Ambacht Weergors en fortificatie Hellevoetsluis. No. 7
(1795)
bewerkt door

Christiaan van der Tuijn
Vrijheid, Gelijkheijd, Broederschap.
Commissarissen uijt het committe van voorlichting en bestiering der remotien en regeering
aanstellinge in de steeden en ten platte landen van Holland door de provisioneele representanten van
’t volk van Holland daar toe gecommitteert in aanmerking genomen hebbende de situatie van zaaken
te Hellevoetsluijs, en geinformeerd zijnde dat tot heeden geenzints is voldaan aan de heilzaame
oogmerken van voorn: representanten in bij zonder niet aan ’t decreet en gedaane aanschrijving van
e
den 8 April laastleeden en daar zommige leeden der regeering vallen in de termen van voorschr:
decreet, als meede dat verre het meerder gedeelte der inwooners voor als nog uijt hoofde hunne
verkleefdheijd aan het afgeschafte sijsthema van gemelde en overheersing niet bevoegd zijn, voor als
nog, van dat recht gebruik te maaken, welken hen in andere gevallen als mensch en burger
compiteerde, hebben daar om en, om te voldoen aan ’t decreet van den 8e April, de leeden van de
regeering van hunne posten ontslagen.
En in denselve plaatsen aangestelt tot schout en secretaris van ’t Weergors in Hellevoetsluijs, Pieter
Adriaan Steenwijk Gallas, tot municipaliteijt leeden Daniel Rolandus, Jan Keijser, Jan Wessels, Jan
Kramers, Jacob van Putten, Pieter Bruch, Jacobus Jonas.
Alle provisioneele voor den tijd van een jaar, gelastende bij deeze alle ingezetenen booven gemelde
persoonen in hunne respective posten te erkennen en zig in geene opzichte tegens deselve versetten,
op poene van als verstoordens der algemeene rust te werden geconsidereert, en gevolglijk naar
exigentie van zaaken aan de lijve, ja zelfs met de dood werde gestraft.
Aldus gedaan te Hellevoetsluijs den 15e Junij 1795 ’t eerste jaar der Bataafsche vrijheijd. ( onderstond
en was geteekend ) R. Rom, J. Vermeer.
Vergadering gehouden op den vijffienden Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout, Daniel Rolandus, Jan Keijser, Jan Wessels, Jan Kraamers,
Jacob van Putten, Pieter Bruch ende Jacobus Jonas, municipaliteijts leeden van ’t Weergors in
Hellevoetsluijs.
De leeden, heeden morgen in handen van het committe van voorlichting der remotien en regeerings
aanstellinge in de steeden en platten landen van Holland den ampts eed afgelegt hebbende, hebben
hunner sittingen aanvaard, en sijn door den schout met een korte aanspraak gefiliciteert geworden.
Denzelven schout heeft gecommuniceert twee missivens van de provisioneele representanten van ’t
volk van Holland, waar van een relatiev is, dat geene opkooping van graanen onder preetext dat sulks
voor rekening van het Fransche gouvernement is meer mag plaats hebben, en het andere inhoudende
oplossing van bedenklijkheeden, omtrent den eed op den neegenden Maart laastleeden gearresteert,
welke laaste missive aan de leeden is rond gesonden.
Wijders heeft den schout geproponeerd, om eene commissie te benoemen, en aftesenden na den
bailliuw van den lande van Voorne, ten eijnde te communiceeren dat de regeering binnen deeze
plaatsen door het committe van voorlichting verandert was ook om bij den ontvanger van de gemeene
middelen te ontvangen de somme van twee duijsent guldens op resolutie van de provisioneele
representanten van ’t volk van Holland, en ordonnantie van ’t committe van finantie, tot eenige
provisioneele betaalinge der kosten, alhier ten dienste van de Fransche troupes gemaakt, en heeft
wijders hier bij den burger Keijses in consideratie gebragt om bij die gelegenheid bevorens den burger
Rolandus als commissarissen tot het inwiselen van de steedelijke Brielsch recipissen, meede te gaan
om over een en andere recipissen, met die van den Briel arangement te maaken, waar na deliberatie
is goedgevonden en verstaan, om tot de drie bovenstaande pointen te committeeren soo als geschied
bij deese de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus, Keijser en Wessels.
Wijders is na dat heeden morgen met het opgaande zon, de Fransche nationaale vlag van den thoorn
was afgenoomen, en de Hollandsche nationaale opgeset, ten twaalv uuren,, onder het luijden van de
beijde de klokken, en onder het salut van een twintig schooten uit het kanon van de Walle, plegtig uijt
het regt huis afgeleesen, ten overstaan van de geheele municipaliteijt, de proclamatie weegens de
geslooten alliantie met Frankrijk, bij de provisioneele representanten van ’t volk van Holland
gearresteert op den eersten Junij laastleeden.

1

Vergadering gehouden op den tienden Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present alle
de leeden.
De schout burgers Rolandus, Keijser en Wesselss doen rapport, dat zij ingevolge hun op gedragene
commissie, sig na den Brielle hebben begeeven, en sig vervoegt bij den bailluiw van den lande van
Voorne den burger Hoijer, en aldoor communicatie gegeven van de remotie der regeering deezer
plaatse en de aanstellinge van een nieuwe municipaliteijt, dat sij door denzelven seer wel genecieert
en voorts bedankt geworden sijn, voor de gegeeven communicatie. En wijders dat ten opsigte van de
restitutie der uijtgeschotene proventiaale recipissen, waar voor de commissie daar, toe alhier
benoemt, de Brielsche steedelijke recipissen hebben ingewisselt, daar over aanstaande Maandag in
den Brielle, een besoinge sal gehouden werden ten eijnde naadere arrargementen des weegens te
maaken, en eijndelijk dat sij gecommitteerdens, ook ontvangen hebben de bewuste twee duijsent
guldens van den ontvager van Dam van Aerden. En is na deliberatie de gecommitteerdens voor
gedaane moeijtens bedankt sijnde, het verrigte geapprobeert.
En gereguleert om een derde van de reekeningen van de schippers en voerlieden, uit de
voorschreeve ontvangen penningen te disponeeren, als bevinden sullen te behooren.
In aanmerking genoomen sijnde de continueerdende inquartiering van officieren en andere, met welke
deese plaats blijft belast, en om de billiettering reguliet te doen rond gaan als wijders de noodige
schikkingen te beraamen, is goedgevonden deswegens eene commissie te decerneeren, waar toe
benoemt en gequalificeert sijn, soo als gequalificeert werden bij deeze, de burgers Rolandus en Bruch
om in deese te handelen soo als dezelve het meeste geschikte sullen oordeelen te behooren.
Vervolgens in deliberatie gebragt sijnde, of het niet noodsakelijk soude weesen, om nog voor een
sekere somma aan proventiaale recipissen te voorsien, ten eijnde wanneer ook die Fransche
adsignaaten gepermitteert wierden in te wisselen welke voor den tweeden Februarij ontfangen sijn in
staat te weesen, de inwisseling daadelijk te kunnen effectueeren, als ook indien wij alhier plaatselijke
recipissen moeten uitgeeven is na deliberatie, en na, de commissie ter inwisseling van Fransche
adsigaaten, en Brielsche steedelijke recipissen gehoort te hebben, goedgevonden den schout en
secretaris, Pieter Adriaan Steenwijk Gallas te qualificeeren soo als dezelver gequalificeert werd bij
deeze om van den ontvanger van de gemeenelands middelen in den Brielle te versoeken, en
ontvangen voor een somma van tien duijsent guldens minder, of meerder, na dat sulks met dezelve
uitkoomen sal, aan proventiaale recipissen en het daar toe vereijste renversaat te mogen teekenen,
als wijders toe doen waar desweegens noodig sij en vereijst werden sal ’t welke bij ons sal werden
geapprobeert als na regten.
Op herhaalde versoeken van de vrouw van== Groen, die met haar kraam ter inwoning van haar en
gemelde man welke op slants werff arbeijdt alhier staat, om daar inwafelen te mogen bakken is sulks
provisioneel, en tot nadere opsegginge toe aan haar geaccordeert mits niet langer mogen bakken dan
s’avonds tot tien uuren, dat geene adsegraaten en of recipissen hoe ook genaamt bij onse commissie,
nimmer van haar uit den hoofde ontvangen sullen ingewisselt werden, en dat laastelijk geene klagten
van molest of andersints welke uit hoofe deezer permissie soude kunnen ontstaan, sal moogen
ingebragt werden, dewijl daarop geen reguard hoegenaamt sal geslaagen werden.
Den schout communiceert een seer ampel requeste gepresenteert door eenige schippers en binnen
lootsen van deeze plaatsen, aan het collegie van bailliuw ende leenmannen van den lande van
Voorne, en ’t welke wat het tweede point aangaat volgens ’t appostil in margine van de voorschreeve
requeste gesteld, gegeven is in handen van schout ende schepenen deezer meergemelde plaatse,
om daar op te dienen van berigt, is desweegens gedelibereert en in consideratie van het
onbetwistnare regt, ’t welke de regeering deezes Fortresse als van alle ouden tijden, het gesag over
het sogenoemde schippers gilde uitgeoeffent hebbende heeft gehad, goedgevonden om alleen bij
wijse van narree, en geensints bij defensie aan het voorschreeve appostil te voldoen, de in surien ad
ariman te revocecien, en copie autherticq uit deselve requeste te versoeken sijnde den secretaris
versogt soodra doenlijk een concept berigt in gereedheijt te brengen er ter deser vergadering over te
leveren.
Eijndelijk in aanmerking genoomen sijnde, het laaste lid van de proclamatie der provisioneele
representanten van het volk van Holland van der eersten Junij laastleeden, en de informatie hoedanig
alhier ten platten lande, desweegens staat te werder gehandelt, is geresolveert dat de municipaliteijt,
sig aanstaande Zondag in de kerk alhier begeeven sal, en daar van een predicant met toesending van
een exemplaar van de opgemelde proclamatie, bij missive kennis te geeven, met versoek dat
denzelven in het nagebed aan de intentie van de meer voorschreeve proclamatie sal voldaen sijnde
de missive ingevolge geresolveerde van de volgende inhoud:
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs,
Aan den predicant der voorschreeve plaatze.
Meede Burgers
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Bij ons ter voldoeninge van de proclamatie van de provisioneele representanten van het volk van
Holland van dato den eersten Junij deeses jaars 1795, waar van wij een exemplaar hier neevens
senden, geresolveert sijnde om op aan staande Zondag voor de middag, in de kerk te koomen, en
even als in de omliggende dorpen geschied, bij het na gebed te doen indagtig sijn aan het oogmerk
van voorschreeve proclamatie soo hebben wij goed gevonden bij deese U hier van te addresseeren,
verwagtende dat gij op dien tijd in het na gebed aan de voorschreeve intentie voldoen sal.
Wij noemen intusschen na toewensing van Heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekent ) P.A. Steenwijk Gallas secertaris.
Hellevoetsluijs den 18e Junij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Nog heeft den schout gecommuniceert twee missivens van de provisioneele representanten van het
volk van Holland. Een ten geleijde van ’t gewoon getal exemplaaren van de publicatie van den agsten
Junij laast leeden betrekkelijk het begraaven buiten de kerken, het draagen van livrijen, en het
wegneemen van de waapens in de kerken, en voor de huijsen, en eere gestoeltens in de kerken, en
den anderen van dato den elvden daar aan volgende betrekkelijk tot een vrijwillige geld negotiatie op
den voet als in de voorschreve publicatie uijt gedrukt staat.
Vergadering gehouden op den neegentienden Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden except den burger Bruch.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen dat op gisteren na de middag bij hem gekoomen is
den brood bakker Jan van Pelt Janszoon kennisse gevende dat denzelven soo even uit den Eijlande
van over Flacque geretouneert sijnde aldaar niet jegenstaande alle aangewende moeijtens geene
tarwe had kunnen inkoopen, dat hij ook uit hoofde van de buiten gewoone hooge prijs alhier in Briel, of
Voorne al meede geen voorraad konde opdoen, dewijl de setterij geenzints na de prijs der graanen
geevenredigt was, waar door hij dus soude genootsaakt werden, om met het bakken van brood te
moeten uitscheijden egter ingevalle het konde bewerkt worden dat de setting aan de prijs der graanen
verhoogt wierde hij aannam om een getal van drie a vier hondert sakken graan in te koopen, om bij
continaaten te kunnen blijven voort bakken 1 Dat hij schout dus communiceert van soo gewigt
bevonden had, vooral op eene plaats als deeze, dat hij hadt vermeend sulks onverwijld te moeten
brengen ter kennisse en deliberatie van deese vergaadering. waarop dan ook gedelibereert en nog
eenige informatie van den burger Joonas meede brood bakker alhier in genoomen sijnde, is
goedgevonden ten eijnde alles te doen wat in het vermogen van deeze vergadering is, op voorstel van
gemelde schout eene commissie te deceineren, aan den hoofdman van het bakkers gilde in den
Brielle. En aldaar te versoeken, dat de setting der tarwe en rogge geevenredigt mag werden gestelt
met de prijs der graanen, of soo sulks niet konde geschieden als dan schriftelijk bewijs daar van te
moogen hebben, om als dan te kunnen resolveeren, als bevonden sal werden te behooren. En is tot
de voorschreeve commissie om sig op morgen in den Brielle te sisteeren benoemt soo als benoemt en
gecommitteert werde bij deeze, de burgers Steenwijk Gallas, Wessels, Kraamers, en Joonas.
Nog is ten selve dage geleesen eene missive van het committe tot de zaaken van de marine in
antwoord van eene missive van schout ende scheepenen, deezer plaatse van den twaalden deeze
loopende maand in substantie houdende dat sij het gedrag van hune castelijn Ruichaver in zijn
weijgering om niemand van het guarnisoen in s’ lands huisinge zonder hunne permissie te logeeren
niet dan zeer konde approbeeren vermits het selve logement alleen geschikt is en behoort te blijven te
gebruike van hunne commissarissen, officieren of suppoosten wanneer den dienst van den lande
sulks vordeert dat sij hun verblijf alhier moeten houden zoo als binnen kort te gebeuren staat dat
commissarissen uit hun collegie sig na alhier sullen moeten begeeven om alhier eenige tijd te
verblijven, en waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden, om soo dra commissarissen int het
opgenoemde committe sig binnen deese plaatse sullen bevinden, als dan meede met denzelve over
deeze gedaane weijgering, te confereren, en demonstrantien te doen, als noodig weesen sal te
behooren.
De setting van ’t brood is;
Het brood gebakken van beste tarwe, weegende drie ponden sal verkogt werden om 7 stu: 4 penn:
Het rogge brood weegende vier ponden sal verkogt werden om 5 stu; 4 penn;
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 4 looden.
e
Actum Brielle den 22 Junij 1795 ( getekent ) M. P. Herselman.
Alhier geaffigeert en de bakkers aangesegt op dato als booven
Vergadering gehouden op den vier en twintigsten Junij 1795 het eerste jaar der Bataafse vrijheijt,
presend alle de leeden.

3

Ter vergadering is binnen gestaan schipper Pieter van der Priem, versoekende door dien het
aanstaande Woensdag desselvs tourbeurt is, om in de Rotterdamse beurt te vaaren daer toe
permissie, op ’t welke aan hen is toegevoegt dat hij aan de recognatie bij schout en schepenen
bevoorens bepaalt niet voldaan hebbende ook sonder betaaling aan denselve, ook nu niet konde
werden gepermitteert, en dat wijders na eenige woorden wisseling door denzelve van der Priem is
bekent dat hij als na beeter ondersigt was, dat schipper Klop, door het niet bekant maeken van het
papier ( denoterende het appointement van schout en schepenen in den gepasseerde jaere
afgegeeven ) oorsaak was van alle die verwarringen en bereijd was sijne recognatie te voldoen, waar
na door den schout hem is gerepliceert, dat over sijn versoek met de municipaliteijt op heeden naader
soude spreeken en den uitslag daar van aan hem, door de geregtsbode, doen bekent maken, waar op
den meergemelde van der Priem, uit de vergadering vertrokken is, en is daarna goed gevonden, om
wanneer denzelven sijne recognatie heeft afbetaalt, hem te accordeeren aanstaande week sijn beurt
te kunnen doen, dog het overige of hij sal het gilde continueeren en sijn voorige verlet te beurt
wederom inhaalen ( soo als hij al meede versogt heeft ) hier omtrent sullen wij naader resolveeren,
soo als wij bevinden sullen te behooren.
Den schout en secretaris Steenwijk Gallas leest de vergadering voor, de navolgende missive conform
aan de resolutien van den agtienden laastleeden.
Burgers, bailliuw ende leenmannen van de lande van Voorne.
Bij ons is ontvangen een request aan U collegie gepresenteert door sestien binnen lootsen en drie
beurtschippers van Hellevoetsluis sig noemende gildebroeders van het schippers en binnen
lootsmans gilde alhier mitsgaders beurt schippers van de evengemelde plaatse, en gesien, het
appointement in margine voor de voorschreve request gesteld, waar bij het meede lid van ’t selve
request fine van berigt gegeeven is, aan handen van schout ende schepenen van Hellevoetsluis meer
gemeld, hebben wij al aanstonts nagegaan, hoedanig de erectie van dit voorschreve gilde was en wij
hebben dadelijk onder vonden dat het schippers gilde waar onder soo wel beurtschippers als andere
begreepen sijn, onmiddellijk behoort onder besturing van schout ende schepenen in welkers plaats wij
als tans uitmakende de municipaliteijt deeser Fortresse gekoomen sijn, immers vinden wij bereijds in
een resolutie van den 29e Januarij 1697 een bepaaling dat aan niemand eenige attestatien verder of
anders sullen werden vergunt dan aan die der schippers welke ook allen weeken Sondags en
Maandags na Rotterdam sullen vaaren. En dat dien eijnde zal werden gemaakt, soodanig reglement
en besorgt soodanig maintime als tot meeste commoditeijt en gerief van het selve veer sal werden
bevonden te behooren uit het welk ten volsten blijkt dat bereijds doen al de bestelling op het
voorschreve gilde aan de regeering behoort hebben, en sier wij de volgende tijden na den komst ons
een aantal voorsieningen en bepaalinge dien aangaande door de toemalige regeeringen gedaan
onder het oog, om niet alles te ditaillieceeren sullen wij allen opgeeven de bij laattere tijden door
schout ende schepenen gearresteerde ordonnantien, als een voor de wagt loonen op de Willemstad,
Moerdijk, Geertruideberg, Gorinchem, Heusden en van dato den vierden Julij 1748, Item een
ordonnantie voor de schippers en beurtluiden op Rotterdam van dato den 15e September 1763m, een
van dezelven datum voor het aan boord setten, en het afhaalen van de passagiers als het afhaeleb
van schuiten door dezelve na andere plaatsen, terwijl er daarna nog veelvuldig ampliaten sijn gemaakt
en gearresteert geworden. Wij meenen dus genoeg gesegt te hebben, om ten klaarsten te doen sien
dat het schippers gilde alleen behoort onder directie van de regeering deezer Fortresse, en dus dat
het selve geheel en al is domesticq immers nimmer kan gesegt worden, te behooren tot de cognitie
van U collegie. Waarom wij ons dan soude kunnen absolveeren van eenige berigten te doen, egter
hebben wij gemeent schoon onder protestatie dat daar door geen de minste attentie aan ons aan ons
regt sal kunnen werden toegebragt, aan U burgers bailluiw ende leenmannen te moeten
indformeeren, dat door de repective schippers en setschippers bij hun inkoomen in het gilde wanneer
dezelfde in de Rotterdamse beurt komen betaalt werd vijf en twintig guldens. En wanneer het buiten
de Rotterdamse beurt is tien guldens beijde ten behoeve van den grooten armen deezer Fortresse, en
als het gebeurt dat soodanige laast gemelde schipper na dat hij int gilde is de permissie bekomt, om in
’t veer op Rotterdam te koomen, als dan suppliant hij vijftien gulden ten behoeve als vooren, en is dus
dan niet anders behandelt, als imand die onmiddellijk in ’t Rotterdamsche veer gekoomen is, en dat
die penningen weesentlijk aan den grooten armen gekoomen sijn, sulks kan bij ider reekening ten
volsten conteure, wanneer wij eene defensie jeegens de requestanten tand deede, soude wij niet voor
bij kunnen hier een, en ander refdectiien en remarque te maaken op hun orderscheijde voorgeevens,
dan daar wij alleen een detail soude geeven sullen wij hier, op hun voetspoor niet volgens, maar
voortgaan om te elucideeren, dat sints het jaar 1779 ( sijnde voor die tijt nog niet soo veel betaalt ) van
idere beurt reijs, dat is van twee beurten deudt dewijl de schippers altoos twee reijsen op den andere
dien is betaalt twee guldens en twee stuijvers, van welke den commissaris heeft genooten twaalv
stuijvers voor het luijden van de bel, den dienaar van de justitie conform desselvs instructie eene
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gulden, en dus schoot er daar van over nog tien stuijvers van, elke beurt, met welke overschietende
penningen, ’t geen immers gemakkelijk nu uit te rekenen is, dat soo enorm niet weesen kan. als men
het wel soude willen doen voorkoomen, te meer als men ook dan door bij considement, dat de
schuiten seeven weeken in de winter, er dikwijls langer stilleggen, alle extra kosten die naamens de
schipperij noodig waaren, betaalt sijn, en ook daar uit een deuceur voor de meenigvuldige moeijtens
aan den schout, steeds gegeeven sijn geworden ’t welk selvs nog heeden exteert, alschoon tans
gevonden werdende uit de gemelde belasting als begreepen sijnde dat soo lange de recognatien
blijven stand grijpen, waar op het schout en secretaris ampt alhier ook is uitgegeeven, het onreedelijk
soude sijn, om de vaste inkomsten van het selve te verrichtigen en in te trekken, dan verder, hebben
schout en scheepenen, in der voorleeden jaare wanneer sij in overweeging naamen, de ongelukkige
situatie van dorps cassa, bedagt geweest, om onder anderen, een meerdere belasting op de beurt
schuijten te legen, en sulks was wel en teregt gedaan, want immers sints lange tijd hadden de beurt
schippers geproffiteert, en geproffiteerde nog van telkens soodanige beurten te doen dat men het niet
vergroot van te bepaalen dat sij soo een beurt, dat is in agt daagen van f 60 tot 100 guldens rekenen
kunnen, soude dan sulke beurtschipers burgers niet wel twee en twintig guldens kunne opbrengen
daar sij nog bovendien de winsten trekkende waaren van de reijsen die sij buiten dat, doende sijn, en
welke almeede heel veel waaren, wij begrijpen van ja, en daar een request bij hun bevreijds voor een
jaar was gepresenteert en als na aangedrongen wierd, om eenig dispositie ( van welke wij copie
authenticq met het appointement bij forma van extract uit de judicieele rolle overleggen ) gaf dit
aanleijding om de belasting te bepaalen, soo als bij het voorschreve appointement is ter needer
gesteld, en waar toe wij ons sijn referenerende, onmiddellijk na het arresteeren, wierden de schippers
soo veel als doen present waaren in de vergadering ontbooden, en in substantie het opgenoemde
appointement hem mondeling voorgehouden, en daarna schrifftelijk overgegeven, waar meede sij
doen niet alleen genoegen naamen, maar vervolgens hun eerste halv jaar verscheene geweest primo
November 1794 gaan hebben betaalt en nu met Meiij laastleeden hebben ses beurtschippers hun
tweede halv jaar ook voldaan, schoon dat eene schipper evenwel het request alsmeede als
beurtschipper geteekend heeft, ende twee overige namentlijk Pieter van der Priem, en Jan Wagenaar
weijgeren het selve en sijn daarom bij schout ende schepenen als beurtschippers gesuspendeert. Wij
voele tans wel burgers bailluiw, ende leenmannen dat door de stremming van de commercie, en van
de negotie van deese plaatse met de Engelsche de boven gemelde belasting voor dit moment eenig
sints drukkende soude kunnen gerekent worden, maar wij hebben het opentlijk, en selvs aan sommige
schippers gesegt, en wij herhaalen het tans, wanneer sij in ordentelijkheijd, en legaal hunne
beswaaren willen inbrengen wij bereijd sijn om niet alleen dezelve te hooren, maar daadelijk waar het
noodig is te redresseeren, dan soo lange als dezelve voortgaan om den schout brutaal te behandelen
en in hem, ons geheele collegie insurieeren, soo lange sullen wij ten minste hunne wenschen niet
vooruit loopen, of redressen maaken van beswaaren al eer die wettig sijn gedemonstreert en
voorgedraagen, en laastelijk moeten wij nog declareeren dat wij de insurien in de voorschreve request
ter needer gestelt daadelijk had ad uninum hebben gerevoceert aan ons wel specialijk reserveerende
soodanige actie of uitoeffening van redres als wij te rade sullen worden, en ten dien eijnde bij deeze
van u lieden sijn versoekende om ten onsen kosten te moogen toegesonden worden een copie
authenticq uit het meer voorschreeve hier neevens te rug gaande request, om daar van soodanig
gebruijk te maaken, als wij bevinden moogen te behooren.
Hier meede vertrouwende ons aangaande aan de intentie van U lieden voldaan te hebben, noeme wij
ons na toewensing van heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve. ( geteekent ) P. A. Steenwijk, Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 24e Jnij 1795 het eerste jaar der Bataafse vrijheijd.
Op welke voorenstaande conceept missive gedelibereert sijnde is goedgevonden dezelve volkoomen
te approbeeren soo als geschied bij deese en is de secretaris versogt dezelve alsoo te dechecheeren,
De schout draagt verder voor, dat bij hem sig gesisteert hadden de twee verwers en glasemaakers
baasen binnen deese plaatse hun beklaagende dat niet jeegenstaande een acte welke sij van schout
ende schepenen op den negentienden Augustus 1776, bekoomen hadden dat namentlijk ( onder
eenige reserve egter ) geen meerdere verwers en glasemaakers winkels alhier soude gepermitteert
sijn, dan twee, egter seker waaker, Gerritse genaamt, sig niet ontsiet om tans opentlijk als verwers
baas te fungeeren, versoekende desweegens redres, dat hij schout geantwoord heeft van wel te
weeten dat aan de waaker Gerritse het verkoopen van verf en olij over eenige tijd was geaccordeert,
maar geenzints het fungeeren als verwer en glaasenmaaker sulks soude brengen in deliberatie van
de municipaliteijt, geevende schout als nu opening van de opgemelde in den jaare 1776 verleende
consessie. En daar bij in aanmerking genoomen sijnde dat er nog geene rederen van heeden waaren,

