorkaen sijnde litmaet in desen gemeente als mede sijn overledene
huijsvrouw, naerlatende tewee minderj: kinderen, welke den diaconij armen dezer plaetse genootsackt
was in haere alimentatie te moeten aenslaen alsoo gem: Carel Noorraem genoegsaem mits in deze
werelt kwam naerte laten jae selfs soodanig dat sijn naerlaetenschap niet soude toereijken aen de
kosten van een gemene begraevenisse dat hoe seer sulks gering was dier boedel egter met seer veele
ende inportante schulden was belast en daeromme de kerkenraden seer veele swarigheden vonden en
ook niet bevoegt sijnde den boedel te mogen aenslaen buijten kennisse ende authorisatie van desen
geregthten versogte hij armm: Duijm dat deser geregten de goedheijd wilde hebben de kerkenraden
deser plaetse te authoriseren ende te qualificeren tot het aenvaerde van de weijnige naerlatenschap ’t
zelve publicq te verkopen, en daer uijt te vinden de begraeffenis costen van gem: Carel Noorkaen
waerop gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan naer alvorens den inventaris van de
naergelaetene goederen te hebben gesien de kerkenraden off armm: van den diaconij arme te
qualificeren gelijk wij deselve qualificeren bij dese tot het aenvaerden van de naerlatenschap van de
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gemelde Carel Noorraem, deselve publicq te verkopen ende de geprovenieerde gelde te contegueren
omme daer uijt off te soo verre die souden mogen strekken te voldoen ende betalen de costen van de
begraevennisse en dese resolutie, waer van extract sal gegeven werden aen de gemelde kerkenraden tot
haer der dechargie.
Nog is ten dese dage gevisenteert alle de schoorsteenen, en bevonden eenige defecten. Is
goedgevonden deselve aen den bode te laten aenseggen dat deselve binnen agt dagen moeten sijn
geveegt en schoongemaekt op poene van drie guldens.
Is mede uijtkoop gedaen met Amelia Everse wed: Jacob van Rutten wegens haer twee kinderen
Johanna oud ontrent tien jaren ende Maria van Putten oud ontrent 6 jaeren onder conditie van deselve
wel en naer behoren te moeten elimenteren en doen leeren leesen en schrijven als mede een ambagt tot
den ouderdom van 25 jaeren offte eerder huijwelijken state, en als dan aen ider kint offte kinderen te
moeten uijtkeeren hen ider een silvere ducaton offte hier van diende.
Vergaderiing gehouden op den 30e December 1763, present Gallas schout en ’t volle collegie van
schepenen.
Is goedgevonden omme op morgen door den geregtsbode te laten omroepen, het interdiceren van
schieten, affsteken van eenig vuerwerk op een boete van thien guldens.
Is mede met wed: Corstiaan Breedvelt en de desselfs zoon Corstiaen Breedvelt gedaan uijtkoop
wegens ’t geene deselve over eenige jaren van onsen armen hebbe genomen ende geproffiseert ijder
een somme van f. 5-10-: ten behoefe van den selven armen te betalen, ende is den secretaris versoght
deselve personen van dese gedanen uijtkoop te geven behoorlijk affschrift tot haar der dechargie.
Nogh is publicq besteed de leverantie van ’t brood voor de personen behorende tot onsen groten
armen, moetende sijn goed tarwe brood soodanig het selve van de molen komt ongebuijlt
rondgebakken goed en gaer voor den tijd van een halff jaer sullende ingaen den eersten Jannuarij 1764
en eijndige den laatste Junij volgende sijnde aengenomen bij Anthonij van Wassenaer voor twee st: en
agt penn: de drie lb kunnende ider vieren deeljaers de betaalinge bij den armen genieten.
Vergadering gehouden op den 4e Februarij 1764, present schout ende schepenen.
Is ten dese dage geopent de armen bossen ende dae inne bevonden de somme van f. 47-14-4.
Ook is aen Pieter van Pelt geaccordeert omme binnen dese plaatse te mogen fungeren als herbergier in
wijnen, brandewijnen en gedistelleerde wateren, als mede in bieren en daertoe affgeleght den eed
daertoe staende.
Nog heeft Arij Kronijk, den eed affgelegt op het vierde articul ende Jacob Beijnders op het negende
articul van de ordonnantie op de coffij en thee.
Vergadering gehouden op den 5e Maart 1764, present schout en schepenen.
Is door den schepen en armm: Keijser gedaan de reek: der armemiddelen en inkomsten voor den jaere
1763 bij slote van welke reek: hij aldaer schuldig is gebleven de somma van f. 0-0-0.
Is mede gepermitteerr aen Jan Ederbroek als bier verkooper ende flessiaer waer op den selve den eed
heeft affgelegt.
Vergadering gehouden op den 20e Aprill 1764, present schout ende schepenen in omnibus.
Is goedgevonden acte van indemniteijt te verlenen voor ’t naergelatene minderj: kind van Arij Ploeger
ende IJda Bull genaemt Pieternella naer den Brielle als mede aen de wed: Jan Kortpenning voor haer
twee kinderen gen: Cornelis Lambertus oud over de veertien jaren, ende Alida Maria oud ontrent agt
jaren.
Ook is mede aen Joost Nieuwland gepermitteert te mogen verkopen coffij en thee als verdre
kruijdeniers waren, en aen Carell Willem van Hummel getermitteert te mogen verkopen tabacq, garen
band ect:
Vergadering gehouden op den Meij 1764, present schout ende schepenen.
Is gelesen een missive van de heeren schout en schepenen voor Middlharnis waer bij deselve kennisse
geven omme bij de eerste ercastie uijt den haren te senden commiss: omme met ons te spreken over ’t
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octroij van den affslag van de vissen, ende is sulks aengenomen voor notificatie en daertoe uijt den
onse gecommitteert den schout Gallas ende de schepens Capteijn en Leening.
Is mede goedgevonden te compareren op de aenstaende grote reekening als:
Ende reekening der verpond: den schout Gallas, Capteijn en Keijser schepenen.
Op de reekening van ’t generale dijagie schout denselven schout, Straetmans ende de Jongh
schepenen.
Vergadering gehouden op den 4e Junij 1764, present Gallas schout, Straetman, Capteijn, de Jongh,
Keijser ende Leening schepenen.
Den schout geeft ter vergadering kennisse van ’t overlijden van Maria Smits, bevorens wed: van Dirk
Doesburg laest huijsvrouw van Perres Kock dat deselve hadde naergelaten drie minderjarige kinderen,
als ook nog twee voorkinderen van de gem: Dirk Doesburgh hoewel meerderjarigh dat deselve Maria
Smits was komen te overlijden sonder eenige testamentaire dispositie offte eenige aenstelling van
voogdije off executeurs, hij schout door de geregtsbode met adsistentie van twee schepenen de kisten
en kasten indien boedel hadde doen versekeren, tot naer de begraeffenisse van den voorn: Maria Smits
welke op Dinsdagh geschiet, en dewijle het de omstandigheden vereijsten dat den boedel en goederen
soude moeten werden geinventariseert, ende daer naer publicq verkoght, het noodsakelijk was dat van
weegens deser geregten imand wierde gecommitteert en aengestelt een sequete omme den boedel ende
naerlatenschap van de gemelde Maria Smits met ende beneffens Perret Kock te doen in staet brengen
om te kunnen werden geinventariseert ende publicq verkogt, als mede omme het huijs, schuur, en erff
aen den koper van dien in eigendom te transporteeren ende over te dragen, en verder den boedel te
brengen tot lequiditeijt, waer op gedelibereert sijnde, ende naer dat het selve aen ider van de presente
leden was gepresenteert, is goedgevonden en verstaen daer toe te committeeren ende aen te stellen
mons: Hermanus Duijm, sijnde aen de naergeletenen kinderen uijt hoofde van sijne vrouw nog
eenigsints in maeg schap, met adjunedie van onsen schout, met last, magt, ende gesegh omme de
voorz: naerlatenschap te doen inventariseren, ende alle deselve goederen publicq te doen verkopen,
ende in soo verre het huijs en erff mogen aengaen, naer gedane verkenninge aen de koper van dien te
transpoteren ende over te dragen, mitsgaders verder den boedel te brengen tot lequiditeijt ende in staet
tot verdelinge, mits gehouden blijvende van sijne te doene verrigtinge aen ons te moeten doen
behoorlijke verantwoordinge omme als dan nader ter nutte van de kinderen ten resolveren soodanig,
wij nodig ende airbaer daer sullen vinden te behooren.
Vergadering gehouden op den 2 Julij 1764, present schout ende schepen.
Is wederom voor den tijd van een geheel jaer ingaende primo Julij deses jaers 1764, ende geexpireert
ultimo Junij 1765, wegens de twee stuijvers per stoop brandewijn ende gedistelleerde wateren volgens
octroij van haar Edele groot mog: ten behoeve van dese plaetse verleent met de onderstaande
herbergiers, tappers soo: gemaekt accoord te betalen in twee termijnen: namentlijk alle halff jaren als:
Jan van Pelt
f. 36-:-18.
Jan Holster
f. 20-:-10.
Dirk Rip
f. 10-:-10.
5-5.
Pieter van Pelt
f. 30-:-:.
15-15.
Krijn van der Poel
f. 16-:-:.
8-0.
Catarina van Oosten
f. 12-;-;.
6-0.
Ende is mede met dese verdre grossiers en herbergiers mede tot voldoening van ’t gen; octroij gemaekt
een accoort tot drie penningen per stoop Briel of Rotterdams te betalen alle twee maenden in handen
van de thesaurier deser plaetse tot ultimo Junij 1765: als met Pieter Keijses, Thomas Wood, John
Wickham, Willem Jongejan en Dirk Driehuijs.
Het brood gebakken van beste tarwe wegen, de drie ponden sal verkocht werden om vier stuijvers 8
penn:
Het roggen broodt wegende vier ponden sal verkocht werden om 2 stuijvers 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koeckjes sullen moeten wegen 6 looden.
Actum den 17e September 1764 en was get: De Jongh.
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Vergadering gehouden op den 10e October 1764, present schout ende schepenen in omnibus.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen het verzoek van den heer predicant Huijgens omme
volgens gebruik de aanstaende drie winter maanden wederom te mogen prediken, waer op
gedelibereert sijnde is goedegevonden sulks den selver te accorderen aenvangnemende met de eerste
Woensdag in November en continueerende ter inspiratie van de maend Januarij 1765 lastende den
kerkm: naer gedane dienste den predicant Huijgens daer voor te betalen het oude tractement van
vijfftig guldens.
Vergadering gehouden op den 7e November 1764, present schout en schepenen.
Is goedgevonden acte van indemniteijt te verlenen aan Antoni Rever huijsvrouw van Huijbrecht
Westacker en hare drie kinderen, Christiaen oud veertien jaren, Jan oud bijde naar Delfft voor den tijd
van ses jaren. twee jaer, ende Johanna Derersen oud bijde twee maanden.
Vergadering gehouden op den 27e November 1764, present schout ende schepenen, absent Straetmans.
Den schout heeft voorgedragen, dat er in de rij boomen staande voor de kerke verscheide waren die
stonde te sterven en wort grootste gedeelte door hout in was dat, die dan nootsakelijk soude dienen te
werden gerooijt en andere in plaatse geplant, dog ’t welke een grote in egaliteit soude veroorsaken en
een slegt gesight geven, waeromme hij van gedagten soude sijn het best te wesen, dat al die bomen in
de rij voor de kerk, slants huijse etc: staende, en dese plaetse toekomende publicq wierde verkogt,
omme ten eersten te werden gerooijt, en dan met goede boomen op nieuws werden beplant.
Als mede dat den schoolm: van tijd tot tijd klaagde dat het school deser plaatse door de menigte van
de kinderen niet alleen te kleijn maer ook seer benauwt was, dar selffs in de zomer tijd al verscheide
malen de benautheid hadde veroorsaekt dat de kinderen siek het school moeste verlaten, gelijk door
verscheide personen daer mede over geklaegt wierde den schout met voorn: schoolm: daerover in ernst
gesproken wordende de soliciterde den gem: schoolm: seer omme vergroting ende verbetering van ’t
selve ende ingevallen deser geregten konde resolveren ende, goed vinden te doen bouwen een nieuwe
school ruijmer en groter, een somme van twee hondert vijff en seventig guldens te geven tot present
tot goedmaking der costen, dat hij schout daar over sijn gedagten hebbende laten gaan, van oordeel
was dewijle het school sekerlijk te kleijn en daer door seer benauwt was ten nadele van de gesonheden
soo voor den schoolm: als de jeugt men het oude school publicq soude kunnen doen veijlen om te sien
wat sulks soude mogen gelden en naer genoegen sijnde verkopen, en voor die penningen als de geene
die den schoolm: daer toe hebbende geoffert aen de noordzijde van de kerk op te kerkhof naest de
huijsinge van den commis Wouter Straetmans te doen bouwen een nieuw school groter en ruijmer
ende kort komende penningen uijt de beursen deser plaetse te suppleren. Waar op gedelibereert sijnde
is goedgevonden ende gearresteert alle de bomen voor de kerk ende ter sijde staende dese plaetse
toekomende als mede de vier bomen voor de geweerkamer staende en door den heer commis Sandra
geoffereert sijnde mits andre in de plaetse te doen poten publicq te verkopen en wederom met goede
sware linde te beplanten voor sien van kokers of palen, ende ontrent het geproponeerde van een
nieuwe school is goedgevonden het gepresenteerde van den schoolm: accepteeren het oude school
provinsioneel te doen veijlen en een coevring off begroting van costen ontrent het nieuwe schoolhuijs
te maken met een tekeninge van dien, en is tot alles gecommitteert en den schout en secretaris met de
schepenen Capteijn en de Jongh.
Vergadering gehouden op den 23e Januarij 1765, present Gallas schout, Capteijn, ende Keijser
schepenen.
Is ter vergadering gecompareert mons: Hermanus Duijm welke aen ons presenteerde een specificatie
off lijste omtrent de naerlatenschap van Maria Smits in haar leven huijsvrouw van Gerrit Kock
bevorens wed: Dirk Doesburg welke hij in gevolge de resolutie van dato den 4e Januarij 1764 door ons
schout en schepenen gequalificeert als sequester in gemelde boedel wegens de minderjarige kinderen
van voorn: Dirk Doesburg heeft gehad in ontfangh ende uijtgeeff en waerbij bleeck dat maer afftreck
van alle betaelde schulden ende lasten voor de drie minderjarige kinderen, Pleuntie, Johanna ende
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Grietie Doesburg te samen was overschietende een somme van f. 985-1-: en sulks ider van de
minderjarige kinderen een somme van f. 328-7-:. Welke handelinge ende directie van den gemelde
Duijm naer gedane examinatie wij sijn approbeerde ende goed keurende bedankende denselve voor
sijne gedane moeitens ende directie in desen gehad ende gedaan ende hebben wij verder naer
deliberatie goedgevonden den voorn: mons: Hermanus Duijm te authoriseeren ende te qualificeeren
omme onder sigh te houden de voorn: somme van penningen de voorn: minderjarige kinderen
competterende sijnde als boven gemelt ider mindrejarigh kind van de voorn: Maria Smits als weduwe
van Dirk Doesburg een somme van f. 328-7-0 stellende sulks denselven Duijm als voogd. Werde
gemelde kinderen omme deselve eeniglijk met ’t sijne soo verre die soude kunnen off mogen strecken
te alimenteren ende te onderhouden, tot den ouderdom van vijff en twintig jaeren offte eerder
trouwdagh gevende wij u den voorn: Hermanus Duijm in dese soodanig regt, magt ende authoriteijt als
voogden naer regten sijn competteerende, indemnerende voor alle inkomende swarig heden ende naer
manige ingevalle de voorn: minderjarige kind off kinderen uijt haere erffportie niet mogte kunnen
werden gealimenteert en tot een kostwinning in staet gesteld des blijff den voorn: Duijm gehouden ten
allen tijden aen ons te doen behoorlijk verantwoording. En zal copie deser resolutie gegeven werden
aen den voorn: Duijm tot sijner dechargie.
Actum dato utsupra en getekent: Gallas, Capteijn, Keijser.
Is den 30e Januarij 1765 is in presentie van Jan Eduart Gallas schout ende secretaris Pieter Straetmans,
Teunis Capteijn, Arij de Jongh, Pieter Keijser ende Willem Leening schepenen van Hellevoetsluijs
geleght den eersten steen van ’t voorn: school door den jongsten zoon van den voorn: schout Pieter
Adriaen Steenwijk Gallas doen oud sijnde geweest den 8e October 1764 vier jaeren, onder een toeloop
van menigte menschen.
Vergedaring gehouden den 2e Februarij 1765, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh en Keijser
schepenen.
De schout heeft voorgedragen een missive aen hem geschreven door Paulus van Swijndreght baes
timmerman van de admiraliteijt alhier geschreven uijt Rotterdam, met versoek aen desen geregten
omme een attestatie van sijne conduites en levensgedragh gedurende den tijt sijner woninge alhier
jegens eenige calummiense gespargeerde lasteringe is goed gevonden den selve te geven een attestatie
van den volgende inhoud:
Wij schout ende schepenen van de Fortresse Hellevoetsluijs declareren verklare en de attensteren bij
dese ter requisitie ende versoeken van Paulus van Swijndregt mr: scheepstimmerman van ’t Edele
mog: collegie ter admiraliteijt op de Mase te Hellevoetsluijs voornt: dat gedurende den tijd welke hij
binnen dese onse plaatse als inwoonder heeft geweest sig ordentelijk en behoorlijk heeft gedragen
ende gecomporteert soodanig als een goede borger ende inwoonder betaemt.
Ende behoort en sulks met wes op sijn conduites en levensgedrag ten nadele van den selve sijn
hebbende declarerende wijders dat voor sooverre ons kennelijk is en wij hebben gesien en bij ware
rapporten gehoort dat den selven in sijn post en bedieninge altoos sig met alle vigelantie ende
naersligheijd heeft gedragen en sulks nogh continueert ende hebben wij dese gegeven omme te dienen
door het behoort en in kennisse der waarheijd met ’t zegel deser plaetse ende onder tekening van de
secretaris bekragtigt binnen Hellevoetsluijs den 2e Februarij 1765.
Vergadering gehouden op den 5e Februarij 1765, present schout ende schepenen.
Den schepen ende armm: Keijser heeft gedaan sijn tweede en laatste reek: van den groten arme van
Hellevoetsluijs d: anno 1764 bij slote van welke reek: hij aldaar is schuldig gebleven de somme van f.
844-13-14, en is den voorn: Keijser bedankt voor sijne goede gedane reek: administratie moeitens en
directie gedaan ende gehad ende is wederom tot armm: aengesteld den schepen Theunis Capteijn
welke wij daer mede hebben gefeliciteert, ende is aen den selve overhandight en voldaen geworden ’t
slot van reek: ter somme van f. 844-13-14 eenige papieren en sleutels.
Vergadering gehouden op den 26e Maert 1765, present schout en schepenen.
Dewijle Heiligert Cente ende desselfs huijsvrouw Adila Soet wonende alhier volgens acte hede dato
voor ons gepasseert haeren boedel en goederen kwamen te abandonneren ende te repurdieeren ten
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behoeve van hare gesumentlijke crediteurs met versoek aen ons tot het aen hellen van curateurs in den
selve boedel, soo hebben tot curateurs in den selven boedel ende goederen gecommitteert ende
aengesteld onsen schout Gallas, met last aen den secretaris omme daertoe te formeren behoorlijke acte
op ’t segel als nodig sijnde.
Is mede goedgevonden acte van indemniteijt te verlene aen Arij Goedendorp naer Zuidland.
Vergadering gehouden op den 13e Meij 1765, present schout ende schepenen.
Is gemaekt een nominatie tot meter inde plaets van den overledene Thomas Smits als:
Pieter Overweel en Hermanus Du Molein.
Ende is dese nominatie per missive over gesonden den aent collegie van de heeren bailliuw ende
leenmannen slands van Voorne.
Vergedaring gehouden op den 20e Meij 1765, present schout en schepenen. van de Fortresse
Hellevoetsluijs belooven bij dese ingevalle Arij Goedendorp tot armoede mogte komen te geraeken
deselve uijt onse varme middelen naer vermogen te sullen sustenteeren en den arme van Zuijdland
daer van te indemneeren mits metter woon wederom komende binnen dese plaetse en is dese gegeven
voor den tijd van ses jaren.
Actum in onse vergadering den 20e Meij 1765, present Jan Eduward Gallas schout, Theunis Captein
ende Pieter Keijser, Arij de Jongh en Willem Leening schepenen van Hellevoetsluijs onderstondt ter
ordonnantie van deselve en was getekent:
J. E. Gallas secretaris 1765.
Vergadering gehouden op den 21e Meij 1765, present Gallas schout, Captein, de Jongh en Keijser
schepenen.
Is op het voorstel van den schout goedgevonden ende geresolveert acte van indemniteit te vorderen
van de volgende personen als van:
Hendrick Hendricks woont in bij schipper Hanse Frans de Man ende vrouw bij Johannes Raeffel. De
vrouw van Hendrick Raeffel, Hendrick van Lier ende Baracque. De heer Hlicksen en huijsvrouw in de
Baracque, Pieter van der Sluijs en vrouw te vernieuwe, Gerrit Kocks Vrouw, Corstiaen Breetvelt
huijsvrouw, Jan IJoor en huijsvrouw, Pieter van der Weijde vrouw. Sullende deselve binnen den tijd
van veertien dagen moeten besorgen, sullende bij manquement van dien werden geporcedeert tot de
logement en sal sulks door den geregtsbode de voorn: personen werden aengestelt, Is mede
goedgevonden ende gereguleert de comp: op de aenstaende grote reekening der verpondingen slants
van Voorne.
Den schout en secretaris: schepenen, Theunis Captein ende Arij de Jongh.
Ende op ’t generale dijkagie schots rekening: den schout en secretaris: schepenen Arij de Jongh ende
Pieter Keijser.
Vergadering gehouden op den 6e Julij 1765, present Gallas schout, Captein, de Jongh, Keijser ende
Leening schepenen.
Sijnde wederom uit hooffde vant octroij van haer Edele grood mog: wegens de twee stuijver per stoop
brandewijnen ten behoeven van dese plaetse met de recpective grossiers ende herbergiers gemaekt
accord voor den tijd van een geheel jaer ingaende den 1ste Julij deses jaers 1765 ende sullende komen
te expireren den laatste Junij 1766 als met:
Pieter Keijser, Thomas Wood, Willem Jongejan, Jan Wickham, Dirk Driehuijs.
Voor drie penningen per stoope en deselve komen te verkopen ende uijt te slaen als te vermisse, te
betalen alle twee maenden aen handen van onsen dorpsmeester.
Ende met dese volgende grossiers ende herbergiers is mede geaccordeert voor te geene deselvz komen
uijt te slaen verkopen ende vermissen in den voorz tijt:
Ingaende ende expirerende soodanig aldaer gestelt is als met: Krijn van der Poel f. 16-;-:, Jonh Bosse,
Jan Holster f. 20-:-:, Dirk Rip voor twee stuijvers per stoop, Pieter van Pelt f. 24-:-:, Catarina van
Oosten f. 12-:-;, Jan van Pelt f. 30 ½ -:-: te samen f. 108-:-; Dirk Cleve f. 10-:-:, Cons: Breetveld f. 14:-:, jufr: Wickham f. 10-10-:. te samen f. 34-10-:.
Daer van te betalen alle halff jaren aen handen van gemelde dorpsmeester: de geregte helfte.
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Verder heeft den schoiut kennisse gegeven, dat den qiohier der verpond: voor den jaere 1764 volgens
de sommatie billiette en reets gedane betalinge der ordinare verpond 1764 ten comptoire der verpond:
slands van Voorne in den Brielle ider consent was verhoogt met 4-7-8. Vant welke geen aen
schrijvinge was gekomen hij schout bij missive aen den procureur Wolffgangh in S, Hage gadde
geschreve en versogt ter secretarij of finantie van holland sig te informeren ende te versoeke extract
off copie autho: van die verhoging dog tot antwoord hadde gekregen, dat daer geen affschriften van
wierde gegeven, als op versoek bij requeste en die verhoging was volgens missive en opgeving van
dese geregten sijnde van de verkogte oude hoofdwagt gedeelt sijn aen Jan Schaep getaxeert op agtien
guldens hier jaerlijks, ende de andre gedeelte aen Mareus Westerman geaxeert op ses en dertig gls hier
jaarlijks, omdat er in vroeger jaeren en tijden wel meeder verhoginge ende verandering inde verpond:
was gekomen dog dat daer van desen geregten hadde bekomen schrifftelijks ordres als clerck bij een
exstrackt uijt het generael register der nieuwe getimmerdens in den jaere 1739 waer op gedelibereert
sijnde is goedgevonden ommer op de best conviabellste wijse te diene omme wegens desen nieuwe
vermedering van verpondinge te verantwoording en dechargie onser te bekomen mede extract autho:
als het vorige.