5

waarom de voorschreeve consessie soude behooren te werden ingetrokken, en buiten effeckt gesteld,
soo is goedgevonden, om den meer voorschreve Gerritse door de boode te doen interdiceeren en
verbieden van binnen deeze plaatse, iets te doen of verrigten, als verwer of glaasemaakers baas tot
onse nadere ordre! En wijders is geresolveert om op aanstaande Saterdag, de twee voornoemde
verwers en glasenmaakers baasen, ter vergadering te doen compareren, en hun kennisse te geeven
van het voorenstaande geresolveerde, met recomendatie van civieliteijd of anders sints dat dadelijk op
de eerste legaat klagten, sij van hun voorregt, sullen verstooken weesen.
De burgers Steenwijk Gallas, Wessels, Kraamers en Joonas rapporteeren dat sij ter voldoening aan
het geresolveerde van den neegentienden laastleeden dien volgende dag sig na den Briel begeeven
hebbende en met den hooftman van het bakkers gilde aldaar, als meede nog met een lid der
municipaliteijt geconfereert, en de bedenklijkheeden welke aan dese vergaderiing waaren
voorgedragen, gecommuniceert, en de bedugtheijt, dat wanneer de bakkerijen souden ophouden de
gevolgen onberekenbaar weesen soude. Waarop sij gecommitteerdens tot antwoord bekomen
hebben, dat den hoofdman bereijds het versoek, om de setting, met vier duijten te verhoogen aan de
municipaliteijt van den Brielle, had gedaan, en dat soo als het voornoemde lid ook al voueerden nog
dien avond bij dezelve municipaliteijt daar over soude werden gedelibereert, en voorts geresolveert,
welk laatste sij gecommitteerdens ten sterkste versogt en aangedrongen hebbende, vermeende aan
hunne commissie te hebben voldaan, na eenige woorden wisseling wederom vertrokken sijn, dat soo
als hier vooren consteert het brood gepasseerde Maandag agt penningen is opgeslaagen geworden,
na welk gedaan rapport de gecommitteerdens voor hunne gedaane moeijtens bedankt sijnde, het
selve is aangenoomen voor notificatie.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele repreesentanten van ’t volk van Holland,
ter geleijde van het gewoone getal van exemplaaren van de publcatie op den sestienden deezer bij
hun gearresteert, weegens de invordering der lasten en het betaalen der intressen.
Wijders en decreet van denzelven datum, houdende dat de ontvangers en municipaliteijten de dienst
in de provisioneele vrijwillige voor schieting gratis te moeten doen, exept de verschotten.
Nog een aanschrijving meede van dato als vooren, waar bij het gedaane verbod van den veertiende
Meij laastleeden wegens den uitvoer van rundvee werd uitgestrekt tot de schaapen.
Alsmeede nog een decreet van den vijftienden Junij, waar bij bepaalt wert, dat er een committe tot de
virres zal sijn aan uren de versorging der Fransche troupes van levensmiddelen, en andere
noodwendigheeden binnen dese provintie quarnisoen houdende, zal worden gedematdeert.
Eijndelijk is ook geleesen een missive van het committe van finantien van Holland van den
neegentienden deezer, ten geleijde van twee hondert en vijftig billietten van inschrijving, om daar
meede te voldoen aan ’t placcaat van den elfden Junij laastleeden, en is goedgevonden om op
aanstaande Saterdag, de lijst te formeeren, ten eijnde de voorschreeve billietten, aan de ingesetenen,
soo verre die kunnen strekken, te destribueeren.
En is de bereijds voor heeren geconcipieerde ordonnantien voor schippers en beurtlieden, alhier
welke bij schout ende schepenen wel was geaggreerd maar nog niet gearresteerd, aan de nieuwe
leeden deezer vergadering rond gesonden, ten einde sij van hunne consideratien en advis soude
kunnen dienen alvoorens denselven na finaal geconcludeert werd.
Vergadering gehouden op den seeven en twintigsten Junij 1795 het eerste jaar der Bataafse vrijheijd,
present alle de leeden.
Is ingevolge het geresolveerde laast voorgaande vergaadering geformeert een lijst ter rondsending
van de inschrijvings billietten waartoe alhier werd gerefereert.
En zijn ter vergadering gecompareert de twee verwers en glaasemaakers baasen aan welke
communicatie gegeeven is van de resolutie op hun versoek meede op de laast gepasseerde
vergaadering genoomen, en hun wijders ook dien conform gerecinamdeert, om alle cerieliteijt en
conmefifteijd ontrent de ingesetenen te gebruiken op poene als inde voorschreeve voorgaande
resolutie, is ter needer gesteld ’t welke bij dezelve aangenomene sijnde, sij wederom uit de
vergadering vertrekken.
Op bekoome informatie, dat den waaker... Gerritse als nog bleev comtinueeren met verwen, is
geresolveert nog andermaal aan hen de boode te senden met denutiatie dat deese vergadering seer
is feindigneert, over het niet ocedieeren aan hunne orders, en hem andermaal ten overvloede nog
interdictie laatende doen op poene dat bij langer ontstentenis soodanige maatregulen sullen genomen
werden die niet anders als veele onaangeheeden voor hem Gerritse ten gevolge hebben sullen, en is
ook nog de boode gelast om aan Cornelis Klop, waar genoemde Gerritse tans aan ’t verwen was van
deese herhaalde interdictie kennisse te geeven tot desselvs narigt.
De commissaris tot de inqateering heeft voorgedraagen, dat bij hun in aanmerking genomen sijnde de
moeijlijkheeden, en doordat volgende onaangenaamheeden, om van dag tot dag de tweede alhier
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koomende Fransche ordonnance, bij de ingesetenen te billietteeren, sig hadden gersolveert en daar
toe een bepaalde herberg te fixceeren, en deswegens te accordeeren, soo merageus doenlijk, dat de
kosten uit een extra omslag, of onder onrenabel middele konde gevonden werden, en dat sij
soodanige plaats gevonden hadde bij Johannes Kans, en geaccordeert waaren voor f 1-2-: per dag en
nagt voor ider man dat sij ook nog bij Andries de Kat een kaamer hadden bepaald, waar die
ordonnantie welke van tijd tot tijd koomen om na Zeeland te vertrekken, logeeren konde, meede voor
een geaccordeerde prijs, en laastelijk dat sij tot secretaris van hunne commissie versogt hadden, den
burger Jan Keijser, op ’t welke gedelibereert sijnde, is goedgevonden, na de commissie voor hunne
gedaane moeijtens te sijn bedankt, het verrigten in deese volkoomen te approbeeren, den burger
Keijser met de aanstelling gefelisiteert en geresolveert om de, uit bovengemelde schikking
voortkomende kosten, provisioneel uit dorps cassa te doen betalen, waar toe den dorpsmeester is
gequalificeert, en te sien of sulks mogelijk is twee a drie weeken geheel soude sijn afgeloopen, of
andersints naader schikking ter betaaling te beraamen, als nodig sal bevonden werden te behooren.
Den schout brengt in deliberatie, om aan de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland,
kennisse te geeven, van de verandering der regeering deeser Fortresse, en dat dezelve ingevolge de
respective aanschrijving, van den neegenden Maart en agsten Junij laastleeden soude overgaan, tot
het afneemen van den daar bij gevordert werdende eed, maar dat veele persoonen alhier sig
bevinden behoorende tot het committe van marine, soo als equipagemeester, casteleijn, wakers etc:
welke mogelijk soude difficulteeren voor deese vergadering den eed, af te leggen, alvoorens elucidatie
te versoeken, hoedanig in deezes moeten werden gehandelt werd gehouden voor delegent, welk
voorstel ten vollen geapprobeert sijnde, is goedgevonden, sodanige missive af te senden, en welke
van inhoud was als volgt;
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Burgers provisioneele repreesentanten van het volk van Hollant.
Wij hebben het genoegen aan U bij deese kennisse te geeven dat op den vijftienden Junij laastleeden
door U committe van voorlichting, de remotie der regeering alhier geschied is, en een nieuwe
municipaliteijt is aangesteld, en beeedigt geworden. Wij soude dien volgende conform de
aanschrijvinge van den neegenden Maart 1795 en nadere explicatie van dato den agsten Junij daar
aan volgende bereijds sijn overgegaan tot het afneemen van den eed daar bij gereqiuireert dan bij ons
in deliberatie gebragt sijnde, dat uit hoofde van s’ lant werf alhier ter plaatse, veele persoonen sijn,
relatiev tot het committe van de marine soo als equipagemeester, boekhouder, castelein,
waakers.javaans, en diergelijk, welke in de termen van de bovengemelde nadere aanschrijvinge sig
bevinden, mogelijk defficulteeren sullen uit hoofde van een vestenue dat sij generaliteijts ambtenaaren
of bediendens sijn om den eed in onse handen af te leggen, het is daarom bij ons gersolveert
alvoorens wij de oproeping entameeren, om dien aangaande eenige explicatie te versoeken, het
welke wij dan ook bij deese sijn solliciteerende ten eijnde te moogen weeten, of wij derselven
ambtenaren en bediendens, voor ons collegie ook willen sisteeren, tot het presteeren van den
bewuste eed, en dat wij hangende Uwe deliberatien deswegens moogen verklaard worden voor
deligent.
Wij neeme verder de vrijheijd na U burgers repreesentanten de bescherminge godes te hebben
aanbevoolen, ons met eerbied te neemen.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluis.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 27e Junij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Eindelijk is geleesen een missive van de provisioneele repreesentanten, ten geleijde van een
publicatie vande staaten generaal van den vijftienden deezer tot weering der disentie onder de militie
gearresteerd, en wijders nog een missive houdende concept lijst voor de vrijwillige inschrijving
gearresteerd den elvden Junij en nog een missive van bailliuw ende leenmannen van den lande van
Voorne waar bij dezelve kennis geeven tot sakkedrager alhier te hebben aangestelt den persoon van
Jan de Kievit.
Vergadering gehouden op den agt en twintigsten Junij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
Den schout heeft gecommuniceert, dat heeden morgen sig ten sijne huise hadde vervoegt een
lieutenant van de marine van s’lands schip van oorlog Wassenaar, onder commando van den capitein
W. O. Blois van Treslong, tans leggende in het voor dock voor de kerk binnen deeze Fortresse, kennis
gevende dat een persoon, van die equipagie welke niet wel bij sijn hoofd was, sig geppasseerde nagt
van boord van ’t gemelde schip begeeven had en den hoed van de alhier geplante vrijheijts boom had
afgenoomen, en vervolgens wederom aan boord was gekoomen, en sulks had gecenfesseerd, daar
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op in de boeijen was geset, en dat den voornoemde, capitein, aan den commandant der Rheede, daar
van had kennis gegeeven, dat gemelde commandant daar op order gesonden had, dat hij deswegens
schriftelijke informatie hebben moest, en dat wederom een andere hoed op den vrijheijds boom
moeste werden geplaast, welke laaste als met van het departement van eertgemelde capitein sijnde
sulks door gemelde lieutenant aan het schout deedt informeeren, op alle ’t welke hij schout had
gerepliceert, daar van kennisse te sullen geeven. Aan de municipaliteijt, en wijders ook aan den
baiiliuw van den lande van Voorne, intusschen verwagtende dat dien gemelde persoon in secoure
bewaaring sijnde gehouden werden, dat meer genoemde lieutenant aan genoome hebbende van het
antwoord aan sijn capitein rapport te doen, wederom vertrokken was, waarop gedelibereert den
schout bedankt voor de gegeeven communicatie, en het verrigte van hem geapprobeert sijnde is
goedgevonden nog heeden eene commissie aan den burger Hoijer, bailliuw, van den lande van
Voorne decerneeren, en hem van het vooren staande legaat te informeeren, waartoe benoemt ende
gequalificeerd sijn soo als geschied bij deese den schout en de burgers Rolandus en Wessels, en
laastelijk is den burger Joonas als welke met desselvs knegts eenige inligting in deeze soude kunnen
geeven van seker gesprek dat met imand van het hier voorgemelde oorlogschip gehouden had, door
den schout versogt, om sulks schriftelijk te noteeren. En van die gehoort hadden, te doen
ondertekenen ten eijnde te kunnen dienen soo als noodig weesen sal, en wat nog aan ging de
propositie om een andere hoed op den vrijheijds boom te setten, hier on, voor als nog, niet konde
getreeden worden.
Vergadering gehouden op den neegen en twintigsten Junij 1795, present de burgers Keijser, Wessels,
Kraamers van Putten, Bruch en Joonas municipaliteijts leeden.
Ter vergadering is gecompareert J. W. Theis chirurgijn major onder het regiment van Wartenstelen,
versoekende om als chirurgijn alhier te plaatse te moogen werden geaccordeert, en daar bij ook
inwendig te moogen practiseeren dat hij drie jaaren te Straatburg, en een en half jaar in Margburg had
gestudeert, ook sig had geoeffend in de vroedkunde, en dat hij bereijts na twaalv jaaren als chirurgijn
bij het boven gemelde regiment bevonden had, sig nu geerne op een of andere plaats vast wilde
etablesseeren, op welk gedaan versoek gedelibereert, en in consideratien genoomen sijnde de
absentie van den schout en den burger Rolandus, is goedgevonden tot derselve retour met de finaale
resolutie op deeze te supereseeren, en dat het resultaat daar van, aan hem chirurgijn major per
missive sal werden bekent gemaakt ’t welke aan denzelven gecommuniceert sijnde dese daar op na
desselvs addres opgegeven te hebben vertrokken is.
Den burger Kraamers brengt ter kennissen van dese vergadering het verlangen van den Fransche
commandant dat, de herbergiers gelast wierden niet langer des avonds als tot tien uuren te moegen
tappen, welk versoek geamplecteert sijnde is den boode gelast aan alle de herbergiers binnen deeze
Fortresse uit naam der municipaliteijt interdictie te doen, van niet te moogen tappen, als tot des
avonds ten tien uuren.
En is, door een commissie uit dese vergadering staande dezelvs, met de Fransche commandant
gecorfereert weegens een gearrresteerd persoon. En waar van den president had kennisse gegeven
aan de bailliuw van den lande van Voorne, en ook bereijds daar op antwoord ontvangen had,
hebbende de commissie terug gekomen sijnde geapproteert, dat den boven gemelde commandant
bereijts den gearresteerde ontslaagen had uit hoofde van een conferentie welke hij hadde gehouden
met den stadhouder van Andel.
En laastelijk heeft den burger Wessels bij absentie van den schout enden burger Rolandus, rapport
gedaan van het verrigte op gisteren in den Brielle, dat sij herhaalde reijse sig aan het huis van den
baiiliuw hebben begeeven, naar derzelve niet thuis gevonden hebben eijndelijk geternireert sijn om bij
missive van hunne commissie sig te requiteeren ’t welke door den schout geschreeven, en door hun
gecommitteerdens alle ondertekent sijnde, aan het huis van voornoemde bailliuw is overgegeven, dat
sij ook, als doen, niet hadden versuimt, om aan de stadhouder van Andel van hunne commissie
opening te geeven, en dat denzelve aangenomen heeft daar van ook aan gemelde bailliuw bij
desselvs retour aanstonds kennisse te geeven, welke verrigte vervolgens is geapprobeerd.
Vergadering gehouden op den derden Julij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present alle
de leeden.
Den schout heeft aan de vergadering voorgedragen dat wel ider lid deeser vergadering bij het
aanvaarden van desselvs post den eed in handen van het committe van voorlichting hadde afgelegt,
maar dat het egter niet minder noodzakelijk was, dat bij deese vergadering, een eed van secretesse
wierd gearresteert, en ook dadelijk gepresenteert dat sulks ook selvs conform de berigten der
dagbladen bij den provisioneele repreesentanten van het volk van Holland bij hunne eerste sitting
neeming ook afgelegt wierd, en het in deeze vergadering ook noodsakelijk was alschoon hij niemand

8

der leeden eenigstints mefieerde ook dan wanneer dezelve over eenige te passeeren schalbinaale
actens staan zouden en wanneer door de vroege publicateijt eenig wensenlijk nadeel, aan den in
deliberatie sijnde, of geconcludeert werdende sacken soude toegebragt worden gepropeneerde na
rijpe deliberatie het voorschreeve geproponeerde goedgekeurt sijnde, heeft den schout voorgeleesen
het navolgende concept formulier van eed van secretesse.
Ik verklaare en besweere bij deese als municipaliteijds lid van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, dat ik,
allen saaken welke aangaan deeze plaats, de kerke middelen, den grooten armen, en wijders alle
actens en instrumenten, speciaal ook testamenten coducillen actens van voogdij en generaal alle
verdere actens die voor mij als lid deezes municipaliteijt sullen werden gepasseert, en ook alle saaken
van commissien waartoe ik in mijn voorschreve post, soude mogen werden benoemt, indien bij het
openbaar maaken van alle of eenige voorengemelde saaken eenig weesentlijk nadeel aan dezelve
soude verbonden sijn, ook wanneer ik als lid der meergemelde municipaliteijt onder deesen eed
vergadering bijwoonen, alle het geene daar bij voorvalt, plaats heeft, of geschieden mag te sullen
secreteeren, en aan niemand hoegenaamt te openbaaren.
Dat zweer ik.
En is het voorschreeve formulier, na deliberatiekoomen geapprobeert, waar na ider lid van deese
vergadering denzelven eed, plegtig heeft afgelegt.
Den schout draagt wijders voor, of de leeden niet soude kunnen goedvinden, om de differente uit
schotten uit dorps cassa, van tijd tot tijd ten dienste van den Franschen troupes gedaan, en welke ook
bij de generaale lijsten overgelevert sijn, te doen restitueeren uit de overgeschooten penningen, van
de ontvangene twee duisent guldens, waar over is gedelibereert, en goedgevonden het selve tot
soutien van gemelde dorps cassa te doen restitueeren, volgens de specificatie daarvan gehouden,
dog om dezelve specificatie bij eerst volgende vergadering te examineeren.
Den burger Bruch, geeft in consideratie of niet een hem diende te werden gerestitueerd de gedaane
uit schotten gehad, in een reijs na Rotterdam bereijds in de maand== gedaan, om was het moogelijk
voor de leverantie van genever, welke soo drukkende was te werden bevrijd, waartoe toe ook als
doen, veel appasentie scheen te sijn, indien maar met de Fransche commissaris van oorlog wierd
gesprooken, en is daarop geresolveert de kosten van die voorschreve reijs, als ten dienste deser
plaatse en op versoek den voormalige regeering ten meeste nutte gedaan, uit dorps cassa aan den
burger Bruch te restitueeren.
Den schout heeft wijders geproponeert om de vlag van booven van het kruis der thoorn waaijende te
doen afneemen, en die uit een der walm gaaten voor het front van de kerk te doen uitsteeken om
redenen dat niet alleen telkens de vlaggen aan stuk waaijen, maar dat daar door het kruis ook
aanmerkelijk lijdt, het welk na deliberatie goedgevonden sijnde, is denzelven schout versogt sulks ook
te doen effectueeren.
En in aanmerking genoomen sijnde, dat de twee biersteekers binnen deese plaatse sig niet voorsien
van bier, om daar door de ingesetenen te gerieven uit welke dus in convenient ontstaan, is
geresolveert te doen compareeren, en de redenen des weegens afte vraagen, en hun voorts, serieus
te recomanderen hunne redenen van klagte in dien sij eenige hebben onverlet laatende van te sorgen
dat hunne bierstekerijen met eenigen soorten van bieren sijn voorsien, of dat andersint soodanige
maatregulen genoomen sullen werden als deese vergadering sal vermeenen te behooren.
Wijders brengt den schout in deliberatie , om mede op morgen voor deese vergadering te citeeren,
den herbergier Andrie de Kat, ten eijnde denzelven door dien hij van de op laastleeden Zondag ter
sijner huise voorgevallen onordentlijkheeden die selvs soo verre gegaan sijn dat de aldaar geweest
sijnde persoonen crimineel is gevangen genoomen geen de minste kennisse aan den schout, of den
president deezer vergadering gegeeven heeft, te reprimendeeren, ’t welke dan ook is geresolveert om
op morgen, te effectueeren..
Geleesen een missive van de provisioneele repreesentanten van den neegen en twintigsten Junij,
sendende bij het gewoon getal exemplaaren van de publicatie bij de staaten generaal den 26e en 27e
dier maand gearresteert, de eerste tot uitleving van preemier voor ieder deserteur, en de laaste
rakende die geene welke door desertie de geordonneerde looting zich zoeken te onttrekken.
Item is geleesen een missive van dezelve repreesentanten van den dertigsten Junij waar bij het
gewoone getal exemplaaren werden toegesonden van de publicatien dien dag, gearresteert, de eerste
jeegens het misdaadig gedrag van sommige ingesetenen in het bevorderen der desertie van de
militaire. Ende andere betreklijk de provisioneele voortgang der stijfselmakerijen, en koornwijn
stokerijen.
Nog was in laast genoemde missive meede ingeslooten, een aanschrijving van welgemelde
repreesentanten, van den== luidende preecautien welke moeten gebruikt worden in het inwisselen
van Fransche assignaten, en order, om aan het committe van finantie op te geeven hoe veel
assignaaten tot den dertigsten Junij ontvangen sijn, welke missive is gegeeven in handen van de
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commissie ter inwisseling van Fransche assignaaten en stedelijke recipissen soo tot hun informatie,
als om aan het laaste lid dier missive soo spoedig doenlijk te voldoen,
En is geleesen een missive van het committe van de virres van den eersten deezer houdende dat sij
ordre hadden gegeeven tot het afsenden van een oxhoofd genever tot consunptie voor het Fransche
guarnisoen, met versoek de meeste menagementen te observeeren, dat innen weijnige daagen soude
gearrangeert sijn de soldijen der Fransche troupes, en dat daarmeede alle verdere
onaangenaamheeden zullen worden weggenomen, dat van de goede ontvangst soude kennis
geeven. En de leedige fust te rug senden, al het welke aan den commissaris de virres Bruch, is
versogt en gedemandeert geworden.
Den schout doet wijders omvraag, hoe te handelen met de opening der billietten van de inschrijving
der vrijwillige geld negotcatie, en is daar op na deliberatie goedgevonden, tot dien eijnde, eene
commissie te decerneeren, soo als geschied bij deese en is daar toe gecommitteert, de burgers
Steenwijk Gallas, Wessels, van Putten, en Bruch, welke hebben gepersissteert, bij den afgelegde eed
van secretesse.
Den schout heeft in aanmerking dat de ingesetenen steeds belast blijven inquartiering en tans soo wel
van Fransche als Hollandsche officieren, in deliberatie gebragt, om bij de provisioneele
repreesentanten van het volk van Holland instantien te doen bij missive, om was het mogelijk daar van
te werden ontheft, en dat soodanige missive, met den burger Rolandus, welke op morgen na den
Haag, stond te vertrekken, gevoeglijk konde meede genoomen werden, om in handen van den
president te besorgen, en is het nood, mondeling verder elucidel en aandraag te maaken, waar toe
den burger Rolandus is versogt, en die sulks heeft geaccepteert waar na het concept van soodanige
missive is voorgeleesen, en met eenige weijnige alteratien vervolgens gearresteert, sijnde van desen
inhoud;
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Burgers provisioneele repreesentanten van het volk van Holland.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs vind sig genoodsaakt bij de herhaaling van de bereijds gedaane
klagten door de voormaalige regering deezer Fortresse op het stuk van inquartiering gedaan, aan U
burgers repreesentanten, hun te moeten addresseeren, en te informeeren dat over weijnige daagen
alhier is binnen en in guarnisoen gekoomen het eerste battaillion van Saxen Gotha, welker officieren
door dien pavillioenen der casernen hoe seer anders seer geschikt tot logement voor laast gemelde,
door Fransche onderofficieren, gemeene en selvs wasch vrouwen geoccupeert wierden daar van dus
geen gebruik konde maaken hoe seer dezelve daartoe soude sijn geneegen geweest wij
genoodtsaakt sijn geweest bij onse ingeseetenen te moeten billietteren dat de officieren van ’t
voorschreeven battaillion vervolgens nog wel alle moogelijke moeijtens gedaan hebben, om in ’t besit
van de pavillieonen te komen, en alsoo onse ingesetenen van inquartiering te indemneeren, en dat sij
bereijds ook eenige hadden welke in gereedheijt wierden gemaakt en op sommige sulks de naamen
gestelt van de officieren welke denzelve soude gaan betrekken, dan, bij inkomst van het
jeegenwoordig Fransche guarnisoen, op gepasseerde Dingsdag, sijn die pavillioenen in de casersien
aan de Fransche wederom moeten overgeeven werden, welke hunne onder officieren en ander daar
in plaatsen soo dat onse ingesetenen, en met de inquartiering der Hollandsche officieren en, met die
der Fransche infanterij en altillerij officieren sijn, en blijven beswaart, sonder uitsigt van daarvan te
werden geexhimeerd en door dien aan de eene sijde de gemelde pavillioenen altoos en bij alle
gelegenheeden voor hun, door alle opper en verdere officieren, alhier quarnisoen gehouden
hebbende sijn bewoont en daartoe seer sijn geschikt en het aan de andere sijde niet minder een
waarheijd is dat de wooningen binnen deeze plaatse, door veelvuldige arbeijders, timmerlieden etc;
welke op s’lands werff werkende sijn, ten vollen werden bewoont, behalve dat het grooter deel der
huijsen geheel en al ongeschikt sijn om daar in officieren te kunnen billietteeren, waarom het voor de
weijnige daar toe geschikte, seer ongelukkig is, daar meede tot moeten werden beswaart, en nog daar
bij dat U committe van marine op de bij ons, soo aan U als aan dat committe gedaane klagten dat den
castelein Ruighaven een billiet door ons afgegeven om in hun logement, ’t welk ruim genoeg is, om
sonder eenige hinder alschoon er een commissie van ’t selve moest gebruik van maaken, twee
officieren te kunnen bergen gerefuseerd had aan te neemen evenwel, het gedrag van dien casteleijn
heeft gelieven te approbeeren, en dan ons daarvan al meede te versteeken, is het dat wij met eerbied,
maar ook met gepaste aandrang sijn versoekende en insterende, dat ons ingesetenen neevens ons,
van inquartiering, immers en in allen gevalle voor hunne eijge kosten, en schaaden moogen werden
bevrijd, daar met alle conmoditeijt voor de bewooners, de pavillioenen daar toe expresselijk ingerigt
door de officieren kunnen geaccupeert werden, en er wederom geschikte plaatsen in de carsernen
worden gevonden waarin onder officieren, en andere der Fransche gevoeglijk logeeren kunnen indien
het Fransche guarnisoen daar toe maar kan werden gedisporeert, wij soude Uwe gewigtige
occupatien niet soo telkens in terrunpeeren, was het niet dat wij overtuijgt waaren, van de gevoeglijke
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plaats der pavillioen, om daarin officieren te kunnen logeeren, daar wij andersints met het overige
onser landgenooten ons soude moeten occupperen met inquartiering, maar verseekert dat in de meer
voorschreeve pavillioenen, en generaal in de casernen geschikte plaatsen sijn, immers hunnen
geprepareerd worden, sullen UL: ons niet kwaalijk neemen dat wij daar toe soo veele demarches
doen om van alle inquartiering te werden en voorts in het vervolg te sijn bevrijd, en wij hebben deese
met een lid, uit onse vergadering aan U af gesonden ten eijnde soo er nog eenige naadere elucidatie
noodig waaren deselve te kunnen suppediteeren, inmiddels in afwagting van een daadelijke
voorsieninge in deese, noemen wij ons na U burgers repreesentanten, de bescherminge godes
aanbevoolen te hebben en na toe wensing van heijl en broederschap, met eerbied.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch, en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( geteekend ) P. A. Steenwijk Gallas. Secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 4 Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Den burger Kraamer rapporteert dat op gisteren na de middag alhier was geweest den bailliuw van de
lande van Voorne der burger Hoijer, welke te kennen had gegeeven het hem aangenaam sijn soude
wanneer er een andere hoed op de vrijheijds boom wierde geplaast, is daar over gedelibereert sijnde
goed gevonden het selve voor als nog te houden in advis.
Op bekoome berigt van den burger Joonas weegens manquament aan brood voor het Hollands
guarnisoen ’t geen op gisteren heeft plaats gehad, is goedgevonden alsoo er geene legaale klagten
desweegens ingekoomen waaren, als nog te supereederen met eenige nadere voorsiening te doen.
Den schout heeft versogt dat een commissie mogte werden benoemt om te inspecteeren, of de
kaamer in het huis van Walter Bridge waar in de onder sequestratie sijnde goederen sig bevinden en
welke conform het advis van den advocaat Schepman, moeten werden gereteneert tot de op de
voorschreve sequestratie gevallen onkosten sullen sijn betaalt, nog geslooten was, en om van de
bevinding schriftelijk declarateur te mogen ontvangen, welk versoek na deliberatie goed gevonden en
geaccordeert sijnde, is daar toe gecommitteert, soo als geschied bij deese, de burgers Wessels,
Kraamer en Bruch.
De predicant van ’t battaillion Saxen Gotha, alhier in guarnisoen, heeft versogt om gebruik van de
kerk, om te moogen prediken het geene daadelijk is geaccordeert des Sondags van elv tot een uuren,
en is den boode gelast daar van aan den gemelde predicant kennisse te geeven, mitsgaders ook aan
den predicant deezer plaatse, tot desselvs narigt.
En op voorstel van den schout, is als bij de voormaalige regeering ook geciteert hebbende order, tot
het beginnen der deliberatien, goed gevonden om den tijd van te compareeren, te bepaalen, dat
wanneer de leeden door de boode werde geciteert, twee uuren van te vooren dat is voor het bepaalde
uur dan voor het klokke geslag, in de regtkaamer te moeten sijn, en binnen de twee uuren geciteert
sijnde dan een quartier na het bepaalde uur, alles op en boete van een sesthalv !
Eijndelijk is in overweging genoomen het versoek op een voorgaande vergadering door J. W. Theis
chirurgijn major, gedaan om te werden geaccordeert binnen deese Fortresse als chirurgijn. En is daar
op goedgevonden alvoorens finaal op het versoek te resolveeren, denzelven te versoeken sijn
getuigschriften ’t sij in persoon, of het sij bij missive, over te senden, ten eijnde na examinatie
derselver, te disponeeren, als nodig sij, en vereijst worden sal.
Vergadering gehouden op den sesden Julij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present de
burgers, Steenwijk Gallas, schout, Wessels, Keijser, van Putten en Joonas municipaliteijts leeden.
Den schout communiceert heeden de leeden den vergadering te hebben geconvoceert dewijl het
regtdag weesen moest in de saaken van Abram Lammers Sanuels contra Moozes Levie Cohen, dan
dat hij om elv uuren hadde ontvangen een missive van den procureur Kluit, communicatie geevende
dat de regtdag op versoek van sijn partij, was uit gestelt waar door dus deese vergaadering in soo
verre illasior gemaakt is, waar op de vergadering hun ongenoegen heeft betoont, en wijders
geresolveert bij de eerstkomende regtdag partijen deswegens te onderhouden, en de gevoeligheijt der
vierschaar ter betuigen, en dat de gevallene kosten moeten werden gerefundeert.
En is ingevolge van het geresolveerde van gisteren ter vergadering gecompareert Jan Wassenaar en
Johanna van Brunswijck, als waarnemende voor haar zoon Johanneis Martinus Polders,respective
biersteekers binnen deese plaatse, en haar afgevraagt de redenen waarom de ingesetenen bij haar
niet konde voor sien van bier, waarop sij in substantie hebben gerepliceert, dat door het
meenigvuldige haalen van bier van Geertruideberg door sommige schippers hunne bierstokerijen
geheel vervallen, dat men bij hun koopt en crediet moete geeven, daar intusschen de haalders van
het bovengemelde bier contant betaalt werden, dat sij tans ook soo veel geld in statie moeten laaten
voor het leedige vaatwerk, en wijders nog daar bij een en andere redenen opgeevende, waar na over
en weeder nog eenige woorden gewisselt sijnde, hun bij monde aan der schout is aangesegt, dat aan
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hun onverlet bleef om hunne beswaaren in handen van de municipaliteijt over te brengen waar op
seekerlijk het vereijste vergaard sal geslaagen werden, dat sij egter niet te min, in de verpligting
bleeven van wel niet alle, maar eenige soorten van bieren in hunne kelders te hebben, het welke hij
schout hun uit naam van de municipaliteijt recomendeerde, in ’t vervolg te doen, of dat anderzints bij
deselve strikter maatregulen, sullen genoomen werden.
Wijders is ook meede conform het geresolveerde van gisteren, binnen gestaan, den herbergier
Andries de Kat, en is denzelven uit hoofde van sijn versuim breeder in de resolutie van gisteren
vermeld, gereprimendeert, en aangesegt dat sorge draagen moet, dat geene de minst
ongeregeltheeden, in sijn huis voorvallen, of soo (onverhoopt) gebeurde daar van immediaat,
kennisse moet geeven, of dat andersints bij eerste manquement, desselvs acte, ingetrokken sal
werden.
Vergadering gehouden op den elvden Julij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present, alle
de leeden.
Na dat de commissie tot het opneemen der billietten van de vrijwillige geld negotatie, geeijndigt had,
hunne sitting en waar van naader rapport geschieden sal, heeft den schout aan de geheele
vergadering voorgedraagen het versoek van den Franschen commissaris van het brood Ratel om
eenige sakken meel, in presentie van de municipaliteijt te doen weegen, is tot de commissie benoemt
de burgers Kraamer en Joonas, welke sig dan ook onmiddellijk na het magasijn begeeven hebben, en
te rug gekoomen sijnde rapportteeren, dat in hunne presentatie gewoogen sijn vier sakken met meell,
met looden versegelt en dat drie daar van, swaar waaren 194 lb ider, en een 200 lb, dat wijders drie
leedige sakken meede sijn gewoogen, en dat twee daar van 4 ½ lb elk, en een 1 ½ lb, swaar
bevonden sijn, dat sij hier van een declaratoir ten behoeven van den boven gemelde Franschen
commissaris afgegeeven en geteekend hebben, welk rapport gehoort sijnde is de commissie voor de
gedaane moeijte bedankt, en het selve aangenoomen voor notificatie.
Den burger Bruch, heeft op versoek van den schout elacedetie gegeeven van vier hondert lb meel,
welke door den bovengemelde commissaris Ratel, aan den bakker Engelfriet geleent is, maar daar bij
ook geinformeert dat genoemde bakker bereijd was, om sulks in natura te restitiueren, wanneer
denzelven over het gebruik van sijn ovens en leverantie van den daar toe benodigde takkenbossen
wilde afrekenen ’t welke na deliberatie goedgevonden is tot antwoord, aan den meergemelde
Fransche commissie te doen geeven.
Den schout brengt wijders ter kennisse van deese vergadering het versoek van Johannis van Rossen,
aan hem gedaan, om betaaling van het geen door hem is geleevert ten dienste van de Fransche
troupes, is op het selve goedgevonden, dat voor als nog aan sijn versoek niet kan werden, voldaan,
en is den boode gelast, sulks aan gemelde van Rossen te communiceeren.
En in aanmerking van de hooge nood van den smits baas van der Meulen op desselvs dringend te
kennen geeven is geresolveert, aan denzelve in mindering van sijne rekening ten lasten van de
Fransche troupes uit het restant van de ontvanger twee duijsent guldens te betaalen ses en twintig a
dertig guldens.
Den schout communiceert, een waarschouwinge van bailliuw en leenmannen van den lande van
Voorne van den vijfden laast leeden, houdende verbod van het draagen, veel min het deelen,
uitstrooijen, verkoopen, ’t voor het gesigt der voorbij gaande ter pronke te plaatse van bloemen, of
eenig versiersel van de oranie couleur.
En voorst een missive van dfe provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van den als
den laastleeden, met het gewoone getal van exemplaaren van de publicatie van de staaten generaal,
van den vierden bevoorens, tot naadere voorsieninge teegen de desertie onder de troupes van de
staat.
Item eene missive van dezelve en meede van de sesden deezer met het gewoon getal exemplaaren
der publicatie die dag gearresteert tot ampliatie van de publicatie van den veertienden Meij
laastleeden betrekkelijk de opregting van een generaale bank van beleeninge.
Nog een aanschrijving van den dertigsten Junij houdende voorsieninge van de preemie op den invoer
van graanen gearresteert
Laastelijk een missive van de chirurgijn major J. W. Theis houdend dat soo dra sijne getuig schriften
van Amsterdam sal ontvangen hebben niet in gebreke sullen blijven van dezelve direct permissie over
te senden, met vriendelijk versoek om als dan met den eersten een gunstig antwoord te mogen
erlangen, belovende alle satis factie te sullen geeven aangenomen voor notificatie.
Schipper Cornelis Klop ter vergadering binnen gestaan sijnde heeft versogt, of het niet was
gepermitteert in sijn eijge huis te moogen verwer de verw selvs te koopen, en een knegt te moogen
aanstellen.
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En de waaker… Gerritse ter selver tijd, meede binnen gestaan sijnde heeft versogt, om binnen shuis
te moogen verwer, en soorten van glas te moogen verkoopen.
Waar op, na dat de voorschreeve persoonen weeder vertrokken waaren, gedelibereert sijnde, is, in
consideratien, dat het versoeken van Cornelis Klop, niet anders konde strekken dan om het
geresolveerde deezer vergadering bij resolutie van den seeven en twintigsten Junij geheel ilusoir te
maaken goedgevonden onder aan Cornelis Klop, door den boode te doen antwoorden dat het aan
hem onverlet bleev om in sijn eijge huis te verwer, en wijders op het tweede versoek van voorneemde
waaker Gerritse dat hier in niet getreeden kan werden ’t welk meede den boode gelast is, ter kennisse
van laast gemelde te brengen.
Den burger Rolandus geeft kennisse, dat hij de missive deezer vergadering conform en breeder bij de
resolutie van den derden deezer vermeld in handen an den preesident der provisioneele
repreesentanten van het volk van Holland, in den Haag, heeft over gegeeven dat denzelven bij
genoemde preesident geopent sijnde, aangenoomen is te brengen in de vergaadering der
repreesentanten, dat het apparent was van binnen kort, de organisatie der armen daar te sullen sijn,
en als dan alle der beswaaren soude koomen te cesseeren en dat hij burger, alle aandrang die
mogelijk was had gedaan, ten eijnde het oogmerk der missive deezer vergaadering ter spoedigste
wierde bereijkt, en is den meergemelde burger Rolandus voor sijne genoome moeijtens bedankt, en
het gerapporteerde voor notificatie aangenoomen.
Vergadering gehouden op den twintigsten Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijt, present
alle de leeden absent de burgers, Rolandus, Keijser en Joonas.
Ter vergadering is, in persoon gecompareert den chirurgijn major J. W. Theis te kennen geeven dat tot
heeden buiten staat gestelt was, om sijn getuijkgschriften te kunnen produceeren, door dien dezelve
niet in Amsterdam soo als hij eerst vermeend had waaren agter gebleeven, maar dat die nu sekerlijk
bij sijn goederen in Breda sig soude bevinden, dat het hem intusschen aan genaam weesen soude
van een gunstig en desicief antwoord op desselfs versoek te moogen erlangen dat deese vergadering
sig ter informatie van sijn capaciteijt, des goedvinden konde informatie doen neemen bij den chirurgijn
major van het battaillion van Saxen Gotha, thans in guarnisoen, en dat deselve soude gelieven te
consideren, dat hij berijds twaalv jaaren in sijn bovengemelde qualiteijt bij het regiment van
Wartensleben hadden gedient, dat denzelven daar op versogt sijnde, sig buiten de vergadering te
begeeven, op het voorenstaande is gedelibereert, en in aanmerking genoomen sijnde de
noodsakelijkheid dat een chirurgijn sig binnen deeze plaatse ten spoediste etableseerde alsoo er
niemand behalven den doctor Lens en welke veel al niet meer konde uitgaan, en een apothecar sig
alhier bevonde, is goedgevonden en verstaan het gedaane versoek, van den chirurgijn major Theis te
accordeeren, soo als het selve geaccordeert werd bij deese onder restrictie dat denzelven gehouden
en verpligt blijft om sijne getuigschriften souden moogelijk te produceeren, en te besorgen voor sijn,
en desselvs huisgezin, de noodige actens van indemniteijt van welk geresolveerde den boven
gemelde chirurgijn wederom ter vergadering binnen gestaan sijnde, is kennisse gegeeven.
Op gedaan verzoek, is gehoort de huisvrouw van Gerrit Peereboom, Antie de Vree, en Maria de Bruin,
welke soude hebben gezien, dat Catharine van der Sluis, huisvrouw van Jan van Raamsdonk op
gepasseerde Donderdag, des smorgens tusschen haklf ses en ses uuren, en een pot genever soude
wegggedraagen hebben, uit het huis van Govert de Vree, en hebben die getuigen in presentie van
gemelde Catharina van derr Sluis hun bovengemelde getuigenis staande gehouden als waaragtig te
sijn. En daar na wederom vertrokken sijnde is genoemde Catharina van der Sluis naader gehoort dog
steeds bij de negative blijvende persisteeren is haar aangesegt, dat van haar bedreeve fait, aan den
bailliuw van den lande van Voorne, sal werden kennisse gegeeven, om desweegens te vigeleeren !.
Voorts sijn ter vergaadering gecompareert de burgers Jan van Duuren, en J. A. Foueche welke met
versoek van een spoedige en gunstige dispositie overgegeeven hebben, het navolgende addres.
Hellevoetsluijs 20e Julij 1795 ‘t 1ste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Aan de burgers uijtmakende de municipaliteijt binnen de Fortresse Hellevoetsluijs.
Salut.
Meede burgers.
Geeve met alle respect te kennen eenige beswaaren die ten nadeeligste voor de geheele burgerij,
bestaande in ’t rond loopen der kooplieden op deese plaats en ’t uitventen van kaas etc; uit schuiten ‘’t
aan de huijsen te koop veijlen van booter, groente, vis etc:
Betreffende ’t rond loopen van kooplieden met goederen van allerleij aart, en ’t ter koop veilen aan
schuijten, diende onzes bedunkens te worden verbooden en haar een geschikt plaats te werden
aangeweesen tot ’t houden van een s’weekelijkse markt dag, ’t welk onzes bedunkens des vrijdags ’t
geschikste voorkomt, en dat zelfs op een boete op den marktdag ook niet mogen rondt loopen, ter

13

veijling haarer goederen en niet langer te moogen staan, dan tot des namiddags om 12 of 1 uur in
welk voorn: geval ook booter en eijr diende begreepen te worden.
Mits door U: L; wierden geresolveert, om aan alle negotiante in stukken booter handelende, een tijd te
bepaalen, ’t zij des soomers smorgens om agt, en des swinters, om neegen uuren wanneer en voorn:
winkeliers eerst mogen beginnen met opkoopen, om dus voor af de burgerij eijs neering doende tijdt
te geeven, tot redelijke opkoop haarer provisie, ’t geen desselvs gewigt moet uitmaaken konde door U:
L; werden bepaalt, betreffende de groenten zoo zouwde de sup aan U:L; in bedenking geven, en alle
daagen vrijheijt ter verkoop van groente te vergunnen, mits ook dat die op daar toe geschikte plaats
wierden ter markt gebragt, ’t zij of deze gave uit dorpen, of uit schuijten kwam, en dat wel ten opsigte
van de groente opkoopers op desselvs wijs wierden gehandelt, als weegens de booter of kupers aan
Uw: aandagt is voorgestelt.
De dagelijkese klagten van een en andere inwoonders dat ’t brood somtijds te ligt weegt, stellen ons
voor al ten wel sijn van ’t algemeene in de verpligte aan Uwl; aandagt voor te stellen op ’t niet billijk
waaren en dat er uit de door Ul:: wierden geauthoriseerd om van tijd tot tijd ’t brood bij de bakkers te
gaan weegen, en daar toe de municipaliteijt eerste requireering der geauthoriseerdens daadelijk ’t
werk help te effectueeren.
Ten voordeele voor de plaats en te meer egaale verkrijging van vis zouwde aan Ul: aandagt
voorstellen of ’t niet billijk waaren dat alle de hier koomende visch uitgesondert salm, elft paaling, bot,
en spiering wierd afgeslaagen. En voor elk kooper een voordeeltie voor de plaats aan dedecisierder
municipaliteijt, hoe veel overlaatende, meeste opleveren.Ook souwde de supp; insgelijks aan Uwe
leeden ten voordeele voor de plaatse en de inwoonders versoeken, om in ’t laast van October of ’t
begin van November een beesten markt te hebben ’t welk voor inwoonders in de plaats, een werkelijk
voordeel soude sijn, dan te bepaale tijd konde ’t zij in de couranten of geschreeven advertentien
werden bekent gemaakt uit de meeste voorn; saaken konde aanmerkelijke voordeelen voor de plaats
werden daar gestelt, niet twijffelende of sullen op ons versoek gunstig appointement bekoomen,
zooneeme ons naar toewensing van heijll en toelegging van broederschap Uw, getrouwe meede
burgers.
En uit derselver naam ( was ondertekend) Jan van Duuren en A. J Fouache
Op welk voorschreve addres gedelibereert sijnde is goed gevonden tot een naadere en compleete
vergaadering, het selve te houden in advis.
Wijders is geresolveert de rekeniingen van schippers en voerlieden, ten dienste van de Fransche
troupes, verdient te doen opneemen en wederom aan de provisioneele repreesentanten der missive
over te senden.
Geleesen een decreet van de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van dato den,
dertienden deezer in substantie houdende dat deeze municipaliteijt, zelve behooren interressen de
assignaten in deese Forttresse mitsgaders sijn Nieuwenhoorn, den Eijlend van Overflacque,
Goedereede, en West Voorn, andersints voor soldij uitgegeeven, en dat dezelve ten dien eijnde sig bij
de municipaliteijt van stad de Brielle moeste vervoegen om aldaar op deselver aanbod, steedelijk
recipissen te bekoomen, bij welke den schout heeft gerapporteert, als door den Fransche
commandant geexhorteert, tot in wisseling van de assigraaten dat hij sig in persoon na den Brielle had
begeeven en aldaar van de municipaliteijt bekoomen had voor f. 20.000 lirresaan steedelijk recipissen
waardoor bereijds op gisteren de inwisseling was geeffectueert, waer over gedelibereert sijnde is na
den schout voor gedaane moeijtens te schijn bedankt en het verrigte geapprobeert, goedgevonden,
dat de commissie van inwisseling der steedelijkerecipissen jeegens proventiaale met adsumtie van
den burger Bruch sal ge tergeert weesen, met dese inwisseling ter voldoening aan het bovengemelde
decreet.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele repreesentanten van ’t volk van Holland,
van den agsten deeser, ten geleijden van het gewoon getal exemplaaren van de publicatie bij de
staaten generaal den sevenden en agsten deezer maand gearresteert tot naadere voorsieningen
teegen de desertie en het invoegen als in de voorschreeve publicatie is vervat
Item een missive van dato den dertiende deezer met het gewoon getal exemplaaren van de publicatie
dien dag gearresteert, tot last aan alle municipaliteijt om van derselver secretarissen of welke den
ontvang, of de collecte van ’t collatteraal en den 40e penning hebben te vorderen behoorlijke cautie,
ten genoegen en onvoegen als bij der voorsz: publicatie is gemeld.
En heeft den secretaris aan genoomen, om ter voldoening aan deese laast gemelde publicatie te
stellen behoorlijk cautie, ter somma van vijf hondert guldens met welke deese vergadering genoegen
genome heeft eijndelijk gaf den schout kennisse dat per missive versonden had de lijsten der sommen
in de vrijwillige geld nagatiatie, in geschreeven binnen deeze plaats als een aan het committe van
financie, en een aan der ontvanger der gemeenelands middelen te Brielle, conform het neegende
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articul van de publicatie van den elfden Junij laast leeden, en wijders dat aan het committe van de
virres had afgesonden de navogende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Aan het committe van virres in Holland.
Mede burgers !
Bij ons is wel ontvangen het oxhooft genever van den burger Hoogwegt te Schiedam, en waar van
bereijds door onsen commissaris een begin gemaakt is, ter distributie aan de Fransche troupes den
hoe seer wel alle mogelijk manegement daar meede werde gemaakt, moet egter daagelijks een anker
afgegeeven worden, komende tans nog bovendien het Fransche guarnisoen van Zuidland ook alhier
omme hunne rations genever afte haalen soo dat seer spoedig sal sijn geconsumeert , waarom wij sijn
versoekende dat door U wederom orders werde afgesonden ( was het mogelijk voor een grooten
quantiteijt ten eijnde wij in staat blijven om daagelijks te funreeren ) dat wij de benodigde genever
ontvangen
Wij sijn heeden geinformeert dat de voerlieden binnen deese Fortresse, volstrekt hebben gerefuseert
ten dienste der Fransche troupes te === door dien dezelve van Januarij af, tot === den daagelijks met
twee tot vijff wagens=== importante reekeningen toestemmen dat het onmogelijk is dat de luiden sulks
langer kunnen in ’t houden, waarom wij ook bij dese ten sterksten sijn solliciterende, gedaan ten
eijnde alle onaangenaame gevolgen werden gepreevinteert.
Wij noeme ons, in afwagting van een spoedige reschribtie en na toe wensing van heijl en
broederschap
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors in Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( geteekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 14e Julij 1795 eerste jaar, der Bataafsche vrijheijt.
Vergadering gehouden op den drie en twintigsten Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijt,
present alle leeden, absent de burgers Roaldus, Keijser en Joonas.
Den schout heeft aan de vergadering voorgdragen dat de huisvrouw van Abraham van der
Muisenberg, bij hem gebragt had, een tarwe brood, het welke gisteren avonde was gekogt, en door
haar bevonden was tien looden minder dan de bepaalde wigt van drie ponden te weegen, welks brood
hij schout in deese vergaadering produceerde, en vervolgens met het gewoone gewigt van brood
gewoogen zijnde, is bevonden dat het selve omtrent de opgenoomende looden te ligt was, waar op is
goedgevonden dat een commissie uit deese vergaadering geadsisteert met den boode onmiddellijk
soude gaan weegen het brood bij de respective bakkers, en speciaal bij den bakker Joonas, als van
wien het geproduceerde brood was, het selve ook meede neemende, en hem teffens te injumgeeren
dat sij gesamentlijk sorge soude draagen dat hun brood het bepaalde gewigt, dat voortaan van tijd tot
tijd, hun brood sal gewoogen werden, en dat sonder naadere waarschouwingen het brood ’t welk te
ligt sal bevonden werden, tersond sal werden geconfisqueerd, en sij vervallen sijn in soodanige boete,
als daar toe is staande, blijvende soo sij eenige klagten mogte hebben, dezelve onverlet! En is voorts
tot die commissie beneevens den schout, benoemt de burgers Wessels en Kraamers, die dan ook het
selve hebben gerecuteert.
Vergadering gehouden op den seeven en twintigsten Julij 1795, het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden
De schout geeft de vergaadering kennisse, dat de capiteijn Schlaffell, van het in guarnisoen sijnde
battaillion van Saxen Gotha hem geinformeert had, dat de bakkers geheel weijderig waaren om voor,
dat battaillion, rogge brood te bakken, ’t geen van veele onaangenaame gevolgen soude kunnen sijn,
dat daar bij door den scheepen Bruch, ook wierde voorgedraagen dat de bakkers hadde kunnen
goedvinden of ten minste sommige van hun, om het roggebrood, ses duiten hooger te verkoopen als
de setting prijs was soo als hij was geinformeert geworden, uit welke handelwijs ook veele confusien
soude kunnen ontstaan, waar op door den burger Joonas wel eenige elucidatien gegeeven sijn, dog
heeft de vergaadering over soodanig eijgendunklijk gedrag haare grootste ongenoegen betoont, en
desnoods geprotesteert jeegens alle de gevolgen die daar uit kunnen proflueeren, en wijders na
deliberatie goedgevonden, in consideratie dat de bakkers voor den jegenswoordige settings prijs het
rogge brood, sonder hunne schaaden niet konde en dat volgens de berekening op heeden volgens
informatie van den burger Joonas, daar van gemaakt dezelve ver over de drie gulden op ider sak
rogge kwaamen te verliesen, en eijndelijk dat gepresenteert dedommagement was tot gelegt, om
eene commissie na die voorschreeve stad te decineeren, was het moogelijk de setting geeven digt te
krijgen aan de prijs van de rogge, en te informeeren wat of er is van het gemelde dedommagement,