De zetting vant brood is:
Het broodt gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om: f -4-12
Het roggen broodt wegende vier ponden sal verkocht werden om. f -2-12.
Een halve stuijvers witte broodt of twee witte broods koeckjes sullen moeten wegen f. 5 ½ looden.
Actum den 8e Julij 1765 en was getekent
J. Coulin.
Is goed gevonden te doen dese volgende advertensie.
Advertentie.
Schout ende geregten van Hellevoetsluijs adverteren bij dese dat de collecte van de kerk en
dorpsmiddelen over de brandewijnen en bierengeniael en baastiael bij octroij van haar Edele grood
mog: de heeren staten van Holland en Westvriesland ten behoeve van de kerk en dorp laten verleend
werd gehouden den comptoir van des gemenelands collective middelen off ten huijse van den schout
Gallas werdende een ieder dus hier mede gewaerschouwt om aldaar voor den en off opslagh
aengevinge en betalinge te doen sullende bij manquement van dien jegens de naerlatinge werden
geprocedeert volgens de authoriteit bij de gemelde octroije verleent.
Segget voord.
Vergadering gehouden op den 16e Julij 1765, present Gallas schout, Captein, de Jongh ende Keijser
schepenen.
Is aen Hannah Wickham geaccordeert permissie als hebergierster ent verkopen van coffij en thee en is
aen denselve verleent de nodige actens, hebbende deselve den eed ingevolge van de ord: op de wijnen
ende brandewijnen gepresteert ende afgelegt.
Vergadering gehouden op den 27e Julij 1765, present Gallas schout, Captien, de Jongh, ende Keijser
schepenen.
Thomas Wood versogte dat door desen gereghten mogten werden gevisenteert ende geinspecteert het
timmeren vant huijs van Krijn van der Poel staande naest de huijsingen van gem: Thomas Wood aende
west zijde van de haven en sijnde de gemelde huijsen aen de zuijdzijde op eene muer gebouwt, waar
op hebbende genomen inspectie den last en parthije haer intentie ter weder sijde gehoort is op den
propesistie van den schout, goedgevonden ende geresolveert te versoeken uit de stad Brielle twee
metsele basen hun des verstaande met de ord: van timmeren en bouwen inde gem: stad Brielle in
gebruijk sijnde, tot het examineren van de selve huijsinge mueren etc: aen desen geregten daer van te
doen rapport en van haere bevindinge te geven berigt ende advis over een komende de ord: en
gebruijke in den Brielle in practijqe sijnde, waer mede voorn: Wood en van der der Poel hebben
genomen genoegen en contantement, is immediaet een missive affgevaerdiggt aen den gilde knegt van
het timmermans gilde binnen de stad Brielle tot het besorgen en affsenden van twee basen hun des
verstaende onverschilligh wie, ter sake voorz: en omme corte expeditie jegens morgen den 28 e deser,
en is dien tijd alhier gevaceert mons: Leendert Captein, en Leunis de Briell mr: timmermans basen
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binnen de stad Brielle welke door onsen geregtsbode geadsisteert ende aengewesen sijnde de
wedersijdse huijsen ende mueren nauwkeurig hebben gevisenteert ende geexamineert, aen ons waer
toe wij expres vergadert ware absent de schepen de Jongh, hebben gedaen het volgende rapport en
gegeven ’t schiftelijk advis.
Uijtspraake weegens de questie gereezen tusschen Thomas Wood en Crijn van der Poel te
Hellevoetsluijs.
De muur tusschen beijde is een gemeene muur welk verstaan tot zoo hoog als deselve is betimmert
geweest aan de zijde van van der Poel zulx van der Poel met betaalinge van de helft mede eijgenaer
word van dat binnen gedeelte maar ’t welk Wood nu alleen eijgen is.
Kunnende van der Poel op de zelve muur als dan voor eijgen reekening bouwen zoo hoog al hem
gelieft.
Van der Poel moet voor eijgen reekening laten maken aan de sijde en op ’t dak van Wood een
leegering en loode goot en ’t dak daar, daar toe opbreeken en weeder in goedee staat opleeveren
zonder dat Wood daer ietwes aan behoefft te betalen.
De voorgevel van Wood in gevalle van der Poel zulx begeerde moet op de helfft van de gemeene sij
muur uijt ’t fondament loodrecht affgehakt worden.
Aldus door ons onderteekende, gedaan en geinspecteerd op den 28e Julij 1765. Onderstond en was
getekend L. Captein en L de Breur.
Welke uitsprake ende advis wij u hebben geapprobeert gelijk wij sijn approberende bij desen en
wijdersijdsche parthije gecondemneert in den inhoude vant zelve ende de oncosten daeromme gedaen
ende gemaekt gecompenseert.
Actum dato uts: present de onndergetekende schout ende schepenen.
Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser, Leening, Bull.
Is mede ten desen dagen aan Corstiaen Breetvelt geaccordeert als herbergier ent verkopen van bieren
die daertoe sal werden ter hand gesteld de nodige acte.
Vergaderingh gehouden op den 13e September 1765, present schout, Captein, de Jongh, Keijser ende
Leening schepenen.
Door ’t overlijden van Pieterje van de Muijsenbergh sijnde komen te vaceren den turfftonster plaatse
alhier is bij provisie door ons tot aenstaende grote reekeninge in Junio 1766, wanneer de nominatie tot
de electie aen ’t collegie van heeren bailliuw en leenmannen slants van Voorne moet werden
aengelevert aengehelt Jannettie Stelling en welke provisioneel heeft affgelegt den eed.
Vergadering gehouden den 21e September 1765, present schout en schepenen.
Is publicq besteet ’t vullen ende aensteken der lantarens tot in Aprill 1766, met de verdre leverantie
van olij ende octrooi uijtgesondert een hem olij welke van dese plaetse sal werden gelevert ende is
aennemer gebleven Dirk van Westerop om de somme van f. 89 guldens.
Nog is goedgevonden en gereguleert de bedelinge van de turff aende arme personen op de oude voet
als in den jare 1764.
Vergadering gehouden op den 29e October 1765, present Jan Eduart Gallas schout, Teunis Captein,
Arij de Jongh, Pieter Keijser ende Willem Leening schepenen.
Den schout heeft ter vergadering voorgelesen de electie missive van den hoogt Edele heere Jacob
Arent baron van Wassenaer als bailluiw en opperdijkgraeff van den lande van Voorne, waar bij sijn
hoog Edelheid heeft geeeligeert tot schepen en van ’t Weergors en Hellevoetsluijs volgens inhoud van
deselve missive:
Teunis Captein, Arij de Jongh, Pieter Keijser, Willem Leening, en Jan Wickham.
Welke vier eerste personen hebben gepersisteert bij haren vorige gedane eed ende Jan Wickham aen
handen van den schout affgelegt hebbende den eed daer toe staende sijn alle deselve gestelt in
possessie van haren bedieninge als naer gewoonte.
Zetting vant brood den 28e November 1765.
Het tarwe brood blijft als vooren.
Het roggenbroodt wegende vier ponden sal verkocht werden om 3 stuivers.
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De witte broodts koekjes blijft als vooren.
Vergaderingh gehouden op den 3e December 1765, present schout en schepenen.Is door den schout en
secretaris Gallas gedaen de reek: der eerste en tweede extra ord: verpond: 1763 bij slote van welke
eerste reek: hij te boven is gekomen de somme van f. 21-11-8.
Ende bij de tweede reek: de somme van f. 67-18-0.
Waer bij gevoegfd ’t slot der reek: der ordinare verpond: voor den jaere 1764 blijkt het dat die drie
sloten van reekening te samen sijn bedragende de somme van f. 137-19-4, proponeerde den schout
dese vergadering dewijle de tweede extra ordinare verpond: nu waeren ten eijnde en affbetaeld off het
tot het bekomen van een gehele lequiditeit en naervolging vant geene te meermalen in vorige jaeren
was geschiet niet wel het gevoeglijkste soude sijn omme die sloten van reekening uijt dorps kas te
voldoen ende betalen waer op gedelibereert sijnde is goed gevonden ende gearresteert, dat de voorz:
somme van penningen sullen werden voldaen ende betaelt uijt de kasse deser plaetse en den dorpm:
daer toe gelast en geordonneert, met authorisatie om het selve in sijne aanstaende reekening voor den
jaere 1765 in uijtgeeff te brengen waer mede deselve sloten sullen sijn gedood en affgedaen.
Heden gevisenteert sijnde de schoorsteenen ende bevonden eenige defecten is goedgevonden deselve
persone door den bode te laten insinueeren die defecten tot voorkoming van ongelucken van brand, te
moeten werden verholpen en geeffectiveert binnen den tijd van agt dagen op poene van te sullen
verbeuren drie guldens.
Aldus gedaen ende geresolveert als gearresteert op dato uts supra.
Gallas schout 1765. Capteijn, de Jongh, Keijser, Leening, Wickham.
Nog is op heden aan Aagie Kolff ende Arentie Kollf geaccordeert te mogen fungeren als flessiaen als
mede het verkopen van bieren en daertoe aff gelegt de eeden daartoe staande.
Vergadering gehouden op den 18e Maert 1766, present Gallas schout, Keijser ende Wickham.
Den schout heeft ter vergadering ingebragt dat door den hoog Edele geb: heere van Wassenaer
Haserswoude als bailliuw van den lande van Voorne, Pieter van Pelt was aengestelt als bode koster
doodgraver ende extra ord: bidder tot begraavenisse deser plaetse ende heeft der selver Pieter van Pelt
aen handen van den schout affgelegt den eed daer toe staende.
Vergadering gehouden op den 31e Maart 1766, present Gallas schout, Capteijn ende Keijser
schepenen.
Is ter vergadering gecompareert aan andere Andies Wesler zoon en dogter van wijlen Lourens Wesler
nu over eenige dagen alhier overleden, soo voor haer selve als voor hare verdre absentie broeders,
dewelke bij dese verklaerde den boedel ende naerlatenschap van haere overleden vader te
abandonneren ten behoeve van de gemene crediteure gevende deselve over in handen van desen
geregten met versoek omme door deselve te doen de nodige voorsieningen. Waar op dan is
goedgevonden tot curateur desselven boedel te qualificeeren den schout Gallas ende den secretaris
versogt hier van te maken de nodige actens.
Vergadering gehouden op den April 1766, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Capteijn, Arij de
Jongh, Pieter Keijser, Willem Leening ende Jan Wickham schepenen.
Den schout berigtende dat hij in qt: als bij desen geregten aengesteld sijnde tot curateur in den
insolvente ende geabdonneerde boedel van wijlen Lourens Wesler gewoond hebbende ende overleden
op den 29e Maert deses jaers in de baracque den selven boedele hebbende doen inventarisere en op den
2e deser ten overstaen uijt desen geregten publicq doen verkopen dog dat den selve boedel in soo eene
slegten en geringe toestand is bevonden dat bij gemelde publijcque verkoping daer van niet meeder is
geprovenieert dan f. 113-2-0. en welke geringe penn: niet en kunnen supporteren de reets gedane
geregtelijk costen int abandonneren inventarisere de publijcque verkopinge begraevenis costen en
baracque huer etc: dat ingevalle door hem schout als curateur naer de ordinario modo van die weijnige
penningen werd gedaen reekening ende gehouden het judicium van preferentie ende concurentie de
oncosten van dien soodanig sullen monteren dat de crediteuren van de begraevenis costen van wijlen
Lourens Wesler veel minder eenige huer penningen soude kunnen werden voldaen dat hoe seer de
propositie van de formele reekening en regtdag van preferentie ende concurentie te houden te
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menagenen hem schout en secretaris merkelijk prejudiceerde hij egter om de geringheid der penningen
en nu niet anders bij mogelijkheid konde werde voldaen dan ider crediteur bij vermindering de
doodschulden en baracque huer desen geregten in consideratie gaff off het niet wel ’t beste soude sijn
om desen boedel off weijnige geproveenieerde penn: bij een lequidatie tot een lequiditeijt te brengen
om also daer veele oncosten door te ontgaen en voor te komen waerop gedelibereert sijnde, is
goedgevonden en verstaen den gem: schout in qt: als curateur in den voorn: geabandonneerde boedel
van Lourens Wesler sonder consequentie in andre gevallen te qualificeren tot menagement van costen,
bij lequidatie tot lequiditeit te brengen en volgens ’t geexhibeerde concept daer van ’t zelve ten
overstaen van twee uijt desen geregten alsoo te sluijten ende de doodschulden en huer penn: te
voldoen ende betalen met ontsegging van verdre pretentie en sijn wij onsen voorn: schout bedankende
voor desselfs sorge en attentie en indemnerende voort doen van verdre rekeninge ende
verantwoordinge dechargerende hem voor eenige en alle naar maninge ende is verder goed gevonden
de lequidatie deses boedels int resolutie boek te insereren.
Lequidatie gemaekt ende gesloten van de gesprovenieerde penningen der naergelatene goederen van
den geabandonneerde boedel van Lourens Wesler ingevolge de resolutie van schout ende schepenen
van de Fortresse Hellevoetsluijs in dato den 4e Deser door den schout Gallas als curateur in den
gemelde geabandonneerde boedel.
Ontfangh.
e
Bij publ: verkopinge is op den 2 deser van alle de geabandonneerde goederen van wijlen Lourens
Wesler geprovenieert ingevolge de boedelcedulle daer van sijnde de zomme van f. 113-2-:.
De terzijde staende ende betaelde uitgeev bedragt te same f. 113-2-:. Dus quite.
Uijtgeev.
De geregtelijk oncosten gevallen op het abandonneren des boedels aenstellen van een curateur.
Inventariseren ende publijque verkoping der selve een somme van
f. 28-16-:.
Verteering op de verkoopinge
f. 1-8-:.
Sr. Capteijn voor de doodkist met
f. 20-10-:.
Kerke regt klock en zegel met
f. 12-9-:.
Bidder begravenisse met
f. 10-5-:.
Huer rouwmantels met
f. 4-:-:.
’t graffmaken etc:
f. 2-14-:.
Affleggers met
f. 2-:-:.
Werkster met
f. 1-10-:.
Verschot dragers met
f. 8-:-:.
Wijn op de begravenisse
f. 2-14-:.
Herwaerde ’t schikken der goederen en sorteren de verkopinge
f. 1-:-:.
Kosten van ’t maken en schrijven deser lequidatie resolutie en
het betalen der bovenstaende schulden
f. 5-16-:.
Nog ’t gemeneland ¾ deel jaers baracque huer de somme van
f. 12:-:.
Dus in ’t geheel
f. 113-2-:.
Aldus gedaan geliquideert ende gesloten ende wert den schout Gallas ingevolge de bovenstaende
resolutie geindemneert ende gedecharcheert voor verdre reekeningen ende naermaninge en ten
oirconde bij ons schepenen daer toe geauthoriseert getekend op den 5e Aprill 1766. (onderstont en was
get) D. Jongh ende S. Wickham.
Vergadering gehouden op den 7e April 1766, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, ende Wickham
schepenen.
Is Willem Rolregt geaccordeert als tapper ende herbergier in bieren wijnen en brandewijnen en heeft
op de respective ordonnantie affgelegt den eed daertoe staende.
De zetting van ’t brood.
Het tarwe broodt gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om f. 4stui
penn:12.
Het rogge brood blijft als vooren
De witte broods koekjes off een wittebrood sullen moeten wegen 6 loden.
Actum den 14e Aprill 1766 en was getekend Houlin.
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Vergadering gehouden op den 7e Meij 1766, present Jan Eduard Gallas schout en het volle collegie
van schepenen.
Is gemaakt een nominatie inde vacerende sakkedragers plaatse door het overlijden van Sander van
Melsem als: Christoffel Scherpenbagh en Pieter Overweel.
Ende door overlijden van Pietertie van de Muijlenbergh geweest sijnde turfftonster: dese nominatie:
Jannetie Stelling en Gooltre Caspers.
Ook is goedgevonden acte van indemniteijt te verleene aan Dirkje de Rooij ongehuijwde dogter oud
dertigh jaren naer Gornichem, voor de tijd van drie jaeren ende gepermitteert Gijsbert van Abeele ende
Gerret Tobbe als flesianen en bier verkopers en daer toe verleent de nodige actens.
Vergadering gehouden op den 17e Meij 1766, present schout en schepenen.
Is goedgevonden te compareren uijt deser geregten ende reek: der verpond: slands van Voorne nu
staende aen den schout Gallas. Teunis Captein ende Arij de Jongh schepenen
Ende op de reekening vant generale dijagie schot slants van Voorne: den schout Gallas; Pieter Keijser
ende Jan Wickham schepenen. Volgens voorige resolutie is mede goedgevonden Gerret Tobbe ende
Gijsbert van de Abeele de actens als flessiaen ende bierverkoper in handen van den schout hebben
afgelegt den eed daer toe staende.
De zetting van ’t brood is:
Het tarwe brood gebakken van beste tarwewegende drie ponden sal verkockt werden om 4 stuijvers 4
penningen.
Het roggen brood blijfft als vooren.
Een halve stuivers witte brood of twee witte broods koekjes sullen moeten wegen 7 looden.
Actum den 14e Junij 1766, en was getekend J. Boulin bode.
Vergadering gehouden op den 28e Augustus 1766, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Capteijn,
Arij de Jongh ende Pieter Keijser schepenen.
Is ten selve dage aangesteld tot kleijne kramer in zout en zeep Hermanus Duim.
Vergadering gehouden op den 11 September 1766, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Captein,
Arij de Jongh ende Pieter Keijser schepenen.
Is aen Johannes Hermanus Bruch gepermitteert om te mogen verkopen koffij en thee.
Vergadering gehouden op den 13e October 1766, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Captein,
Arij de Jongh ende Pieter Keijser schepenen.
Is aen Krijn van der Poel gepermitteert om te mogen verkopen koffij en thee.
De setting van ’t brood is:
Het tarwen brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuijvers
en 4 penningen.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekjes sullen moeten weegen 7 looden.
Actum den 10 October en was getekend J. Coulin bode.
Vergadering gehouden op den 24e October 1766, present schout ende schepenen, absent de Jongh.
Den schout heeft ter vergadering voor gedragen het versoek van den heere predicant Huijgens omme
volgens gebruijk de aanstaande drie winter maanden wederom te mogen prediken waer op
gedelibereert sijnde is goedgevonden sulks den selven te accorderen, aanvangh nemende met de eerste
Woensdag in November en continueerende ter expiratie van de maand Januarij 1767, lastende den
kerkm: naer gedane dienste den predicant Huijgens daar voor te betalen het oude tractement van
vijfftig guldens.
Vergadering gehouden op den 8e December 1766, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Leening
ende Wickham schepenen.
Wegens de klagte van den soldaat genaemt den soo genaemde Brunswijker onder de jujurie die gedaen
soude sijn door den mattroos van de Engelse, paquetboot John Spratling gehoort sijne geproduceerde
getuijgen sijnde Jan Edelbroek, en Gerret Kock.
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Jan Eedelbroek segt dat Jonh Spratling verscheidemalen jegens hem heeft gesegt dat den Brunwijker
was den dreff en anders geen mens.
De laestemael dat Spratling het gesegt heeft is geweest in de keuken van de heer Wickham en was
daer present Thomas Cock mattroos op de paquetboot van cap: Boffom.
Gerret Kock segt niets van Spratlin te hebben gehoort maar wel dat den Brunswijker komende in ’t
pakhuijs bij de heer Wickham aen Jan Edelbroek heeft gevraegt off hij niet gehoort hadde dat Jonh
Spratling gesegt hadde dat hij den dieff was voorn: Jan Edelbroek heeft gesegt van jae.
Vergadering gehouden op den 15 December 1766, present Gallas schout, Kapteijn, de Jongh, Keijser
en Leening schepenen.
Is ter vergadering ontboden Jonh Spratling over de jujurie welke hij soude gedaen hebben van den
soldaet sijnde den soo genaemde Brunswijker en hem sulks voorgehouden sijnde met de getuijgenis
van Jan Eedelbroek ontkende gem: te hebben gesegt en haer eenige wisseling vanwoorden heeft
voorn: John Spratling op ordre deses geregte den soldaet off soo genaemde Brunswijker present sijnde
verclaert voor soo verre hij hem kende voor een eerlijk man als wetende niets dien aengaande ten
sijnen nadele en betuijgende nogmaels sulks nooit te hebben gesegt off uijtgesproken.
Vergadering gehouden op den 27e December 1766, present schout en schepenen, absent Wickham.
Is aan William Wickham gepermitteert om te mogen verkopen koffij en thee en aan hem verleent een
nodige acte.
Vergadering gehouden op den 2e Februarij 1767, present schout en schepenen in omnibus absent de
Jongh.
Is door schepen Capteijn gedaen de reekening van de middelen inkomsten en uijtgave van den groten
armen deser plaetse voor den jaere 1766: bij slote van welke reekening hij aldaer schuldig is gebleven
de somme van f. 882-:-:. en dewijlen den tijd sijner administratie ende regering als armm: daer mede is
geexpireert soo werdt den selven bedankt voor sijne goede gedane reekening ende verantwoording als
mede voor alle moeitens. Sorge en directie die hij in desen heeft gedaen ende ten dienste van de arme
gehad ende verrigt en is tot armm: van gemelde arme in sijne plaetse gecommitteert ende aengesteld
den schepen Willem Leening welke wij daer mede hebben gefeliciteert, en aen wien is voldaen
overgegeven ende betaelt geworden ’t voorn: slod van reekening ter somme van f. 882-:-:. bekennende
der selven schepen en aengestelde armm: Leening sulks te hebben genoten ende ontfangen als mede ’t
ijsere geld kisie sleutel der arme bossen en papieren tot den arme specterende.
Ter vergadering gecompareert sijnde den loods Jan Bouwen welke te kennen gaff dat hij ’t schip de
Eleonara schipper Alexander Durkie hadde geadsisteert in den ijsgang met een ijssloep met ses man
ende het selve schuijt hadden gebragt in den haven van Hellevoetsluijs ende daer voor hadde bedonge
een somme van twaelff ducaten dog dat gemelde schipper Durkie sig nu onwilligh toonde de voorz:
somme te betalen is den selven ontboden ende gecompareert sijnde parthije ten wederzijde gehoort,
ende de sake geexamineert ende overwogen hebbende, hebben wij goedgevonden dat gem: schipper
Durkie voor de gedane diensten ende adsistentie den loods Jan Bouwen in naervolging van vele
meedre en andre schepen sal hebben te voldoen de geaccordeerde somme van twaelff ducaten, en dat
de oncosten van desen regtdagh ter somme van vijff guldens bij parthije ider voor de helfte sal worden
voldaen en dat schipper Durkie ten sijnen costen sal werden gelevert extract deses ’t zijne derchargie.
Nogh is ter vergadering gecompareert den loods Jacob Vermaas, welke te kennen gaff dat hij schipper
Jan Hendrick Minkes voerende ’t koff schip de Abraham en Nicolaes heeft bedient geadsisteert met
een ijssloep te hebben op en neergedreven behouden heeft gebragt in dese haven van Hellevoetsluijs,
en daar voor het gemelde schipper Mijnkes tot behoud van schip en lading was geaccordeert voor
twintigh ducaten maer dat voorn: schipper nu difficulteite maekten om die somme te voldoen ende
betalen, hebben wij den schipper Mijnkes doen ontbieden ende gecompareert sijnde hebben wij
parthije van wederzijde een ende andermaal gehoort die versogte onse devisie en ook geinformeert
sijnde dat even diergelijk scheepen welke int selve geval gelijke somme hebben betaeld ende het
accoord vrij en nodig is aengegaen ten dienste, behoud en berging van schip en ladingh hebben
goedgevonden dat gemelde schipper Mijnkes ingevolge vant selve accoord den loods Jacob Vermaas
voor de gedane adsistentie en dienste sal betalen de twintig ducaten, en in de costen van desen
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regtdagh ter somme van vijff guldens gecompenseert en sal des gerequireert werdende den schipper
Mijnkes ten sijnen costen gelevert werd extract uit dese.