15

als wijders over het weegen van ’t brood, ordonnantie, en gewigt de noodige elucidatien in te neemen,
en van alles te doen rapport sijnde vervolgens tot den commissie benoemt, den schout, en de burgers
Rolandus, Keijser, Wessels, en Kraamers, de twee eerst gemelde burgers ook tot het afhaalen van
eenige steedelijke recipissen, en is aan de bakkers van dit voorenstaande ten hunne relatie
geresolveerde door den boode kennisse gegeeven, met ordre nogtans om te blijven voortgaan met
het bakken van rogge brood, op hunne verantwoordelijkheijd.
Geleesen twee missivens van de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland, met het
gewoone exemplaren, een van dato den seeventienden Julij laast leeden, weegens eene te doene
geforceerde geld negatiatie en een van dat als vooren betreklijk tot het recht van eijgendom der
tiendens, en den anderen over den voet waarop het inkoomen van krijgsvolk deezer republicq word
bepaalt, en de wijze waar op door het selve den eed, moet worden afgelegt.
Op welke laast gemelde publicatien eenige bedenkingen gemaakt sijnde, is goedgevonden daarvan
bij gelegenheijd informatie te versoeken.
Ter vergadering is gecompareert schipper Jan Wagenaar, versoekende om aanstaande Woensdag
wederom in de beurt te vaaren, en door dien denzelve gesuspendeert, om die selve redenen, als
schipper van der Priem, ’t welk breeder bij de resolutie van den twee en twintigsten de gepasseerde
maand Junij is gemeld, soo heeft den schout ook aan hem Wagenaar gevraagt, de betaalinge van
desselvs intributie, ten behoeve van de plaats ’t welke denzelven aangenome heeft. En is nadat meer
voornoemde Wagenaar was buiten gestaan, sijn versoek even als aan schipper van der Priem
geaccordeert in ’t gilde contenueeren sal sulks bij dese vergaadering naader sal bepaalt worden als sij
vermeenen sullen te behooren.
Den schout draagt voor het versoek van Doenarus van der Bak, welke voorneemens was,om een
schuit te koopen, soo daar meede in het gilde, na Rotterdamse beurt, weg te werde gepermitteert,
welk versoek goedgevonden is te houden in deliberatie tot op Maandag aanstaande.
Bij gelengenheijt der deliberatie over de inwisseling van Fransche assigraaten, en steedelijke
recipissen versoekt den burger Bruch, zijn ontslag uit de commissie van inquartiering en den burger
Rolandus leevert schriftelijk van het volgende.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Burgers.
Voor het committe tot de zaaken van de marine renderende in den Haage aangesteld zijnde tot
boekhouder op het comptoir van equepagie alhier zal het mij niet langer doenlijk sijn, de post, als
eerste lid van deese municipaliteijt waar te nemen weshalven ik bij deese, ook op aanrading van het
voorn: committe mijn ontslag daar van, zoo wel als van het werk der inquartiering voor al, en dat der
assigraaten ten ernstigsten ben versoekende en om een en ander in mijn plaats daar toe aan te
stellen, intusschen de leeden deezer municipaliteijt mijne hartgrondige dank betuigende voor het goed
vertrouwen dat zij in mijn persoon gesteld hebben, en de goede verstandhouding die onder ons van
het begin af, dat ik als scheepen ben geinstelleert geworden, heeft plaats gehad, voor het overige
wanneer mijn besigheeden mij de tijd en gelegenheijt daar toe vergunnen beide in mij aan waar ik van
nut soude kunnen sijn, en blijve na toe wensching van heijl en broederschap Uwen mede burger, (
getekend ) D. Rolandus.
e
ste
Hellevoetsluijs den 27 Julij 1795 het 1 jaar der Bataafsche vrijheijd.
Op welk een en ander gedelibereert, en aan de burgers Rolandus en Bruch, hun ontslag uit de
commissie van inquartiering geaccordeert soo ook op desselvs versoek aan den burger Keijser als
secretaris verleent sijnde, is goedgevonden op nieuws een commissie van inquartiering te benoemen,
en daar tot gecommitteert soo als geschied bij, en door deese, de burgers Kraamers, van Putten en
Joonas, met adjumctie voor soo verre sij het Franslateren van het Fransch in ’t Hollands noodig mogte
hebben van den burger William Wickham.
En is den burger Rolandus na eenige, en meede spraak, gepermoveert, en soo wel in desselvs post
als eerste lid van deese vergadering als in de commissie der inwisseling van assigraaten en
recipissen nieuw verkreegen post als boekhouder is gefelisiteert geworden.
Wijder is bij de commissie van inwisseling der Fransche assigraaten steedelijke en proventiaale
recipissen waargenoomen, werdende door de burgers Rolandus en Keijser, met gelijke mogt
geadsumeert den burger Bruch.
Nog is geresolveert, om op aanstaande Maandag de concept ordonnantien voor de schippers en
beurtluiden op Rotterdam, te arresteeren.
Bij resumptie gedelibereert sijnde over het addres van eenige burgers en welk addres hier vooren
onder de resolutie van den twintigsten deezer breeder is geinsereerd, is goedgevonden te benoemen,
de burgers Rolandus, Bruch en Joonas, om met en benevens drie uit de requestranten, over de
pointen van beswaar in onderhandeling te treeden, een concept redres desweegens uit te brengen,

16

deese vegaadering daar van te doen rapport, om het selve gehoort sijnde te kunnen, disponeeren als
bevonden sal werden te behooren.
Den schout produceert een missive van de provisioneele repreesentanten van ’t volk van Holland van
dato de eersten Meij deezes jaars, aan de voormalige regering houdende de noodsakelijkheijd en het
daadelijk daar stellen van een committe van algemeen waaksaamheijd voor het volk van Holland, en
wijders met last om indien de plaatselijke omstandigheeden zulks eenigsints toe laaten insgelijks ter
selver sijnde een committe van waaksaamheijd uit eenig weijnige persoonen bestaande te benoemen
welk committe door UL benoemt sijnde van desselvs aanstelling aan het proventiaale committe in den
Hage sal kennis moeten geeven, en voorts met het selve een geregelde correspondentie
onderhouden, dat sulks bij de voorschreve voormalige regering niet was kunnen geeffectueerd
worden, het egter niet te min noodsakelijk was, dat soodanig committe daadelijk werde aangestelt, en
alsoo voldoen aan het oogmerk dier boven gemelde aanschrijvinge, waarop gedelibereert, en dier
conform eenparig geresolveert sijnde, is tot het voorschreve committe van waaksaamheijd binnen
deese plaatse benoemt de buger Jan Wessels, Hendrik Duim, en Cornelis van Elselingen en J. A.
Pouacke, en wijders tot secretaris der commissie den burger Jan Adriaan Gallas, en sullen die burgers
exept den burger Wessels, als in deese vergadering present sijnde heeden nade middag werden
versogt te compareeren. En hun als dan van die verkiezing advertentie werden gedaan.
In aanmerking genoomen sijnde dat deese vergaadering is gechargeert omme niet alleen voor deese
maar ook voor andere bij en naast geleegen plaatsen, de recipissen anders voor soldij der Fransche
troupes uigegeven werdende selve te moeten inwisselen conform het decreet van de provisioneele
repreesentanten van het volk van Holland, van den twintigsten, daar aan volgende, omschreeven, en
dat dienvolgende een meerder getal van proventiaale recipissen sal werden vereijst, is goedgevonden
en verstaan den schout en secretaris Pieter Adriaan Steenwijk Gallas, te qualificeeren, soo als sulks
geschied bij en door deese, om van den ontvanger van des gemeenelands middelen binnen de stad
Brielle te versoeken, en ontvangen voor een somma van twintig duijsent guldens minder, of meerder
na dat sulks met dezelve uitkomen sal, aan proventiaale recipissen, het daar toe vereijst werdende
renversaal te onder tekenen, en voorts te doen wat des weegens noodig sij, alle ’t welke bij deeze
vergadering sal werden geapprobeert onder verband als na regten.
Eijndelijk leest den schout voor, de missive van den twintigsten laast leeden, aan het committe van de
virres geschreeven van de volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Hellevoetsluis.
Aan het committe van virres in Holland.
Meede burgers.
Ingevolge van Uwe missive hebben wij aan den burger J. Hoogwegt bereijds versoek gedaan om aan
ons af te senden een oxhooft genever, ’t welk wij aanstaande Donderdag sijn wagtende, dan in
consideratie dat wij telkens vier a vijff daagen moeten wagten al eer wij van Schiedam iets kunnen
ontvangen, door dien ’t selve over Rotterdam moet gesonden worden, en dat wij iedere dag ( hoe seer
ook alle mogelijke menagementen werden gebruikt ) genoegsaam een anker moeten afleveren waar
door een oxhooft spoedig is geconsumeert. En zoo als nu op morgen het geval sal sijn, dat wij als niet
meerder van het ontvangen oxhooft hebbende genootsaakt sullen weesen voor onse rekening
wederom te moeten koopen, waarom wij dog instandelijk sijn versoeken dat aan ons een meerdere
quantiteijt dan een oxhooft gelijk mog werden toegesonden, het sij drie a vier of soo veel als UL
andersints bevinden sullen noodig te weesen, en dat, dan die quantiteijt op aanstaande Donderdag
van Schiedam moogen werde afgesonden want andersints zullen wij in de aanstaande week
weederom het selve gebrek hebben waarin wij tans verseeren! Hier komt nog bij, dat van tijd tot tijd,
Fransche troupes van hier met schuiten na Zeeland, en elders vertrekken, en als dan hunne rations
geneever in voorraad hebben moeten, het sij voor twee a drie dagen, en intusschen ander quarnisoen
weeder inkoomende moeten ook hunne ordinares portie hebben, en in zoo een geval leveren wij dus
dubbelt, in afwagting van een spoedig, en gunstig antwoord, en na toewensing van heijl en
broederschap, noeme wij ons, met agting.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van Hellevoetsluis..
In naam van dezelve ( getekent ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellvoetsluijs den 20 Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
En naar op boven gemelde missive geen antwoord ingekoomen is, soo is goedgevonden alweder
naader addres, aan ’t boven gemelde committe bij missive te maaken.
Vergadering gehouden op den selven seeven en twintigsten Julij 1795 des nademiddags ten halv vier
uuren, present alle de leeden.
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Ingevolge van het geresolveerde van heede morgen sijn ter deezer vergadering versogt en
gecompereert met en beneevens den burger missive de burger Duim, Fouacte, van Elselingen, en J.
A. Gallas als benoemt sijnde tot een committe van waaksaamheijd, binnen deeze plaatse, en is aan
hun de opgemelde aanstelling voorgehouden en gecommuniceerd het welke door de burger Wessels
en Fouacke mitsgaders door den burger J. M. Gallas als secretaris is aangenoomen, dog hebben de
twee andere burgers niet jeegenstaande alle mogelijke draag redenen gebruikt sijn om hun te
permoveeren tot het ambieeren van dier post, voor deselve bedankt waarom is goedgevonden en
geresolveert, op aan staande Maandag twee anderen in deselve plaats aantestellen, en dat die
onvermindeert, den secretaris van de commissie, bij missive van algemeen welsijn, in den Hage sal
kennisse geeven conform de aanschrijving van den eersten Meij laastleeden, en hier voor in de
resolutie van deese dag, breeder geinsereerd.
De setting van het brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt worden om 7 stuijvers 12
penn:
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werden 5 stuijvers 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twe witte broods koekies sullen moeten weegen 3 ½ looden.
e
Actum Brielle den 22 Julij 1795 ( getekend ) F. M. Herselman.
Alhier geaffigeert en de bakkers aangesegt op dato als boven.
Vergadering gehouden op den dertigsten Julij 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden, absent den burger
Keijser.
De burgers schout, Rolandus, Wessels en Kraamers ( den burger Keijser absent sijnde ) hebben
gerapporteert, dat sij ingevolge het voorige geresolveerde sig hebben begeeven in den Brielle, dat sij
van de hoofdman van ’t bakkers gilde aldaar op hun gedaan versoek om opslag van het roggebrood
tot antwoord bekoomen hebben, dat ook de bakkers van den Brielle aan hem soodanig versoek
gedaan hebbende, hij sig, ook deswegens aan de municipaliteijt had geaddresseert, dan in sijn
versoek niet kunnen reuseeren, aan de bakkers had aangeraaden, om met elke decentie door twee a
drie uit hun midden, aan deselve municipaliteijt te deduceert de onmogelijkheijt om te kunnen
voortgaan met het bakken van rogge brood, en dierhalven daar inne voorsieninge te solliciteren, dat
sij ook sulks hebben verrigt, en dat het dat effect geweest was dat de municipaliteijt van den Brielle,
aan hunne bakkers, voor de tijd van veertien daage hadde toegelegt een gratificatie van vier en twintig
stuijvers per sak rogge, die sij binnen dien tijd koomen te verbakken, waar door er dus geen
appesentie was, dat sij gecommitteerden verder sig na den preesident der municipaliteijt, begeeven
hebbende, egter niet jegenstaande aan desselvs huijsen ook op het stadhuijs differente maale te sijn
gemaakt denselven moet goedgevonden hebben, dat sij wijders ook na ingenomene informatie drie
exemplaaren van de ordonnantie op het bakkers gilde hebben meede gebragt, waar het de noodige
elucidatie sal kunnen getrokken worden, en eijndelijk dat sij het gewigt waar meede alhier het brood
gewoogen werd, door den benodigde ijker aldaar hebben examinacie, en dat bevonden is dat daar in
een kleijn different was alwaarom sij het selven bij hem agter gelaaten hebben, om sulks te
rediesseeren een rapporteert den burger Rolandus voor 20 duisent lirres aan steedelijke
repreesentanten hebben meede gebragt. Waarop gedelibereert, de gecommitteerde voor gedaane
moeijtens bedankt, en het verrigte geapprobeert sijnde, is door den schout, in consideratie gegeeven,
of deeze vergadering dewijl uit het vooren staande rapport blijkbaar was dat als nog geene verhooging
van de setting van 't roggebrood komen soude om, ook aan onse bakkers den toeslag op idere sak
rogge te geeven, ten eijnde dezelve mogte voortgaan met het bakken van roggebrood, en daar door
alle confusien en des orders te waaren. En dat deese vergaadering bij missive waar van hij schout soo
aanstonts een concept soude produceeren sig van de repreesentanten soude addresseeren soo, om
vergoeding van de premie qulificatie om sulks ( is ’t nood ) bij voortduring te moogen doen als tegelijk
om bedenkingen op te geeven, die de bezwaaren van bakkers soude kunnen souveeren, wanneer wij
niet aan de stad van den Briel, waaren (geborneert), waar op na deliberatie, is goedgevonden aan de
drie brood bakkers binnen deese plaats voor den tijd van agt daagen, toe te leggen een gratificatie
van vier en twintig stuijvers op idere sak rogge, en dat daar van, door den boode hun sal werden
kennisse gegeeven, met last omme op haar verantwoordelijkheijd, te contiuneeren met het bakken
van rogge brood.
Den schout produceert vervolgens, de hier na volgende concept missive luidende:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland.
Burgers.
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Wij neemen de vrijheijd hier nevens te senden twee lijsten van ’t geene door de schippers en
voerlieden binnen deeze plaatse sint het afsenden van de gesamentlijke lijsten door schout en
schepenen, bevoorens bij missive van den vergaadering gedaan op requisitie van den resecten
geworden in welke te saamen bij vernieuwing de enorme somma van f. 6466-9-0 bedraagende zijn,
wij hebben uit de bij ons ontvangen twee duijsent guldens wel aan deselver voerlieden en schippers
een derde part hunner doen zijnde rekening betaalt aan zulks komt in geene coinpartie met ’t geene
we almeeden verdient is geworden, en daar de requisitie speciaal van waagens van dag tot dag blijft
continueeren en selvs somtijds tot vijf a ses waagens per dag tot het afhaalen uit den Brielle van hooij
strooij haare vleesch en brood, zijn wij genoodsaakt UL: moeten solliciteeren, en de daadelijk
opheffing van alle requisitie ook andermaal een subsidie van penningen en wel tot vier a vijff duijsent
guldens toe om daar meede de meest dringenste schulden, wat aftedoen, want bij manquement van
daadelijke voorsieninge in het of een of in het ander, zal de groote confusien in die orders sekerlijk
moeten plaats grijpen, en waarvoor, op een plaats van soo veel inportante als deese is, na ons insien,
niet genoeg gesorgt kan worden en zouden het te verwonderen zijn dat zulks eenmaal gebeurt als
men nagaat dat de voerlieden van dag tot dag als voort gedreeven werden om te rijden op het minst
dat en nogt manqueeren door de Franschen mishandelt en geslaagen worden, dat zij behalven
zwaare vragten, door eenig die tans al genoegsaam inpeachticabel is nog van vier tot ses menschen
moeten meede roeren, dat zij bij manquement van prompte betaaling, ook buijten de moogelijkheijd
zijn, om hunne vrij pagt in te kunnen betaalen, niet instaat voor hun vee het boodigde stroijen koorn te
kunnen koopen of iets voor de winter op doen en welligt s’lands lasten moetende, afslaan te betaalen,
en de risico koomen zullen, om deswegens te werden geexecuteerd en in dier voegen is het meede
geleegen met de schippers van den eene plaats, tot aan den andere geprest, bloot staande voor alle
insulks als het getij, of de contrarie wind, hun daadelijk belet te vertrekken, daagen aan den anderen
na de inscheeping te moeten wagten in andere vragten waar voor onmiddellijk de betaaling volgt, te
moeten afsegen, dat alles dunkt ons, soude immers redenen genoeg opleveren, dat zoodanige
menschen tot uitstel zoude kunnen overslaan, die in zijn gevolge onberekenbaar kunnen zijn, wij
hebben gemeent om dit onder het oog van U burgers repreesentanten te moeten brengen, en met
gepaste eerbied te quiteren dat aan ons versoek zonder uitstel worden voldaan of dat bij Uwe
vergadering zodanig ander besluijt genoomen als na denzelver wijsheijd ter redres der bezwaaren en
ter prrinieering van alle funest gevolgen noodig en dienstig bevonden zullen worden te behooren, dit
egter zij ons gepermitteert hier te moeten bijvoegen, dat indien geen dadelijk voorsieninge kan
geschieden, wij voor de gevolgen niet instaan of veel min verantwoordelijk kunnen zijn, te gelijk is ons
versoek ook, dat op de overgesonden lijst bij missive van den gemelde, een en twintigsten Meij,
weegens alle de zoo hoog geloopen zijnde (levertien ) van brood, vleesch, genever en meer andere
zaaken daar bij opgegeven het vereijst requard ten spoedigste, zal ( geslaagen ) worden, ook zij het
ons gepermitteert, bij deese gelegenheijd aan U, bij vernieuwing te klaagen over de contieerende
inquartiering van Fransche en Hollandsche officieren brengende tans sommige der eerst gemelde nog
boovendien hunne vrouwen meede door ’t welke veel onaangenaamheden met de Fransche onstaat,
en daar wij steeds in dat concept blijven versseeren, dat in genoegsaamen geschil pavillioenen in, de
carsernen, zijn, om alle de officieren te kunnen bergen, zoo verzoeke wij dog instandelijk, om ook hier
van eens binnen aan te werden ontheft, wij zoude nog wel een anderen drang redenen, tot staving
van de billijkheid van ons versoek hier kunnen bij voegen maar daar den burger- Paulus bij desselvs
aanweesen in de gepasseerde week alhier in het logement der marine tot ons leedweesen het
onaangenaam derselver heeft ondervonden om het locaal alhier bekent sijnde op zig genoomen heeft,
bij desselfs komst in den Haag deswegens te zullen spreeken zullen wij daarin ook als nu
volkomentlijk berusten, en overgaan om een andere beswaar aan de attentie van Uwe vergaadering
voor te draagen, het bestaat hier in door de enonne dienste van de rogge hebben om te bakkers een
en andermaal gemanqueert om roggen brood te bakken, zoo dat daar over in ’t algemeen eerst is
geklaagt, en naderhand speciaal van weegens den commandant van ’t hier in quarnisoen zijnde
eerste battaillion van Saxen Gotha selvs met zoodanige aandrang dat men zig onverantwoordelijk
stelde voor de gevolgen insien de bakkers geen rogge brood bakte die bij ons in serieuse deliberatie
genoomen zijnde wierd daadelijk geresolveert om in de eerste plaats een commissie te benoemen,
door dien wij uit de prijs van de rogge, en daar bij vallende kosten in onse vergaadering uit rekende,
dat een bakker op idere sak rogge wel drie gulden kwam te verliesen, zoo als de settings prijs tans is,
om zig te vervoegen na den Brielle van welke wij als de stad waar onder wij gehooren de setting van ’t
brood ontvangen moeten en aldaar te versoeken dat de setting mogte werden geevenredigt aan de
prijs van de rogge, van welke geresolveerde wij de bakkers legaal informeerde en hun teffens
injungeerde van op haar verantwoordelijkheiijd te blijven voortgaan met bakken van tarwe en rogge
brood de commissie uit ons sig derwaarts begeeven hebbende, heeft op heeden ons gerapporteert
dat zij zig hebben vervoegt bij den hooftman van het bakkers gilde, aldaar als welke altoos den
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voordragt uit naam van het gilde doet aan de municipaliteijt, ter bekoming van of afslag van het brood,
dat zij aldaar hunne bezwaaren over de laage prijs hadde opgegeven, door denzelven hooftman zijn
geilucideert dat de respective brood bakkers der stad Brielle zig bereijts aan hen geaddresseert
hebbende, tot deswegens aan U municipaliteijt van den Briel had geaddresseert, dan daar op een
declinatoir antwoord ontvangen had, dat in onwel de bakkers van den Briel, ook niet kunnen
voorkomen om op dien voet tot hunne waaren, te rade geworden, om een commissie uit hun midden,
aan de municipaliteijt te senden en de onmoogelijkheijd te betoogen, van te hunne voortgaan, en dier
halven desweegens voorsiening te sollisiteeren, dat zulks van dat effeckt, vervolgens geweest dat, de
municipaliteijt, voor den tijd van veertien daagen aan had geaccordeert. Een toelaag van vier en
twintig stuijvers op ider sak rogge welke zij zoude verbakken om dus hunne burgers niet met een
hoogen prijs der setting te incomodeeren, en om na afloop van dien tijd nader te resolveeren als
zoude moogen noodig geoordeelt werden uit welke bekoome informatie consteert, dat er dus geene
apporentie was om de setting van het rogge brood ( “t welke alhier ter plaatse kost van de vier ponden
vijff stuijvers en vier penningen ) verhoogt te krijgen en ook, dat met zoodanig capernent wel de stad
van den Briel maar geensints onse ingezetenen, of het guarnisoen geholpen en was ons hebben doen
resolveeren, om voor den tijd van agt daagen ook aan de drie broodbakkers binnen deeze plaatse een
toelaag te accordeeren van vier en twintig stuijvers per sak rogge die zij in die tijd sullen koomen te
verbakken, tot welke resolutie wij hebben vermeent te moeten overgaan, als eijgenen authoriteijt geen
verhooging in de setting kunnen brengen om door dien weg provisioneel alle dis orders en
onaangenaame gevolgen te prarinueren, en wij hoope en verwagten dat zulks om die redenen de
approbatie van U burgers repranentante niet alleen zal moogen wegdraagen, maar dat bij u zal
wierden goed gevonden in consideratie van de volstrekte onmoogelijkheid van uit onse enkele dorps
casse wiens tegenwoordige situatie, wij te meermaalen aan Uwe vergaadering, als waarlijk geheel
onvermoogend hebben opgegeeven zoodanige uitgaan te kunnen goed maaken, dat de bereijde
uitgeloofde gratificatie aan ons zal werden goed gedaan en dat binnen den bepaalden tijd van agt
daagen wij of daar van verseekering of ten minste onder moogen ontvangen om indien het de
noodvordert daar meede naamens u te moogen continueeren bij deese gelegenheijd is bij ons in
nadere deliberatie gebragt dat de bakkers alhier ter plaatse uithoofde als geconsidereert werdende te
behooren onder het zogenaamde platte land altoos op idere brood zoo wel tarwe als rogge, van
gelijke ponden vier penningen minder ontvangen als in een besloote stad conform de ordonnantie op
het gemaal gearristeert, daar het ondertusschen, en niet te ontkennen waarheijd is dat onse bakkers
zoo niet meer ten minsten zoo veel onkosten op hun graan hebben als in de stad van den Briel,
waarom wij ook hebben geresolveert, dat aan Uwe vergaadering vpoor te stellen, en te solliciteeren
dat de municipaliteijt van Hellevoetsluijs, door deze werden geauthoriseerd om voor hunne plaats de
setting van het brood selve te mogen stellen in uitgaaven zonder verpligting om gebonneert te
weesen, aan de stad onder welke zij rissorteeren,of dat bij van stentenis van dit versoek, dan de prijs
van ’t brood altoos even hoog zijn mag, aan de meergemelde stad hunner ressort door het welke wij
en meer den verband op onse bakkers, verkrijgen zullen, en met meerder termiteijt aan obligeeren
kunnen, om te zorgen dat, en ingezetenen, in guarnisoen zoo ook is ’t noodig de marine van het
noodige brood, zonder interciptie, werden voorsien.
Wij hoope een gunstig en spoedige resolutie te moogen ontvangen en noeme ons na UL: de
bescherminge des allerhoogsten aanbevoolen te hebben, en na toewensing van heijl en broederschap
met alle eerbied.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van deselve ( getekend ) P. A.Steenwijk Gallas.
Hellevoetsluijs den 30e Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Welke voorschreve concept missive eenparig geapprobeert en alle de leeden sig met denzelve
geconformeert hebbende, is goed gevonden dat die ook alsoo op morgen sal afgesonden werden.
Wijders is door den schout voorgeleesen een missive van de provisioneele repreesentanten van ’t
volk, van den twintigsten Julij waar bij de onvermogende gods, diaconie, en armen huisen aan welk de
wijden van s’lands middelen is toegekent ingelijks van de voldoening van den veertigsten penning, en
van het recht op het kleijn zeegel sullen sijn geechimeert zonder die bevoorens te betaalen om daar
van telken drie, naar den restitiutie te bekoomen.
Als meede nog een missive van het committe van algemeen welsijn, in Holland van den vijff en
twintigsten deezer boven gemelde maand, ten eijnde aan de tegenwoordige regeering van Asperen te
laaten volgen een somma van ses en veertig guldens negentien stuijvers, en tien penningen, in den
jaare 1794, alhier gecollecteerd voor den aldaar geweest sijnde brand, en het welk volgens gedaane
informatie door de schout nog onder hem berustende sijnde goedgevonden, is onder behoorlijke
quitantie te laaten volgen.
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Op een ontvangen billiet van schipper Willem Peereboom sustinerende voor het in gereedheijd
brengen van sijn schuijt ter overvoering van Fransche troupoes na Flacque, dog door den voerman
overgenomen sijnde, te moeten genieten tien guldens, is goedgevonden daar over op aanstaande
Maandag naader te delibereeren.
Aan de huijsvrouw van Jacob Stutte, is op haar versoek geaccordeert groentens te mogen verkoopen
in de kelder van het huis van de weduwe Arij van der Nol.
Laastelijk is, meede op desselven versoek, aan eenige ingesetenen onder elkanderen opgeregt
hebbende een begravenis bus gepermitteert het gebruik van ’t school, op morgen avond om aldaar bij
elkander te koomen, tot het doen, en hooren van de rekening van die bus.
Vergadering gehouden op den een en dertigsten Julij 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden absent Keijser.
Den schout heeft ter vergadering voorgedragen dat den boode ingevolge van het geresolveerde van
gisteren hem als dien wel rapport gedaan heeft, dat de bakkers soude voortgaan met rogge brood te
bakken, alschoon ook den bakker Engelfriet had gedeclareert niet onwillig maar onmagtig te sijn, bij
hen egter deese voormiddag gekomen was den commandant van het alhier sig bevindende battaillion
van Saxen Gotha, klaagende dat sijn onder hebbende manschappen in geen vier daagen brood
hadde kunnen bekomen ’t welke van de uiterste nadeelige gevolgen soude kunnen sijn, en
versoekende dier halven dat hier in efficaneulijk mogte werden voorsien, dat hij schout onmiddellijk
daar op door den boode de bakkers nog andermaal hade doen aanseggen van te sorge dat er brood,
voor die troupes gebakken wierden, dan tot sijne verwondering een geheel weijgerend antwoord
bekomen had, waarom hij niet konde nalaaten in deese vergadering dessels hoogste ongenoegen te
betuigen over de onwilligheijd van de meer voorscherve bakkers, die over de op gisteren aan hun
uitgeloovende gratificatien geene de minste objecten hadden gemoveert, en als nu wederom zig
excuseerde, waar over gedelibereert sijnde, en in agting genoomenn der onaangename gevolgen
welke soude kunnen profluceren alhier sig in dien het opgemelde battailion niet van brood wierde
voorsien, is goegevonden, conform aan het voorstel van de burger Rolandus, dat de bakkers sullen
gehouden weesen, te sorge dat de bakkers sullen gehouden weesen, te sorge dat er rogge brood, in
genoegsaame quantiteijd gebakken word, dat sij voor alle de gevolgen andersints aansprekelijk blijven
aan dat alle het geene sij in der tijd van agt daagen met vallable bewijsen en is het nood onder
expuigatie van eede kunnen bewijsen daar op te kort gekomen te sijn sulks aan hun, van weegens
deese vergaadering sal werde gerestitueert, en is den burger Joonas geexchorteert, om met en
benevens desselvs confraters als nu ten aller spoedigste de noodige arrangementen te maken, ten
eijnde aan deese resolutie werden voldaan en den boode gelast met bekend making van de
navolgende na ontvangen setting sulks aan de bakkers, aan te seggen en te injungeeren.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 7 stuij: 12 penn:
Het rogge brood wegende vier ponden, sal verkogt worden om 5 stuij: 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies, sullen moeten weegen 3 ½ looden.
Actum den 31e Julij 1795 ( getekend ) F. H. Herselman.
Alhier geaffigeert en de bakkers aangesegt op dato utz:
En heeft den schout nog in deliberatie gebragt eeniger ongeregtheeden die des avonds en des
morgens alhier ter plaatse ontstaan, door kwaadwillige met het kloppen, bellen, en bedreijf van andere
moedwilligheeden, aan de huisen, van de ingesetenen en daarom proponeerende jeegens het selve
eene publicatie te doen met kennis geeving soo aan de Fransche als Hollandsche commandanten, en
hun te versoeken, ook daar jeegens te vigileerenwelke propositie bij deese vergadering geadopteert
sijnde, is gedaan deese navolgende publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs geinformeert sijnde dat sommige kwaadwillige
sig niet ontsien, om soo wel des avonds laat als des morgens vroeg, aan de huisen der ingesetenen
binnen deeze plaatse te kloppen, bellen, en andere baldadigheeden uit te voeren messchien om was
het moogelijk de goede order en rust daar door te stoorenten minste der goede ingesetenen door
soodanige straf waardige daade te verontrusten, hebben na deliberatie goedgevonden en verstaan,
alle ende een igelijk te vermaanen, en waarschouwen, soo als dezelver vermeend, en gewaarschout
werden bij, en door deeze, van sig daadelijk van soodanige, of diergelijk schandelijke wanbedrijven te
wagten op soo danige boete bevonden werden te behooren, terwijl de municipaliteijt vernoemd
intusschen ter informatie kennisse geeft dat, en, aan de Fransche en aan de Hollandsche troupes
binnen deese plaatsen guarnisoen houdende, van weegens derselver ten respective commandanten
soodanige orders gegeeven sijn, dat dezelve, of diergelijke stoordenis der gemeene rust, daadelijk
werden geapprehendeert, en de justitie over geleverd sullen werden.
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Aldus gearresteert bij de municipaliteijt voornoemd op den een en dertigsten Julij 1795 het eerste jaar
der Bataafsche vrijheid, en daar derselver boode, op den tweeden Augustus daar aan volgende van
den ban, gepubliceert. En voor ’t geaffigeert ter gewoone plaatse ( onderstond ) In kennisse van mij (
en was getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secertaris.
Aldus gedaan ende gearresteert, binnen Hellevoetsluis en sijn alle de voorgaande resolatien op dato
hier nagenoemt van den vijftiende Junij tot en met den een en dertigsten Julij 1795 in geslooten
geresumeert en ten oirconde bij de municipaliteijt onderteekend op den derden Augustus 1795 het
eerste jaar der Bataafsche vrijheijd. P. A. Steenwijk, D. Rolandus, J. Keijser, Jan Kraamer, Jan
Wessels, Jacob van Putten, Jacobus Joonas.
Vergadering gehouden op den derden Augustus 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden, absent den burger Bruch.
Is ten voorschreeve daagen conform het geresolveerde van den seeven en twintigsten Julij
laatsleeden de ordonnantie voor den schippers en beurtlieden op Rotterdam gearresteert, conform
dezelve ordonnantien daar van sijnde en welke bij deese vergadering ondertekent is geworden tot
derselve alhier werd gerefereerd en aangaande de andere ordonnantie op het aan boort setten der
passagiers, en het afhuuren van schuijten, welke concept meede aan de leeden is rond gesonden
geweest, is goedgevonden om desselvs bij een naaste vergaadering meede te arresteeren.
En wijders in plaats van de burger Hendrik Duim, en Cornelis van Elselingen, tot leeden in het
committe van waaksaamheijd binnen deese plaatse benoemt de burgers Jacob van Putten en en
Dominicus de Klerk, welke burgers de hun opgedragene post geambieert hebbende daar meede sijn
gefelisiteert.
Op het, in de voorgaande vergadering ontvangen billiet van schipper Willem Peereboom, is
goedgevonden, deswegens nog niet te resolveeren.
En is ingevolge de resolutie van den seven en twintigsten Julij laast leeden gedelibereert, op het
gedaane versoek van Doenardus van der Beek welke versoek denzelven op heeden in persoon was
komen herhaalen, en daar op goedgevonden hem te doen antwoorden, dat provisioneel, in het
versoek niet kan werden getreeden.
Den schout draagt voor het slegt gedrag van seekere Ouwerkerk als opperman werkende bij den
metzelaar Johannis Duim, en het versoek van sijne alhier woonende famielie, om denzelven na de
plaats sijner wooning te rug te senden, waar hij door sijn kinderen soo gaarne sal gehouden werden
waar op na deliberatie geresolveert denzelven door de boode te doen aanseggen, op aanstaande
Woensdag te moeten vertrekken, of dat andersints van deese plaats sal werden gedelogeert.
Den schout communiceert de na volgende missive aan het committe van de virres in den Haag.
Vrijheijt, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Aan het committe van de virres in Holland.
Burgers.
Wij hadden heeden mot onse beurtschuijt, een of meerdere oxhoofden genever ter destrebutie aan de
Fransche troupes alhier in guarnisoen ingevolge beijde onse missivens aan UL: afgesonden te
ontfangen dan, tot onse verwondering is er niets gekoomen, intusschen is het laaste ontvangen
oxhooft bereijds gepasseerde Donderdag getensirmeert geweest, soo dat wij nu idere dag alhier een