Ook in nogh ter vergadering gecompareert den loods Jan int Veld te kennen gevende dat hij ’t schip de
Martije Hilkes schipper Anne Benois met desen ijgang hadde gebragt in dese haven van
Hellevoetsluijs met adsistentie van een ijssloep en manschappen en daer voor hadde bedonge
soodanigh een somme van twintig ducaten als schipper Jan Hendrick Mijnkes ter sake en dienste
voorz: was geaccordeert dogh dat gemelde schipper Benois sig nu onwilligh toonde en diffioulteerde
gemelde somme van penningen te voldoen ende betalen, hebben wij den selve schipper Anne Benois
voor ons doen citeren ten eijnde van dese sake te werden onderreght en gecompareert sijnde hebben
wij parthije haere belangen en wedersijdsche redenen gehoort en versogte onse decisie goedgevonden
dat gem: schipper Benois in naarvolginge van meer schepen als hebbende even gelijke dienste gehad
sal voldoen en betalen de voorz: somme van twintig ducaten, en sal de oncosten van desen regtdagh
ter somme van vijff gls ider voor de helft werden betaeld en schipper Anne Benois ’t sijne
verantwoording en costen des requiverende gegeven worden extract authentijcq.
Vergaderingh gehouden op den 30e Maart 1767, present schout en schepenen in omnibus.
Is door den schout ter vergadering gebragt ende voorgelesen dese volgende missive.
Edele agtb: heeren.
Mijn heeren.
Den staat mijner sake nootsaakt mijn en Ued: agtbare heeren bij dese te communiceeren ik na gedaane
conzultrattien bij de heeren regtsgeleerde en daar op bekoomen advis geen notairiale acte nodig
hebben tot het abandonneeren van mijn boedel ik bij dese deselve boedel stelle in handen en
volkomidispositie van U welEd: agtbaaren daar mede te handelen na genoegen, en over eenkomstig
regten en zodanige gevallen gebruijkelijk, en dat U welEd: agtbaaren een curator gelieven aan te
stellen na deszelfs volkoome dispozitie, na mijn en U welEd: agtb: gunste te hebben gerecommandeert
blijve ik met de uijterste vinertie (onderstond) Edele agbtbare heeren mijn heeren U welEd: agtbt:
onderdanigste en gehoorzaamste dienaar (en was getekent) Paul: van Zwijndregtt (ter zijde stond)
Amsterdam den 24e Maart 1767.
Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden, ende geresolveert, tot curateur in den gem: boedel van
Paulus van Zwijndregt aan te stellen den schout Gallas met last ende ordre aan den secretaris omme
daer toe op te stellen ende te vervaerdige de nodige acte.
Vergadering gehouden op den Meij 1767, present schout en schepenen.
Is goed gevonden te compareren uit desen geregten op de reek: der verpond: slands van Voorne nu
aenstaende.
Den schout Gallas. Teunis Captein ende Pieter Keijser schepenen.
Ende op de reekening vant generale dijkagie schot slands van Voorne, Den schot Gallas. Arij de Jongh
ende Jan Wickham schepenen.
De zetting van ’t brood.
Het tarwe brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om f. 4 stuijver
2 penn:
Het rogge brood blijff als vooren.
Een halve stuijvers witte brood off twee witte broods koekjes sullen moeten wegen 5 ½ looden.
Actum den 8e Junij 1767 en was getekend J. Coulin bode.
Vergaderingh gehouden op den 1ste Julij 1767, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser ende
Leening schepenen.
Is ten selven dage wederom wegens het octroij van de twee stuijvers per stoop brandewijnen ende
gedisstelleerde wateren dese plaetse competteerende voor den tijd van een geheel jaar ingaende dato
deses ende sullende expireren den laetste Junij 1768 als met de volgende grossiers:
Pieter Keijser geaccordeert, Krijn van der Poel geaccordeert voor drie penn: per stoop, Thomas Wood
geaccordeert over dese ende eene stuijver, Willem Jongejan geaccordeert per stoop comsumtie, Jan
Wickham geaccordeert, Willem Robregt geaccodeert ende Jan Holster.
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Ende met de volgende herbergiers int jaer te betalen alle halff jaren als: Cors Breetveld f 16, de wed:
Schilders f. 12, Pieter van Pelt f. 16, Jan van Pelt f. 38., Dirk Cleve f. 10-10, Hannah Wickham f 1010, ende Jonh Rolfe f.10-10, en Pieter Arkenbout f. 16.
De setting vant brood is:
Het tarwe brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om, f 5 stuijvers 4
penn:
Het roggen broot blijfft als vooren.
Een halve stuijvers witte brood off twee witte broods koekjes zullen moeten wegen f. 5 looden.
Actum den 5e Julij 1767 en was getekend J. Coulin bode.
Vergadering gehouden op den 15e Julij 1767, present Gallas schout, Capteijn, Keijser, ende Leening
schepenen.
Is ten dese dage aangesteld tot turffvolster in de plaats van de overledene Cornelia van der Burgh, den
persoon van Anthonij Muijsenbergh:
Vergaderingh gehouden op den 24e September, present schout en schepenen.
Is door den schout ingebragt de volgende missive.
Eventfeste vrome discrete den schout Gallas.
Wij hebbe kunne goedvinden uwe te continueeren tot schout ende secretaris vant Weergors en
Hellevoetsluijs.
Gelijk wij ook hebbe goedvinden tot schepenen vant Weergors ende Hellevoetsluijs omme aldaer regt
ende justitie te oeffenen en ’t geene te doen daer haer is toevertrouwt tot wederseggen aen te stellen.
Teunis Capteijn, Arij de Jongh, Pieter Keijser, Willem Leening ende Jan Wickham.
Nogh hebbe wij goedgevonden Pieter van Pelt als bode in sijne bedieninge te doen continueeren.
Gelastende uwe de voorz: personen te beeedigen te installeren ende te stellen inde possessie van hare
bedieninge als naar ouder gewoonte geschreven in Hellevoetsluijs den 24e September 1767, en blijve
onderstond uwe genege vriend en was getekent W.L.V. Wassenaer.
Vergadering gehouden op den October 1767, present schout ende schepenen.
Door Willem Robregt ende Hannah Browz egterlieden wonende alhier int logement van den Briell
haren boedel ende goederen ten behoeve van hare gemene crediteuren inde schuldenaers sijnde
geabandonneert volgens acte van repudiatie heden dat deses voor ons gepasseert, met versoek dat
schout ende geregten daar inne soude doen de nodige voorsieninge ende aanstellinge van curateurs,
waar op is goedgevonden ende geresolveert tot curateur aen te stellen den schout Jan Eduart Galles, en
den secretaris versogt daar toe te vervaardige de nodige acte.
Vergadering gehouden op den 24e October 1767, present schout ende schepenen.
Is ten deze dage acte verleent als herbergier bier wijn en brandewijn verkoper aen Pieter Arkenbout
insgelijks mede en ook coffij en thee verkoper aan Jacobus Visser.
Vergadering gehouden op den 20e November 1767, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser,
Leening, ende Wickman schepenen.
Is aangesteld tot bierverkopers en flessiaen Claes Moll, nog sijn mede aangesteld tot kleijne kramers in
zout ende zeep Chrisstoffel Offhuijs ende Alida Kluijt wed: Leendert de Ruijter.
Vergederingh gehouden op den 5e December 1767, present Gallas schout, Capteijn, ende Keijser
schepenen.
Hermanus Duijm door ons aangestelt sijnde tot voogd over de minderj: Pierre Schelvergem heeft voor
ons gedaan verantwoording sijner directie bij forme van lequidatie, en alsoo de overschietende gelde
niet minder waren dan f. o. waer voor gem: Duijm declareerde de voorn: minderj: niet verdre off
langer konde alimenteren hebben wij goedgevonden den selven Duijm van sijn voogdij met volkomen
approbatir van sijne gedane behandelingen te ontslaan met last en ordre omme de overschietende
penn: aan den diaconij arme deser plaetse over te geven met de verdre alimantatie en directie van de
minderj:.
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Vergadering gehouden op den 30e December 1767, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser
ende Leening schepenen, absent Wickham.
Ter vergadering gecompareert sijnde Aart Ouwerkerk welke ons voorbragt dat hij schipper Teunis
Janse van der Hoeve voor ende ’t schip de Vrouwe Sara hadde geadsisteert in den ijsgang met een
ijssloep en manschappen ent zelve schip wel en naer behoren heeft gebragt in dese haven van
Hellevoetsluijs voor het welk hij hadde bedongen de somme van drie en sestigh guldens tot
voldoening vant welke eenige difficateiten wierden gemaekt, waar op wij gemelde schipper hebben
ontboden en parthije wedersijds gehoort hebben wij goed gevonden en verstaan schipper van der
Hoeve te condenneren tot voldoening van de geaccordeerde gelde, ende kosten van desen regtdag,
sullende ook ’t sijnen costen en verantwoording gegeven werden extract deses.
Ende is ter vergadering gecompareert Jan Joor berigtende dat hij heeft binnen gebragt ende
geadsisteert door en in den ijsgang ’t schijnt de heerlijheid kuinder des schipper Cornelis Hommes met
een ijssloep en manschappen en het selve behoorlijk gebragt inde haven deses plaetse Hellevoetsluis
waar voor hij met den selve schipper hadde geaccordeert voor twee en seventig guldens int geheel dog
tot welke betalinge eenige difficulteite voorkwamen sijnde daar op gemelde schipper voor ons
geciteert, en naar parthije van weder sijde te hebben gehoort ende de sake overwogen is bij ons
goedgevonden den schipper te condemneren tot voldoeninge van de geaccordeerde somme als inde
costen van desen regtdagh sullende hem ten zijner dechargie werden gegeven extracte deses.
Vergaderingh gehouden op den 5e Januarij 1768, present Gallas schout, Capteijn, De jongh, Keijser,
Leening, ende Wickham schepenen.
Ter vergadering gecompareert sijnde Gerrit Schuermans welke te kennen gaff dat hij het schip de
Vreede schipper Harme Mulder heeft gebragt uit zee, geadsisteert door een ijssloep ende manschappen
in dese haven van Hellevoetsluijs voor welke dienste hij met den gemelde schipper was geaccordeert
voor vijff en seventigh guldens dog dat voorn: schipper nu eenige swarigheden maekte tot voldoening
van die bedonge gelde waer op den selven schipper ter vergadering is ontboden ende de parthije ten
wedersijde gehoort sijnde hebben wij naar vrijwillige overgifte den schipper Harme Mulder
gecondemneert tot voldoeningh van de geaccordeerde ende beloofde gelde als inde kosten van desen
regtdagh, en sal gemelde schipper werden gegeve ten sijne verantwoording ende costen copie deses.
Nog is ter vergadering binnen gestaen Cornelis Hoekwater welke versoght vonnis ter sake hij het schip
Dorpswoud ent schipper Beijntie Sibrants heeft geadsisteert in den ijsgang met ijssloepe en
manschappe en van buiten in gebragt inde haven deser plaetse Helevoetsluijs voor welke dienste hij
van gemelde schipper hadde bedongen f. 118 guldens maer dat schipper Beijntie Sibrands nu eenige
swarigheden maekte omme die gelde te voldoen en betalen, hebben wij voorn: schipper voor ons doen
citeren ende parthije over en wederover gehoort naer overgifte goedgevonden tot betalinge van de
geaccordeerde gelde den schipper te condemneeren als inde costen van desen regtdag, sullende copie
deses tot dechargie den schipper ’t sijnen costen werden gegeven.
Ende is meede nog ter vergadering gecompareert Anthonij Ruijs clagende dat schipper Maarten
Dijkhuijsen schipper op het schip Nooijt Volmaekt difficulteiten maakte omme te voldoen een somme
van f. 88-10-:. door hem bedongen omme het gemelde schip geadsisteert door een ijssloep en
manschappen door den ijsgang van buiten inte brengen in dese have van Hellevoetsluijs, hebben wij
gemelde schipper Dijkhuijsen voor ons geciteert, en naer parthije te hebben gehoort bij overgifte
goedgevonden ende verstaen den schipper te condenneeren tot betalinge van de geaccordeerde f. 8810-:. ende in de costen van desen regtdag en sal gemelde schipper ter sijne verantwoordinge werden
gegeven extract deses.
Vergadering gehouden op den 20e Januarij 1768, present schout ende schepenen in omnibus.
Ter vergadering binnen gestaen sijnde Christiaen Pieterse te kennen gevende dat hij als loods hadde
bedient ende met een ijssloep en meerdre manschappe heeft binnen de Goeree en vervolgens inde
haven deser plaetse Hellevoetsluijs door den ijsgang gebagt ’t schip de Eendragt schipper Dirk
Hendricks Bos voor welke dienste hij met den gemelde schipper was geaccordeert voor vijff en
seventig guldens Hollands, dog dat om sulks te voldoen den schipper eenige difficuteiten maekte,
hebben wij op sijn versoek den schipper Bos voor ons doen citeren ende parthije over en wederover
gehoort naer overgiffte van deselve goedgevonden den schipper te condemneren gelijk wij hem
condemneren bij dese tot betalinge van de geaccordeerde somme van vijff en seventig gls: als in de
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costen van desen regtdagh, en sal aen schipper Dirk Hendrick Bos ’t zijner verantwoording en costen
werden gegeven copie deses.
Vergaderingh gehouden op den 26e Januarij 1768, present den schout Gallas ent volle collegie van
schepenen.
In de vergadering binnen gestaen sijnde Pieter Arkenbout seggende ’t schip de Jonge Gerrit Cornelis
gevoert bij schipper Jan Berggraeff door den ijsgang te hebben geadsisteert met een ijssloep ende
manschappe ende het selve tot berging wel en naer behoren te hebben gebragt in dese have van
Hellevoetsluijs voor welke dienste hij met gemelde schipper Berggraeff was geaccordeert voor tien
ducaten ende twee guldens voor ijdre dagh welke hij int selve schip wegens de quarantaire soude
moeten sijnde geweest twee dagen dog dat tot voldoening van ’t zelve accord eenige difficuteiten voor
kwamen op alle welke saken wij hebben genomen de nodige informatien en naar overgiffte van
parthije goedgevonden ende verstaen den schipper Berggraeff te condemneren tot voldoening van de
geaccordeerde somme van thien ducaten en twee leghdagen tot twee guldens daegs als mede costen
van desen regtdagh, en sal gemelde schipper Berggraeff ter sijner dechargie gegeven werden copie
deses.
Ter vergadering is mede binnen gestaen Pieter van der Made te kennen gevende dat hij van dese rivier
door den ijsgangh met een ijssloep met manschappen hadde gebragt ’t schip Hedewigh Christiana
schipper Meijndert Gerrits in dese haven van Hellevoetsluijs ende met den selven schipper was
geaccordeert voor deselve gedane diensten voor thien ducaten, dog dat tot voldoeninge van selve
accord difficuteiten wierden gemaekt, en versogte daeromme onse directie hebben wij gemelde
schipper Gerrits voor ons doen citeren, ende gecompareert sijnde parthije gehoort hebbende, ende de
sake hebbende overgegeven hebben wij goedgevonden den schipper Gerrits te condemneren gelijk wij
hem condemneren bij dese tot voldoening van de geaccordeerde thien ducaten als inde costen van
desen regtdag, en sal gemelde schipper Meijnders Gerrtits zijner verantwoording werden gegeven
copie deses.
Ende is mede ter vergadering binnen gestaan Willem Franke te kennen gevende dat hij schipper
Hendrik Jansen wonende ’t paljoot d, Conradus met een ijssloep ende manschappe door den ijsgang
heeft geadsisteert. Ende van de Rhede van dese plaetse Hellevoetsluijs gebragt in de haven, dat hij met
den voorn; schipper Jansen voor die gedane adsistentie en hulpe was geaccordeert voor negen ducaten,
maar dat nu in de betalinge vant selve eenige difficuteiten voorkwamen, en daeromme versogte onse
decisie hebben wij gemelde schipper Hendrik Jansen voor ons ontboden ende gecompareert sijnde
parthije gehat ende geexamineert welke daer naer de sake overgave hebben wij goedgevonden den
schipper Jansen te condemneeren, tot voldoening ende betalinge van de geaccordeerde somme van
negen ducaten, mistgaders in de costen van desen regtdagh, en sal copie deses werden gegeven aen
den voorn: schipper zijner verantwoordinge.
Vergaderingh gehouden op dato ende corum als boven.
Nogh is ter vergadering binnen gestaen Pieter van Velp ons voordragende dat hij ’t schip de Juffrouw
Rixt Jansen gevoert bij schipper Hans Piers Vogelman door den ijsgangh heeft geadsisteert met een
ijssloep met manschappen ende van de rivier off Rheede gebragt in dese haven van Hellevoetsluijs
voor welke gedane dienste en de besorging hij met gemelde schipper Vogelman was geaccordeert daer
voor te betalen negen goude ducaten, dog tot welke betalinge nu voorkwamen eenige difficuteiten
hebben wij den schipper Hans Piers Vogelman voor ons doen citeren ende gecompareert sijnde
parthije tot weder sijde gehoort ende geexamineert hebbende, en naer overgifte deser sake hebben wij
goedgevonden den schipper Vogelman te condemneren gelijk wij hem condemneren bij dese tot
betalinge van de geaccordeerde negen ducaten, mitsgaders inde costen van desen regtdag en sal copie
deses ter verantwoordinge aen schipper Vogelman werden gegeven.
Vergadering gehouden op den 28e Maart 1768, present Jan Eduard Dallas schout, Teunis Kapteijn,
Arij de Jongh, Peter Keiser, Willem Leening ende John Wickham schepenen.
Schipper Teunis Franke ende Pieter Pereboom regtdag versogt hebbende, ende binnen gestaen sijnde
gaven te kennen dat sij met haere verdre compagjons hadde geaccordeert met cap: Joseph Parkins
voerende ’t schip The Union, omme het selve schip ende in hebbende lading welke vol water jegens
ende op de strant van Goeree was sittende van daer affte brengen inde have deser plaetse
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Hellevoetsluijs voor de somme van een duisent guldens off sulks niet door den geen gelt, dat sij naer
het aangegane accooord met vijff schuijten, schepen, ende verscheide manschappen naer het gemelde
schip waren toegevaren, en het selve naar veel moeitens parijkel ende gevaer op den 29 deser maant
Maert hebben gebragt in dese have ent ook van Hellevoetsluijs, en anders apparent int geheel soude
sijn verloren ende weg geweest, dog dat nu omtrent de betalinge van den geaccordeerde somme eenige
difficuteiten voorkwamen en versogte onse derisie hebben wij den voorn: captein Joseph Parkins voor
ons ontboden ende gecompareert sijnde voorgehouden off den selve ter sake voorz: op dier wijse niet
hadde aengegaen ende getroffen met gem: schippers Teunis Franke en Pieter Bereboom als verdre
compagjons soodanig een accoord omme sijn schip en inhebbende lading voor een duijsent guldens
off geen gelt van ’t strant van de Goeree aff te brengen in dese haven van Hellevoetsluijs, ende off
sulks niet wel en naarbehoren was geschiet en verrigt, verclarende den voorn: captein Parkins het selve
accoord onder de mediatie van onsen schout ende den heer Rolandus ten besten ende tot behout van
schip ende goederen te hebben gemaakt ende aengegaen en daer door het selve was geret ende
behouden, ende verder de parthije over ende weder gehoort hebbende, hebben wij goedgevonden den
capt: Joseph Parkins te condomneren tot betalinge van de geaccordeerde somme van een duijsent
guldens aen schipper Teunis Franke ende ende Pieter Bereboom als inde costen van desen regtdag en
sal aan voorn: capt: Perkins ’t zijner dechargie werde gegeven copie deses.
Vergadering gehouden op den 5e April 1768, present Gallas schout, Kapteijn, de Jong ende Keijser
schepenen.
Is ten dese dage goedgevonden aan Eppo Snepelse te accorderen aan acte als herbergier en tapper, als
mede het verkopen van tabacq.
Vergadering gehouden op den 6e Meij 1768, present Gallas schout, Capteijn, Keijser ende Leeningh
schepenen.
Is aan Leendert Vergaegen gepermitteert om te mogen verkopen koffij thee en tabacq en aan hem
verleent een nodige acte.
Vergadering gehouden op den 25e Meij 1768, present schout ende schepenen, absent de Jongh ende
Wickham.
Is goedgevonden te compareren uit desen geregten op de reekening der verpond: slands van Voorne nu
aenstaende: Den schout Gallas: Teunis Capteijn ende Pieter Keijser schepenen.
Ende op de reekeningh vant generale dijkagie schot slants van Voorne.: Den Schout Gallas: Pieter
Keijser ende Willem Leeningh schepenen.
Vergadering gehouden op den Julij 1768, present schout ende schepenen.
Is wegens het octroij van de twee stuijvers op de stoop brandewijnen en gedistelleerde wateren ten
behoeve van dese plaatse voor den tijd van een jaer expirerende ultimo Junij 1769 wederom met de
grossiers ende herbergiers Pieter Keijser, Krijn van der Poel, Thomas Wood, Willem Jongejan, Jan
Wickham, ende Jacobus Visser geaccodeert op den oude voeten namentlijk over drie penn: per stoop
ende ter consumtie eene stuijvert.
Ende met de verdre grossiers ende herbergiers mede voor den tijt van een geheel jaar expirerende als
vooren voor eene stuijver per stoop ’t geene door haer ter consumtie wert verkogt, ende drie penningen
per stoop over zee te betalen alle twee maenden.
Sijn actens van indemniteit verleent aan Adriana Capteijn naar Werkendam, ende Maria de Rooij naer
Kralingen.
Vergadering gehouden op den 26e November 1768, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser,
Leeningh ende Wickham schepenen van Hellevoetsluijs.
Jacob Regoor Stuerman ende ordinaris loots van de Maze en Goeree regtdag versogt hebbende, ende
binnen gestaen sijnde, gaff te kennen dat hij met adsistentie van de loosboten ende meerder lootsen het
schip de Anna Maria en Christina gevoert door captein Jens Rogge leggende jegenwoordig alhier int
dock, op den 15e deser maand November 1768, wanneer hij het selven buijten de Goeree in zee
hadden gecontreert sonder boei met verlies van ankers, van daer hebben gesleept gebragt ende binnen
geloost binnen de Goeree op de Rheede van Hellevoetsluijs, en van daar in deselve haven, voor welke
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was als voor het binnen sleepen adsisteren ende loosgelt vant gemelde schip in de Goeree de somme
van drie hondert gls: ende voor het gemelde schip van de Rheede te brengen in dese haven van
Hellevoetsluis de somme van een hondert guldens, waar op wij den voorn: capteijn Jans Rogge voor
ons hebben doen citeren, ende gecompareert sijnde wesende geadsisteert met den beeedigde Engelse
translateur Casparus Brinkman, ende defensie van den selven gehoort hebbende, hebben wij
goedgevonden gemelde captein Jens Rogge te condemneren tot betalinge van de voorz; geeijkte
somme van drie ende een hondert guldens aen den voorn: stuerman Jacob Regoor voor de gedane
diensten ende adsistentie vant gemelde schip de Anna Maria en Christina capteijn Jens Rogge gedaen
en bewesen ende de costen in dese gecompenseert en sal aen voorn: capt: Jens Rogge ’t zijnen
dechargie werden gegeven copie van dese.
Ende is mede uitcoop gedaan met Adam Troost voor dat geene hij van desen arme hadde genoten
wegens sijne alimentatie ende onderhoud waer van hem gegeven is acte.
Vergaderingh gehouden op den 10e December 1768, coram Jan Eduard Gallas schout en ’t volle
collegie van schepenen van Hellevoetsluis.
De heer Daniel Viergever in qualiteit als last ende porcuratie hebbende van Leendert Latouw, ende
Leendert Bakker stierlieden van twee Brouwershavense visch schuijten mitsgaders van de
gesamentlijke reders als matroosen van ende op deselve schuijten varende, extra ordinaris regtdag
versogt hebbende, ende gecompareert sijnde gaff den selve te kennen dat het gemelde twee visch
schuijten stierlieden en deselve manschappen, adsistentie was gedaan ende gegeven, aen het schip de
Anna Maria Christina gevoert bij capteijn Jens Rogge wanneer het selve op den 15e November deses
jaers 1768, was leggende sonder roer buijten de Goeree, en het selve hebben helpen salveren brengen
binnen de Goeree voornt: ende in dese have van Hellevoetsluijs, daar op wij captein Jens Rogge
hebben doen citeren ende voor ons gecompareert sijnde geadsisteert met den beeedigde Engelse
translateur Casparus Brinkman eijste voorn: heer Viergever in sijne qualiteit voor de gemelde dienste
ende adsistentie aen het voorn: schip gedaen ende bewesen de somme van f. 525 guldens, en naar
gehoort te hebben de mondelinge defentie daer jegens gedaen door den voorn: translateur Brinkman
voor ende wegens gemelde captein Jens Rogge ende naer overweging der sake hebben wij
goedgevonden den captein Jens Rogge te condemneren aen den heer Daniel Viergever in sijne
qualiteit voor de gedane dienste en adsistentie door de twee schuijten en manschappen aen sijn schip
gedaen ende bewesen te betalen de somme van drie hondert en veertig guldens ende de costen in dese
gecompenseert en sal aan captein Jens Rogge zijner dechargie copie deses werde gegeven. Actum dato
utsupra.