anker moeten koopen, en het welk wij nu tot Donderdag aanstaande soude weeten continueeren ’t
geen voor ons geheel ondoenlijk weesen sal, wij hebben alvoorens sooveel op crediet moeten
koopen, dat het tans niet meer dan contante penningen te bekoomen is, en sulks is bij onse dorps
cassa niet voorhanden, waarom wij in staadelijk solliciteeren, Uw voorsieninge in deeze, en daar van
per omlopende post berigt alsoo wij andersints genoodsaakt sijn, te moeten ophouden met de
destributie van gemelde genever, en ons voor de gevolgen daar van, niet aanspraakelijk willen gestelt
hebben, in hope en verwagting van een dadelijke hulp, noeme wij ons na toewening van heijl en
broederschap.
Uwe meede burgers.
De maniicipaciteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( geteekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluis den eersten Augustis 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Laastelijk communiceerd de schout een missive van de provinsioneele repreesentanten van het volk
van Holland van den agt en twintigsten Julij laast leeden, ten geleijde van ’t gewoone getal exeplaaren
van de publicatie diendag bij hun gearresteerd over het recht van de jagt in geheel Holland.
Vergadering gehouden op den seevenden Augustus 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
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Den schout berigt deeze vergadering expresselijk belegt te hebben op gedaan versoek van twee
burgers commissarissen welke de Fransche troupes overneemen in sienst van de Bataafsche
republicq.
En heeft den burger Kraamer dezelve geadverteert, dat de municipaliteijt was vergaadert waar op sij
de ook sijn geconpareert, en visie van hunne credentivelen gegeeven hebben, en daar neevens over
gelevert, den in het Fransche gedrukt exemplaar van de articulen waarop de Fransche troupes in dien
van deeze republiek sijn overgegaan, vervolgens mondeling opening gegeven hebben van hunne last,
om met de municipaliteijt toeverlaten van de virres welke volgens bovenstaande capitilatie schikkingen
te beraamen en dezelve meede werking te versoeken, dat na eenige onderhandelinge en na den
commis van s’lands magazijn Chardon, ter vergadering versogten gecompareert was, en den zelven
was gehoort, is door wel gemelde commissarissen aan deese vergadering schriftelijk overgegeven ’t
navolgende;
De agenten van het committe van betaaling van de Fransche troupes overgegaan in de soldij van de
republicq van de Bataven toegevoegt met de commissarissen van oorlog van de Fransche armee
behoorende aan de brigade van de generaal Compere, kennis gegeeven hebbende van de
municipaliteijt van Hellevoetsluis ten eersten van de organisatie, en betalingen de Bataafsche
e
republicq van de Fransche armee den 7 deezer aan hun overgegeven als meede ten tweede de
instructien opmerkende de noodsakelijkheijd, van de grootste spoed te maken om de Fransche
troupes in soldiuj van de republicq te doen treeden, zoo in het noodig dat binnen weijnige daagen de
geheele administratie der Fransche ten opzigte hunner troupes ophoud, en dat de municipaliteijten
behulpsaam, in dat opsigt sijn, om in alles te helpen bevorderen de schikkinge dien aangaande te
waaken voot eerst de middelen aan de hand geeven, om brood te besorgen aan het Fransche
guarnisoen hunne consideratien daar over in te geeven.
Ten tweeden de middelen in ’t werk op te geeven om vleesch te besorgen.
Ten derde brand en ligt werd gefourneert door de commis van het magazijn.
Ten vierde tragten de officieren plaats te brengen in de barakken, de hoofd officieren sijn daar met
onder begreepen beneevens die geene bij hem behorende.
En gagerende de municipaliteijt van Hellevoetsluijs in consideratie te neemen de bovengem; redenen
om in alles behuplsaam te sijn, om aan bovengem; redenen te voldoen.
Gedaan in S’Hage den 7e Augustus 1795 ( onderstond en was geteekend ) Clarion J de Moulen,
landen van ’t committe der betaalinge van de Fransche armee in Hollansche soldij.
Waarna de opgemelde leeden, soo ook de commis Chardon vertrokken sijnde, is na eenige
deliberatie goedgevonden, om van de bakkers opgaav te vorderen hoeveel sij soude moeten hebben
voor het verbakken van ’t graan ( gesupponeert wordende van graanen kunnen opdoen sulks van
s’lands weegen geschieden sal ) van idere sak en waartoe den burger Joonas versogt in ’t selve
werkstellig te maaken, en heeft den schout aangenomen weegens ’t vleesch, met den vleeschhouwer
Berg te sullen spreeken en voorts eene memorie van consideratie te coucheeren op alle de gevraage
articulen, en van alles te sullen doen een naader rapport.
Laastelijk communiceert den schout de navolgende ses missivens, als
Een van het committe virres van den derden Augustus een antwoord op die van onse vergaadering
e
e
van den 20 en 28 Julij laastleeden substanticul inhoudende dat sij hun gevleid hadden dat alles op
een geregelde voet soude gearrangeert zijn geweest alsoo het committe tot betaling der troupes, en
doen der revue over dezelve stond op reis te gaan, dan daar in verhindert, dat sig aan den burger
Adrianus Schregardus te Schiedam hadde gelast een oxhoofd genever senden, en eindelijk
versoekende dat daar toe ’t noodige billiet gesonden werd, welk laaste aan den burger Bruch is
gedemandeert.
En is de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van den 28e Julij laastleeden ter
geleijde van ’t gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert tot het teegengaan
der sluijkerijen in s’lands gemeene middelen.
Een van welgemelde repreesentanten van de dertigsten Julij ten geleijde van het gewoon getal
exemplaaren van de publicatie als doen gearresteert tot adhortatie den burger corpsen om zich in den
waapenhandel te oeffenen.
Nog een van dezelve repreesentanten van den derden Augustus sendende daar bij het gewoone getal
exemplaaren van de publicatie bij de staaten generaal denn laasten der voorige maand geaddresseert
tegen het fabriceeren van valsche Fransche assigraaten, en het falcilieeren van proventiaale en
stedelijke recipissen.
Een decreet van den vooren gemelde provisioneele repreesentanten op het versoek van weegens
deeze vergaadering bij missive aan den seeven en twintigsten Junij gedaan omtrent het afleggen van
den eed van equipagimeester, boekhouder en breeder in de resolutie van dien dag omschreeven
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waar bij is goedgevonden dat gemelde persoonen generaliteijts bediendens sijnde niet gehouden sijn,
den proventiaale eed, af te leggen.
Laastelijk een decreet van het committe van algemeen welsijn van den vierden deezer houdende last,
om, binnen den tijd van veertien daagen den eed volgens decreet van den agsten
Junij van alle ambtenaaren en bediendens der gemeene lands middelen, af te neemen, en daar van
aan het committe ten spoedigste kennis te geeven, waar aan is geresolveert ook bij eerste
gelegenheijt te voldoen.
Vergadering gehouden op den neegenden Augustus 1795, present de burgers Steenwijk Gallas
schout, Rolandus, Kraamer, en Bruch municipaliteijt leeden.
Op versoek van den Fransche commandant deezer plaatse deese extra vergadering belegt sijnde, is
denzelve, neevens sijne adjudant binnen gestaan, en heeft geproduceert eene schriftelijke order waar
bij is bepaalt dat voortaan het parool iedere dag moet worden ter hand gestelt aan den president van
de municipaliteijd waar over vervolgens mondeling geconfereert sijnde, is goedgevonden dat het
voorschreve parool alle avonden door den adjudant aan het huis van den schout sal besorgt werden.
De setting van ’t brood is;
Het brood gebakken van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 8 stuijvers.
Het rogge brood weegende vier ponden sal verkogt werden om 6 stuijvers.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 3 looden.
Actum den 10e Augustus 1795 ( getekend ) C. F. Herselman.
Alhier geaffigeert ende bakkers aangesegt op dato utz:
Vergadering gehouden op den tienden Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden.
Den schout communiceert een aanschrijvinge van de provisioneele repreesentanten voor het volk van
Holland van den derden deeser een geleijde van de publicatie als dien gearresteert betrekkelijk het
daar cesseeren en ophouden van den ontvangst en inwisseling der Fransche assigraaten en wijders
gelastende soe ras doenlijk en wel uiterlijk daags de afkondiging van voorschreeve publicatie op te
neemen, hoe veel assigraaten of plaatselijken resipissen nog in dit district voorhanden sijn daar van
aan de municipaliteijt der stad onder welks ressort in de gemeene middelen behooren kennis te
geeven, ten eijnde vervolgens daar voor provintiaale te bekoomen, behoudens nogtans des noods te
responsabiliteijt omtrent de ingewisselde assigraaten welke niet soude vallen, in de termen van de
publicatie van den tweede Februarij, waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan dat
de commissie gechargeert met de inwisseling der assigraaten en resipissen, ter voldoening aan
bovengemelde ordre en ter opneeming als vooren, op morgen sal vaceeren in het regthuijs alhier, En
dat nog heeden met het afleesen van de boven genoemde publicatie te gelijk een publicatie gedaan
sal werden om daar van de ingesetenen te adverteeren, en sijnde laast gemelde publicatie luidende:
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs ten voldoening aan de publicatie van de
provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van dato den derden deezer maand Augustus
1795, op heeden gepubliceert, adverteeren dat tot de opneeming van de assigraaten, en steedelijke
recipissen, conform de opgemelde publicatie door de commissie daar toe benoemt op morgen den
elvdene Augustus 1795 van des na de middags ten twee uuren uiterlijk tot des avonds ten agt uuren,
in het regthuijs sal werden gevaceert.
En ook ter selver tijd, dog afsonderlijk werden op genoomen alle de voor den tweeden Februarij alhier
van de Fransche ontfangen assigraaten bij alle welke opgaav teffens de bors, of billiet sullen moeten
werden overgeeven, en alles op poene als in de opgemelde publicatie van voornoemde derden
Augustus is gedecreteerd, en ter needer gestelt geworden.
Actum bij de municipaliteijt voornoemd op den tienden Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, en is deeze te gelijk met meer voornoemde publicatie door den boode, na voorgaande klokke
geklep gepubliceert, en geaffigeert ter gewoone plaatse, op dato utz ( onderstond ) In kennisse van
mij ( en was geteekend )P. A. Steenwijk Galls secretaris.
Den schout proponeerd, om in gevolge van de toegekende nagt onlangs door de agenten van het
committe van betaling der Fransche troupes, in de conferentie van den seevenden laastleeden, in
presentie van den commis Chardon gedaan, om collegialiter op heeden te gaan inspecteeren, de
casernen binnen deeze Fortresse ten eijnde te werden geovertureerd, van de schikkingen aldaar, en
om te sien of er bij geen moogelijkheijd plaatsen te arrangeeren sijn, waar in de tans nog bij
ingesetenen gebillietteerde Fransche en Hollandsche officieren gevoeglijk kende geplaast werden, om
daar door onse ingesetenen te berijden, en dat alvoorens sulks te doen hij schout vermeende dat er
staande deese vergadering gesonden te werden, om den zelven te pra adverteeren, en te versoeken
om met dese vergaadering ten boven gemelde eijnde te coopereren, dat wijders aan de respective
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Hollandsche, en Fransche commandanten van het voorenstaande diende kennis gegeeven te worden,
met sollicitatie van sig, op de te bepaalen tijd, in de casernen te doen vinden, op welk voorstel
gedelibereert sijnde. Is geresolveert, om heeden, en wel in de casernen, collegialiter te gaan doen, ten
eijnde als boven gemelde, en dat vervolgens eene commissie aan den commis Chardon sal
afgesonden werden, waar toe dan ook daadelijk benoemt sijn, de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus,
en Wessels, welke immediaat de hun opgedragen commissie hebben ter uitvoer gebragt en terug
gekoomen sijnde gerapporteert, dat den commis Chardon hadde gerepliceert, jeegens het voorstel
niet tegen te weesen, en meede goedvond dat de commandanten wierden geadverteert, dat hij ook
soude maaken op de bepaalde tijd, meede in de casernen te weesen, en ook daar van aan Johannis
van Rossen doen kennis geeven, dat sij gecommitteerendens na nog eenige woorden wisseling
wederom vertrokken waaren, waar op de gecommitterdens voor gedaane meoijtens sijn bedankt, en
het gerapporteerde aangenome voor notificatie, en heeft den schout op sig genoomen, na het
scheijden deze vergadering den Hollandsche commandanten te geeven, soo als ook den burger
Kraamer, aan de Fransche commandant doen sal.
Wijders heeft den schout ’t voorgedraagen dat de tijd van gratificatie aan de bakkers voor het bakken
van rogge brood ingevolge van de resolutie van den een en dertigsten Julij laast leeden was
gecapeert, dat den commandant van Liesfeld, hem schout daar over alweder om het hadde
onderhouden, dag dat hij versogt had gemelde commandant sig ter deeser vergaadering sisteeren
soude ’t welke hij aangenoome hebbende, dan ook als nu versogt binnen te staan, ’t welke immediaat
is geaccordeert, en is met de meergenoemde commandant, eene mondelinge confetrentie gehouden,
en eijndelijk, op instandig versoek van voorschreve commandant geresolveert nog deese week, en
dus tot aanstaande Zaterdag ingeslooten met de laaste bepaalde gratificatie te continueeren, mits dat
den aan de commandant een zijner officieren expres sal afsenden aan de provisioneele
repreesentanten van het volk van Holland, met instandig versoek, dat aan deeze plaats vergoeding
geschieden mag, van alle ’t geene bereijds is of nog sal uitgeschooten werden, ter bovengemelde
saake, en dat van wegens dese vergadering eene missive tenselve eijnde, op morgen per post sal
afgesonden werden, waar aan den commandant wederom vertrokken is, en den boode gelast van dit
voorenstaande soo verre het de bakkers conserreert kennisse te geeven, sijnde voorts de
aftesendene missive van den volgende inhoud.
Burgers.
Op den dertigsten Julij laastleeden aan UZ: vergadering een missive afgesonden hebbende naamen
daar bij de vrijheijd, onder anderen ook voorte dragen de situatie waar in waar inier waaren
verseerende ten opsigte van het bakken van rogge brood, en dat wij in de nood sakelijkheijt ons
hadden bevonden, soude wij niet reseeren dat het alhier in guarnisoen sijnde battaillion van Saxen
Gotha aan een onvermijdelijk gebrek aan brood wierde overgegeven van welke wij de gevolgen
onberekenbaar vinden om aan de bakkers een toelaag te doen van vier en twintig stuijvers per sak
rogge, voor den tijd van agt daagen, en welke toelaag als niet genoegsaam bevonden sijnde ons daar
na ende noodsakelijkheid getragt heeft om te resolveeren, dat wij voor den tijd van agt dagen gemelde
bakkers soude restitueeren in alle het geene sij met volable bewijsen onder presentatie van leden
kunnen produceeren, op het bakken van ’t roggebrood, te kort te sijn, wij hadden ons gevleijd binnen
den tijd van agt dagen eenig antwoord te sullen ontvangen dan sullen niet ingekoomen, en op gisteren
de tijd van der vooren staande promissie geexpiseerd sijnde, soude wij ook hier meede hebben
gesupereedeert als ons vermogen volstrickt te bovengaande den uitkoop, de eener mondeline
conferentie met den commandant, sijn wij andermaal gepermoveert om de gratificatie nog voor eenige
dagen te prolongeeren, en intusschen moeten wij bij Uwe ten sterkste insteeren, dat wij op deeze als
op onse laast voorige missive ten spoedigste antwoord bekoomen, om te weeten hoe wij ons heeren,
verder moeten gedraagen terwijl wij, bij ontsteltenis van dien met eerbied voor Uw vergadering
vondelijk declareeren, dat wij van de gedane toelaag aan de bakkers moeten afsien en dus het
geheele battaillion in dat opsigt aan desselvs noodlot overlaaten soo als wij sulks ook sullen moeten
doen, aan dat gedeelte onser ingesetenen welke uit hoofde van den hoogen prijs der tarwe almeede
van roggen brood gebruikt moeten maaken, neeme verder de vrijheijd, om met eerbied te noeme.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs. In naam van dezelve ( get: ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 11 Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche vreijheijd.
De burgers Rolandus, Bruch, en Joonas hebben schriftelijk gedaan het volgende rapport.
e
Ingevolge en ter voldoening van de resolutie in dato den 27 Julij 1795 geexamineert het addres door
eenige burgers aan den municipaliteijt alhier gedaan en in onderhandeling geweest sijnde de burgers
J. van Duuren, A. S. Foijachie en F. Bos van Duuren doen daar van de ondertekende daar van
rapport, en het navolgende aan de municipaliteijt verders om beeter oordeel, in consideratien
geevende.
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Dat het daagelijks rond loopen van diverse kooplieden met allerhande koopmanschappen diende
verbooden te worden. En daar en teegen een maal in idere week en wel des Donderdags een
marktdag gehouden wierden, waarop alle kooplieden sonder onderscheijd hunne waaren en
koopmanschappen op daar toe vaste en aan te wijsende plaatsen ter koop zoude kunnen
presenteeren onder betaaling van sodanige penningen als de municipaliteijt na even redigheijd der
plaatzen en goederen convenabel zoude oordeelen, dat die marktdag zoude kunnen beginnen
s’zomers s’morgens ten 7 enden s’winters ten 8 uuren, dat drie daagen in de week te weeten
s’Dinsdag, s’Dondergad en Zaterdag een vaste en soogenaamde groenmakrt gehouden wierd voor
buitenlieden aanbrengende groenten, fruiten en als meede slakken booter waar van het gewigt door
de municipaliteijt konde bepaald werden zoo er in diervolgen als in den Brielle gebruikelijk is, eijeren,
kaas, dog dit laaste alleen s’Donderdags en kunnende de overige daagen als s’Maandags, Woensdag
en Vrijdag het aan de buitenlieden die genoegen soude sijn, met groentens binnen deeze plaatse te
koomen vergunt worden dezelve te verkoopen, dog onder dezelve bepaling dat sij daar niet meede
soude rond loopen maar hunne vaste plaatsen, om hunne waaren daar op dagelijks te verkoopen, dat
om aan de burgerij gelegentheijd te geeven zich van alle deese noodwendigheijd te voorsien het aan
de winkeliers neering door de in booter, kaas, eijeren, ende groente alles het opkoopen van groentens
en diende verbooden te worden, dat zij niet voor de klokke elf uuren eenige groentens, booter, kaas,
eijeren en om weder te verkoopen mogte opkoopen een boete door de municipaliteijt te bepaalen en
dat wanneer door de burgerij geen neering doende in groentens en eenige groentens of vrugten
daags te vooren aan de buiten lieden besteld waaren gemelde boete lieden dezelve soude
vermoogen aan de huizen te besorgen, dat groentens, en vrugten, booter, eijeren dagelijks, kaas
eenmaal in de week, door schuijten of wagens aan te brengen niet zoude vermogen rond gedragen
maar alle sonder uitsondering op de markt en nergens anders ter koop moogen gepresenteert
worden, onder bepaaling als vooren, dat allerhande visch met schuiten aan te brengen, door vissers
diende aan land te worden gebragt, en op een daar toe vastte aan te wijzen plaats tot een vischmarkt
aangelegt te worden, afgeslagen, met uitsondering nogtans van spiering, bot, garnaalen, haring en
alle soorten van visch die men niet gewoon is, afteslaan maar sulks provisioneel op den ouden voet
het rond loopen daar meede te permitteren, en dat een gedeelte van den vangst vanelft paaling, en
zalm door den zalmvisser alhier gedaan wordende op den afslag wierd gebragt of op die vaste plaats
uitgesneeden en verkogt.
Dat er s’jaarlijks een beeste en varkenmarkt wierde gehouden en wel den laasten Dingsdag in
October ende drie eerste Dingsdaagen in November dus vier weeken agter den anderen idere
Dingsdag waar van te vooren in de nieuwspapieren advertentie konde gedaan worden.
Dat om de daagelijkse klagten die er gedaan worden, dat het brood dikwijls te ligt bevonden word, er
uit den burgerij 2 a 3 persoonen wierde benoemd met authorisatie van de municipaliteijt om van tijt tot
tijd onzeker wanner het brood bij de bakkers te gaan weegen en daar toe sulken reijse de boode van
deeze plaatse tot adsistentie te moogen hebben, en word geproponeerd of de municipaliteijd niet
zoude kunnen goedgevonden dat wanneer dit plan in order was gebragt een copie daar van of een
concept wierden geformeert om op een publieke plaats ter intekening te leggen en daar van alvoorens
een advertentie te doen, om dat door de burgers met ons in onderhandeling geweest sijnde
geinformeert sijn geworden dat verseijde winkeliers geneegen zoude sijn een jaarlijkse contributie te
geeven, wanneer het rond loopen der kooplieden met goederen wierden opgeheeven, laatende voor
het overige alles ter dispositie van de municipaliteijt om de plaats naar den markt te houden aan te
wijzen, de prijzen voor het staan door op te reguleeren en verders in deese zoodanige veranderingen
en verbeeteringen maaken, als zij na bevinden van saaken sullen oordeelen ter behooren.
Actum Helevoetsluijs den 10e Augustus 1795 ( onderstond en was getekend ) D. Rolandus, P. Bruch,
J. Joonas.
Waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden na dgecommitteerdens voor hunne gedaan moeijte
bedankt te sijn, het voorschreve rapport te houden in advis, tot een naaste vergadering.
En in aanmerking genoomen sijunde dat volgens het negende artiicul van de publicatie van de
provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van den veertienden Meij laastleeden ter
opregting eener generaale beleenbank voor Holland, het nodig is, dat twee taxateurs werden
aangestelt, ter waardering der onroerende goederen voor die geene welkers sulks mogten verkiesen,
is daar toe na deliberatie aangestelt, soo als aangesteld werden bij deeze, de burgers Jan Wessels en
Jacob van Putten, en dat hier van aan de commissarissen der generaale beleenbank te Amsterdam
kennisse sal gegeeven werden bij missive.
De burgers Dirk Lantheer en Arij Roos, op klagten van de commissie van inquartiering weegens aan
hun gedaane injurien ter vergaadering ontbooden en gecompareerd sijnde, sijn na over het selve
gehoort te weesen, over den gedaane beledigingen gereprimendeert en gelast sig in ’t vervolg daar
voor te wagten op poene van andere correctie.
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Eijndelijk communiceert den schout de twee navolgende missivens op eergisteren versonden.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijd van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van finantie in Holland.
Burgers.
Ingevolge en ter voldoening van de aanschrijvinge van de provisioneele repreesentanten van het volk
van Holland, soude wij ingeslooten een lijst houdende opgaav van de, door bij ons gestelde
commissie ontvangene en uitgewisselde Fransche assignaaten, teegens proventiaale resipissen tot
den dertigsten Junij laastleeden hoopende hier meede voldaan te hebben, soo neeme wij ons na
toewensing van heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijd van ’t Weergors, en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 8e Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijd van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe tot de besorging der behoeften en noodwendigheeden voor de Fransche troupes in
de soldij van de Bataafsche republiek.
Burgers.
Hier neevens neeme wij de vrijheijd ingesloten te senden eene declaratie van geleverde genever ten
dienste van de Fransche troupes in guarnisoen alhier aan hun gefourneert in de tusschen tijden dat
wij door UL; van geene genoegsaame auantiteijt sijn voorsien geweest, wij solliciteeren dier halven dat
UL: wel van die goedheijd sijn sal, om de genoemde declaratie met betaling te honoreren en de
penningen daar van aan ons ten spoedigste te senden door dien wij met de leverancier hebben
moeten accordeeren op veertien daagen na de leverantie te sullen betaalen, en verder daar wij in de
verplichting blijven om wanneer een generaal, genever voor het volk requireert, op sijn schriftelijk
versoek sulks te moeten afgeeven soo als ons op gisteren door de afgiften van het committe van
betaaling is geinformeert, versoeken wij dat UZ; van die goedheijd sijt, ons in de volgende week nog
een oxhooft genever te doen toekomen ten eijnde wij in staat blijven om aan de soodanige vordering
te kunnen voldoen, ook informere wij UZ; dat de leedige fusten door onsen commissaris sijn te rug
gesonden geworden voorts naame wij ons na U de bescherminge godes aan bevoolen te hebben en
na toewensing van heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijd van ’t Weergorsch, en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 8e Augustus 1795 het eerste jaar derr Bataafsche vrijheijd.
Vergadering gehouden op den elvden Augustus 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden.
Den schoolmeester van Zantwijk aan den schout kennisse gegeeven hebbende van het aan stuk
breeken van een de banken in het school is den burger Wessels versogd om te sorge dat een nieuwe
bank in plaats gemaakt werden.
De burger Johannis Rossen, versogt hebbende om binnen te staan ’t geen aanstonds geaccordeert
sijnde heeft versogt om betaaling van alle het geene door hem ten dienste van den Fransche troupes
alhier is geleevert na aftrek van f. 22-12-0 welke op de rekening moeste afgeschreeven worden, als
betaald, en bovendien een cherticaat van een stuk genever, welke ten dienste als vooren, van hem in
requisittie genoomen is en waarom hij te meermalen had versogt, op ’t welke door den schout aan
hem van Rossen is geantwoord, dat de municipaliteijd het versoek in overweeging soude, en door
derselver boode, hem het resultaat daar van doen weeten, waar na den meergemelde van Rossen
vertrokken sijnde, is goedgevonden hem te doen antwoorden dat voor als nog niets te kunnen
betaalen, maar aan de repreesentanten om betaling bij gelegenheijd te sullen schrijven, en dat het
versogte declaratoitr aan hem sal afgegeeven worden, waar toe, den burger Bruch als commissaris
van de virres versogt, sulks te effectueeren. De weduwe van Leendert Geervliet versogt hebbende
met haar schout, in de Rotterdamsche beurt te mogen vaaren, is daar op goedgevonden uit hoofde
van de substisteerende resolutie van schout en schepenen van den agt en twintigsten April 1794 het
selve versoek voor als nog te houden in advis.
Geleesen een advertentie van de secretaris van Holland geplaest in onderscheijdene couranten,
dienende tot berigt aan de municipaliteijt en dat die addressen en requesten diende te doen afhaalen
dewijl sommige als niet door de procureurs ondertekend sijnde aldaar blijven leggen, waarop van
weegens dese municipaliteijt goedgevonden is des smorgens te qualificeeren sooals gequalificeert
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werd bij dese den procureur F. Welborn Schepman, in den Hage ten eijnde sig van tijd tot tijd ter
secretarie aldaar te kunnen informeeren na het geene weegens deeze Fortresse concerrerende, ende
expeditie daar van te bewerken, soo ook te versoeken, dat de brieven over Rotterdam, en niet over
den Briel versonden werden, dewijl sulks te meermaalen en geheelen dag geschikt, dat die andersints
alhier aankoomen kunnen.
Den commandant deezer plaatse doet rapporteren dat de pavillioenen in de casernen ontruimt sijnde,
dezelve als nu konden schoon gemaakt werden, waar van door den boode, aan den commis Chardon
inmediaat is kennisse gegeeven met versoek om sulks ten spoegste te doen effectueeren.
Eijndelijk is goedgevonden, het geene door Pieter van Herwaarde en Pieter Philippus onlangs
weegens het afsenden van hun als exepreesens na den Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, was, verdiend
ter somma van f. 3 guldens re doen betaalen.
Vergadering gehouden op den veertienden Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
Den schout heeft aan de vergadering voorgedraagen dat het ingevolge van de publicatie van den
seventienden Junij laast leeden, ten opsigte der geforceerde geld negotiatie en wel volgens het ses en
twintigsten articul van ’t selve noodig was dat eene commissie benoemt wierde om te vaceeren tot den
ontvangst der penningen van de geene welke sulks alhier soude willen fourmeeren, is daar over
gedelibereert, en goedgevonden dezelve commissie welke in de vrijwillige negotiatie is geweest te
weeten de burgers Steenwijk Gallas, Wessels, van Putten en Bruch, tot het bovengemelde eijnde te
qualificeeren soo als geschied en dat wijders nog morgen den vijftienden dato, sal gedaan en
afgeleesen worden, een advertentie, welke van inhoud is als volgt;
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs advertere ter voldoening aan het ses en
twintigsten articul van de publicatie weegens eene geforceerde geld negotiatie bij de repreesentanten
van het volk van Holland gearresteert den seventiende Junij laast leeden, dat sij eene commissie uit
hun hebben gedecerneerd, welke op heeden als den dag sijnde van de eerste termijn den betaalingen
van elf, tot een uuren en op aanstaande Maandag meede op deselve tijd sullen vaceeren in het
regthuijs deezer Fortresse voor die geene welke conform het opgemelde ses en twintigsten articul,
hunne eerste of meerdere termijnen soude gelieven te betaalen.
Actum bij de municipaliteijt voornoemd op den veertienden Augustus 1795 en sal deese op morgen
met klokke geklep gepubliceert en voorts ter gewoone plaatse geaffigeert werden ( onderstond ) In