Vergaderingh gehouden op den 6e Februarij 1769, present Gallas schout, Capteijn, de Jongh, Keijser,
Leening, ende Wickham schepenen.
Door den schepen ende armm: Leening gedaen sijnde de reekening van den groten armen deser plaetse
voor den jaere seventien hondert agt en sestigh bij slote van welke reekening hij aldaer schuldig is
gebleven de somme van f. 863-0-4. ende den tijd sijner reekening van twee jaren geexpireert sijnde
hebben wij den selven armm: bedankt ende ontslagen gelijk wij hem sijn bedankende bij dese voor
sijne goede gedane reekening, administratie directie ende moeitens die hij in desen heeft gehad ende
gedaan, ende is bij ons in desselfs plaetse tot armm: van den groten armen aengestelt ende
gecommitteert den schpen Jan Wickham welke wij daar mede hebben gefeliciteert, ende aen den selve
aangestelde armm: Wickham voldaen ende betaelt geworden ’t voorn: slot van reekening ter somme
van f. 863-0-4 die bekende deselve te hebben genoten en ontfangen.
De setting van ’t brood is:
Het tarwebrood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om 4 stuijvers 12
penn:
Het rogge broodt blijft als vooren.
Een halve stuijvers witte broods of twee witte broods koekjes sullen moeten wegen 6 looden.
Actum den 23e Meij 1769 en was getekend W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 26e Meij 1769, present schout ende schepenen.
Is goedgevonden tot comp: op den aan staande grote reek: der verpond: te nomineren.
Jan Eduard Gallas schout. Teunis Capteijn ende Pieter Keijser schepenen.
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Ende op het generale dijkagie schots reekening:
Jan Eduard Gallas schout: Pieter Keijser ende Willem Leening schepenen.
Is mede in de twee vacerende sacke dragers plaatse gemaakt dese nominatie:
Jan Strackrias en, Pieter Overweel, Govert Polders en Arij Natris.
Ende inde vacerende meters plaatse deze nominatie:
Pieter van der Made en Arij van Noll.
Welke beijde nominatie per missive is overgesonden aen het collegie van de heeren bailluiw en
leenmannen van den lande van Voorne, welke bij missive ons hebben kennisse gegeven dat haar Edele
agtb: tot sakkedragers hebbeb geeligeert Jan Strackrisen, en Pieter Overweel en tot meter Pieter van
der Made, welke wij gestelt hebben in possissie van haer der bedieninge.
De setting van ’t broodt is:
Het tarwen brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om f. 4 st: 8
penn:
Het roggen broodt blijft als vooren.
Een halve stuivers witte brood of twee witte broods koekjes sullen moeten weegen 6 ½ looden.
Actum den 25e Julij 1769. Onderstondt door mij onder getekende geregtsbode der stad Brielle en was
getekent W.Roskam.
De setting van ’t broodt is:
Het tarwe brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkocht werden om 4 st: 4 penn:
Het roggen broodt blijft als vooren.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekjes sullen, moeten wegen 7 looden.
Actum den 5e Februarij 1770. Onderstondt en was getekent W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 5e Meij 1770, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Capteijn, Arij
de Jongh, Pieter Keijser ende Willem Leening schepenen van Hellevoetsluis.
In Consideratie genome sijnde dat in den geabandonneerde boedel van William Wickham ende
desselfs huijsvrouw Maria Godwin Rolse moest werde aengesteld hebben wij daar toe geauthoriseert
ende gequalificeert den schout Gallas met last, magt ende authoriteit als een curateurs naar regten is
compenterende behoorlijke verantwoordinge en is den secertaris versogt daer van te maken en geven
de nodige acte. Actum dato utsupra.
Gallas, Capteijn, Jongh, Keijser, Leening.
De setting van ’t broot is:
Hat tarwe broodt gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4. stuivers 8
penn:
Het roggen broodt blijft als vooren.
Een halve stuijvers witte broodt of twee witte broods koekjes sullen moeten wegen 6 ½ looden.
Actum den 22e October 1770, onderstondt door mij geregts bode en was getekent W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 22e October 1770, present Gallas schout, Capteijn, Keijser ende
Wickham schepenen.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen het versoek van de heer predicant Huijgens omme
volgens gebruijk de aanstaande drie winter maanden wederom te moogen prediken waerop
gedelibereert is goedgevonden ’t zelver aen den voorn: predicant Huijgens te accordeeren gelijk wij
het selve hem accordeeren bij dese.
Ook is goedgevonden te verleene een acte van indemniteijt aan Cornelis Lens oud een en twintigs
jaere naar de stadt Brielle.
Vergadering gehouden op den, present Jan Eduard Gallas schout, Teunis Capteijn, Arij de Jongh,
Pieter Keijser, Willem Leeningh ende Jan Wickham schepenen van Hellevoetsluis.
In consideratie genomen sijnde dat in den geabandonneerde boedel van Casper Herts ende desselfs
huijsvrouw Jacoba van der Linde bevorens wed: Johannis Rafel moest werde aengesteld een curateur
hebben wij daer toe geauthoriseert ende gequalificeert den schout Gallas met last magt ende
authoriteijt als een curateur naar regten is competteerende mits doende van sijne verrigtinge ende
administratie behoorlijk verantwoordinge en is den secretaris versogt hier van te maeken en geeven de
noodige acte. Actum dato utsupra
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Vergadering gehouden op den 20e Junij 1771, present schout ende schepenen.
Is acte van indemniteijt verleent aen Abraham van Pelt jongeman naer Steenbergen.
Vergadering gehouden op den Julij 1771, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Leening ende
Wickham schepenen.
Den schout heeft de vergadering gecommuniceert dat den hoog Ed: geb: heere baron van Wassenaer
tot Catwijk heeft gecontinueert tot wederseggens de schepen:
Arij de Jongh, Pieter Keijser, Willem Leening, Jan Wickham. Ende in plaetse van den schepen
Capteijn welke door sijn vertreck naar den Brielle als schepen heeft bedankt den persoon van Simon
Zwaen.
Hebbende de vier eerste personen gepersisteert bij den eed haar voorgehouden ende bij de aanvaarding
affgelegt, ende heeft den laeste gedaen den eed daer toe staende sijnde de zelve gestalt in possessie
van haere bedieninge als naar ouder gewoonte.
Vergedaring gehouden op den 20e Julij 1771, present Jan Eduard Gallas schout, Pieter Keijser, Willem
Leeningh ende Jan Wickham schepenen van Hellevoetsluijs.
In consideratie genome sijnde dat in den geabandonneerde boedel van John Rolfe weduwenaer en
boedelhouwer van Elcie Phillips moet werden aengesteld een curateur hebben wij daer toe
geauthoriseert ende gequalificeert den schout Gallas met last magt ende authoriteijt als een curateur
naer regten is competterende mits doen van sijne verrigtingen ende administratie behoorlijk
verantwoordine en is den secretaris versogt hier van te maeken en geven de noodige acte.
Actum dat utsupra.
De setting vant broodt is:
Het tarwe brood gebakken van beste tarwe weeginge drie ponden sal verkogt werden om 4 stuijvers 12
penn:
Het roggen brood weegende vier ponden sal verkogt werden om 4 stuijvers.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte brood koekjes sullen moeten weegen 5 looden.
Actum den 19e Augustus 1771, bij mij geregtsboode der stad Brielle afgesonden den 19e Augustus
1771, en was getekendt W. Roskam.
De setting vant brood is:
Het tarwe broodt gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuijver 4
penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee broods koekjes sullen moeten weegen 5 looden.
Actum den 19e Augustus 1771, bij mij geregts boode der stad Brielle afgesonden den 19e Augustus
1771, en was getekendt W. Roskam.
De setting van ’t brood is:
Het tarwe broodt gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers 4
penn:
Het roggen broodt wegende vier ponden sal verkogt werden om 4 stuijver 4 penn:
Een halve stuijvers witte broodt of twee witte broodt koekjes sullen moeten weegen 5 ½ looden.
Actum den 11e November 1771, bij mij geregts boode der stad Brielle afgesonden den 11e Novenber
1771, en was getekent W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 13e November 1771, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, leeningh
ende Zwaen schepenen.
Ordes voor Adolff Bongers als diener der justitie en nagtwaker te Hellevoetsluijs
Zal zig altoos moeten houden nugter en bequaam en tot de volgende diensten gereed bij dagen en bij
nagten en ieder een sonder onderscheijst ordentelijk en bescheijden bijegenen en teegens misbruijken
waarschouwen en vermaanen.
Zal als dienaar van de justitie goede agt geven op alle op alle delinquanten ende vagebonden en
deselve op de daad betrappende aanhouden en brengen ter kennisse van den schout deser plaetse
Hellevoetsluijs en voorts als het hem gelast word van weegens den heer bailliuw van den lande van
Voorne ofte door den selven stadhouder alle de linquanten en vagebonden apprehendeeren sonder
eenige waarschouwing of aansien en deselve brengen op s’heeren gevangenissen innen de stadt
Brielle.
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Zal altoos goede agt geeven op alle voorvallende delieten, crimineel, of civil om deselve soo ras die tot
sijn kennisse gekoomen sijn ten eersten, en sonder tijd versuijm aan te brengen bij den schout deeser
plaatse Hellevoetsluijs off den stadhouder van den heere bailliuw van den lande van Voorne.
Zal de justitie tot den uittersten tot altoos bedienen in alle getrouwigheijdt en gehoorsaamheijdt en
sonder eenige similatie tot het uitterste toe te beveelen van den heere bailliuw van den lande van
Voorne als desselfs dienaer van de justitie soo ook van den stadhouder van den lande van Voorne en
van de schout van Hellevoetsluijs observeeren en naakoomen en voorts alles te doen wat een getrouw
dienaer van de justitie behoort te doen en sulks niet naalaeten of lieff of om leed nog om giften nog
omgaaven.
Zal als nagtwaker alle nagten met een piek en klap door alle de straeten en steegen van Hellevoetsluijs
omgaan en naa het klappen overluijd roepen het uur beginnende met promi November van ider jaer en
eijndigende met primo Aprill volgende des s’nagts ten elf uure tot vier uur incluijs ofte soo veel
vroeger of later minder ofte meerder als bij schout en geregten sal werden goedgevonden en hem
geardonneert sal werde.
Zal bij die omgangen oplettend toesien op alle ongeregeltheijd die mogte voorkoomen en
insonderheijdt ook of er eenig brant of vreese van brant mogte sijn en int eerste ongeval ten eersten
met de klap verkeert allarm van brand slaan en alomme roepen en opwekken en int tweede geval de
menschen daer de brand gevreest konde worden ten eersten waarschouwen en vermaenen en voorts
alle ijver en trouwe hulpe doenen toe brengen het geen een bequaam nagtwaker verschuldigt is te doen
onder de beveelen van schout en geregten van deese plaetse Hellevoetsluijs.
Sal genieten:
Van ijdre lootsreijs volgens de ampliatie vant eerste articul vant de ordonnantien vant binne
loosmansgilde alhier in dato den 8e October 1771 ses stuijvers van ijdre beurt reijs op Rotterdam vijf
stuijvers vant inkome vant dorpsmiddel vijftig guldens s’jaers.
En nogh comform den omslag van ’t lantaern geld een hondert en vier guldens s’jaers ofte soo veel
minder en meerder als bij schout ende geregten sal werden goedgevonden.
En daer en booven nog een geregte vierde part van het geene hij met de andere dienaren van de justitie
van den heere bailliuw van den lande van Voorne bij het uijtbrengen van almanakkers des nieuwe
jaars en de fooijen van Paaschen Pinxteren Kermis etc: van de inwoonders van Hellevoetsluijs sal
colligeeren mits hij ook voor een vierde part in de oncosten van de aldaar uijt te deelene almanakken
sal dragen.
Behoudende schout en geregten aen sig omme deese instrutie te amplieeren vermedere en verbetere
naer haer welgevallen blijvende de mondelinge ordres als in deese geinsereert.
Deese ordre voorgeleesen en voorgehouden sijnde heeft denselven Adolff Bongers als dienaer en
nagtwaker voorgemeldt aangenomen en beswoore leggende tot bevestiging daar van soo waerlijk
helpe mij god almagtigh.
Vergedering gehouden op den 29e Januarij 1772, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Leening,
Wickham ende Zwaan schepenen.
Ter vergaderingh gecompareert sijnde Cornelis Pieterman ende Willem Vermaes dewelke te kennen
gave dat zij van en ontrent de Goerese haven met assistentie van een ijssloep en meerdre manschappen
vermits den ijsgang schipper Arij van Oosten met sijn schip van Goeree nog had geseten hebben
geloost en gebragt in dese have van Hellevoetsluis en dat wel en naer behoren voor welke adsistentie
en gedane diensten sij met gemelde schipper waren geaccordeert voor den thien ducaten, dog dat tot
betalinge van dien eenige difficuteiten wierde gemaakt en versogte onse defitie hebben wij gemelde
schipper Arij van Oosten ter vergadering ontboden en gecompareert sijnde, parthije gehoort ende de
sake hebbende geexamineert ende overwogen hebben wij goedgevonden den schipper van Oosten te
condemneren tot betalinge van de gemelde dertien ducaten als mede in de costen van desen regtdag, en
sal voorn: schipper werde gegeven copie deses omme te dienen daar ’t behoort.
Vergadering gehouden op den 4e Maert 1772, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Wickham ende
Zwaen schepenen.
Is goedgevonden met Anna Goedendorp uijtkoop te doen wegens het geene sij van desen arme hadde
genoten en alimentatie voor de somme van f. 6-6-: als mede haer te verleene acte van indemniteijt
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Vergadering gehouden op den 19e Maart 1772, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Wickham
ende Swaen schepenen.
Is goedgevonden met Cornelia Anna en Klara Goedendorp uijtcoop te doen voor dat geene sij van den
arme aen alimentatie hadde genoten voor drie silveren ducatons offte spectie van dien welke aen onse
armm: sijn voldaen ende betaeld geworden.
Nog is goedgevonden aen Dirk ende desselfs huijsvrouw Diewertie Bos acte van indemniteijt te
verleenen naer Overschie off elders voor den tijd van ses jaeren.
Is ook geaccordeert als coffij en thee verkoper Simon Meijer en dar toe verleent acte.
Vergadering gehouden op den 28e Aprill 1772, present schout en schepenen.
Den schout heeft gecommuniceert dat hij volgens ordre door sinjeur Teunis Capteijn heeft doen
examineeren ende visenteeren de kerke en thoorn deser plaetse dat het selve was bevonden van de
alderuijtterste nootsakelijkekheijd dat die worden gerepareert de goten gedeeltelijk vernieuwd en int
geheel voorsien met nieuw loot, den thoorn en kerke geverft als mede de pilare vant hek in betere staat
tot sluijting te werden gebragt, welke reparatie ende vernieuwing vant lood ten minste sonder bijvalle
soude komen te kosten over de duijsent guldens waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden de selve
reparatie als van de uitterste noodsakelijkheit sijnde desen somer en wel ten spoedigste te doen en door
dien gemelde kerke bij slote van reekening van den jaere 1771, op den 20e April 1772 gedaan door den
schout Gallas als kerkm: schuldig was f 508-1-4 en dus buijten staat tot het betalen van gemelde
reparatie is goedgevonden tot lasten van gemelde kerke te negotieeren vant wel Edele agtb: collegie
van de heeren bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne een somme van twaelff hondert
guldens jegens twee en een halff per cento jaarlijks aenvang nemende met den eersten Meij deses jaars
voor vier jaren en naar verloop van vier jaeren bij greijffinge offte afflosinge ses maende voor den
verschijndag te moeten waarschouwen, verder van de kerke het nodige houd ende loot in te kopen en
daer toe gequalificeert den schout Gallas den gemelde sinjeur Captein.
Is tot securiteit van de te negotieerdende gelde aen het collegie van de heeren bailliuw en leenmannen
slants van Voorne in pant der minne overgegeven de twee obligatie grood elff hondert guldens tot
lasten vant gemeneland van Holland ende West Vriesland ten comptoire der stad Brielle dese kerke in
eijgendom toebehorende
Verder heeft den schout voorgedragen dat hem door den heere luitenant collonel Kahoen
commanderende het tweede battillion schotte van den heere generael major Gordon alhier in
guarnisoen leggende, sijnde van de gerefermeerde religie, was versogt gebruijk van de kerk omme
daar inne door haren predicant bij het regiment behorende des Zondaegs voor middaegs naar den
godsdienst van elff uure tot een uuren te mogen preeken, is sulks geaccordeert, ende aen den predicant
Huijgens daar van gegeve behoorlijke kennisse.
Is mede aen Jan Carel Bouwman staande te komen wonen int logement van den Brille alhier
geaccordeert een acte van herbergier en tappers.
De setting van brood is:
Het tarwe brood gebakke van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers.
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 4 stuijvers.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekjes zullen moeten wegen 5 looden.
Actum den 27e April 1772 bij mij geregtsbode der stad Brielle afgesonden den April 1772 en was
getekent W. Roskam.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken vant beste tarwe wegende drie ponden sall verkogt werden om 5 stuij 4 penn:
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuijvers 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte brood koekies zullen moeten wegen 5 looden.
Actum den 27 Julij bij mij geregtsboden der stad Brielle den Julij 1772 en was getekent. W. Roskam.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken vant beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuij 8 penn.
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stui 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekjes zullen moeten wegen 5 looden.
Actum den 5e October 1772 afgesonden door mij geregst bode der stadt Brielle, en was getekent W.
Roskam.
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Vergadering gehouden op den 16e April 1773, present Jan Eduard Gallas schout, Arij de Jongh,
Willem Leening, Jan Wickham ende Simon Zwaan schepenen.
Den schout heeft berigt dat den kerkenraad deses plaatse nu wel geintentioneert waren voor de helfte
uijt den diaconije arme te contribueeren inde alimentatie en onderhoud van Jacobus Maxwel minder
jarige naargelaten zoontie van William Maxwel weduwenaer van Anna----soldaat onder het tweede
battallion, schotte van den heere generael major Gordon inde comp: van den heer capt: Douglas alhier
als doen in guarnisoen sijnde mits dat door desen gereghten aan den kerekenraad weder gegeven acte
van non prejuditie in ’t geval van de wed: kinderen van Jan Huijbers mede soldaat int gemelde
battalion en comp: en non consequentie in het toekomende.
Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden ende verstaan aan de gemelde kerkenraad ten dien
eijnde te geven dese volgende acte van non prejuditie ende non consequentie mits dat voorn:
kerkenraad bij resolutie off acte sig verbinden tot de helfte der alimentatie van den bevorens gemelde
Jacobus Maxwel.
Schout ende schepenen als administrateurs van den groten arme verklare bij dese ten behoeve van de
kerkenraad deser plaetse dat de het contribueeren voor de helfte, in de alimentatie en onderhoud van
den meergemelde Jacobus Maxwel uijt de kasse der diaconie armen hun niet sal prejudiceeren in de
procedures inde paralelle saek hangende voor den Edele hove van Holland in S’ Hage en van non
consequentie in het toe komende te formeren uijt dese alimentatie.
Den schout heeft mede gecommuniceert dat hij naer vele moeiten nu in weinige dagen int sekere was
geinformeert dat den gemelde jongen Jacobus Maxwel van s’moeders zijde te Mijnsherenlandt heeft
wonen een oom soude zijn een schipper, welke volgens berigt bij leven van de vader van de gemelde
jongen wel geinclineert geweest den selven in alimentatie naer sig te nemen.
Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden den kerkenraad door dese daar van kennisse te geven en
sig daar op nader te informeren omme was het doenlijk de beijde armen van de verdere costen en
alimentatie van gemelde jongen Jacobus Maxwel te ontlasten.
En is goedgevonden aan die van den kerkenraat te geven copie deser resolutie en acte, Actum dato
utsupra.
Gallas, Jongh, Leening, Wickham, Zwaan.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuij 4 penn:
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werde om 3 stuij 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekjes zulle moeten wegen 5 ½ loode.
Actum den 18e April 1773 afgesonden bij mij geregtsbode der stad Brielle den 19e April 1773 en was
getekent W. Roskam.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuij 8. penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werde om 4 stuijvers.
Een halve stuijvers witte brood ofte twee witte broods koekjes sullen moeyen wegen 5 looden.
Actum den 27e Junij 1773 afgesonden bij mij geregtsboode der stad Brielle den 28e Junij 1773 en was
getekend W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 28e Junij 1773, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, en Zwaen
schepenen.
Sijnde door den schout Gallas als gaderm: der verpond: gedaen de reekening der ord: verpond: 1772
bij slote van welke reekening hij aldaer te boven is gekomen de somme van f- ende is goedgevonden ’t
slot deses als mede die der rekening der extra ordinaris verpond: 1770 gedaan op den – sijnde de
somme f- te brengen inde aenstaande dorpsreekening deser jaere 1772 gelijk den dorpsm: gelast ende
gequalificeert wert bij dese en waer bij dan de voorz: twee slote der reekeningen werde gedood ende te
niet gedaen bij dese.
Vergadering gehouden op den 14e September 1773, present Gallas schout, de Jongh, Keijser,
Wickham, ende Zwaen schepenen.
Ter vergadering sijnde gecompareert Jan Orinus in huijwelijk hebbende Lena Bormeester welke te
kennen gaff dat sijn vrouws moeder Maria Pieters Noordijk weduwe
Bormeester, welke
door hem eenige jaren is gealimenteert geworden nu over weijnige dagen is overleden en op een
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menagieus wijs ’t lijk heeft doen begraven, dat deselve sijne vrouws moeder heeft naergelaten eenige
weijnige meubelaire goederen welke hij geintentioneert was publicq te doen verkopen tot betalinge
van de dood ende begraefenis kosten, dog dat hij sulks niet wel konde doen uijt vreese dat deselve
sijne moeder somtijts soude weesen belast met andre en meerder schulden en daar omme aan ons
versogte authorisatie.
Waar op gedelibereert sijnde is naar alvorens te sijn geinformeert van den toestand des boedels om
desselfs geringheid goedgevonden gemelde boedel door den bode te laten verkopen, en gemelde Jan
Orinus gequalificeert te ontfangen de gelde daar van geprovenieert omme daar mede te voldoen en
betalen de dood schulden en begravenis kosten als andre soo er die kwamen op te doen voor soo verre
die gelde toereijkend sullen werden bevonden, sonder dat de gemelde Jan Orinus Nomine Uxoris
verder off anders gehouden sal sijn mits dat hij wanneer sulks gerequireert wert met solemnele eede
sal hebben te verklaren dat hij offte sijnens wetens geen goederen van de naar latenschap van de
gemelde sijne overledenen vrouwsmoeder Maria Pieters Noordijk wed: Borremeester ter quader
trouwe heeft agter gehouden versweegen, verkogt off veralieeneert sal copie deses aen den gemelde
Jan Orunis werde gegeven.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van ’t beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuij 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 8 penn:
Een halve stuijvers witte brood ofte twee witte broods koekies sullen moeten wegen 5 looden.
Actum den 28e November 1773 afgesonden bij mij geregtsbode der stad Brielle den 29e November
1773 en was getekent W. Roskam.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken van ’t beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers.
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood ofte twee wittebrood koekjes sullen moeten wegen 5 ½ looden.
Actum den 12e Februarij 1774 en was getekend W. Roskam.
Vergadeering gehouden op den 30e Julij 1774, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Leeningh,
Wickham ende Zwaan schepenen.
In agting genomen sijnde dat haar Edele grood mog: de heeren staten van Holland, ende Westvriesland
bij hoogst denselver publicatie van den 1ste October 1773 hebben gelieven goed te vinden en
geordonneert omme de voortreffelijkens nieuwe psalm berijmminge aan den openbaeren godsdienst
toe te weijden en in de gerefomeerde kerke deser provintie, ter meeder bevordenring en uijtbreijding
van godes eer en stigtinge der kerk gemeentens, met uijtsluijting van alle andere bereijminge, op de
predik stoelen, als meede in de gestoeltens van de magistranten, kerkenraden, en andre publicque
amptenaeren mitsgaders, in de schoolen te doen gebruijken ingevolge van welke hogen order schout,
ende geregten, deser plaatse op Zondag voormiddag den 7e van de aanstaande maant Augustus de
gemelde voortreffekije nieuwe psalm berijminge in dese kerke sullen doen introduceeren, in die hope
dat deese gemeenten en ingesetene sig wel bereijdwillig sullen tonen omme de losselijken ordre van
den souvereijn te obedieeren om sig in tusschen of soo dra doenlijk van de nieuwe stigtelijke en seer
prijs waerdige psalm berijmming een igelijk naer sijn welgevallen te voorsien en waer toe wij schout,
op geregten deese gemeente en ingeseetens op het alter vriendelijkste sijn versoekende ten eijnde
omme met niet alleen te voldoen aan de goede will en ordre van haer Ed: grood mog: maer int
besondert omme met eenparige herten goder tot eere het hoog loffelijk nieuwe psalm gesang sullen
mogen toebrengen, en is verder geresolveert omme dese resolutie van de predikstoel te laten
denuncleren.