kennisse van mij ( en was getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Wijders berigt den schout dat hij bij de boekwerk verkooper Merkenburg en Boers, had bestelt drie
boeken declaratoir en voor den eersten termijn der geforceerde geld negatiatie soo als denzelve voor
den Briel ter drukpers waaren welke verrigte is geapprobeerd.
Geleesen een missive van de provisioneele repreesentanten van den agsten deeser, sendende daar
bij ’t gemeene getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert tot verbod dat niemand
eenige montering of veld teeken sal moogen draagen, dan alleen die geene welken behooren tot
troupes in soldij van dese republiek of van weegen dezelve op pensioen gestelt, en waar bij nog
ingeslooten was een decreet van welgemelde repreesentanten van den seevende deezer in
substantie houdende om alle de officieren die gedemitteerd sijn of hunne demissie genoomen hebben
gelijk meede alle onder officieren en gemeenen, die uit den militaire dienst gelicenteerd sijn of
paspoorten hebben bekoomen hoofd, voor hoofd, een plegtige verklaring af te neemen, onder eede,
dat sij gedurende deeze oorlog niet jeegens deeze republiek sullen deezen, of meede te werken tot
herstelling van het vernietigde stadhoudelijk bewind en soo als bij het voorschreve decreet breeder
werd gemeld is ter voldoening aan ’t selve, de navolgende persoonen opgetekent, om bij de eerst
gelegenheijd te doen citeeren als, twee soons van den apothecar van Bokkelen, de lieutenant
Paaters.
Een soldaat bij Fredrik Engelfriet inwoonde:
Cornelis Kooper, Johannes Raafel, Joris van der Beek, Cornelis de Koning, de Knegts bij Verschuer,
alle geweesen landsaaten.
En vervolgens nog verdere informatie te neemen, of er ook meerdere persoonen sig alhier bevinden
of ophouden welke in het bovengemelde decreet soude begreepen sijn, om die dan te gelijke tijd, voor
deese vergaadering op te roepen.
Geleesen een missive van het committe tot de betaaling der Fransche troupes in dienst van de
republiek Batave, van den elfden deezer, houdende dat sij hadden verrigt volgens afspraak, de lijste
van de fournitures welke sig in de magazijnen bevinden, en dat soo er manquieeren mogte gesorgt sal
werden, dat die ten spoedigste werde voltallig gemaakt etc:
En hier bij ten ’t wel gebragt sijnde een missive van den Fransche commandant met de lijsten van het
geene in de casernen nog manqueert beneevens ook nog een lijst van de commandant van ’t
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battaillion van Saxen Gotha, meede houdende marqueerende fournitures, is goedgevonden dezelve
lijsten en missive in orginele over te senden en berigt te doen van de oculaire inspectie in de casernen
gedaan, en op te geeven dat het noodig was dat dezelve generaliter door deskundige wierden
geresumtueert, en nominatie opgeeven wat manquementen in dezelve gevonden werden sijnde de
missive deswegens afgesonden luidende:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Helevoetsluijs.
Aan het committe tot de betaaling van de Fransche troupes in dienst van de republiek Bavare.
Burgers.
Wij senden hier nevens bij de lijsten van de respective commandanten der troupes alhier in
guarnisoen welke wij ons hebben doen opgeeven van het geene dat in casernen nog soude
manqueeren, wij hebben onlangs in de casernen oculeere inspectie gedaan, en bevonden dat
onderschieijden defecten in dezelve sijn, en dat het na ons insien noodwendig weesen sal dat door
neutraale en deskundige persoonen de casernen genealite geexamnineert en alle defecten in
behoorlijk order schriftelijk werden opgegeven ten eijnde nominatie kon blijken wat diende te werden
gerepareert, intusschen kunnen wij hier bij voegen dat er twee huisgezinnen namentlijk een smit en
een waaker met permissie of huerceel van de voormalige gecommitteerde raaden nog in de casernen
woonen en dat sulks na ons insien door dien het voor de militaire benoodigt is niet alsoe behoort maar
dat integendeel dezelve daar uit soude dienen te gaan immers en in allen gevalle soo lange als alle de
casernen noodig blijven, om door militairen te werden geoccupeert.
En dat dien aangaande een generaale zegel diende daar gestelt te worden, wij capteere deese ocatie
om te versoeken dat ons, een spoedige resolutie gesonden werden ten opsigte van de virres, op dat
eenmaal de requisitie ophouden welke van dag tot dag van waagens en paarden nog existeert en
volstrekt door mequement aan betaaling niet uit te houden is.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( geteekend ) P. A. Steenwijk Gallas.
Hellevoetsluijs den 14e Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Wijders is geleesen een decreet van de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van
den tienden Augustus houdende aanschrijving aan de municipaliteijten tot het funneeren van de
casernen, kribbens, mattrassen, deekens en ten gebruike van de Fransche troupes.
Item een missive van dezelve repreesentanten van den twaalfden deezer dat onvermindert de
deliberatie op onse missive van den elvden dezer aan de bakkers gedurende den tijd van een week.
En dus tot heeden over agt daagen zal worden geleeden, en goed gedaan vier en twintig stuivers per
sak rogge, die voor het guarnisoen, en de burgerij sal werden gebakken, met verdere last om aan het
committe van algemeen welsijn op te geeven de quantiteijd rogge die, s’weekelijks zoo voor het
guarnisoen als voor de burgers benoodigt is.
Nog geleesen een missive van ’t committe van de virres geschreeven in den Hage den twaalvden
deezer houdende dat de rekening van de alhier gekogte genever te hoog was gestelt, dierhalven
versoekende die te doen examineeren, en het moeijlijke daar van te doen afkorten, waarop is
goedgevonden de missive en rekening te stellen in handen van de burgers Keijser en Bruch, ten
eijnde het versoek te voldoen.
Den beurt schipper Jan Wagenaar binnen gestaan sijnde, heeft versogt continatie, in de
Rotterdamsche beurt, en te mogen in haalen een beurt welke hij bevoorens hadde verlet is daar op
door den schout geantwoord, dat over sijn versoek daadelijk soude worden gedelibereert, en den
uitslag van dien reeder aan hem sal werden bekend gemaakt, waar op denzelven Wagenaar
vertrokken sijnde, na deliberatie is goedgevonden het versoek van continuatie te accordeeren mits sij
bonerende aan soodanige order als door den municipaliteijt is, of in het vervolg sal werden gegeeven
of dat bij de minste ontstentenis daadelijk int de beurt, en het gilde sal werden geweest, en dat geene
verlette beurten meerder goedgedaan worden sullende dat aangemelde Wagenaar bij een volgende
vergaadering voor gehouden worden.
Vergadering gehouden op de een en twintigsten Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden, absent den burger Keijser.
Den schout communiceert dat hij ocasie dat den president der provisioneele representanten in den
Hage gesproken heeft, die gelegenheijd heeft gecepleert om denzelven te waagen, of het surplus van
vier en twintig stuivers per sak rogge aan de bakkers ’t welk nu verscheenen was, nog soude
bekoomen, dat hier in niet verder getreeden wierd, waarom tans in consideratie gaf, om aan de
bakkers hier van aansegginge te laaten doen, ’t welke goedgevonden sijnde, is de boode gelast, de
bakkers te inhungeeren dat geen meedere of verdere restitutie, aan hun sal goedgedaan worden.
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In aanmerking genoomen sijnde, dat moogelijk ingevolgen van de publicatie van den seventienden
Julij laast leeden, ten opsigte der geferceerde geld negotiatie, den grooten armen, onder beheering
van deese vergadering staande meede soude moeten furneeren, en daar de decisie van dien aan de
municipaliteijten is gedemandeert, ’t geen in dit geval deese vergadering als niet neutraal soude
kunnen geconsidereert werden, is goedgevonden, dat den armmeester Bruch, een memorie van
sustenu sal op maaken en in gereedheijt brengen, om die met de soodanige welke den diaconie
armen mogte goedvinden in te leveren, te senden aan de advocaat Schepman, om advis.
Is bepaalt dat aanstaande Maandag den ampts eed, ingevolge de aanschrijving van de provisioneele
repreesentanten, van den 9e Maart en op gevolgde elucidatien, sal afgenomen worden, en dat den
schout alvoorens informatie sal neemen, in hoe verre men dien eed in de stad Brielle gevordert heeft.
Den schout communiceert de navolgende missives:
Een van den sevenden Augustus met de nodige exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert
tegen het verblijf van Fransche emigraaten en het onbepaalde admitteeren van alle vreemdelingen
zonder onderscheijd binnen deeze proventie.
Een dito met het gewoon getal exemplaaren van de naadere publicatie den tienden Augustus
laastleeden gearresteert, tot uitloving van preemien op den invoer van graanen.
Een aanschrijving van de provisioneele repreesentanten van den sestienden Augustus ten eijnde aan
commissarissen van de bureau van betaaling van den Fransche troupes in dienst van de republiek,
alle hulp en adsistentie te geeven.
Missive van bailluiw ende leenmannen van den lande van Voorne, ten gelijde van een extract
authenticq uit de resolutie, bij hem genoomen op het request van de beurtschippers alhier, en een
copie authenticq uit het even gemelde request selve, het eerste aangenome voor notificatie, en het
tweede geresolveert te stellen in handen van den advocaat schepenen om advis.
Missive van het committe ter algemeene saken van het bondgenootschap te zijnde van den elvden
Augustus wie of voortaan ten kosten van het bondgenoodschap voorspan gegeeven kan worden, en
sendende ter voorkoming van froudes een aantal chertificatie, welke door de gequalificeerdens
ingevult moeten werden, sijnde laast genoemde gestelt in handen van den commissaris Kraamer, en
gelast om van deese aanschrijvinge aan de paarde verhuuders de noodige inlichting te geeven.
En laastelijk een missive van het committe van finantie van den elvden Augustus, herinneerde dat
volgens ’t eerste articul der publicatie van de geforceerde geld negotiatie elk ingeseten sonder
onderscheijt verplicht is te fourneeren buiten der uit sonderingen in articul drie gemeld, en bij welke
missive gevoegt was, een getal exemplaaren van het declartoir ’t welke door ider ingeseten moet
ondertekent worden, alles gestelt in handen van de commissie deswegens benoemt.
Staande de vergadering is ingekomen eene missive van den burger P. Lelijzee van der Waal,
versoekende agt bossen hooij voor agt Fransche husaaren alhier ingequartiert, tot morgen, om dan te
restitueeren geresolveert aan het versoek te voldoen.
Comform het geresolveerde van den seevenden Augustus op het decreet van ’t committe van
algemeen welsijn, is op heeden door den gaarder Pieter Adriaan Steenwijk Gallas gepersisteert bij
den een, door hem op den vijftienden Junij laast leeden in handen van commissarissen uit het
committe van voorlichting afgelegt, en heeft den adsistend Nicolaas van Es, de eed gepresisteert van
’t welke bij missive aan ’t gemelde committe van algemeen welsijn sal werden kennisse gegeven soo
als op den volgende dag dan ook is geschied!.
Nog is ingekomen een missive van den Fransche commandant, houdende dat niemand met waagens
of paarden over de brug mogte rijden, en dat daar van aan de voerlieden, diende kennis te werden
gegeeven, is des weegens goedgevonden de noodige remonstrantien te doen, dat de aschkar als na
gewoonte over de brug blijven rijden mag, en wijders dat den commissaris, voor het overige hier van
aan de voerlieden kennis geeven sal.
Den beurtschipper Pieter van der Priem binnen gestaan sijnde heeft versogt om in de Rotterdamsche
beurt te mogen continueren en de verlette beurt te moogen herhaalen, is na dat denzelven wederom
vertrokken was daar op goedgevonden, het eerste lid van ’t versoek te accordeeren, en het laaste te
wijse van de hand, alsoo bij de voorige resolutie bepaalt is, dat geen verlette beurten, meerder
gedaan werden.
Ten voorschreve dage is geresumeerd de op den == Augustus laast leeden gearresteerde
ordonnantie voor den schippers en beurtluiden van hier op Rotterdam, en na de resumptie
ondertekend, wijders dienaangaande goedgevonden, om eenige exemplaaren soo in plano, als kleijn
octavo te doen drukken.
Laastelijk gedelibereert sijnde op het gedaane mondelinge versoek, van Willem Boszet gebore van
Nieuwerkerk, en laast gewoond hebbende te Alphen, tenderende om acte als vleeschouwer en
spekslager, mitsgaarders om acte als tapper, soo is goedgevonden, dat wanneer hij kan produceeren,
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een attestatie van desselvs gedrag, een acte van indemniteijt, en dat hij meer voor sijn persoon alleen
is, als dan nader op het selve favorabel, te stellen dispeneeren.
Vergadering gehouden op den vier en twintigsten Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden, absent den burger Rolandus.
Den schout communiceert dat hij ingevolge het voorige geresolveerde, informatie genoomen heeft bij
den president van de municipaliteijt, te Brielle, weegens het afvorderen van de ampts eed,en dat sulks
van geen grossiers, herbergiers,vleeschouwers of wat dies meer is, aldaar gevordert is dus hij schout
tot prestatie van dien eed alleen had opgeroepen Joseph Chardon, commis van landsmagazijnen.
Cornelis Louron, predicant en Cornelis van Zantwijk schoolmeester.
Dat hij ten opsigte van Johannis van Rossen nog niet was geelucideert, of denselven meede den eed
soude moeten prestere, dan daar op naader te sullen inquartieren, op welke gedelibereert sijnde in
het verrigte van den schout geapprobeert, en hebbende daar op de bovenstaande persoonen, den
eed, gepresteert, en afgelegt, waar na is goedgevonden dat bij het rapport hier van aan de
provisioneele repreesentanten te doen elucidatie sal versogt worden, of sodanige persoonen welke
uithoofde hunne neering eed, doen op een of andere der ordonnantie van s’lands gemeene middelen
ook verpligt sijn den ampts eed af te leggen.
Voorts is ingevolge de resolutie van den veertienden Augustus laastleeden ter voldoening, aan ’t
decreet van de provisioneele repreesentanten van den sevenden deeser, ter vergadering ontbooden,
ende gecompareert de navolgende persoonen:
Lambertus Paaters geweest lieutenant in het regiment van Westerlo. Johannes Lambertus van
Bokkelen gewese cadet onder de scherpschutters van Lega.Dominicus Robeers geweesen constapel,
in de compagnie van den major Cadet. Abraham van Varsevelt gewese soldaat in ’t regiment van
Westerloo, in de compagnie van den capitein Meijer. Paulus Groen corporaal in de compagnie van de
capitein Hennekeijn, in het meer voornoemde regiment van Westerlo, meede sijne demissie
hebbende.Voorts nog: Cornelis Kuijper, Arnoldus Falantijn, Joris van Bruch, Jan Raafell, Antonij Lans,
Arij Kreekelenberg, Cornelis de Koning, Pieter van Lien. Alle geweesen landsaaten.
En heeft den eerst gemelde lieutenant Paaters gesustineert niet te vallen in de termen van het
voorschreve decreet, uit hoofde sijne demissie van hun hoog mogende te hebben, als ook hij berijds
bij de capitalitie van Bergen op Zoom, aan de Franschen eed had gedaan van niet tegens de
republiek, te sullen dienen. Is na eenige onderhandelinge aan gemelde Paaters versogt, sijne
sustanue schriftelijk op te geeven, om die op morgen na den Haag te senden ten eijnde het
goedvinden deswegens te verstaan.
Voorts heeft den tweede gemelde almeede gersusteneert, tot het presteren van den eed, en
gehouden te sijn als vermeende dat hij genoegsaam geplaatst is, onder de invaliden, uithoofde dat
sijne toonen was en bevrooren, producerende een missive van sijn voorgaande chef Lega, welke de
apparentie daar van confineerde waar op is goedgevonden hier al meede kennisse van te geeven, en
naader aan schrijvingen te solliciteeren.
Wijders hebben de derde, vierde, vijfde en sesde persoonen den gerequireerde eed, afgelegt, en waar
na het overige van het decreet ook aan hun is voorgehouden.
En eijndelijk hebben de agt laast gemelde landsaaten, niet jegenstaande sij met empresement daar
toe aangeraaden sijn, den eed, eenpaarig geweijgerd, waar op na deliberatie is goedgevonden dat
dezelve persoonen proviosioneel wederom konde vertrekken mits sij op de eerste sitaten wederom
compareren moeten, in dat van deeze weijgering aan ons committe van waaksaamheijd direcht
kennisse sal werden gegeven ten eijnde sij daar over ten spoedigste kunnen correspondeeren met het
committe van algemeen waaksaamheijd in den Hage.
Verder sal bij de missive van den vergadering aan het even gemelde committe van algemeene
waaksaamheijd, in den Hage, te schrijven om naadere alucidatie kennis gegeven worden, van het
afleggen van den eed, van de hier voorengemelde vier persoonen, en welke missive was luidende:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van algemeene waaksaamheijd.
Burgers.
Ingevolge het decreet van de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland van den
seevenden deezer hebben wij de aldaar bedoelde en alhier sig bevindende persoonen voor ons
ontbooden, twee gedemitteerde soldaaten, een corporaal, en een constapel hebben den eed
gepresteert den burger Lambertus Paaters lieutenant in het gewese regiment van Westerlo, heeft sig
geexcuseert op fundament van de neevens gaande schriftelijke memorie waar toe wij de vrijheijt neme
om te refeeren,en Johannis Lambertus van Bokkelen, geweese cadet onder de scherpschuters van
Lega, heeft gesusteneerd, niet in het decreet begreepen te sijn, alsoo hij ider dag berigt nog te dat hij
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uithoofde dat sijn waare afgewesen bij den invalide gepleegt is geworden, agt geweesen landsaaten
welke sig alhier ter plaatse bevinden hebben onder frivoole preetexten, geweijgert den eed af te
leggen waarom wij deselve aan ons committe van waaksaamheijd opgegeeven hebben welke ook
heeden daar over nader schrijven sal, wij versoeke ten opsigte den bovengemelde lieutenant en
cadet, U lieder nadere aanschrijving hoedanig ons daar in te gedraagen en noeme ons inmiddels na
toewensing van heijl en broederschap Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 25e Augustus 1795 het eertste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Eijndelijk communiceert den schout, deese drie navolgende missive.
Een van dato den twintigsten deezer, met het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag
gearresteert, tot prologatie van den eerste termijn weegens het betaalen in de geforceerde geld
negotiatie, tot den een en dertigsten deezer behalven de publicatie en affixie, is goedgevonden te
geeven aan de commissie hier omtrent geschargeerd tot narigt
Een van dato den seventienden deezer met het gewoon getal exemplaatren van de publicatie bij de
staaten generaal den veertienden dito gearresteert, tot conservatie van ’t munt materiaal en s’lands
penningen.
Een missive van commissarissen van de beleenbank te Amsterdam ten geleijde van eene instructie
voor de taxateurs des onrioerende goederen, de instructie gegeeven in handen van de burgers
Wessels en van Putten, als hier toe benoemt, om sig daar na te reguleeren.
Nog een missive van den commissoire des Gairres Dumesnil geschreven in den Hage, over de virres
voor de Fransche troupes, waar op is goedgevonden te reschribeeren, dat er een commissaris de
virres in den Briel is aangekomen om alle het noodige volgens capitulatie aan de Fransche troupes in
deeze Eijlande te besorgen.
En is de laast bovengemelde missive op den vijf en twintigsten deezer versonden geworden.
Eijndelijjk voorgeleesen een missive van den burger C. Dekker te Dordrecht, ten geleijde van vier
lasten tarwe, twee dito rogge, en drie dito haver, gegeven in handen van den commissaris de virres
Bruch.
Vergadering gehouden op den agt en twintigsten Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden, absent de burger Rolandus, Keijser en Bruch.
Ter vergadering sijn gecompareert de burgers Fouache en Gallas, uit naam van ’t committe van
waaksaamheijd prodieerende eene missive van ’t committe van algemeene waaksaamheijd in den
Hage substentieel inhoudende dat de landsaaten gehouden sijn den gerequireerde eed, te presteren,
of andersints in arrest moeten genoomen werden, welke commissie voor gedaane moeijtens bedankt
ende missive overgenomen sijnde vertrokken is.
Den schout heeft wijders voorgeleesen, een missive van het gemelde committe algemeen
waaksaamheijd in antwoord op de missive deeser vergadering van den vijff en twintigsten deezer
houdende dat elk militair die niet dadelijk in den dienst geemploijeert is wel deegelijk sonder eenige
uitvlugt den eed moet presteeren, en bij weijgering moeten gearresteerd en in de gewoone plaats van
detentie gebragt worden, wagtende het voorschreve committe een exacte lijst van die militairen die
den eed gepresteert hebben met opgaave hunner naamen qualiteijten en regimenten waar onder
dezelve gedient hebben ( dat hij schout bereijds ter voldoening, aan boven gemelde missivens, alle de
geweijgert of gedifiaalteert hebbende persoonen, tegen die den voor deeze vergaadering had doen
citeeren), en soo met den Franschen, als den commandant van battaillion Saxen Gotha de noodige
arrangementen hadde gemaakt, en indien de genoemde persoonen langer bleeven weijgeren te doen
in versekering neemen welke verrigte van den schout geapprobeert sijnde, soo ook dat den zelven
nog, twee persoonen, die al meede vallen in de termen om dien eed te doen, had laaten citeeren,
welke de voorige vergaadering overgeslaagen waaren, sijn successivelijk gecompareert, en hebben
den eed afgelegt deeze navolgende; Lambertus Paaters, Johannes Lambertus van Bokkelen, Jan
Raafel, Joris van der Beeck, Arij Krekelenberg, Cornelis Kooper, Arnoldus Falontijn en de twee
overgeslagen Adam Toledo landsaat en Gerrit Bongers geweese cannonnier in de compagnie van
den lieutenant collonel Du Bon hebben meede den eed gepresteert.
Sijnde wijders den inhoud van het decreet van den sevende deeze, hun destinetelijk voorgehouden.
Den geweese landsaat Cornelis de Kooning door een val op s’lands wagtschip werkende buiten de
mogelijkheijd sijnde te kunne compareeren, heeft egter doen seggen dat hij bereijd was den eed af te
leggen, waar op goedgevonden is sulks soodra hij hersteld sal sijn, te effectueeren.
De twee overige gemeene landsaaten Antonij Lens, en Pieter van Lien, niet jegenstaande alle draag
reedenen, om hun tot het doen van den eed, over te haalen, sulks volstandig blijvende weijgeren, sijn
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dienvolgende door een commando van ’t battaillion van Saxen Gotha, daar toe van de hoofdwagt
gerequireerd, derwaarts overgebragt.
En is dien aangaande goedgevonden, om aan het committe van waaksaamheijd kennisse te geeven
ten eijnde met het committe van algemeen waaksaamheijd te correspondeeren, en dat aan hun ten
eijnde van de opgaave te kunnen doen, sal werden afgegeeven een lijst van de persoonen die den
eed hebben afgelegt, met derselve quialiteiten, en waar onder sij gedient hebben, door het welke aan
het tweede lid van de missive van ’t meergemelde committe van algemeen waaksaamheijd aan deese
vergadering sal sijn voldaan.
Vergadering gehouden op den neegen en twintigsten Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle leeden absent den burger Joonas.
Ingevolge eene aanschrijvinge van de provisioneele repreesentanten van den een en twintigsten
deezer luidende dat sij tot naadere explicatie van hun decreet van den seevenden deezer betrekkelijk
het afneemen eener verklaaring van alle geweese militaire om niet teegen het vaderland te dienen,
goedgevonden hebben dat de verklaaring in het gemelde decreet vervat, meede moet afgenomen
worden van alle gepensioneerde officieren en gemeenen, en dat na afloop, daar van kennisse moet
werden gegeven of door deeze vergadering, of door het committe van waaksaamheijd aan het
committe van algemeen waaksaamheijd in den Hage.
Is op heeden ter deeser vergadering versogt, en gecompareert, den burger Pieter Errest Andreas
Bruch, sijnde gepensioneerde lieutenant collonel in het regiment van Doph, welke den eed, heeft
gepresteert, en door dien alhier ter plaatse geen andere officieren, onder officieren of gemeenen
gepensioneerd sijnde, sig bevonden sal het committe van waaksaamheijd versogt werden, soo als
versogt werd bij deeze, da noodige kennisse van het voorenstaande te suppeteren gelijk meede dat
den burger S. H. Gijsenhand geweesene lieutenant onder de artillerij in de compagnie van den
capiteijn Batenburg en sig tans, alhier bevindende huiden den eed op, en conform het decreet van
den sevenden deezer afgelegt heeft.
Wijders is ter vergadering gecompareert Johannes van Rossen, aan wie door den schout informatie
versogt is te geeven, van desselvs qualiteijt, ’t welke denzelfde heeft beantwoord, met te seggen, dat
hij was, extra ordinaris opsigter van s’lands werken, en hebbende bij het aanvaarden van sijn post
voor de voormalige gecommitteerde raaden, eed gedaan, waar uit dus volkomentlijk bleek, dat
denzelven gehouden is den ampts eed volgens ’t decreet van den negenden Maart, en opvolgende
explicatie, af te leggen, het geen aan hem is gesegt, en sig daar toe bereijt vindende heeft dezelven,
den behoorlijke eed, in handen van den schout afgelegt, sullende hier van bij de aftesenden missive
aan de repreesentanten kennisse gegeven werden.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele repreesentanten van den agtienden
Augustus met het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteerd, betreklijk het
vissen in de rivieren, meere, en binnen wateren.
Laastelijk nog een missive van den commissaris van oorlog Dumeslin, geschreeven in den Hage,
kennis geevende dat de Fransche administratie van beeste te leveren tot onderhoud der Fransche
troupes, ophoud en dus dat doen vergaadering voor die leverantie sonder, versuim moest sorge
draagen, welke missive, uithoofde er een commissaris de virres is daar meede bereijds belast, is
aangenome voor notificatie.
Vergadering gehouden op den een en dertigsten Augustus 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle leeden, absent de burgers Keijser, Joonas en Bruch.
Den schout produceert een concept plan, ter voldoening aan de versoeken van eenige burgers en wel
aangaande het eerste point, derselver breeder geinsereert in de resolutien van den twintigsten, seven
en twintigsten Julij, en tienden Augustus deezes jaars aangaande het rond loopen van vreemde
kooplieden, en het bepaalen van een marktdag, voor hun, en is het selve dien conform gearresteert
alles volgens het voorschreve reglement bij ons ondertekent, en waar toe alhier wel expresselijk werd
gereforeert.
Den Franschen commandant, binnen gestaan sijnde heeft versogt, dat eene vaste prijs bepaalinge
mogte werden gefexeert voor het logement der officieren welke, af en het vervolg soude werden
gebillietteert en wel volgens het plan van de onlangs alhier geweest sijnde commissie uit het committe
van algemeen bontgenootschap, namentlijk voor een capiteijn twee gulden, voor een lieutenant eene
gulden tien stuijvers en voor een sous lieutenant een gulden per week het welke dan ook dien
conform is geresolveert en de presentie leeden van het committe van inquartiering gecommuniceert,
ter informatie.
Het voorschreeve committe bij deeze gelegenheijd een billiet van inquartiering bij den burger
Johannes van Rossen, voor een sous lieutenant gegeeven hebbende, is een weijnig tijd daar na de
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huisvrouw van denzelven van Rossen ter dezer vergaadering binnen gestaan, welke het selve
committe op een verregaande wijse heeft gebrutaliseert en geinjueert, sig niet ontsiende om het billiet
van inquartiering jegens de grond te werpen, en rondelijk te declareeren het niet te sullen
respecteeren, en al scheldende uit de deur der regtkaamer is heengegaan, de vergadering heeft
begreepen dat sij in het committe van inquartiering, door soodanige handelswijse seer beleedigd was,
en heeft dien volgende beslooten hier van in hunne resulutien te doen consteeren, ten eijnde wanneer
nog eenmaal de gesegde huisvrouw van Johannes van Rossen mogte goedvinden, diergelijke
insaltes te doen, als dan daar over te klaagen aan de bailluiw s’lands van Voorne, om als geen object
sijnde van een ordinaris actie van infurie, soodanige actie te extraneeren, als denzelven in sijne
qualiteijt vermeenen sal te behooren.
Den schout heeft wijders, in consideratie dat aangaande de casernen, geene genoegsaame
voorsieninge tot heeden toe, gedaan sijn voorgedraagen de hier na volgende concept missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het committe tot de betaling van de Fransche Troupes in dienst van de republiek Batave.
Burgers.
Wij hebben bij onse missive van den veertienden deezer maand, aan U toegesonden de lijsten vant
geene door de respective commandanten is opgegeeven aan dourretures in de casernen alhier te
manqueeren, en hebben te gelijk daar bij rapport gedaan van de oculaire inspectie bij ons collegialiteijt
in de opgemelde casernen gedaan dog nog het een, of op het ander is aan, ons geene reschribtie
hoegenaamt toegekoomen, en dus is en blijft de directie der casernen nog dezelve verdeelt, en soo
veel onderscheijden departementen, dat wij moeten betuigen, en genoegsaam niet te kunnen
uitkomen wie of dit en wie of weder een ander deel der directie uit oeffenen moet, intusschen sijn wij in
het onsekere wat wij moeten verrigten als wij aan de eene kand beschouwen de compleete directie en
opsig die door de burgers Clarion en de Moleijn agent van ’t committe bij derzelver aanwesentheijd