Vergaderingh gehouden op den 11e November 1774, present Gallas schout, de Jongh, Keijser,
Leening, Wickham ende Zwaen schepenen.
Den schout heeft ter vergadering gebragt dat hij als secretaris was versogt ten huijse van Liberta van
Es weduwe en boedelhouster van Joh Janssen tot het passeren van een acte van voogdie dog dat hij de
gemelde weduwe in soo een slegte omstandigheit had gevonden dat het niet wel doenlijk was sulks te
kunnen verrigten gelijk gem: weduwe daer daer op in weijnig tijds was komen te overlijden, hebbende
hij schout uit de mond van de stervende weduwe kunnen begrijpen dat haer intentie was omme tot
voogden over haere minderjarige kinderen te hebben de heer Jacobus Rolandus en mon: Anthonij
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Ruijs, dat ook eve naer het overlijden gemelde heer Rolandus en Ruijs aen hem schout hadde
gedeclareert dat sij wel geintentioneert waren om de last en moeitens van de voogdie over de minderj:
kinderen van wijlen de wed: Joh Janssen op haer te willen nemen, sonder nogtans wegens het
aanvaerde des boedels voor haer personen te werden geprejudiceert, waer op gedelibereert sijnde, is
goedgevonden naer dat alle de leden sig in desen hadde geextuseert tot voogden over de naergelatene
minderj: kinderen van Liberta van Es weduwe en boedelhoudster van Joh Janssen aan te stellen ente
committeren de gemelde heer Jacobus Rolandus, en mon: Anthonij Ruijs qualificeerende deselve
omme den boedel van de voorn: weduwe Joh Janssen te adireeren het lijk op een goede manageuse
wijze ter aarde te doen bestellen, de goederen soo roerende als onroerende naer dat deselve behoorlijk
sulle sijn geinventariseert publicq te doen verkopen deselve aan de kopers in eijgendom te
transporteren ende over te dragen off wel bij voorkomende swaere schulden des boedels die te kunnen
en mogen abandonneren mitsgaders met verdre last magt en authoriteit als voogden over de voorn:
minderjarige naergelatene kinderen van de gemelde wed: Joh Janssen sijn competterende selve met de
magt van affamptie en surrogatie blijvende egter de voorn: voogd off voogden gehouden omme van
haere directie en administratie voor ons te doen behoorlijke verantwoording en is naer resumptie
goedgevonden van deese te verleenen copie dienden tot acte van authorisatie en voogdie.
Is mede goedgevonden door dien met primo deser maand de verpagting van de schippers bell aen de
bode van Pelt was geexpireert, deselve aen gem: van Pelt wederom te accordeere voor ses volgende
jaren met betaelende 20 gld jaarlijks voor den groten armen.
Vergadering gehouden op den 13e Januarij 1775, present Gallas schout, de Jongh, Keijser, Leening,
Wickham en Zwaen schepenen.
Door mons: Duim en van Renne gedaen afrekening voor de minderj: kinderen van Baltus en Gerret
Schuermans in hare qualiteit als voogden over deselve minderj: kinderen als mede erfgenamen van
wijlen Maertie Schuermans huijsvrouw van Christiaen Pieters ’t welk is geapprobeert, ende
goedgevonden den somme van f. 212-8-: deselve minderj: kinderen als de meerderj: Pieternella
Schuermans mede met de voorn: minderj: kinderen van den alimenteert te consigneren in handen van
den armm: en schepen Zwaan soo als agter den inventaris des gemelde boedels, bij de verreking
gesloten en getekent is gemeld geworden, en welke invents: en verrekening mede is overgegeven in
handen van den armm: Swaan en is verder goedgevonden dat den secretaris aen de voorz: voogden sal
besorgen behoorlijke acte van voldoening ende dechargie.
Vergadering gehouden op den 11e April 1775, present schout en schepenen.
Den schout heeft na de regtdag van Reinhard contra D Huijgens was affgelopen voor gedragen hoe of
desen geregten waren geintentioneert ontrent de armm: plaets van onsen groten armen de wijlen
schepen Swaen als hebbende sijn twee jaren uitgedient absoluut wilde ontslagen sijn, en wel bijsonder
om dat den schepen Keijser welke op den laeste vergadering bij een parige stemmen tot armm: was
gecommitteert, en sig als nog (doordien de finantie en arme in een slegte toestand ware) bleev
weijgere de armm: plaets te amplectere waer op den schout gemelde schepen Keijser versogt sig een
weijnig uit de vergadering te willen absentere en geschiet sijnde is eenparig geresolveert den gem:
schepen te constringere tot het amplectere van de armm: plaets met protest van alle kosten en schade
hier opvallende ende den arme er door soude moge komen te lijden, is den voorn: schepen Keiser
wederom ter vergadering versogt en gecompareert sijnde het geresolveerde voor gehouden heeft de
voorn: Keiser de armm: plaets aengenome waar mede den selve is gefelisiteert, ende aen hem
overgegeve twee transporte tot laste van de oostind: compagnie ter kamer Rotterdam van Cornelis
Schuermans en Jan Huibert.
Ook is geresolveert omme sing: Arij Captein in den Brielle, welke nog onder speciael verbant vant
arme huijs in lasten van desen arme is hebbende een capitael van f. 400 guldens te versoeke omme nog
f. 300 gls off wel bij imand daer toe genegen en in staet sijnde te negorieeren op een tweede
hijpotheecq vant arme huijs, en borgtogt van ons schout ende schepen, ende is den armm: Keijser met
comunicatie van den schout daer toe gelast geauthoriseert en gequalificeert bij en door dese.
Nog is geresolveert door dien ’t octroij van haer Edele grood mog: wegens de halve stuijver per ton
turf ten behoeve van desen arme nu binnen eenige tijd stont te expirere te versoeken continiuatie
vandien, als mede door dien desen arme in soo een slegte toe stand was dat als schoon met de
continuatie vant octroij was optinerende den gem: arme egter niet konde substiteere, te versoeke omme
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te mogen hebben van ider sak aardappele welke alhier werde affgescheept bij de sak verkogt gelevert
en ter marckt gebragt een stuijver en drie penningen per stoop brandewijnen en gedistelleerde wateren
met welke commissie is belast onsen schout Gallas geadsisteert soo sulks sal convenieeren.
Ende is mede geresolveert bij (absentie een der schepen Keijser) omme ‘t proces hangende
litespendent voor den Edele Hove van Holland, wegens den groten en diaconij arme over den inhoud
vant contract tusschen gemelde armens in den jaere 1649 gepasseert te posseren, ende is den schout
Gallas daer toe geadsisteert als bove wel expresselijk versogt gelast ende geauthoriseert.
Ook is acte van indemniteit verleent aen Pieter Bood na Rotterdam, ende acte van admissie aan Gerret
Brekelmans als spekverkoper.
Aldus gedaan geresolveert, ende gearresteert bij resumptie en 19e April 1775.
Gallas schout 1775, de Jongh, Keijser, Leening, Wickham, Zwaan.
Vergadering gehouden op den 22e Meij 1775, present schout ende schepenen.
Voor het overlijden van Pieter Overweel geweest sijnde meter en sakke drager is komen te vaceren
gemaekt een nominatie als:
Tot Meter:
Tot sakke drager:
Klaas Rijke.
Johannes Braem.
en
en
Jan Lens.
Adolf Bongers
Vergadering gehouden op den 27e Meij 1775, present Gallas schout, Keijser, Leening, Wickham,
Zwaan schepenen.
Door de schout Gallas volgens speciale last van Anthonij Wassenaer ende Maria Bood bij de
porcuratie door deselve gepasseert voor den notaris Cornelis van der Lorij getuijgen op den 20e deser
maent Meij 1775 binnen de stad Rotterdam, den boedel en goederen van de gemelde Anthonij
Cornelis Wassenaer en Maria Boot bij behoorlijke acte van hede dato gepasseert ten behoore van de
gemene crediteure hebbende geabandonneert met versoek dat door ons de nodige voorsieninge en
aenstelling van curateurs in den gemelde boedel soudewerden gedaan hebben en wij bij dese
aengestelt gecommitteert onsen schout Gallas ende heer Hendrik Kruijne notaris te Brielle tot
curateurs in den selve boedel met sodanige volkomen last magt en authoriteit als curateurs sijn
competterendeen deselve kan werde gegeven met restructie van aen ons schepenen te doen behoorlijke
verantwoordinge reekening bewijs en reliquatie extract deses dienende sijn tot acte van aanstellinge en
gemelde curateurs.
Aldus gedaan, gearresteert en gecommitteert dato uts oirconde getekent.
Keijser, Leening Wickham, Zwaan.
Vergadering gehouden op den 2e junij 1775, present schout ende schepenen.
Is geresolveert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris sullen vaceren op de grote reek:
der verpond: en ’t generale dijkagie slot slands van Voorne in Junij 1775 en is daartoe gecommitteert:
Jan Eduard Gallas schout:
Arij de Jongh en Simon Zwaan schepenen.
Op de reek: van ’t generale dijkagie schot:
Pieter Keijser en Jan Wickham.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuij 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werde om 3 stuij 12 penn:
Een halve stuijvers witte broot of twee witte broods koekjes sal verkogt werden moeten wegen 5
looden.
Actum den 3e Junij 1775 afgesonden bij mij geregts bode den 5e Junij 1775 en was get: W. Roskam.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers.
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 8 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sulle moeten wegen 5 ½ looden.
Actum den 18e September 1775 den selven dito afgesonden was get: W. Roskam.
De setting van t brood is:
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Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 12 penn;
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 8 penn:
Een halve stuyijvers witte brood ofte twee witte brood koekjes sullen nmoeten wegen 6 looden.
Actum den 21e October 1775 afgesonden bij mij geregtsbode der stad Brielle en 23e October 1775 (en
was get:) W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 21e November 1775, present Gallas schout, de Jongh, Keijser,
Wickham, ende Zwaan schepenen.
Als wanneer is voorgehouden de commissie door den hoog Edele heer van Wassenaer als bailliuw
slands van Voorne waer bij denselven heeft aangestelt Pieter Adriaen Steenwijk Gallas als substituit
secretaris en is denselven daar meede gefeliciteert.
Vergadering gehouden op den 5e Februarij 1776, present Gallas schout, Keijser, Wickham, ende
Zwaan schepenen.
Is door den gaerderm: Gallas gedaan de reekening der extra ord: verpond: 1773 bij slote van welke
reek: hij aldaer is te boven gekomen de somme van f. 159-1-0. Zegge f. 159-1-0.
Is meede acte van indemniteijt verleent aan Anthonia Mookhoek dogtertje van Arij Mookhoek en
Jannetje van Beck naer de stad Brielle.
Nog is geresolveert omme de wed: Arij Vermeer als karreman te laten continueeren.
Vergadering gehouden op den 23e Februarij 1776, present schout ent volle collegie van schepenen.
Den schout heeft voorgedragen dat door ’t onlangs overlijden van Dirk van Westerop de helfte van
den boedel welke hij in gemeenschap heeft beseten met desselfs huisvrouw nu wed: Anna --- bij
mancuement van dessendente is komen te vervallen aan sijne erfgenamen abintestato dog welke
erfgenamen int geheel onbekent waren, en de nalatenschap van seer weijnig of geen belang sijnde
omme de kosten van advertentie in de couranten te kunnen doen, dewijl na begravenis kosten
huijshuer en verdre schulden nietwes kan of sal overschieten, is geresolveert en goedgevonden de
weduwe Dirk van Westerop te qualificeeren tot het adieere van die nalatenschap deselve int geheel of
ten deele te mogen verkoopen omme daar van te voldoen en betalen alle soodanige schulden van de
begravenis huijshuer etc: als den selven boedel is belast en de quitantie van betalinge op ordre van den
schout aan hem te verlenen.
Is bij interpretatie van ‘t 14e articul van de instructie van den schoolm: ontrent het opluijden van de
klocke en gods dienst goedgevonden dat op Sondag of tijdt wanneer sheren heijlig avontmael is
gebruijkt als meede op den biddag gemelde klocke moeten worden geluijt immediaet soo als de clock
twee uuren heeft geslagen met last aan den schoolm: om er sig na te gedragen en den voorsanger om
daen van aan den predicant kennisse te geven.
Den kerkm: geeft kennisse dat hij genootsaakt is geworden door dien na dikwerff presentatie vant
verkoopen er vacante stoelen in dese kerke geen koopers sigh komen op te doen maer wel gebruijk van
soodanige stoelen werd gemaekt, deselve met een hoed plankje te voorsien, om het sitten te beletten en
aan te duide dat die stoelen vacant en te koop sijn.
Gemelde kerkm: heeft gerapporteert dat den boode van Pelt hem dikwerff heeft gecommuniceert dat
de kerke kleden welke op de kist ter begraving van lijken werde geemploijeert sodanig slegt en out
waren dat er onvermijdelijk een nieuw kleed diende te werden ingekogt, waer op gedelibereert sijnde
is goedgevonden door dien de financie er kerke onmagtig is, aan de kerk present te doen een nieuw
swart lijck kleed, en den dorpsm: gelast soo dra doenlijk en best conrenieerende ’t zelve in te koopen,
als meede dat voort gebruijk van dien sal moeten werden betaalt vier guldens.
Is op requeste van Christiaen Reijnhart contra D Huijgens goedgevonden alvorens finalijk, te
disponeren copie derselve request te stellen in handen van Ggem: D Huijgens tot berigt van dilaij en
wel voor of op Donderdag aanstaande omme als dan finalijk te disponeren soo als bevonden sal
werden te behooren.
Is meede goedgevonden omme dew: Lodewijk Hoffman te accorderen omme leerlingen int onderwijs
vant breijden te mogen houden aan de west zijde van de haven.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 8 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden 3 stuij 8 penn:
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Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten wegen 6 ½ looden. Actum
den 2e Maart 1776 afgesonden bij mij geregtsboode der stad Brielle den 4e Maert 1776 en was
getekend W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 12e Maart 1776, present Gallas schout, Keijser, Leening, Wickham,
ende Zwaan schepenen.
Is door den kerkm: Gallas gedaan de reek: der kerke middelen ende inkomsten voor den jare 1775 bij
slote van reek: hij aldaer is te bove gekomen de somme van f. 720-3-0.
Vergadering gehouden op den 14e Maart 1776, present Gallas schout, Leening, Wickham, ende Zwaan
schepenen.
Is acte van indemniteijt verleent aan Neeltie van Renne huisvrouw van Christiaan de Groot en hare
twee kinderen naer den Brielle.
Vergadering gehouden op den 15e Meij 1776, present schout ende schepenen, absent de Jongh.
Door de dood van Dirk Appels is komen te vaceeren een sakkedragers plaats, en is een nominatie
gemaakt en het selve ter electie aan bailliuw en leenmannen gesonden als Adolf Bongers en Onne
Pieters.
Vergadering gehouden op den 17 Meij 1776, present Gallas schout, Leening, en Wickham schepenen.
Is met heeren commissarissen uijt den geregte van Middelharnis, geaccordeert en geconmunieert
wegens den afslag van de visch volgens octroij van haar Ed: gr: mog: ten behoeve van deese plaatse,
verleent, en is ’t regt vant voorn: octroij aan de geregte van Middelharnis ingaande den 11 e September
1777 tot den eijnde vant octroij gecedeert jaarlijks voor f. 275 guldens voorts ingevolge het contract
waer toe in deese wert gerefereert.
Vergadering gehouden op den 25e Meij 1776, present schout en alle de schepenen.
Is geresolveert wie van schepenen beneffens den schout vaceeren op de groote reek: en daer toe
gecommitteert, in Junij 1776.
op de reek: der verpond: slands van Voorne, Jan Eduard Gallas.
Arij de Jongh en Pieter Keijser schepenen.
Op de reek: vant generale dijkagie schot, Jan Eduard Gallas schout.
Willem Leening en Jan Wickham schepenen.
Nog is acte verleend als koffij en thee verkooper aan Hendrik Weers.
Vergadering gehouden op den 23e Junij 1776, present Gallas schout, Keijser en Wickham schepenen.
Is acte van indemniteijt verleent aan Lena de Ruijter staande out te worden agt en 20 jaren, naer
Rotterdam.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken van het beste tarwe, wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werde om 3 stuij 8 penn:
Een halve stuijvers witte brood ofte twee witte broods koekies sullen moeten wegen 7 looden.
Actum den 7e Julij 1776 afgesonden bij mij geregts boode der stad Brielle, den 8e Julij 1776,
onderstond en was getekent W. Roskam.
Vergadering gehouden op den ---- Augustus 1776, present Gallas schout, Keijser, Wickham, ende
Zwaen schepenen van Hellevoetsluis.
Is aen Eduard Gallas verleent acte als coffij en thee verkooper, en daer van gegeven de nodige acte.
Vergadering gehouden op den 9e September 1776, present Gallas schout, de Jongh, ende Keijser
schepenen.
Aan Willem Haasjager is verleent om in de Rotterdamse beurt in schippers gilde te mogen smakken
mits betalende vijff en twintig guldens ten behoeven van den grote arme, soo nogtans dat die schipper
voor welke hij in de voorz: beurt sal varen moet instaan voor alle schaaden en verliesen hoegenaamt
welke door hem aan die goederen welke hij soude geladen hebben worden toegebragt.
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Vergadering gehouden op den 15e October 1776, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Keijser
ende Leeningh schepenen van Hellevoetsluis.
In consideratie genomen sijnde dat in den geabandonneerde boedell van Simon Zwaan ende desselfs
huijsvrouw Catharina Hageman volgens acte van repudiatie op heden voor ons gepasseert moest
werden aangestelt een ofte meer curateurs hebben wij daer tot geauthoriseert ende gequalificeert den
secretaris Steenwijk Gallas, en heer Hendrik Kruijne notaris en procureur te Brielle, met last magt
ende authoriteit als curateurs naer regten sijn competterende mits doende van haere verrigtinge ende
administratie aan ons behoorlijke verantwoording, rekeningh bewijs ende reliqua en sal extract deeses
dienende sijn tot acte van aanstelling er gemelde curateurs.
Aldus gedaan gearresteert en gecommitteert dato uts en ten oirconde getekent
Vergadering gehouden op den 25e October 1776, present Gallas schout, de Jongh, ende Keijser
schepenen van Hellevoetsluijs.
Is ten voorz: dage naaer dat ons uijt de attestatie van examen gedaan in de stad Brielle als bij bekomen
berigten van Maria Anna Picaree derselver aangestelt als vroetvrouw deeses plaatse in plaats van
Hendrina Dijkman wed: Picaree met de surverance vant tractement en emolumenten, en heeft deselve
den eet daer toe afgelegt. En haer gegeven deese volgende commissie.
Schout ende schepenen van de Fortresse Hellevoetsluijs vertrouwende op de nuttigheijt ende
bequaemheijt van Maria Anna Picaree hebbe op vertoning van atstatie er examen gedaen ende
gegeven door de heer stads doctor Fauvaricq ende de stads voetvrouw Adriana de Maas, beide binnen
de stadt Brielle aangestelt als vroetvrouw deeser plaatse met de surnivance bij overlijden van de vroet
vrouw Hendrina Dijkman wed: Picaree vant tractement en emsumenten soodanig deselve wed: als
vroet vrouw is trekkende, sullende sij sig gedragen na de instructie gemaakt sijnde off nog gemaakt
werdende en is desen tot ons kennelijk wederseggen actum in onse vergadering den 25e October 1776,
present Jan Eduard Gallas schout, de Jongh, ende Keijser schepenen (ondersdt) mij secretaris (en was
get) P. A. Steenwijk Gallas ter sijde stond dato deeses heeft bovengem: vroet vrouw den eed affgelegt
in handen van voorn: heeren schout ende schepenen mij secretaris, (en was getekend) P. A. Steenwijk
Gallas.
Vergadering gehouden op den 10e December 1776, present Gallas schout, de Jongh, Keijser ende
Wickham schepenen.
Den schout heeft de vergadering gecommuniceert dat den hoog Ed: gebore heere W. L. Baron van
Wassenaer heeft aangestelt tot wederseggen de schepens:
Arij de Jongh, Pieter Keijser, Jan Wickham, Hermanus Duijm. Pieter Bruch.
Hebbende de drie eerste personen gepersisteert bij den eed haer voorgehouden en bij de aanvaerding
afgelegd ende de twee laaste gedaan den eed daer toestaande sijnde deselve als naer ouder gewoonte
gestelt in possessie van haere bedieninge.
Is ten selve dagen tot kruijder in plaats van Anthonij van Muijsenberg aangestelt Jan Braam.
Nog is tot turf volster meede in plaats van Anthonij van Muijsenberg aangestelt de wed: Goedendorp.
Vergadering gehouden op den 28 December 1776, present de heer Gallas schout, ent volle collegie van
schepenen.
Als wanneer door den schepen en armm: Keijser is gedaan de reek: der arme middelen voor den jare
1775 waer bij denselven nog is schuldig gebleven f. 72-2-10 blijvende aant slot van de vorige reek:
van monz: Simon Zwaan waer toe ten deese wert gerefereert nog debet: f. 463-2-8.
Vergadering gehouden op den thienden Januarij 1777, present de heeren Gallas schout, de Jongh,
Keijser, Duijm ende Bruch schepenen.
Is door den gaerderm: Gallas gedaan de reek: der extra vord: verpond: 1774, waer bij denselven was te
bove gekomen de somme van f. 34-11-0.
En is meede uijtkoop gedaan van ’t geene sij van dese arme hadde genoten, met Arianus Hoffman mits
betalende ten behoeve van deese arme twee silveren ducations, en met Gerrit Vermeulen mits
betalende eene ducaton, als meede nog met Martinus Koper voor soo verre ons betreft (mits dat den
kerkenraed meede sulks goedvind) voor eene ducaton. En sal haer door den arm: desselvs werden
gegeven behoorlijk affschrift.
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Vergadering gehouden op den 7e Februarij 1777, present de heeren Gallas schout ent volle collegie
van schepenen.
Is door den kerkm: Gallas gedaan de reek: van de kerke middelen voor den jare 1776, waer bij
denselve te bove gekomen is de somme van f. 806-15-12.
Vergadering gehouden op den 24e Februarij 1777, present schout en schepenen, absent Wickham.
Is aan Jan van Pelt de jonge geaccordeert om in sijn vader plaatse te mogen fungeren als broodt bakker
alhier mits doende den eed daer toe staande.
Vergadering gehouden op den sevenden Maart 1777, present schout ende schepenen.
Den schepen en armm: Keijser gedaan hebbende de rekening van den groten armen voor den jaere
1776 bij slote van welke reek: hij schuldig is gebleven de somme van f. 287-13-6, sijnde beholpen het
geen den arme nog debet is aant slod van de reek: van den armm: Zwaan ter somme van f. 463-2-8. En
door dien sijn twee jarige reek: als armm: nu is geexpireert, soo is denselven bedankt voor sijn
moeijtens en directie, met den armen gehadt. En met eenparigheijt van stemmen in desselfs plaats
verhoren dese schepen Hermanus Duijm. En is denselven daer meede gefeliciteert en overgegeven het
voorn: slod van reekening de somme van f. 287-13-6 als meede nog f. 63-10-0, competterende aan
Hannis en Dirk van den Bergh. En nog eenige andere papiere en sleutels
Is nog acte van indemniteijt verleent aan Bredita van Santen wed: van Gijn.
Vergadering gehouden op den 8e Aprill 1777, present de heeren Gallas schout, de Jongh ende Duijm
schepenen.
Door den schout en thesaurier Gallas is gedaan de dorps reekening voor den jaare 1776. En is
denselven aldaer schuldig gebleven de somme van f. 774-0-8.
Vergadering gehouden op den 2e Meij 1777, present de heeren schout ende schepenen van
Hellevoetsluijs.
Door den schout is aan de vergadering voorgedraegen dat de condemnatie versogt op het verbaell
tusschen den kerkenraed deses plaatse ende Christoffell Reijnhart nom: ucco gepasseert op den 22 e
Februarij deses jaers 1777 door dese geregten was gehouden in advis, om redenen dat het voorz:
gepasseerde verbaell seer ten preejuditie van den arme sijnde die door den kerkenraed geadminicitreert
wert, en den voorz: kerkenraed veel voordeeliger vonnis van deese geregten hadde geobtineert. En te
meer of den voorz: kerkenraed wel bevoegd sijnde op haer eijge authoriteijt om doodanig proces te
entamerren., Waerop geresolveert sijnde is goedtgevonden, om over ’t verleenen van de voorz:
condemnatie als meede hoe ver de authoriteijt van den voorz: kerkenraed op deese verdere gevallen is
strekkende met een ofte twee regts geleerde te advisseren. En is daer toe gecommitteert den schout
ende subs: secretaris: geadsisteert soo sulks best sal convenieeren.
Nog is aan Anthonij Verhagen gepermitteert te moogen vaeren int schippers gilde en Rotterdamse
beurt, mits betalende vijf en twintig guldens ten behoeve van den groote arme deser plaatse.
Aldus gedaen ende geresolveert, en ten oirconde deese getekend.
Vergadering gehouden op den twaelfden Meij 1777, present de heeren Gallas schout ende alle de
schepenen.
Door de dood van Antonia Kinae is komen te vaceeren een turf tonster plaats soo is een nominatie
gemaakt en ’t selve ter ellectie aan ’t wel Edele en agtb: collegie van baiiliuw ende leenmannen
gesonden als;
De wed: Willen Franken en Maria Moll.
En is geresolveert wie van schepenen beneffens den schout soude vaceeren op de groote reek; der
verpond: s’lands van Voorne, en generale dijkagie schot in junij 1777. En is daer toe gecommitteert op
de groote reek:
Jan Eduard Gallas schout:
Jan Wickham en Pieter Bruch schepenen.
En op de generale dijkagie schot: Jan Eduard Gallas schout:
Hermanus Duijm en Pieter Bruch schepenen.
De setting van ’t brood is:
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Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 4 penn:
Een halve stuivers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten wegen 7 looden.
Actum den 7e Junij 1777. affgesonden den 9e Junij 1777 door mij geregts boode der stad Brielle en
was getekend W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 14e Junij 1777, present de heeren Gallas schout, Keijser, Wickham,
ende Duijm schepenen van Hellevoetsluis.
Is aan den apothecar van Krimpen geaccordeert alhier te mogen fungeren mits brengende bewijs van
geaene exame en acte van indemniteijt en onder deese expresse bepaling en verschering van niets
inwendig binnen deese plaatse te pratiseren.
Is acte van indemniteijt verleent aan Dirk Koeleman naer Rotterdam.
Nog is geleden de missive van bailliuw en leenmannen s’lands van Voorne waer bij deselven hebben
aangestelt de wed: W. Franken, tot turftonster
Vergadering gehouden op den 9e Julij 1777, present de heeren Gallas schout, Keijser, Wickham, ende
Duijm schepenen.
Is aan Maria Hoffman geaccordeert haer uijtkoop vant geene sij van deese armen hadde genooten voor
eene ducaton, en haer door den armm: Duijm gegeven de nodige afschrift.
Nog is goedtgevonden, om de kokers van de boomen staande op het pleijn voor de kerk te laten
afdoen.
Vergadering gehouden op den 21e Julij 1777, present de heeren Gallas schout, Keijser ende Wickham
schepenen.
Door de voorn: schout ende schepenen is bij de bakkers gewoogen het brood, en bevonden, redelijk te
sijn, en is aan deselve wel scherpelijk geinsturiceert om goed brood te bakken, sullende bij
manquement van dien in de boeten werden gecondemneert, en het brood geconfieceert.
De setting van ’t brood is:
Het tarwe brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 8 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten wegen 7 looden.
Actum den 4e Augustus 1777 affgesonden bij mij geregts boode der stad Brielle(en was getekent) W.
Roskam.
Vergadering gehouden op den 25e Julij 1777, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Keijser,
Wickham, ende Duijm schepenen van Hellevoetsluijs.
Den schout heeft de vergadering gecommuniceert, dat over eenige tijd deesen geregten aan den
kerkenraed hadde voorgeslaegen tot wegneming vant proces ongedicideert hangende voor den Edele
Hove van Holland omme ’t contract van den jare 1649 en rees verdere onstaane questien tusschen
deesen geregten en voorn: kerkenraad, waer over ’t proces is ontslaen, te stellen in handen van twee
neutrale regts geleerde, en sig te willen onderwerpen aan de decisie en uijt spraeck van deselven
soodanig sulks mogte sijn dog dat den voorn: kerkenraed bij meerderheijd van stemmen hadt kunnen
goedt vinden deselve propositie, van de kant te wijsen. En of niet noodsakelijk soude sijn sig
deswegens te addresseren aan den Ed: Hove voorn: Waerop gedelibereert is goedgevonden omme op
de best convenabelste wijs sig aan den voorn: Hove te addresseren om was ’t doenlijk door
saletpellatie van voorn: heeren van den Hove der kerkenraad te constringeren tot het accepteren van de
voorz: gedaane presentatie.
Nog heeft den gem: schout voorgedraegen dat over eenige tijdt, alhier ter plaatse den godsdienst den
geheelen Zondag had still gestaan, en dat sulks is contrarieerdende met de placcaten van den lande ten
dien opsigte geemaneert, waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan, bij vervolg
wanneer sulks door deese geregten soude werden gehoort den predicant Huijgens te versoeken en voor
soo veel (des noods) te gelasten, van sorge te moeten dragen dat den godsdienst ten minste eens wert
verrigt en hem kennis te geven dat sal werden geordenneert de klokken op de gewoone tijden te laten
opluijden..
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Nog is gerisenteert en gewoogen het brood, der respecture bakkers en bevonden in een seer goede
staat. en is het selve aan de bakkers aangesegt om daer meede te continueeren.
Aldus gedaan ende gearresteert op dato uts, en ten oirconde getekent.
Vergadering gehouden op den 20e September 1777, present de heeren Gallas schout, en ’t volle
collegie van schepenen.
Is na dat de regtdag van Phs: Franken Ca: Jan Karel Bouwman was afgeloopen uijtkoop geaccordeert
aan Arij Hoffman, mits betalende f. 6-6-0 aan hem daer van door den arm: Duijm gegeven quitantie.
En is meede acte als coffij en thee verkoper verleent aan Johan Frederik Engelfroet.
Nog is acte als herbergier verleent aan William Mariot.
Vergadering gehouden op den 7e October 1777, present de heeren Gallad schout, Wickham, en Duijm
schepenen.
Door dien de karre vrouw Lena Jooste Klerk wed: Arij Vermeer, sig in een twee huwelijk willende
begeven, aan dese geregten versogt hebbende, om en voorz: functie te mogen continueeren is sulks,
mits op haar naam, aan deselve geaccordeert.
Vergadering gehouden op den 12e November 1777, present de heeren Gallas schout, de Jong en Duijm
schepenen van Hellevoetsluijs.
Is ten versoeke van de wel Ed: heer Mr: --- Steenis secretaris in S’ Hage getaxeert het lant int
Weergors groot 8 gemeten 72 ½ roeden, en het selve getaxeert op de somme van ses en dertig guldens
per gemet bedraagt same twee hondert ses en negentig guldens en veertien stuijvers, en daer van
gegeven de nodige acte van taxatie
Vergadering gehouden op den 19e November 1777, present de heeren Gallas schout, de Jongh,
Wickham, Duijm, ende Bruch schepenen.
Den schout heeft ter vergadering ingebragt dat den heer predicant Huijgens, hem had berigt dat bij den
kerkenraed deser plaatse was geqouteert de propositie door deesen Ed: agtb: gerechten aan haar eerw:
gedaen om tot afseijding van processe en tot evitatie van differende preek van tijd tot tijd quame te
resulteren over de discreperende senlimenten en justenue er articuls vant accord tusschen den grooten
en diaconie armens alhier van dato den vijfden Februarij 1649 ’t selve te stellen ter arbitragie van twee
heeren regts geleerde off sodanige persoonen als bij deesen Ed: agtb: geregten of eerw: kerkenraed
daer toe wert een soude kunnen goedvinden te verkiesen. En is na deliberatie goetgevonden tot het
executeren deeses te authoriseren en te qualificeeren den gem: schout, den secretaris Steenwijk Gallas,
ende den schepen en armm: Duijm, met volle last magt ende authoriteijt er nodig soude mogen sijn
met recommandatie om den intrest deeser arme soo veel te behartige als doenlijk en oirbaer sal werden
bevonden.
Actum dato uts:
Gallas, Jongh, Wickham, Duijm Bruch, mij pres: secretaris Steenwijk Gallas.
Vergadering gehouden op den 15e December 1777, present schout ende schepenen, absent Keijser.
Is gelesen en gedisponeert op ’t volgende request;
Aan den Edelen en agtbaren geregte van Hellevoetsluijs.
Geven reverentelijk te kennen Debora van der Singel, weduwe van Abraham Huijgens wonende te
Medikhuisen ende Aagjef van der Singel, huisvrouw van Willem van Noortwijk met den voorn:
haeren man geadsisteert en door hem tot het schenen deses gequalificeerrt wonende binnen de stad
Delft.
Dat de oirgenele supplianten sijn de eenige zusters en erfgenamen abintestato van wijlen Martijntie
van der Singell, in leven weduwe van Lambrecht van der Hout op den sevenden December 1777
laastleeden tot Hellevoetsluis voorn: overleeden, als hebbende deselver Martijntie van der Singel
weduwe van der Hout, geen verdere broeders of zusters, off broeders of zusters kinderen, welke haer
abintestato soude kunnen succederen nagelaten.
Dogh dat de suppli: als geen volkomen kennis sig hebbende van een staat des boedels van wijlen
meergegem: haere zuster, en bedugt sijnde dat deselve welligt met meerder schulden mogeten sijn
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beswaart, als het import van dien sal komen te bedraagen niet hebben kunnen resolveeren om
denzelven boedel te adiceren maer veel eer te rade sijn geworden, omme den voorz: boedell ten
behoeve van de resp: credieteuren van wijlen meer gedagte haere zuster te repudieeren zoo als zij
verclaeren denzelven boedel ten behoeven als vooren te repudieeren.
En vermits vervolgens in den voorn: gerepudieerden boedell een curator behoord te werden aangestelt
ten eijnde denzelven boedel tot behoorlijkke lequiditeijt zoude kunnen werden gebragt.
Zoo keeren de suppli: sig eerbiedig tot UEd: achtb: onder daniglijk versoekende dat UEd: achtb: in
den meergem: boedell een bequaem persoon tot curator gelieven aan te stellen, omme denselven ad
opus jus stabentuem te benificeeren. En daar van te verleenen acte in communi forma (onderstont) ’t
welk doende etc: (en was getekend) Debora van der Singel, weduwe A. Huijgens, Aagje van der
Singel en Willem van Noortwijk.
Waar op gedelibeert sijnde is goedgevonden in den voorz: gerepudieerden boedel tot curator aan te
stellen den secretaris Steenwijk Gallas, met last omme van deese te maeken de noodige acte.
Is ten voorz; dage gepermitteert ende verleent acte als kleijne brandewijn verkooper ingevolde haar
Ed: grood mog: publicatie van dato den 5e October 1773 aan Thasuerus Dolk
Vergadering gehouden op den 7e Januarij 1778, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Wickham,
ende Duijm schepenen.
Is aan den bidder ter begravernisse Simon Zwaan vermits sijn zwakte en slegte lichaams gesteltheijt
geaccordeert, om sijne ondermeester tot bidder ter begravenisse te moge gebruiken.
De setting vant brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 8 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 3 stuij:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 7 looden.
Actum den 10e Januarij 1778, affgesonden bij mij geregtsboode der stad Brielle den 12e Januarij 1778
(en was getekent) W. Roskam.
Vergadering gehouden op den 17e Februarij 1778, present de heeren schout en schepenen.
Door de schepen en armm: Duijm is gedaan de rekening van de arme middelen. En inkomsten, voor
den jaare 1777 bij slote derselver hij schuldig is gebleeven de somme van f. 512-5-8. En is denselver
voor de goede gedaene rekening bedankt, en door dien ’t self na soo veel was monterende soo is
goedgevonden, op de propositie van den schout, de ord: kosten van de rekening door den armm:
Zwaan, voor den jare 1773 en 1774 gedaan. Welke als dan niet gevalideert sijnde, ter somme van f. 88
gls uijt dit slot te betaalen gelijk sulks den armm: gelast is te doen en in de naast volgende rekening sal
werden geleden.
Nog is geleesen onderhands, seecker contract tusschen de heeren Willem Huijgens ende Jacobus
Rolandus als bij ons aangestelt sijnde tot voogden over de minderj: kinderen van Teunis Verhagen in
huwelijk geproccreert bij wijlen Maria Wassenaer, als meede legitime erffgenaemen van Wijlen
haeren groot moeder Maria Ruijsvoet wed: Anthonij Wassenaer, ter eenre ende Jan Wassenaer als
geinstitueerde erffgenaem volgens besloten testament van gem: Maria Ruijsvoet van dato den elfden
Augustus 1777, ter andere zijde over de legetime erffenis van voorn: drie minderj: kinderen voor
welke den comparant ter anderen zijde tot voldoening derselver sal passeren ten overstaan van ons een
obligatie van vier hondert guldens, onder overgifte van de willige condemnatie en jegens den intrest
van drie en een halff percento vant hondert int jaar en in den tijd van twee jaare en eene somma ’t
voorz: capitael sullende affleggen als meede op ’t tekenen vant selve contract tot present voor voorn:
drie minderj: kinderen betalende ses goude ducaten of spectie van dien. Op alle welke pointen voorn:
voogden onse approbatie ware versoekende. waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden ’t selve tot
op de naast volgende vergadering in deliberatie te houden.
Aldus gedaen geresolveert ende gearresteert op dato uts.
Vergadering gehouden op den 23e Februarij 1778, present Gallas schout, Keijser, Wickham, en Duijm
schepenen van Hellevoetsluijs.
Nadat gedelibereert sijnde over verleene van approbatie op ’t contract op de laast leeden vergadering
en deliberatie gehouden sijnde is sulks voor soo veel de minderj: sijnde coneernerende, geapprobeert
gelijk het selve wort geapprobeert bij deese.
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Vergadering gehouden op den 6e Maart 1778, present Gallas schout, de Jongh, en Duijm schepenen.
Is op de oude en voorgaende conditie en gewoontens, besteed aan Johannes Lens ’t cureren der arme
persoonen en kinderen voor den tijd van een geheel jaar ingaande met den sestienden deeses maant
Maart 1778, voor de somme van een en dertig guldens.
Vergadering gehouden op den 19e Maart 1778, present schout ende schepenen, absent Keijser.
Den schout heeft aan de vergaderingh voorgedraegen eerstelijk dat aan hem door Dirk Leve was
versogt geworden, of deese geregten beliefde te permitteren, dat seeker vrouws persoon, welke onder
het guarnisoen thans leggende ter deeser plaatse is behorende en door wijlen sijne zoon Simon Leve
was beswangert geworden (onder behoorlijke borgtogt van gem: Dirk leve, ende desselvs huijsvrouw
alhier sig met er woon mogten onthouden, dog op ’t selve gedelibereert sijnde en in consideratie
gebragt, dat sulks niet anders dan eijndelijk tot lasten deser armen souden moeten komen en de
borgtogt niet sufficant sijnde, is het voorz: versoek van de hand geweesen met order dat voorz: vrouws
persoon met het guarnisoen moet vertrekken of wel sig van deese plaatse absenteren, en is sulks door
de boode haar aangesegt geworden.
Ende is nog voorgedraegen ’t versoek van Geertruij Roll wonende te Rotterdam omme te moogen
hebben acte van indemniteijt waar op meede gedelibereert sijnde goetgevonden is dat dewijl voorn:
Geertruij Roll, reets seer lange jaeren van deese plaatse is affgeweest, en wel te meer daar deselve nu
bijna vijf jaren in een tweede huwelijk heeft begeven, en met er woon gedurende dien tijd van deesen
plaatse aff geweest, en dus int geheel ongehouden omme voorz: acte van indemniteijt te verleenen, soo
is haer versoek hier ontrent ontsegt.
Laasteklijk is acte van indemniteijt verleent aan Mighiel deRuijter, oud agt en twintig jaren, na
Sommelsdijk.
Vergadering gehouden op den 6e April 1778, present schout ende schepenen.
Op de gepresenteerde requeste van William Mariot gedelibereert sijnde is goedgevonden denselven te
admitteren in plaatse van de wed: Jan Kelder tot kleijne kramer in zout en zeep ende daer van aan hem
te verleene de noodige acte.
Den schout heeft aan desen geregten gecommuniceert dat hij door den secretaris hadde doen
ontwerpen een amplacatie reglement omme te diepen tot beeter order van de schippers ent schippers
gilde binnen deese plaatse. En het selve voorgelesen sijnde is bij ons geapprobeert en daer van een den
commissaris gegeven copie, sijnde van inhout als ’t volgt:
Ampliatie reglement off ordonnantie voort schippers gilde alhier te Hellevoetsluijs soo in de
Rotterdamsche beurt als anders.
(1.).De schipper van de schuijt welke de beurt off reijs gewonnen heevt, een ander set schipper
stellende die int gilde is (buijten welke het aan niemand gepermitteert is) sal voor den soodanige
gestelde schipper in allen gevallen hoegenaamt moeten instaan, ende verantwoordelijk sijn en blijve
behoudende egter het regt van den eersten schipper jegens soodanige gestelde set schipper om de
geledene schaden op hem te herhale soodanig hij in regten sal komen goet te vinden.
(2.). De schipper die aan de bell de reijs off beurte op Rotterdam gewonen heevt sal deselve in persoon
als schipper moeten volbrengen sonder daer toe een andere schipper off set schipper te mogen stellen
als met voorkennisse en goedt vinden van onsen schout, op poene van voor ses weeken tijt te werden
gesuspendeetrt van de bell en sullende schippers in haare beurt off reijs soo veel hun doenlijk sal sijn
moeten emploieeren goede bequaame knegts en sorge draagen dat de passagiers en andere eenige
goederen, gelde, off brieven bestellende off affhalende met alle redelijke bescheijdenheijt werde
behandelt op soodanigen peene als bij deese geregten na omstandighede van zake sal werdn
goedgevonden ook wel sorge draegen dat bij haer arrirvement de gelde en brieve ten spoedigsten
secuer worden bestelt ende de goederen komen op te lossen soodra tijt en gelegentheijt sulks moet
permittert op poene als vooren.
(3.). De schipper of schipper sullen niet vermogen eenige vragt gelde van imand meerder te vorderen
en ontfangen als bij de voorige respective ordonnantien in, en buiten de beurs is gesteld geworden op
een boete van ses guldens en wert den commissaris deeses gilde wel expresselijk geordonneert om
daer jegens soo veel mogelijk sijnde sorge te draegen en sulks ter sijner kenisse komende aan den
schout off secretaris daar van advententie te doen, blijvende de reijse en goederen welke in de
ordonnantien soo in als buiten de beurt niet sijn gemeld in sijn geheel en sal na de meeste oude
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gebruiken en gewoontens moeten werrden geschikt en geregaleert en soo de schippers sig beswaert
vinde door de geringheijt der vragt lonen soo in als buijten de Rotterdamse beurt kunnen sig daer over
addresseeren aan deesen geregten omme daer inne soodanige veranderingen of bepalingen te maeken
als bij gem: geregten sal werden goedt gevonden wanneer een reijs aan de bell wert bestelt waar
werden schipper die soodanigen reijze heevt gewinnen moet accorderen en het accoort niet kunnende
treffen sal den commissaris sig daar op bij den geene die het smakken heevt geordonneert, moeten
informeeren, en den schipper afvragen of hij de reijs voor dat gelt niet wil aanvaerden, soo neen, op
dat de soodanige persoon of passagiers egter mogen werden gerijvt, andernael de bell luijden (mits
daar door werdende betaalt) tot het bekome van een andere schipper of schippers voor het gebode geld
of wel nader accoord waer toe den commissaris sijn goede directie sal moeten aanwenden.
(4.). Soo wanneer een schipper met goedvinden een vragt van passagiers en goederen aan imand
kwaemen over te geven buijten deese gilde sal in die tijt (dat in redelijk heijt tot soo een reijs noodig
is) niet vermogen te smakken.
Blijvende verder de ordonnantien van den 15e September 1763 als alle andere sijn geheel lastende de
schippers en schuijtenvoerders deselve promptelijk na te komen en observeren reserveren de geregten
aan sig de interpretatie van deese en andere.
Aldus gedaen gerenoveert ende geamplieert op den 6e Aprill 1778 coram.
Jan Eduard Gallas schout, Arij de Jongh, Pieter Keijser, Jan Wickham, Hermanus Duijm, ende Pieter
Bruch, schepenen van Hellevoetsluijs (onderstond) Mij pres: secr5etaris (was getekend) P. A.
Steenwijk Gallas.
Is ten voorz: dage aan Christoffel Reijnhart gepermitteert, (sonder eenige minste consequentie) omme
het riool van sijn huijs uit komende op het kerkhoff te laaten repareren.
Vergadering gehouden op den laasten Junij 1778, present de heeren Gallas schout, Keijser, Dickham,
ende Bruch schepenen.
Den schout heeft de vergadering voor gedragebn dat het seer noodig ende dienstig soude sijn om wast
mogelijk voor dese plaatse te doen arresteren, een nieuwe keur en ordonnantie tot verbetering en
conserratie van een wel gestelde politie, en tot evitatie van ongelukken, en andere differenten waar op
gedelibereert sijnde, is sulks gegouteert en tot het executeren van dien versogt ende gelast, den schout,
de schepen Keijser en Wickham, en den secretaris met last ende magt omme daar inne te handelen als
ten meesten nutte voor deese plaatse tot te rade sal werden.
En is goet gevonden door dien ’t accoort met de grossiers en herbergiers, in de brandewijnen is komen
te expireren op dato deeses, sulks op den oude voet te continueeren.
Is acte van indemniteijt verleent aan Maria Jacoba Voorgouw naar Nieuw Beijerland.
Vergadering gehouden op den 5e Augustus 1778, present de heeren Gallas schout, Keijser en Bruch
schepenen van Hellevoetsluijs.
Bij de respective brood bakkers is gewoogen het brood, en bevonden volgens de setting haer wigt, te
hebben, en is de bakkers aangesegt om met ’t bakken van goet brood, en op sijn behoorlijke wigt te
confinueeren.
Vergadering gehouden op den 15e September 1778, de heeren Gallas schout, Keijser ende Wickham
schepenen present.
Is acte van indemniteijt verleent voor Hendrina Dubbeling, aan haar zoontie oud bijna drie jaren naar
Sommelsdijk, ent Bastiaen Noordijk.
Vergadering gehouden op den vijffden October 1778, present de heeren Gallas schout, de Jongh,
Keijser, ende Duijm schepenen van Hellevoetsluijs.
Is ten voorz: dage geresolveert (in conformite van ’t geen op den 24e September deses jaars 1778 was
voorgedraagen) omme door dien de finantie der arme eenisints was geaugmenteert en in een redelijke
staat de hijpotheecq briev groot vier hondert guldens tot lasten deser arme lopende van dato den
eersten Februarij 1761 ten behoeve van Arij Capteijn in den Brielle, afte lossen, en is daar toe den
arme Duijm versogt en gequalificeert het selve bij de eerste ocasie te executeren.
Nog is gelesen een missive van Frans Le Roi ondermeester te Maassluijs, geschreven aan den
schoolm: Zwaan alhier (benevens de attestatie van sijn bequamheden en goed gedrag) versoekende bij
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deselve in substantie om als onder Mr: bij voorn: Zwaan te fungeren, en daar bij hem informeert, de
Fransche taale, magtig is, en ook daar in te kunnen onderwijsen, waerop voorn: Zwaan onse
approbatie was versoekende indien hij met de gem: Frans Le Roi konde accorderen, gelijk het selve
daer op dog sonder eenige de minste consequentie dan gem: schoolm: Zwaan is verleent geworden.
Vergadering gehouden op den derden Februarij 1779, present de heeren Gallas Schout, de Jongh,
Keijser, en Duijm scchepenen.
Den schout aan de vergadering voorgedragen dat door dien de cas der grote armen, thans in staet was,
om te betalen, volgens de aantekening en vereffening van den ontfang en uitgeef door den armm:
Duijm off de geregten niet soude kunnen goetvinden om ’t slot der reek: van den jare 1774, maer bij
den als doen sijnde rendant Simon Zwaan was te boven gekomen f. 475-2-8, van welke egter een
hondert gls was betaalt dog het per reste van dien, nog schuldig te voldoen en betalen, offte wel met
den gem: Zwaan daer over te accorderen, omme vast doenlijk van ’t selve af te sijn, en ten meeste
profijte er arme in deese te behartigen, waar over gedelibereert sijnde is goetgevonden ten deese te
committeren den gem: school met versoek omme met gem: Simon Zwaan, over ’t selve slot, in
onderhandeling te treeden, en doenlijksijnde met hem aan te gaan, op approbatie soodanig accoord, als
gem: school, ten beste nutte der armen sal bevinden te behooren.
Nog heeft den gem: school voorgedraegen door dien den armm: Duijm, na sijn twee jare hadde
uitgedient omme denselven te versoeken het armm: schap nog een jaer te continueeren, is sulks aen
den voorz: Duijm geproponeert, die het selve heeft geambieert, maar meede denselven vervolgens is
gefelisiteert geworden.
Vergadering gehouden op den vierden Februarij 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh,
Keijser, Wickham en Duijm schepenen. Den schout heeft, aan de vergadering kennis gegeven dat hij
met Simon Zwaan (ingevolge de resolutie van den 3e deeser) hadden geaccordeert in eens waer meede,
dan het slot is zijner reek: ten vollen soude sijn voldaen ende betaalt, voor een somme van f. 260 gls
onder behoorlijke quitantien en indemneering van alle namaninge, waar op gedelibereert sijnde is (na
den schout te hebben bedankt voor sijne gedaan moeitens in deese) hetselve accoord geapprobeert,
gelijk het geapprobeert wert bij deese, en den armm: Duijm, versogt ende gequalificeert de voorn:
somme, onder voorn: quitantie, aan handen van gem: Zwaan te voldoen en betaelen.
Vergadering gehouden op den agsten Februarij 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh,
Keijser, ende Wickham schepenen.
Door den schout en kerkm: Gallas is gedaan de reek: der kerkemiddelen voor den jare 1778. waar bij
denselven, aldaar is te bove gekomen de somme van f. 558-15-:.
Vergadering gehouden op den 15e Februarij 1779, present de heeren Gallas schout, en alle de
schepenen.
Ten selven dage is door den schepen en armm: Duijm gedaan de reekening der armemiddelen. En
inkomsten de anno 1778. En is denselven aldaer schuldig gebleve de somme van f. 222-1-4.
En is op de oude en voorgaende conditien besteet ’t onderhouden en cureren van de arme persoonen en
kinderen voor den tijd van een geheel jaar aan Hubertus Lens, voor de somme van agt en twintig
guldens.
Actum dato als boven.
Vergadering gehouden op den 17e Maart 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh, en Keijser
schepenen.
Den schout heevt gerapporteert dat onlangs aan hem door Jasper Silvarus, was gesolliciteert, om alhier
sig te mogen nedersetten, en practiseren als chirurgijn soo tot subsisten van sig selvs, als van sijne
moeder dan dat hij schout gemelde Silvarus hadde gesegt, sulks wel aan desen geregten te sullen
proponeeren, maar dat hij meende dat het deese plaats, tans voorsien sijnde, van brquaeme doctor, en
chirurgijns, sulks niet anders soude werde gepermitteert niet soude kunnen bestaan, en dus deese
plaatse van deselve soude ontslooten dog waarop gem: Silvanus sig naderhand hadde geaddresseert bij
den heer stadshouder van Oosten, tenderende aldaar het selven bovengem: de versoek te doen, gelijk
gem: heer, met hem schout, daar over gesprooken hebbende hij schout sig hadde gedeclareert dat
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deese sack aan ’t geregt de pondeerde, gelijk gem: heer van Oosten sulks hadt geadvofueert, waar over
gedelibereert sijnde, is goedgevonden conform het geene den school heeft gerapporteert, omme het
gem: versoek van Jasper Silvarus hier ontrent gedaan, bij provisie te ontseggen.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van de beste tarwe wegende drie ponden sal verkogt werden om 4 stuij 4 penn:
Het roggen brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 2 stuij 12 penn:
Een halve stuivers witte brood off twee witte broods koekies, sullen moeten weegen 7 ½ loden.
Actum den – Maart 1779 affgesonden bij mij geregtsbode der stad Brielle. (was getekend) W.
Roskam.
Vergadering gehouden op den 19e Aprill 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Wickham,
en Duijm schepenen.Door den schout en thesaurier Gallas, is gedaen de reek: van de dorpsmiddelen en
inkomste voor den jare 1778. Waar bij denselver is schuldig gebleven de somme van f. 965-:-:.
En is ten voorz: dagen geresolveert omme den dienaer der justitie, te late maeken een nieuw kleet,
waer toe den schout is versogt, het selve te doen executeren, dog om de mennagie te laeten macken
van sergie.
En dewijll, de lantaarn paelen staende op deese plaatse, in een slegte staet sijn, is goedgevonden
deselve te doen visenteren en de noodige nieuwe te laten maeken.
Eijndelijk is goetgevonden om de vervalle goot, aan ’t end van ’t pleijn leggende te doen repareren, en
herstellen.
Nog is acte van indemniteijt verleent aan Jacoba de Ruijter oud 23e jaaren naar Rotterdam.
Vergadering gehouden op den 26e Aprill 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Keijser en
Duijm schepenen.
Ten voorschreve dage is goetgevonden en geresolveert dat door de siekte van de vrouw van Claas
Ernst, wonende in ’t huis van den armen deselve sullen werden verplaats met sijn huijsgezin in de
agter wooning van het selve huis, ’t welk thans bewoont wert door Neeltie Bakker, welke vervolgens,
sal moeten gaan woonen op die bove voorkamer. waar op gem: Claas Ernste tegenwoordig is
woonende, dog alles niet anders als bij provicie en speciael ingevalle den armen deselve agter
wooning mogte noodig hebbe, hij deselve inmediaat sal moeten ontruimen, en dan bij goetvinden
wederom boven in sijn oude wooning werden geplaast, en is den armm: Duijm versogt en
gequalificeert, denoodige executie aan dese resolutie te geeven.
Vergadering gehouden op den eersten Meij 1779, present schout ende schepenen.
Is aan Hendrik Mikkers op desselvs versoek geaccordeert, ende gepermitteert om aan de oostzijde der
haren deeser plaatse te mogen verkopen groentens.
En is ten voorz: dagen geaccordeert, aan Levu Jacob van Sluijs te mogen verkoopen koffij en thee, en
hem daar van gegeven de nodige acte.
Vergadering gehouden op den sesden Meij 1779, present de heeren Jan Eduard Gallas schout, Arij de
Jongh, Pieter Keijser, Jan Mickham, ende Pieter Bruch schepenen van Hellevoetsluijs.
Den schout heevt ter vergadering gecommuniceert dat hij van de respective armm: heevt bekomen de
lijste van den ontffangh en uijtgaev van den jare 1772, 73, en 74 van den gecombineerde armen deeser
plaatse, welke onaffgerekent waren gebleven en aan dessen geregten quam te exehibere en was
volgens deselve naar afftrek van den ontfangh door onse armm: van den groten armen uijtgegeven de
somme van f. 567-7-14. En door de armm: van den diaconie armen een somme van f. 578-12-:. sulks
onsen grooten armen aan die van den diaconie nog schuldig soude wesen de somme van f. 11-4-2.
waarop gedelibereert sijnde is goetgevonden de lijste van den uijtgaev door onse armm: gedaen over te
geven aan den Ed: kerkenraed deeser plaatse om was het doenlijk een affkomst van deese saek te
maeken en ten dien eijnde der over met den Ed: kerkenraed te delibereren waertoe versogt ende
gecommitteert wert den schout Gallas de schepen de Jongh en Duijm mitsgaders den secretaris
Steenwijk Gallas.
Nog heeft den schout gecommuniceert dat hij volgens voorige geresolveerde heeft versogt de scheeps
timmermans basen van den Brielle tot het examineren ende visenteren van de schuiten welke in de
beurt varen van hier op Rotterdam, die het best soude contenieeren daar toe te vaceeren op Maandag
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van de aanstaande Pinxteren sijnde den vier en twintigsten deeser maent Meij, en is de voorz; tijd bij
ons geapprobeert en verder geresolveert daar van aan de respecteren schippers door den commissaris
van Pelt bij copie deeser resolutie kennis te geven met last en ordere, aan gem: schippers dat sij op den
voorz: gefixeerde dagh des voor de middags met hunne schuiten sullen moeten leggen in deese haven
op een bequaeme plaatse omme te kunnen werden geexameneert en gevisenteert en sal tot de kosten
hier op vallende door de schipper welke de beurt op Rotterdam heevt van ijder enkelde beurt, aan de
commissaris van Pelt moeten werden betaelt thien stuijvers. En sullen de schippers welke haere
schuijten late timmeren, off op de scheeps werve komen schoon te maeken van den scheeps
timmermans baas moeten versoeken een chertificaet, dat haar schuijt in staat is omme coopmans
goederen behoorlijk te kunnen voeren en bij haer arrivement alhier aan den schout offte secretaris
moeten vertoonen eer en alvorens na de Rotterdamse beurt off andere vragten te mogen smakken.
Den secretaris heeft kennis gegeven, dat hij op gisteren met de schepens Keijser en Bruch bij de
respective brood bakkers heeft gemogen: het brood, en in redelijke goede staet bevanden.
En is tot adsistentie van de voorz: visentatie der schuijten versogt en gecommitteert de schepen
Wickham en Bruch.
Aldus gedaan gearresteert en gecommitteert op dato uts en ten oirconde getekend.
Vergadering gehouden op den 12e Meij 1779, present de heeren Jan Eduard Gallas schout, Arij de
Jongh, Pieter Keijser, ende Jan Wickham schepenen van Hellevoetsluijs
Door offte van weegens Klaas Vermeer thans wonende te Overschie oud 16 a 17 jaren versogt sijnde
acte van indemniteijt is om redenen ter voorz; plaatse, niet gestabileert en daar als bij toeval sijnde
sulks prorisioneel van de hand geweesen.
En is versogt door de huijsvrouw van Pieter Smits alhier te mogen verkoopen gaere, bant, papier,
kaerten, breijen en welke is geaccordeert geworden.
Laastelijk is inwooning ter deese plaatse (mits brengende behoorlijke actens van indemniteijt) verleent
aan Willem van der Velde en sijn huisvrouw Sarah Maria van IJs, mitsgaders haere twee kinderen.
Vergadering gehouden op den 20e Meij 1779, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Wickham en
Bruch schepenen.
Is geresolveert wie van schepenen beneffens den schout en secretaris soude vaceeren op de aanstaande
reekening der verpond: lants van Voorne en generale dijkagie schot, en is daer toe geommitteert:
Op de reek: der verpond:
Jan Eduard Gallas schout:
Arij de Jongh en Jan Wickham schepenen.
Op de generale dijkagie:
Jan Eduard Gallas schout.
Pieter Keijser en Pieter Bruch schepenen.
En heeft den schout gecommuniceert dat hij hadde ontfangen. En bij deese exhibeerde specifique
lijsten en uijtgaaev ten behoeve van de gecombineerde armen door de armm: der diaconij gedaan, met
een missive van den predicant huijgens, uit naam des kerkenraeds dat sij versogh de posteb, van der
uijtgaev, door den armm: de Jongh ten behoev van de kinderen van---- Huijberts, mogten werden
geremisieert als niet (soo sij sustineere) tot de gecombineerde armen behorende, en dat nog niet in
ontfang was gebragt de geprovenieerde gelde van de goederen van wijlen de wed: Gerrit de Gelder als
ook niet van de verdiende gegie van Pieter Storm.
Versogte sij kerkenraed dat sulks mogte geschieden. Waar op gedelibereert sijnde is de voorn:
specificque lijsten geexamineert, en deselve goed bevonden, en verder geresolveert, dat de posten van
en ten behoeve er gem: kinderen van Habert ter somme van --- (als hebbende onsen grooten armen
alleen gejouisseert van de verdiende gelde tot de gecombineerde armen dog dat de verdiende gagie van
Pieter Storm door den armm: Zwaan in reek: is gebragt bij onse overgegeven notitie te sien, gelijk de
gelde van de goederen van de wed: de Gelder in den jare 1774 met den arm: Jan Wessels sijn
verrekend. En dus dan voorz: posten ten behoeve van voorz: kinderen uijt gegeven aan die van den
diaconie, nog schuldig soude sijn de somme van ------.En om over gem: somme met den kerkenraed is
’t doenlijk te convenieeren en accordeeren ten finale affkomst deezer saek.
En is gepermitteert aan de vrouw van Marcus Westerman, groentens te mogen verkoopen.
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Eijndelijk is gelesen vier actens indemniteijt van Willem van der Velde desselvs huisvrouw. En twee
kinderen dog waar van de twee eerst gem: op die van Hellevoetsluijs moeten werden vernieuwt is
sulks hem door den boode aangesegt het selve per eerste ocasie te doen.
Vergadering gehouden op den vierden Junij 1779, present de heeren Gallas schout, Keijser, Duijm,
ende Bruch schepenen.
Den secretaris heeft gecommuniceert, het berigt van den gewesene Mr: scheeps timmerman Arij
Capteijn weegens de visentatie gedaen aan de poonschuijten, hier in bestaande.
Berigt van den gewesene Mr: scheeps timmerman Arij Capteijn wonende in den Brielle, weegens de
visentatie gedaan op den vier en twintigsten Meij 1779 aan de schuijten varende in de beurt op
Rotterdam, op ordre van de heeren schout en schepenen van Hellevoetsluijs als volgt:
Teunis Verhagen, twee vlak stukken voor in de boegh bij de zwaart klos aan stuerboort lek.
Een der schaffte aan een zwaart, en verder de schagt te laten kalvaten.
Klaas Verhagen, een stuk in ’t sette boegsell, bij de zwaert klos aan bakboort.
Aan stuerboort, in de sij een stuk in een boort, een stuk in een plank, in ’t oploop van ’t vlak.
Jan Wageraet, voor in de boeg twee a drie planken in ’t oploopen van ’t vlak aan bakboort.
Voor een berghout een stuk in ’t sette boegsell agter aan bakboort.
Teunis Franken, een stuk sette boegsell, een ende naat aan de steven, wat te lalvaten aan bakboort.
Leendert Vermeulen, een stuk in ’t oploopen vant vlak, in de boegh.
Is daar op geresolveert omme copie van dien te geven aan den commissaris met ordre aan de schippers
daar in gemelt de voorz: defecten aan hare schuiten bevonden ten spoedigste te laten repareren en
herstellen op poene van anders niet te sullen mogen smakken na eenige reijze ende ten opsigte van de
twee verdere schippers als Cornelis Pieterman, en Johannis Schalk te gelasten, dat sij (door dien op de
voorz: visentatie niet alhier sijn geweest) haare poonschuijten, door eerder javaens van s’lands werff
off andere des kundig sijnde, sullen moeten laten visenteren en daar van aan desen geregten te doen
behoorlijk raport.
Nog heevt den secretaris gecommuniceert dat op de reek: der verpond: s’lands van Voorne tot
ontffanger der verpond: over denselve lande bij meerderheijt van stemmen in plaats van den heeren
Philips Jacob van der Goes, was verkooren de heer Mr: Willem Hoijer, dat op de reek: van ’t generale
dijkagie schot tot penningm: in plaats van de heer Mr: Cornelis Hoijer was aangestelt den heer Mr:---Melvill. En dat de belasting op de landerijen sijn vermindert geworden met ses stuivers per gemet, alle
welke (na den Secretaris te hebben bedankt voor de gedaene communicatie) aengenomen voor
notificatie.
En is op desselvs versoek Johannis van Duren, geaccordeert alhier te mogen fungeeren als
paruijkmaker, en barbier.
Eijndelijk heevt den schout voorgedragen dat de toegelegde brooden door onsen armen aan Klaas
Ernst door hem of desselvs huisgesin niet geconsumeert kunnende werden gemerkt sijn huisvrouw
thans in bedroeffde omstadigheeden sig is bevindende, ingevolge het berigt hem door den chirurgijn
Lens gedaen, dog dat gem: Lens teffens sustineerde dat er mogelijk herstelling soude aan sijn hij
deswegens alle te vooren wel willende aanwende soo deesen geregten hem voor de te leveren
medicamenten belieffde te suppediteren eenige penn: hij schout deese vergadering en bedeking gav,
off het niet wel het best en convenabelste soude sijn om het brood hier voren gemelt in te strekken,
door die gelde iemand tot het beeter oppassen van gem; vrouw te stellen. En den chirurgijn Lens,
toeteleggen voor de leverantie der medicijnen een somme van twaalff of veertien gls, om vast doenlijk
gem: vrouw te herstellen en voor verdere lasten deesen armen te bevrijden, waar op gedelibereert
sijnde, is den schout bedankt voo ’t gedaene berigt. En het selve soo als het is gedaen goedgevonden,
en geapprobeert, met versoek aan den armm: omme aan ’t selve de noodige executie te geven.
Vergadering gehouden op den vijff en twintigsten Junij 1779, present de heeren Gallas schout, de
Jongh, Keijser, Duijm, ende Bruch schepenen van Hellevoetsluijs.
Door den gaerm: Gallas is ten selve dage gedaen de reek: der ord; verpond: D anno 1778, waar bij
denselven te boven is gekomen, de somme van f. 62-10-8.
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En is door den secretaris Steenwijk Gallas gedaen reek: van den insolvente boedel van Johannis
Hansen, en daar bij schuldig gebleven de somme van f. 132-10-:. werdende voort overige, aan deselve
reekening gerefereert.
Den schout heeft voorgedragen, dat niet tegen staende de veele aan gewende moeijtens tot nog toe niet
was gearresteert, de keur of ordonnantie over Hellevoetsluijs, of het niet nodig soude sijn, daar over
met sijn hoog Edelheijd den heere bailliuw s’lands van Voorne te besoigneren en ten dien eijnde eenig
leden te deputeren, om doenlijk sijnde door de authoriteijt van wel gem: sijn hoog Edelheijt, te
optineeren het arresteren van meergem: keur is daar over gedelibereert en het selve goedgevonden, en
daar toe gecommitteert den schout schepen de Jongh en den secretaris.
Is op desselvs versoek geaccordeert aan Willem Montgommerij, om als mr: smit te mogen fungeren
binnen deese plaatse. Eijndelijk heevt den secretaris gecommuniceert het berigt van den javaen van ’t
collegie der admiraliteijt van Bergen, wegens den visentatie gedaen aan de twee poonschuijten hier in
bestaande.
Den 21e Junij heb ik Dirk van Bergen de schuit van schipper Cornelis Pieterman gevisenteert, en
bevonden, dat ie schuit van deese zoomer op de helling moet en alle de boorden en het flak ter deeg
moet werden geklopt en versien dat den baas daar de schuit op de helling sit kan betuigen de schuit in
staat is om coopmans goederen te voeren en agter aan stuerboort een nieuw boeghout, en voor een
nieuw braetspit, twee nieuwe pompen van binnen twee nieuwe kimweegers ende geheele buijtt telling
vernieuwe.
De schuit van schipper Johannis Schalk gevisenteert en bevonde dat die schuit van deese soomer op de
helling moet gesonden werden. En al de boorde en het flak ten deeg moet werde geklopt en versien,
dat den baas daar de schuit in staat is om koopmans goederen te voeren en daar moet aan beijde de
sijde in het berghout een stuk gemaekt werden bij de hoofft touwen en bij de voorsteve een stuk in het
flak, en eenige stukken, in de buit tellening te maken.
Waar op geresolveert is haar door den boode te doen aanseggen, de voorz: reparatie te laten doen, en
daar van behoorlijk bewijs over te geven.
Vergadering gehouden op den 24e Augustus 1779, present schout, ende schepenen, absent Keijser.
Den schout heeft gecommuniceert dat door de veelvuldige agterstallen welke hij als gaerm: der
verpond: over deese plaatse is hebbende ten lasten en van verscheijden eijgenaers der huisen hem
hebben doen resolveere als het eenigste phausibel middell sijnde welke hij heeft kunnen uijtdenken tot
het invorderen van voorz: agterstallen om het gaerm: ampt te quiteren, en deese geregten te versoeken
hem daar van te ontslaan, gelijk sulks voorz: schout is geaccordeert, en dewijl niemand van schepenen
inclineerde ’t voorz: gaerm: plaats te ambieeren, is daar toe gecommitteert en aangestelt den secretaris
P. A. Steenwijk Gallas, die daar meede is gefeliciteert.
Nog heevt den schout ten selve dage voorgedraegen dat de erffgenaemen van Jacoba van der Linden
verlatende huisvrouw van Casper Herst, en bevorens wed: van Johannis Raefell de voorz: erffenis
hadden geabandonneert, en ten behoeve van haare crediteuren overgegeven, dat in denselven boedel
behoorde te werden aangestelt een curateur waer toe gestelt ende gecommitteert is den secretaris
Steenwijk Gallas met last, magt, ende authoriteijt als een curateur kan werden gegeve, mits doende aan
ons behoorlijke verantwoordingen rekening, bewijs en reliqua. En sal extract deeses dienende sijn, tot
acte van aanstelling voor den voorn: curateur.
actum dato uts.
Gallas, Leeningh, Wickham, Bruch, Duijm, Steenwijk Galls.
Vergadering gehouden op den 28e Augustus 1779, present schout ende schepenen, absent Keijser.
Is door den secretaris Steenwijk Gallas als curateur in den boedel van Jacoba van der Linden gedaen
rekening en verantwoording waar bij denselven is schuldig gebleven f. 93-10-:. welke voorn: rekening
is geapprobeert, den curateur bedankt en verder geresolveert dat slot te consigneren en heeden over agt
dagen sijnde den 4e September te houden het fudicium preeferentie et concurentie, alles volgens de
voorn: rekening waer toe wert gerefereert.
Vergadering gehouden op den elffden September 1779, present schout ende schepenen, absent Keijser.
Is als in den voorleeden jare gereguleertde uijtdeeling van turff aan de armen personen volgens notitie
van den armm: Duijm.
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En heeft den schout gecommuniceert, dat hij ingevolge ’t voorige geresolveerde aan den heere
secretaris Hogerwaerd, te Brielle heeft gerescribeert, op ’t versoek door de heere regeerders en voorn:
stad dat dewijl den kerkenraed aan Jacomijntie van den Ban, sijnde litmaet, daar op mogten werden
berigt, dewijll deselve sonder dien binnen meergem: stad niet kan werden geadmittert dat om voor
haar Ed: en agtb: de heeren burgemeesteren en schepenen van voorz: stad te preevinieeren verdere
moeijtens van voorz: acte van indemniteijt (sonder preejudetie van ’t regt deser geregten) door haar sal
werden verleert, en deselve Jacomijntie van den Ban die acte ter secretarie deser plaatse kan bekomen
hij schout, daar over alvorens hadt aangenome heevt, om voor ’t verleenen van voorz: acte van
indemniteijt te geven, een acte van non prejuditie voor dese geregten.
En verder dat voorn: predikant hem, hadde versogt om de drie winter maanden te mogen prediken ’t
geen voorz: schout van hem voor notificatie aangenomen hebbende, bij deese rapporteert.
Dat ook den heer Advoc: Damen bij acasie heeft geschreven, dat hij hadde geexamineert de papieren
en stukken van de sacke er beijde armen rakende dog daar contrent nadere in terpretatie versogt en
noodig hat, is daar op geresolveert (hoe seer vermeent wiert alle mogelijke informatien te sijn
gegeven) de leeden in voorn: commissie sijnde wederom te committeren, des wegens sig te vervoegen
bij den voorn: heer advocaet Damen in S’ Hage in de sacke soo veel mogelijk fasiliteren, als doenbaer
sijnde.
Is ten voorz: dage admissie verleent aan Joh: Raeffell om te mogen verkoopen allerleij soorten van
groentens als meede aan Casper Puss om in plaatse van wijlen Pieter van Krimpen te mogen
verkoopen zeijldoek, touwwerk etc;
Eijndelijk communiceerde den schout deese waarschouwinge ontrent de agterstallen der verpond:
inhoudende als ’t volgt;
WAARSCHOUWING.
Alsoo bij heeren schout en schepenen van de Fortresse Hellevoetsluijs, bij resolutie van den 24 e
Augustus deeses jaars 1779 den schout Gallas is ontslagen als gaerm: der ord: en extra ord: verpond:
over Hellevoetsluijs voornt: met den jare 1778. En is desselfs plaatse bij gem: resolutie vervolgens is
aangestelt den secretaris Steenwijk Gallas soo wert hier meede aan alle en een igelijk schuldig sijnde
geadverteert, en wel expresselijk gewaarschouwt, omme hunne verschuldigde verpond: tot 1777
incluis binnen veertien dagen, na dato deeses, en die van 1778 voor ultimo December eerstkomende,
ten comploire van welgemelde schout Gallas te komen voldoen en betaelen off sullende bij
manquement, van dien daar toe paratilijk werden geexecuteert, dus vermijden, een ider kosten en
schades, geaffigeert den
SEG HET VOORT.
Vergadering gehouden op den 5e October 1779, present schout ende schepenen.
Is ten voorschreve dage admissie verleent aan Gesiena Bekkers wed: Bastiaen Noordijk, omme in
plaats van haer man, te mogen fungeeren, als herbergier tapper en kleijn bierverkooper mits sig in
alles, naar de ord; van haar Ed: gr: mog: regulerende.
Vergadering gehouden op den 9e October 1779, present schout ende schepenen.
Is ter vergadering gecompareert de heer Willem Huijgens, welke kwam te solliciteren om gedurende
de drie winter maanden, des Woensdag avonds te mogen prediken, waar op na het gemelde W.
Huijgens weeder buijten gestaen is geresolveert is met eenparigheijt van stemmen, sonder te mogen
prediken, als van ouds dog met bepaeling van (tot verkorting der tijd) maar twee mael te singen, en
vervolgens aan gem: W. Huijgens te in hare van, de publicatie van haar Edele grood mogende ten
opsigte van het bidden voor de magistraet, ’t welk niet soo algemeen, als meergem; W. Huijgens,
sedert eenige tijd het executeerde vereijste gelijk dan sulks hem gecommuniceert sijnde, aangenomen
heeft, bepaelder te doen, en deese geregten, voor accorderen van ’t meergem: prediken heevt bedankt.
En dewijll de finantie der kerke thans in slegte omstandigheeden is bevindende is gelijktijdig meede
goedt gevonden, het tractementt, voor gemelde predicant te betaelen uijt de dorps middelen en
inkomsten.
Vergadering gehouden op den elffden December 1779, present schout ende schepenen.
Den schout heevt ter vergadering ingebragt dat Willem Mantgommerij weduwenaer van Anthonia
Verhaegen op den vierden der gepasseerde maand November dese jaers met voorgeven dat hij van sijn
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voorn: overledene weduwe was gebleven boedelhouder een acte van voogdije waer bij hij over sijn
minderjarig kint, gecommitteert hat tot voogden monz: Bernadus van Renne en Jan Wessels heevt
gepasseert sijnde kort daar op de gemelde Montgommerij komen te overlijden, en desselvs
nalatenschap door de voogden is geadieert geworden heevt den voorn: schout als meede den secretaris
menigmael deselve voogden versogt ja selvs doen insinueeren door den boode tot het exhibeeren van
het testament welke bij de voorn; overledene Montgommerij, en wijlen desselvs huisvrouw soude
weesen gepasseert, dog telkens tot berigt gekreegen, dat er in den boedel geen testamen te vinden is,
dus het seer evident consteert dat er geen testament door die persoon sal sijn gemaekt. Waar door aan
de voorn: aanstelling van voogden bij Montgommerij gedaan in de eerste plaats niet verder sig
exterdeert dan over sijne nalatenschap namentlijk de helvt des boedels, waar bij ten tweeden nog komt,
dat de zoon, van den overledene Montgommerij genaemt Augustinus Montgommerij circa over seven
jaeren uitlandig is gevaren sonder tot op dit moment eenige tijding van leven off dood van denselve is
ingekomen sijnde hij reets meerderjarig, ent mogelijk kan sijn dat voorn: Augustinus Montgommerij
sig nog in leven kan bevinden, waar op gedelibereert sijnde, en in consideratie genoomen dat omtrent
de zoon van wijlen Montcommerij de erffportie hem competerende provisioneel, onder sequestratie
dient te werden gestelt, en omtrent de minderjarige dogter Maria Montgommerij noodig is, weegens de
erffenis, van haar overledene moeder omme te versien van voogdije is goedgevonden omme tot
sequester over de minderjarige dogter tot voogd, over de erffenisse van wijlen haar moeder aan te
stellen ende te committeren den schepen Hermanus Duijm, en dat met alsulken regt en authoriteijt als
een sequester en voogd kan en mag werden gegeven een desselvs na regten sijn compelterende sonder
dat egter den gem: Duijm in sijn prive sal preejudiceren het adieceren van de voorn: nalatenschap door
de voogden van Renne en Wessels gedaan authoriserende den gem: sequester en voogd sig te
gedraagen in sijne qualiteijten als deliberende erffgenaam, en sig op den toestand des boedels te
informeren, en van de gemelde van renne en wessels te vorderen bewijs van haere reets gedaene
ontfangh ende uijtgaev en van sijne bevinding aan deesen geregten soo spoedig doenlijk sijnde berigt
te doen omme als dan over den boedell off wel de erffenisse van de uijtlandige meerderjarige als de
minderjarige nader bij ons te disponeeren als na regten sal bevonden werden te behooren en sal aan
den voorn: schepen Duijm, werden gegeven copie uit deese resolutie diende tot bewijs sijner
aanstelling als dechargie.
Nog is geresolveert tot het visenteren examineren en des goedvindende approbeeren, van de
rekeningen gedaan en overgegeven door monz: van Renne en Vermeulen van haere administratie in
den boedel van wijlen Isak Moll te committeren den schout secretaris, schepens Wickham en Duijm.
En sijn ter vergadering ontboden de drie respective brood bakkers deeser plaatse welke na
gecompareert te sijn, is voorgehouden, hoe daaglijks veele klagten kwaeme over het slegt bakken van
’t brood, als meede over het bakken van witte brood, als wel onder de naem van slegte bisschuid, om
alsoo de setting niet te weesen subjecht, gelijk hun meede is voorgehouden de resolutie van bailliuw
ende leenmannen hun betreffende, en vervolgens aan deselve geinsinueert omme het brood beeter te
bakken en ook witte brood te bakken off dat bij manquement van dien, de geregten soodanige
maatregelen sullen neemen ’t sij door ‘t permitteren van een vierde brood bakker off anders als sij
bevinden sullen tot welsijn van de ingesetenen alhier behooren.
Vergadering gehouden op den 20e December 1779, present schout ende schepenen.
Bij resumptie gedelibereert sijnde op de resolutie genomen den 11e deeser betreffende de aanstelling
van den boedell van Willm Montgommerij en is geresolveert met het ececuteren van dien, soolange tot
supercederen, tot het reets verkogte huis sal sijn getransporteert, en voorz: boedel in meer lequiditeijt
sal sijn gebragt.
Vergadering gehouden op den vijff den Januarij 1780, present schout dnde schepenen.
Den schout heevt ter vergadering gebragt een missive van den heere stadhouder van Oosten
contirerende de slegte manier van huishouden van de wed: Gerrit Fobbe, en confermerende met de
inleggende missive van Arij Forman, woonende int selve huis alhier geschreven aan monz: Cornelis
Plooster, eijgenaer van ’t gemelde huis wonende in den Brielle. Waar op de twee voorz: persoonen
voor ons doen compareren hebben, sulks aan gemelde wed: is voorgehouden geworden, dog welke het
nigeerde sijnde ook den voorn: Forman, nader op desselvs missive gevraegt, en de sterke
uijtdrukkingen (dewelke met presentatie van eede bekragtigt waren) hem serieus voorgehouden. En de
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gemelde wed: nog nader gehoort, haere slagte conduijtes (niet jegenstaande de recomandatien aan haar
door desen geregten verscheijde reijse gedaan) onder het oog gebragt, en deselve uit hooffde deeses
geordonneert van aanstaande Maandag met haar huishouding van deese plaatse te vertrekken, off dat
bij manquement van obedientie sijs al werden gedelogeert.
Nog heevt den schout voorgeleesen een missive van diaconen van Rotterdam in antwoort op een
missive van den --- December laastleeden over de alimentatie benoodigt voor Maria de Rooij welke
litmaet sijnde, is daar op geresolveert nog kortelijk te rescribeeren dat deese geregten niet kunnen
goedvinden, op het advis van diaconen eenige alimentatie voor gemelde Maria de Rooij te doen, en in
’t vervolg daar niet meerder lastig meede te valen en verder eenparig geresolveert affte wagten ’t geen
door voorn: diaconen soude werden geemploijeert.
Eijndelijk is op versoek van de wed: Pieter van Pelt, haar geaccordeert bij provisie de chippers bell, op
deselve conditie als wijlen haere man die heeft gehadt, en ook aan deselve acte als herbergierster in
plaatse als vooren verleent.
Vergadering gehouden op den eersten Februarij 1780, present schout ende schepenen, absent
Wickham.
Is gelesen een missive van de heeren drossaerd burgemeesters en regeerders der stad Gorinchem van
dat den agt en twintigsten Januarij deses jaars 1780, tenderende dat schipper Jacobus Kemp haeren
burger en inwoonder, welke met goederen hier aangekomen sijnde ocasie hadt gekregen van met een
lading steenkolen herwaerts te kunnen vertrekken, dan dat sulks hem was geinterdiceert dewijll te
hebben, dog te gelijk advoueerde sulks aan die van Rotterdam en Dordrecht, te sijn gepermitteert, ’t
geen welgem: heeren sustineerde niet anders ten haren opsigte dan een insersaat begrip van de
schippers alhier te sijn, en sulks ten uijterse was vecratoir en niet minder onbillijk, daar men te
Gorinchem (niet jegenstaande aldaar een schippers gilde is voorsien met wetten welke dusganige
prohibitie soude kunnen goedmaken) Aan deesen schippers permitteerde ban aldaar met goederen aan
komen ook weder om een andere lading in te neemen. Zoo als nog zeer onlangs het gevall heeft
geexsteert ten opsigte van een Helvoetse schipper die goederen van den zee kapteijn van Hocij a Costij
had overgebragt met goederen, van den zee kapteijn van Gennip, en van andere, uit welke alle wel
gemelde gedesapprobeert, de schippers behoorlijk gereprimanteert, en de nooddige ordre te stellen ten
eijnde de gemelde Jacobus Kemp de aan hem geinterdiceerde inlaading vrijelijk kan doen. En met
deselve onbelemmert naer de voorn: stad retourneren, waar toe hem deese voorschrifftelijke brieven
niet waren geweijgert ter wijll wel gemelde heeren den dienst aan haren burger en ingeseeten gedaen
in andere gevallen gaarne zouden reciproceren. waarop gedelibeert sijnde is goedgevonden, om de
inlading aan den schipper Jacobus Kemp te accorderen. Een ook int vervolg aan die schippers van
Gorinchem welke met goederen hier mogte koomen gelijk aan onse schippers aldaar is gepermitteert
geworden werden de hier meede het 10e articul van de ordonnantie van ’t schippers gilde voor soo veel
desen is aangaande, gealtenreert, en verder de respective schippers voor ons doen compareren
hebbende, aan haar het selve neevens de permissien weederzijds voorgehouden ende gecommuniceert.
En is na voorgaande examinatie, en confrerende met de rendanten, als het remediceren der abuijsen
geapprobeert de rekening, voor soo veel de minderjarige is concernerende, gedaan door monz:
Bernadus van Renne en Leendert Vermeulen als voogden in den boedell van Isack Moll, blijvende de
rendanten in gelde aldaar schuldig de somme van f. 230-18-8, als meede een schepen schultbriev per
resto groot f. 500 gls tot lasten van Jan Pouw int zuidlant.
Vergaderingh gehouden op den negenden Februarij 1780, present Gallas schout, Keijser, Wickham,
ende Bruch schepenen.
Als wanneer door den schout en kerkm: Gallas is gedaan rekening van de kerke miiddelen voor den
jare 1779 bij slote van welke hij is te boven gekomen, de somme van f. 452-15-: sijnde deselve
rekening geapprobeert en den kerkm: vervolgens voor desselfs goede directie in dese bedankt.
Vergadering gehouden op den sesden Maart 1780, present de heeren Gakllas schout, Keijser,
Wickham, ende Duijm, schepenen.
Den schout heeft gecommuniceert een missive van de heere stadhouder van Oosten, inhoudende dat
sijn hoog Edeleheijt den heere bailliuw slands van Voorne provisioneel tot boode met de verdere
posten daar aan geaccroseert van ’t Weergorsch en Hellevoet heeft aangestelt den persoon van Pieter
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van Herwaarde met versoek van derselven onder den gewoone eedt te neemen, sijnde ’t formulier van
die, hem daar op voor geleesen, waarop denselven de gewoone eedt in handen van den schout heeft
afgelegt.
Ten selver dage heeft den scheepen en armm: Duijm, gedaan de reekening van de arme middelen voor
den jare 1779 waar bij denselven is schuldig gebleven, de somme van f. 461-4-14 en is denselven voor
sijne directie en moeijelijkheeden bedankt. En de voorschreve rekening geapprobeert, en heefft den
voorschreve Duijm (na alvorens daar tot te sijn versogt) het armm: plaats nog voor een jaar
gecontenueert, waar meede hij is gefelisiteert geworden, en verder gerapporteert dat hij sig aan Arij
Capteijn, als houder der scheepenen schultbrieff ten lasten van dese armen hadt geaddresseert tot het
afflossen van dien, dog dat gem; Capteijn sig daar meede (als sijnde over de tijd dat het capitaell
moest werden gewaarschout te sullen werden affgelost) van beswaert, dog ingevalle voor den
verschijndag ocasie vindende om het op nieuws te beleggen het soude ontvangen ’t geen voorn: armm:
heeft gegomteert, om het selve indien gevalle te betalen tot soulagement, en intrest voor deesen armen
eijndelijk is gepermitteert in de Rotterdamse beurt. En schippers gilde Leendert Verhaagen, mits
betalende vijff en twintig guldens ten behoeve van den groote arnmen alhier en onder repondering van
dien schipper daar voor hij sal worden geemploijeert.
Vergadering gehouden op den 9e Maart 1780, present de heeren Gallas schout, Duim ende Bruch
schepenen.
Is aan Jacob van Steenwegen geaccordeert en gepermitteert omme binnen deese plaatse te moogen
verkoopen koffij en thee, en daarvan gegeven de noodige acte, onder restructie van sig in alles te
reguleeren, naar haar Edele grood mogende ordonnantien, reets geenaneert offte nog te emereren.
Vergadering gehouden op den agt en twintigsten maart 1780, present de heeren Gallas schout, Keijser,
Wickham, en Duijm schepenen.
door den schout is voorgedraegen de volgendevier gedaene soolicitatien, als van;
Doenardus van Beeck, omme te werden gepermiteert in ’t schippers gilde, en Rotterdamse beurt.
Antonia verhaegen, om te moogen verkoopen koffij en thee.
Hendrik van Hartigvelt, om acte van indemniteijt naer Maassluijs, sijnde hij oud 23 jaren, en
Pieternella Hansen, oud---- jaren, meede omme acte van indemniteijt, naar Sommelsdijk.
Op alle welke versoeken gedelibereert sijnde, is goetgevonden deselve te accorderen, mits den eerst
gemelde, betalende ten behoeve van den grooten armen alhier, de somme van vijffen twintig guldens,
en voor de verdere genoemde, den secretaris versogt en gequalificeert om te geven de nodige actens in
forma.
Vergadering gehouden op den 3e Aprill 1780, present schout ende schepenen.
Den schout en thesaurier Gallas heeft gedaan de reekening van dorps middelen en inkomsten voor den
jaere 1779, bij slote van welke hij is schuldig gebleven de somme van f.---- sijnde den rendant voor
desselvs goede gedaene en geapprobeert werdene reekening bedankt.
Vervolgens is goet gevonden het school te doen verwen ende stoep voor ’t selve, te vernieuwen, en
nog de voor de kerk staande steen, waar op de bouwing der kerke in rijm staat gegraveert te doen
herstellen off vernieuwen waer toe den kerkm: gequalificeert is, berigt dien aangaande, int nemen.
Op het rerquest van Vrank Huis, omme als herbergier te fungeeren is geresolveert het selve te
accorderen onder bepaling van ‘ t Huis door hem gekogt en staande op den Westzandijk, belent ten
zuiden Leendert Kortpenning ende ten noorden de schuer van de wed: Cornelis Streuijt, sonder
consequentie bij verhuising, en het selve, in alle ordentelijkheijt en redelijkheijt te exereesen of dat bij
manquement en dus geinterdiceert, meeder te fungeeren als herbergier.
Eijndelijk is onder deselve restrictie en bepaling geaccordeert Govett Polders als herbergier in sijn huis
staande aan de oostzijde van de haven belent ten noorden Theunis Jongejan, ende ten zuijden de wed:
Jan Vermeulen.
Sijnde bij haer respective actens, tot deese resolutie gerefereert geworden.
Vergadering gehouden op den ------ 1780, present de heeren Gallas schout
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Is aan Maria Verhagen geaccordeert te mogen verkoopen koffij en thee, en haar daar van gegeven de
noodige acte.
Vergadering gehouden op den vijffden Mei 1780, present alle de schepenen.
Over de sake van Wijnandia Kelder als order hebbende van desselvs moeder de wed: Jan Kelder
contra Pieter van Herwaarde, volgens genotuleerde in de rolle van Schout en schepenen vonnisse de
dato deeses gedelibereert sijnde en ingesien dat de huer van gem: Herwaarde met Meij 1780 is
geexpereert, en het huis aan Levi Jacob van Huis met Meij wederom is verhuert geworden, als de
presentatien van eede wedersijds ter rolle gedaan is geresolveert (met meerderheijt van stemmen.
Alsoo schepen Duijm van een andere opienie sijnde sig niet wilde confirmeeren) om den gem:
Hereaarde te condemneeren (behoudens sijn regt van kosten, schaden, en intressen als anders)
provisioneel de ontruijming van het huis op morge voor twaal uuren te moeten doen, of anders daar uit
geregtelijk sal werden gedelpgeert met compensatie van kosten in deese, gelijk sulks blijkens voorn:
rolle isgepronuntieert geworden.
Vergadering gehouden op den 29e Meij 1780, present Keijser, Wickham, Duijm, ende Bruch,
schepenen van Hellevoetsluis.
Is gearresteert wie van schepenen, beneffens den schout en secretaris soude vaceeren op de aanstaande
rekening der verpond: en generale dijkagie in den Brielle in Junij aanstaande, en daar toe
gecommuteert als op de reekeningh der verpond:
Jan Eduard Gallas schout:
Pieter Keijser ende Hermanus Duijm schepenen.
En generale dijkagie schot:
Jan Eduard Gallas schout:
Jan Wickham ende Pieter Bruch schepenen.
Vergadering gehouden op de 5e Junij 1780, present de Jongh, Keijser, Wickham, Duijm, ende Bruch
schepenen.
Is tot schoolmeester en ordinaris bidder ter begraevenisse aangestelt den persoon van Cornelis van
Zandwijk, op nadere instuctie, sijnde denselve thans substituit schoolm: te Papendregt.
Actum dato uts.
Jongh, Keijser, Wickham, Duijm, Bruch, mij pre: secretaris Steenwijk Gallas.
En is nog verder geresolveert op de communicatie dat door den predicant Huijgens en den ouderling
Meuland uit naam van den kerkenraed aan den schout was overgegeven een nominatie van drie
persoonen tot voorsanger gemaekt op den 23e Meij laastleden als Francois Le Roi, Cornelis van
Zandwijk, en Willem Staarman, dat soodanige nominatie geen de alderminste relatie maakte op de
aanstelling van een schoolm: gelijk op deselve dan in vooren staande aanstelling geene de minste
reflextie is gemaakt. En is goedgevonden de aanstelling van voorn: schoolm: te geven aan den
predikant Huijgens waar toe gecommitteert sijn den schepen Duijm en den secretaris Steenwijk Gallas.
Eijndelijk is gelesen een missive van de heeren bailliuw en leenmannen, welke tot de nominatie is
door ons overgesonden, hebben aangestelt tot sakkedragers de persoonen van Pieter Nieuwdorp en Jan
van Geijtenbeek.
Consideratie gebragt sijnde dat het gemelde kind benevens sijn zuster, nog was hebbende een somme
van f. 237 gls uit hoovde der erffenisse van sijn grood vader Bastiaen Noordijk, over welke kinderen
Krijn van der Poell was aangestelt tot voogd, soo is goedgevonden alvoorens eenige alimentatie uit de
kas der armen te doen, den voorn: Krijn van der Poell in sijne qualiteijt te gelasten omme de
voorschrede somme over te geven aan handen van den kerkenraed van Sommelsdijk, gelijk denselven
daar toe gelast en gequthoriseert wert bij deese ten eijnde ’t voorz: kind voor soo veel de penningen
toereijkende suller sijn sal werden gealimenteert naar behooren.
Nog heeft den secretaris berigt, dat uit naam des kerkenraeds (tenselven dage van de aanstelling der
schoolm: door desen geregten) hem was gecommuniceert door den predicant Huijgens en den
ouderling Nieuwland, dat sij tot voorsanger unaniem hadden aangestet den beroepene schoolmeester,
van Zandwijk ’t geen voor notificatie aangenome hebbende door voorz: in deese door ’t geregt
gehouden.
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Vergadering gehouden op den 29e Junij 1780, present de Jongh, Wickham, ende Bruch schepenen van
Hellevoetsluijs.
Door den gaarm: der verpond: Steenwijk Gallas, is gedaan sijne 1e reekening van de ordinaris
verpond: 1779. Waar bij denselven aldaar is tebove gekomen de somme van f. 62-10-8, welke
reekening bij ons is geapprobeert.
Nog is acte van indemniteijt naar den Oudenhoorn, verleent aan de drie kinderen van Arij van
Fongerloo genaamt, Arij oud veertien, Saloman oud twaalff, en Pieter oud vijff jaren.
En is ten voorz: dagen, met de grossier en herbergiers, wederom voor een jaar, op den oude voet
geaccordeert weegens ’t octroij van de twee stuijvers op de brandewijnen, en gedistelleerde wateren.
Vergadering gehouden op den 18e Julij 1780, present de heeren Gallas schout, de Jongh, Keijser ende
Wickham schepenen.
Is bij ons getaxeert het huis van ………………….. van oorspronk, staande in de Kerkstraat alhier, tot
betalinge van ’t collaterael, op een somme van f. 1000 guldens.
En is meede om gemelde redenen, door den schout en de twee eerst gemelde schepenen getaxeert, het
huis, van den scheepen Wickham, belast met twee schul en hijpotheecq brieven groot ses duisent en
negen hondert, boven die belastingen op niets meeder waardigh.
Is ten voorschreve dagen bij de drie respective broodbakkers gewoogen het brood, en het selve
bevonden redelijk te sijn, uitgenomen een defeckte bij den bakker van Pelt, en is haar gesamentlijk
gesegt, dat sommige ingeseetene het brood na wegende bevinden dat hetselve niet is hebbende haar
behoorlijke wigt, waar over sij sig seer beklagen, en daaromme bij ons geresolveert is, om op de eerste
klagte met het bewijs van dien daar over komende, wij den bakker van welken soodanig te ligt weegen
’t brood is, sullen condemneren sijn winkel voor ses weeken te sluijten, gelijk sulks de bakker is
gesegt geworden.
Vergadering gehouden op den 20e Julij 1780, present schout ende schepenen.
Is gerapporteert dat door de schepen de Jongh ende Wickham, met den secretaris andermael gewoogen
is het brood, en in een redelijke order bevonden, met inheerering van de voorige resolutien aan de
bakker.
Verder heevt den schout voorgedragen dat dewijll het uurwerk, uit den thoorn, tot het doen
schoonmaken, is afgenoomen, en daar door een groot inconvernien onder de ingesetenen is
veroorsaakt of hat deesen geregten met hem niet begreepen, goed te sijn van de klok, driemaal daegs
en wel ten agt, twaalff, seven uuren te doen slaan, en daar toe den schoolm: van Zandwijk te
versoeken, onder betaling van een douceur sulks soo lange te doen, tot het uurwerk sijn herstelt, waar
op gedelibereert sijnde, het selve is gegouteert, en na den schoolm: voor ons doen komen hebbende, is
hem sulks voorgehouden die hem aangenomen heeft te executeren, en is van deese an Willem Carel
van Hummel, als luidende het klokie tot het op, en afgaan der arbeijders op de werff van de
admiraliteijt, kennisse gegeven.
Nog is geresolveert, op kennis geving van den schout, dat hem berigt was, dat het uurwerk soo konde
gemaakt werden, om maar eens in de vier en twintig uuren op te winden ’t geen voor het werk van
utliteijt soude sijn, en voor den schoolm: veel moeijte preevenieeren, omme deswegens nader met
deskundige sulks op de minst kostbaarste wijse te laaten maaken.

FINE.
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