alhier op den sevenden Augustus laast leeden aan ons sijn gedemardeerd en aan de andere sijde in
consideratie meemen dat ons geene de minste overtures van arrangementen van aangekome
fournitures of wel dies meer sij gegeeven geworden sijn, ja wat nog meer is dat den extra ordinaris
opsigter van Rossen opentlijk heeft bestaan te declareren dat de municipaliteijt wel eenmaal inspectie
van de casernen genoomen heeft gehad, meer hij wel andere orders had, dat sij voor de tweede maal,
dit probeeren soude, wij kunnen niet seer gevoelig te weesen aan soodanige behandeling en wij sijn
eenmaall getirnineert ( door wij niet anders gebuteert hebben, als om meede te werken dat de
Fransche troupes behoorlijk geplaast wierden, en dat wanneer er die plaatsen te vinden waaren in de
casernen die seer goed sijn indien maar voor reijnheijd en foursitures gesorgd word, dan ons
ingesetenen van inquartiering te ontheffen, niet de saak mogelijk te maken maar uit overtuiging dat in
135 huisen die alhier in deeze Fortresse gevonden worden groot en klein circa 1200 menschen
woonen en dus de inquartiering onmogelijk word ) om liever ons hoegenaamt niet meer met de
directie der casernen te bemoeijen, dan ons bloot te stellen aan de caprice van den een of ander wien
’t goed vind sijne besondere oogmerken daar meede te bedoelen ! Op gisteren nog bij chargement
van twee compagnien Fransche troupes was er soo veel voorraad niet dat die twee enkelde
compagnies van Schoire fournetures konde werden voorsien waarom het genoegsaam gedecideert
was, dat die geheele compagnien bijde ingesetenen soude moeten geinquartiert worden, dan door de
naamen ons gedaane instantien, is zulks nog afgeweest geworden, alschoon wij de officieren van
opgemelde compagnien hebben moeten billieteren, en dat volgens bekentenis van die officieren selvs
niet anders dan om dat er geen fournetures voor hun in gereedheijd waaren,ongelukkig inmiddels voor
onse ingesetenen daar sij moeten sien, dat van een aantal van ses en dertig kaamers geschikt ter
logement van officieren een gedeelte niet kan werden gebruikt, alleen omdat niet voor de noodige
fournetures was gesorgt word, daar er wederom andere kaamers gebruikt worden, die die geene aan
wie dezelve niet competteren, alle deeze reedenen hebben ons doen besluiten, om nog eenmaal aan
U lieden ons te addresseeren en te versoeken een daadelijk redres in alle het gereede casernen
binnen deese plaatse is aangaande conform de memorie bevoorens aan U overgesonden en onse
daar op gevolgde missive en dat de respective commandanten werden geexhorteert, soo veel
mogelijk de officieren in de caserenen te plaatsen, terwijl wij verder teffens instartig solliciteeren te
mogen werden geinformeerd, waar wij betaaling voor onse schippers en voerlieden erlangen sullen,
voor dat geene ’t welke sullen, voor dat geene ’t welke bij hun is verdient sints dat de Fransche in
soldij van de Bataafsche republiek sijn overgegaan, en welke de juiste tijd geweest is dat sulks is
geschied.
In hope dat deese onse vrijpostigheijd niet kwalijk sal genoome werden, als gegrond op de actie van
Uwe agenten werden geexhorteert, soo veel mogelijk de officieren in de casernen te plaatsen, terwijl
wij verder teffens instartig solliciteeren te mogen worden geinformeerd, waar wij betaaling voor onse
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schippers en voerlieden erlangen sullen, voor dat geene ’t welke sullen, voor dat geene ’t welke bij
hun is verdient sints dat de France troupes in soldij van de Bataafsche republiek sijn overgegaan, en
welke de juiste tijd geweest is, dat sulks is geschied.
In hope dat deese onse vrijpostigheijd niet kwalijk sal genoome werden, als gegrond op de delatie van
Uwe agenten en ook alleen het welsijn der Fransche troupes buterende, met de bevrijden van
onnoodige inquartiering bij onse ingesetenen noeme ons na wensing van heijl en broederschap, Uwe
meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Op welke vooren staande concept missive gedelibereert sijnde, is dezelve volkomen geapprobeert, en
dien conform gearresteert om denselve ten spoedigste af te senden.
De burgers Gallas en Fouache, brengen ter vergadering over, uit naam van het comitte van
waaksaamheijd, een missive van het committe van algemeen waaksaamheijd, uit den Hage
geschreeven den dertigsten deezer maand en houdende dat in antwoord op hunne missive dienende
was, dat de beijde gearresteerde landsaaten, wanneer dezelve den eed all tijden uit hun arreste
behoorde ontslaagen te werden.
Waarop na de voorschreve commissie voor hunne gedaane moeijten te sijn bedankt, is
goedgevonden de gearresteerde persoonen, in hunne presentie van dien vergaadering te doen
compareren, het welk ook daadelijk is geschied, en hebben dezelve als nu den eed, conform het
decreet van den sevenden deezer afgelegt, en sijn voorts voorgehouden het overige gedeelte van ’t
voorschreve decreet, en na reprimande, en condemnatie van drie guldens ten behoeve van de wagt,
sijn die gearresteerde persoonen, ontslaagen, waar na de commissie uit deeze vergaadering
wederom vertrokken is.
Voorts is nagesien de gedrukte proef der ordonnantie voor de schippers, en weijnige druk fronten
geremodieert sijnde, heeft den burger Rolandus op sig genoomen deselve op morgen, aan de
boekdrukkers in den Brielle te besorgen, ten eijnde de verdere afdrukken te effectueeren.
In deliberatie genoomen sijnde de publicatie van de provisioneele repreesentanten van het volk van
Holland van dato den agsten Junij 1795 ten relatie van de wapenborden, grafserken en begraafplaats
etc: breeder daar bij omschreeven is goedgevonden ten eerste dat het eene wapenbord in deesen
kerk hangende, mitsgaders het lam staande boven de bank van de regeering sal werden,
afgenoomen, dat ten opsigte van de verhuuring der barker in ’t generaal na den informatien sal
ingenomen werden ten tweede dat ten opsigte der waapens op de serken, den burger Wessels sal uit
sien na een steenhouwer voor soo verre die serken bereijds voor lange jaaren aan de kerk vervallen
sijn, en dat de eenige grafserk, welke nog aan de kerk niet toekomt waar op waapens staan, als de
kosten niet waardig om ten relatie van een publikicque advertentie in de couranten te doen den
eijgenaar daar van sijnde tans den heer Westerlo bij den een of andere gelegenheijd sal aan
geschreeve werden, daar voor te sorgen, en ten derde dat daar er binnen deese Fortresse geen
gevoegsaame plaats voor een begraafplaats te vinden is, bij missive aan den provisioneele
repreesentanten daar van kennisse te geeven met versoek om order aan die geene welke het opsigt
van s’lands grond even buiten de groote soogenaamde Brielsche poort sijn hebbende, met overleg
van deese vergaadering aldaar een bekwaame plaats te bepaalen waar gevoeglijk een begraavplaats
soude kunne gemaakt werden.
En is ten voorschreve dagen, in order gebragt een lijst van alle de persoonen welke uit hoofde van
den eerste termijn der geforceerde geld negotiatie billietten moeten thuis gesonden werden, tot welke
hier verder gerefereert word!.
Eijndelijk is nog goedgevonden en gearresteert, een concept advertentie om in den Brielle, en de
omleggende dorpen aan te plakken, dat het venten en rondlopen met allerleij, waaren exept egter
booter, eijeren, groentens en visch, als ’t welke volgens het reglement bij provisie op den ouden voet
gelaaten werd, alhier verbooden is en daer, en teegen voor hun een vaste tijd en plaats is bepaalt
naamentlijk van den eersten April tot den laasten September Dinsdag en Donderdags smorgens van
agt tot nademiddags ten drie uuren, en van den eersten October tot den laasten Maart, alleen des
Donderdags van smorgens ten neegen uuren tot des nademiddags ten twee uuren, alles conform het
provisioneele reglement heeden gearresteert, en sijn hier van elf billietten versonden geworden.
Vergadering gehouden op den veertienden September 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden, absent den burger Bruch.
Den schout produceert ter vergadering de bij hen ontvangen papieren van Willem Borzet ter
voldoenige aan de resolutie van den veertien Augustus laastleeden bestaande 1e in copie authenticq
uit de acte van indemniteijt voor dezelven van Nieuwkoop, berustende ter secretarie van Benschop,
e
en 2 een attenstatie van de verteegenwoordigers van Alphen, en Rietveld, houdende dat hij Borzet
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gedurende desselvs inwoning aldaar, voor in en na den jaare 1787 sig als een stel burgers gedraagen
heeft, hebbende de meergemelde Borzet voorts gedeclareerd, met te zijn getrouwt, maar voor sijn
persoon alleen op het welke gedelibereert, en de bovenstaande papieren geexamineert sijnde, is
goed gevonden en geresolveert aan den genoemde Willem Borzet te accordeeren sooals geschied bij
deese een acte als vleesch houwer en spekslaager, binnen deeze plaats, mits voldoende, aan de
resolutie van schout ende schepen op den agt en twintigsten April 1794 genoomen, en aangaande
sijn verder gedaan versoek, om ook te hebben een acte als tapper, is goedgevonden sulks voor als
nog te houden, in advis.
Den schout communiceert wijders een missive van den procureur Schepman daar nevens sendende
de somme van f. 118-16-0 in plaats van f. 120 guldens alsoo het committe een percent gekort had ten
behooren van ’t land, voor alhier door den commissaris de virres gekogte genever, ten behoeve van
de Fransche troupes, is goedgevonden dat die korting bij den leverancier diende geleeden te werden.
Nog communiceert den schout een missive van den burger van Noorden medicana doctor te
Rotterdam reclamerende uithoofde van verschoote pennengen een kist met goed, die naar Egeland
had moete vertrekken maar alhier verlooren geraakt, vervolgens is in bewaaring gekoomen van de
regeering alhier, en daar bij opening van die kist uit de papieren is gebleeken dat gemelde dr: van
Noorden, daar toe relatie hebben konde, is geresolveert dezelve kist te laaten volgen, mits onder
behoorlijk recipis indemniteijt voor alle namaninge en refurderende de kisten welke desweegens
gevallen sijn.
Maggeltie van der Velden weduwe van Fredrik Breijmeijer welken laaste sonder testament is
overleeden, versogt hebbende een wettige uitkoop met haare drie minderjarige kinderen is
goedgevonden na bekome informatie dat wijlen gemelde Fredrik Breijmeijer geen naaste vrienden
had, om desweegens te worden gehoort, het versoek te accordeeren, op den gewoone voet, en met
uitkeering van een silvere ducaton, bij meerderjarigheijt, of eerder huwelijk aan ider der voorschreeve
kinderen.
Wijders is geexamineert de lijsten van de bakkers Joonas en Engelfriet, hebbende den bakker van
Pelt niets opgegeven, van het geene sij susteneeren te kort gekoomen te sijn op het bakken van
roggenbrood, conform aan de resolutien van deeze vergadering van den dertigsten, een en dertigsten
Julij en van den tienden Augustus laastleeden, en is in de opgaave van bakker Engelfriet geschrapt de
sestien stuijvers welke hij voor arbeijdsloon van ider sak in reekening gebragt heeft, als door deeze
vergadering niet belooft sijnde bestaande vervolgens de reekeningen in het navolgende;
Den bakker Jan Fredrik Engelfriet, heeft van den een en dertigste Julij tot den neegende Augustus
verbakken tien sakke rogge, en is op dezelve volgens specificatie te kort gekomen de somma van f.
24-16-4.
Item heeft denzelven van den neegenden tot den agtienden Augustus dezelve quantiteijd van tien
sakken rogge verbakken, en is daar meede op te kortgekoome f. 24-16-4.
Dus saame te kort de somma van f. 49-12-8.
Van welke somma werd afgetrokken het geen uit s’lands cassa, moet werden goedgedaan conform de
aanschrijvinge van dato den twaalfden Augustus breeder in de resolutie van den veertienden daar aan
volgende gemeld, de somme van f. 12-0-0.
Dus komt voor reekening van dese plaats aan den bakker Engelfriet de somme van f. 27-12-8.
Den bakker Jacobus Joonas heeft verbakken van den een en dertigsten Julij tot den neegenden
Augustus daar op volgens specificatie te kort, de somme van f. 34-7-0.
Item heeft denzelven van den neegende tot den agtienden Augustus verbakken negentien sakken
rogge, en heeft daar op een verlies alles volgens specificatie notitie van f. 88-11-12.
Dus same te kort de somme van f. 122-18-12.
Van welke somme werd afgetrokken het geene uit s’lands cassa moet worden goedgedaan connform
de hier vooren gemelde aanschrijvinge van den twaalvden Augustus de somme van f. 13-4-0.
Dus komt voor rekening van deze plaats, aan de bakker Joonas de somme van f. 109-14-12.
Binnen gestaan sijnde den chirurgijn van het alhier in guarnisoen leggende eerste battaillion van
Saxen Gotha, versoekende als chirurgijn in deeze plaats te moogen werden gepermitteert, waar over
na dat denzelven wederom vertrokken is gedelibereert sijnde, en in consideratie dat den onlangs
alhier geaccordeerde chirurgijn Fheis niet alleen nog niet is gekoomen, waar volgens berigten ook niet
koomen soude is goedgevonden het gedaane versoek, soo als het selve leggende is te accordeeren,
mits uitwendig, en een goede getuigschrift van doctot alvoorens produceerende .
Den schout produceert een resipis en quitantie blijke dat de f. 46-19-10 bij de regeering van Asperen
ontvangen sijn, en daar meede voldaan is aan de resolutie deezer vergadering van den aangenomen
voor notificatie.
Geleesen een requeste van Adriana Moree, onder daar bij geallegeerde redenen versoekende een
acte als herbergierster en tappers mitsgaders te moogen houde logement alles in plaats van Johanna
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van Brunswijck, is het versoek na deliberatie geaccordeert mits voldoende aan de resolutie van schout
ende schepenen van Hellevoetsluijs van den vijftienden September 1792 en van den agt en twinstigen
April 1794 en besorgende behoorlijke acte van indemniteijt.
En sal dien volgende de acte van Johanna van Brunswijk als bij deese buiten effect gestelt wordende,
werden ingetrokken.
Nog communiceert den schout een missive van den provisioneeler repreesentanten van dato den
eersten September 1795 met het gewoone getal van exenmplaaren der publicatie bij de staaten
generaal den agt en twintigsten der voorige maand gearresteert, omtrent militairen welke souden
gevonden werden de wapenen tegen hun vaderland te hebben gevoert.
Item nog een missive van het committe van betaaling der Fransche troupes in soldij van de
Bataafsche republiek van den tweede deezer houdende dat sij beijde de brieven deezer vergadering
wel ontvangen hadden, dog dezelve uithoofde dat sij bij na geheel concernerende waaren aan het
committe der virres, daar aan hadden overgegeven.
Eijndelijk heeft den schout aan de vergadering voorgedraagen dat het aan ider lid van dezelve ten
vollen bekent is, dat de magt deezer municipaliteijt sig niet verder extendeert dan tot de soogenaamde
laage surisdertie, dat door dien weg dewijl al wat maar eenigsints onder het crimineele kan begreepen
werden, ter cognatie van ’t collegie van bailluiw, ende leenmannen s’lands van Voorne, te Brielle is
staande, veele inconveniertero werde veroorsaakt vooral in deese daagen, door het somtijds wel eens
moedig weesen soude, om daadelijk meerder magt uit te oeffenen, dat sulks op deeze plaats
noodsakelijk is, uit hoofde van de meenigte vreemdelinge, en ingesetenen, hij daarom en om meer
andere redenen in consideratie gaf, om door commissarissen uit het committe van voorlichting sig
tans in den Brielle bevinden, aan den commissie af te senden, ten eijnde van hunne consideratien en
advis te moogen worden bedient, speciaal en was het moogelijk, het daar hun gederigeert te krijgen,
dat aan deeze vergadering soo veel magt wierden overgegeven als wel eer aan de middelbaare
juridicten gedefereert is, waar over gedelibereert sijnde, is het voorstel volkoomen geapprobeert, en
werd dien volgende het selve, bij deese, in eene resolutie geconverteerd, en tot die commissie sijn
vervolgens benoemt den schout, en de burgers Rolandus, Keijser, Wessels en van Putten.
Vergadering gehouden op den vijftienden September 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden, absent den burger Bruch.
Is gedaan transport van het huis, door Govert de Vree, verkogt aan Jan Hendrik Andries Dreijs, en
voorts gerecololeerd en beeedigt drie attenstatie in de sake van Ewoutie van der Priem, huisvrouw
van Abram van den Muisenberg, ten requeste van den burger Willem Hoijer bailluiw van de stad
Brielle, en lande van Voorne, als van Abram Muisenberg, Jan Adriaan Gallas,en Jan Adriaan van Es
en Jacobus Joonas.
Den schout heeft kennise dat de billietten weegens den eersten termijn der geforceerde geld
negotitiatie door den boode sijn terug gehaald, en met goedvinden van deese vergaadering de lijste,
soude doen in gereedheijd brengen, en verder als dan communuceeren ’t geen is goed gekeurt
geworden, en tot nadere vergadering gesuscheerd.
Vergadering gehouden op den sestienden September 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden, absent den burger Bruch.
Den burger Rolandus communiceert deeze vergaadering extra order eer te hebben belegt op een
missive aan ’t addres van dese vergadering per expresse heeden middag ontvangen, en bij hem
vermits de absentie van den schout geopend, en bevonden te sijn een missive in het Fransch
geschreve van den burger Duacancoert in den Hage en welke getranslateert luidende was als volgt.
e
e
Armees van het Noorden 2 divisie. Den Hage den 15 September het derde jaar van de Fransche
republiek.
De officieren van politie van zekerheijd militaire geregtshof bij de 2e divisie.
Aan den burgers uitmakende de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Ik versoek U burgers te maaken dat aan onse bureau in den Haag soo was doenlijk compareert den
burger Andries de Kat herbergier in de Goude Leeuw, in Uwe plaats om gehoort te werden in
presentie van twee militaire, beschuldigt van bij hen beweegingen gemaakt, en een schiltwagt
gedesarneert te hebben.
Heijl en broederschap ( was getekend ) S. Duacancourt.
Waar op den burger Andries de Kat, ter deser vergaadering geroepen en geconpareert sijnde, is hem
door den schout gevraagt, noopens het bovenstaande geval elucidatien te geeven, ’t geen hij
inmediaat gedaan heeft, en in substantie inhoude dat omtrent drie weeken geleeden, des nagts om
elv uuren aan sijn deur geklopt sijnde, hij was opgestaan, om te sien wie of daar was, dat de
schiltwagt van ’t battaillion van Saxen Gotha op sijn gedaane vraag had geantwoord dat dat er twee
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Fransche waaren die seijde een billiet te hebbe, en bij hen logeeren moesten, dat hij daar op de deur
geopent hebbende twee Fransche militairen heeft ingelaaten, dat hij aanstonds na het billiet van
logement had geinformeerd dan ’t welk sij niet alleen niet hadden, maar tot een geheel onder oogmerk
( namentlijk soo als sij sig uitrukte op de genever en de hier gekoomen scheepen dat hij wel hadt
getragt hun weder om uit den huijs te doorgaan dan wigteloos en daar sij dadelijk heeden begonnen in
’t werk te stellen, soo had hij den boven gemelde schiltwagt in huis geroepen tot adsistentie en daarop
had een der Fransche dien schiltwagt het geweer afgenoomen, en was er meede uit huis geloopen,
terwijl den anderen het zijdgeweer van denzelven ontgeweldig ’t welk hij de Kat, egter wederom
afgenoomen, en den schiltwagt terug gegeeven heeft laatende den laast gemelde, met dien eene
Franschman, in sijn huis, en is, om de Fransche wagt gegaan welke met hem meede terug gekoomen
sijnde denzelven in hunne bewaaring meede genoomen heeft, waar na het geweer een a twee huisen
van hem af gevonden is, ’t welk eerst gemelde schiltwagt weeder hadde opgenomen, betuigende
bereijd te sijn, om indien het noodig geoordeelt werd, sig na den Haage te begeeven.
Den schout heeft daar op den gemelde de Kat, sijne verwondering en het ongenoegen deezer
vergadering betoont dat hij niet jeegenstaande de speciaale orders daartoe ( sie resolutie van den
sesden Julij laastleeden ) nogtans niets hoegenaamd ’t van dit voorenstaande aan hem hadden
bekend gemaakt, op ’t welke zij sig niet konde sauseeren, is daar op geordonneert om buiten te staan
waarna op de voorenstaande missive gedelibereert sijnde is goedgevonden, door dien deeze saak tot
het crimineele is behoorende, dat de commissie welke op morgen na den Brielle staat te vertrekken
ter voldoening aan de resolutie van den veertienden laastleeden sal sijn gechargeert om te gelijk over
deeze saak met den bailluiw Hoijer te spreeken, en het goedvinden desweegens te verstaan, en dat
over de negligentie van den herbergier de Kat naader sal gedelibereert werden, en hij sig moet
getrooste het geen uit dien hoofde hem soude werden aangedaan ’t geen aan den meergemelde de
Kat, wederom binnen gestaan sijnde, is bekent gemaakt, en dat dien volgende hem nader aangesegt
sal worden wanneer hij sig in den Hage sal hebben te sisteeren, en daar de expresse, na eenig
antwoord op de hier vooren staande missive was wagtende., is aan hem meede gegeeven deese
navolgende reschribtee.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Aan de officieren van politie, van zekerheijd militair geregtshoff 2e divisie.
Burgers.
Wij hebben den burger Andries de Kat, na Uwe missive ontvangen te hebben gehoort en door dien
deeze saak behoord tot het crimineele ’t welke niet van ons departement is, soo sullen wij op heeden
met den crimineele officieren daar over spreeken, en de weegens geene bedenkingen inkoomende
sal den burger de Kat op morgen sig na den Haag begeeven.
Heijl en broederschap.
De municipaliteijt van Hellevoetssluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 17e September 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Aldus gedaan en gearresteert binnen Hellevoetsluijs en sijn alle de voorgaande resolutien van den
derden Augustus, tot en met den sestienden September 1795 ingeslooten geresumeert, en den
oirconde bij de municipaliteijt ondertekend op den agt en twintigsten September 1795 het eerste jaar
der Bataafsche vrijheijd.
P. A. Steenwijk Gallas., D. Rolandus, J. Keijser, J. Heuvels, J. Kraamer en JJ. Van Putten.
Vergadering gehouden op den agt en twintigsten September 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden, absent de burger Bruch.
De notulen der voorgaande vergaderingen soo als bij is blijkende sijn geresumeert en gearresteert,
mitsgaders onder teekend geworden.
Den veerman van hier op Overflacque doet versoek, dat sijne reekening loopende van den twintigsten
Julij tot den twintigsten September volgende, conform het advis het welke aan hem naamens het
committe van finantie is gegeeven, en bij hem verdient in het genoemde committe beneevens de
ordonnantie op dat veer, mag werden overgesonden, met bijvoeging dat hij de penningen daar in
vermeld hadde verdient dewijl als dan daar op eenige provisioneele betaaling soude erlangen, waar
op gedelibereert, en de voorschreve reekening ingesien sijnde is goed gevonden, dezelve ter nadere
examinatie te stellen in handen van het veer en door hem getekend, en door den rentmeester Roest
geverificeert wordende, als den aan het versoek te voldoen.
De burgers gechargeert met de commissie aan commissarissen uit het committe van voorlichting
conform de resolutie deser vergadering van den veertienden laastleeden, hebben gerapporteert dat sij
sig bij de gemelde commissie in den Briel sig bevindende hebben vervoegt gehad, en aldaar met alle
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moogelijke aandrang geinsteert, en versogt het advis van wel gemelde commissarissen, om het
mogelijk aan de municipaliteijt deezer plaatse eenige meerdere magt wierden gedefereert alles
conform het geresolveerde van den opgenoemde veertienden September, dat wel gemelde
commissarissen, aan hun hebben gerepliceert dat soodanig iets buiten hunne commissie was dat na
hun insien, de municipaliteijt met den bailluiw van den lande van Voorne diende te confereren, om
desselvs intentie desweegens te verstaan, dat daar na een addres aan de provisioneele
repreesentanten diende te worden gemaakt, en dat sij, als dan ten dien opsigte wel favorabel soude
adviseeren, en daarom versogte, om van het addres, gepresenteert sijnde de noodige informatie te
moogen hebben, aan het committe van voorlichting, beloovende sij eijndelijk bij hem te doen rapport
preelabel van het oogmerk deezer commissie te sullen kennisse geeven, vertrouwende sij
gecommitteerdens hier meede in soo verre aan hunne last te hebben voldaan, waar op na deliberatie,
en na alvoorens de gecommitteerdens voor hunne gedaande moeijtens bedankt, mitsgaders het
verrigte geapprobeert te sijn, goedgevonden is bij de eerste gevoeglijke gelegenheijd, met den bailluiw
van den lande van Voorne, hier over, te confereren, sijne gedagten in te winnen, en als dan naader te
resolveeren soo als bevonden worden sal te behooren.
Deselve gecommitteerdens doen rapport, dat sij bij bovengemelde ocasie en ingevolge de resolutie
van den sestienden deeser maand, sig bij den burger Hoijer bailluiw van den lande van Voorne
hebben vervoegt, en met denzelven geaboucheert, over de waag om de herbergier de Kat na den
Hage, te laaten vertrekken tot het geeven van getuigenis der waarheijd soo als breeder, bij die laast
gemelde resolutien is omschreeven, dat gemelde bailluiw van begrip was, den gemelde de Kat, niet te
doen vertrekken, maar dat denzelven een attestatie van het voorgevallene diende te geeven, dat
soodanige attestatie aan den advocaat of procureur in den Hage, welke deeze vergaadering gewoon
is te emploijeeren om die in persoon aan de burger Danconceurt ter hand te stellen, ’t welke sij
gecommitteerdens hadden geaggregeert en rapporteert den schout hier verder bij, dat hij soodanige
attestatie hadde gemaakt, en door den meer gemelde de Kat, doen onder tekenen vervolgens per
missive aan den procureur Welborn Schepman in den Hage, versonden, om soo als booven is gemeld
te doen besorgen, en van welke daadelijke besorging hij schout uit de communicatie van het antwoord
van gemelde procureur bij sijne van den vier en twintigsten deezer heeft doen blijken, sijnde het
verrigte in deeze geapprobeert, en wijders aangenoomen voor notificatie.
Wijders geeft den schout kennisse, dat gemelde procureur bij boven genoemde missive en welke bij
schout ten dien eijnde voorleest, hem, ten opsigte van het furneeren in de geforceerde geld negotiatie
door den armen cassa, elucideert, dat die fonsen ‘t mij diaconie of soogenaamde buiten armen,
volgens de publicatie en letter van de wet niet behoeven te betaalen, als alleen zoodanige persoonen
in dezelve, die eenige goederen bij ervenis of anders bekoomen hebben. Waarop gedelibereert sijnde,
is goedgevonden als nu daar bij te superceederen, en mitsdien de resolutie dien aangaande bij ons
genoomen op den een en twintigsten Augustus daar door werd gehouden voor door aan te sijn
voldaan.
Den schout produceert, de recipis, getekend door dr: van Noorden te Rotterdam, ten blijke dat de kist
door denzelven gereclameert en bij deeze vergaadering aan hem toegestaan, is ontvangen, ’t welke is
aangenome voor notificatie.
Nog heeft den schout voorgedraagen dat den bailluiw van den lande van Voorne hem hadde
gecommuniceert dat het seer apparent was, dat de saak van Erwoutie van der Priem, welke in
gijzeling was, op haar gepresenteert rexeste civil en composibel soude werden verklaart, dat hij egter
intusschen, dat moogelijk het voorschreve request, in sijne handen soude werden gestelt om te
berigten, van de intentie deezer vergadering geerne was geinformeert, waar over na rijpe deliberatie is
goedgevonden, dat daar deeze vergaadering om meer dan eene redenen sig buiten staat bevind, om
direct te antwoorde, den bailluiw te versoeken, copien van alle verhooren en attestatien, om die
bekoome hebbende advis in te neemen, en binnen vijf a ses daagen te dienen van berigt, en is den
secretaris versogt dit antwoord per missive aan gemelde bailluiw te doen toekomen.
Bij resumptie gedelibereert sijnde over de aan stellen van een commissie tot het examineeren en
weegen van het brood, is goedgevonden ten dier eijnde te committeeren, soo als geschied bij deeze
het committe van waaksaamheijd, binnen deeze plaatse versoekende voorts den burger Wessels als
lid van dat committe, dat van die aanstelling eene publicatie mog werden gedaan ’t welk geaccordeert
sijnde is goedgevonden om aanstaande Zondag van den ban, te laaten doen, de navolgende
publicatie, hier na geinserreert.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs, in overweeging genomen hebbende de
noodsakelijkheijt dat een commissie wierde aangestelt, welke van tijd tot tijd binnen deese plaatse bij
de respective broodbakkers soude gaave inspecteeren en weegen het brood en alle het geene wigt
subjecht is, ten eijnde te preevinieeren en voor te koomen klagten der ingesetenen over het te ligt
weegen van het brood en te voldoen aan het versoek door eenige burgers onlangs schriftelijk aan ons
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voorgedragen hebben na deliberatie goedgevonden en verstaan tot dat eijnde te benoemen het
committe van waaksaamheijd binnen deeze plaatse bestaande uit de burgers Jan Wessels, Jacobus
van Putten. J. A. Foueche, en Domicus de Klerk, benevens derselver secretaris Jan Adriaan Gallas
soo als dezelve benoemt en gecommitteert werden bij deeze ten eijnde soo meenigmaal sij het
noodsakelijk vinden, naamen ons bij de respective broodbakkers binnen dese plaatse te gaan nasien,
en weegen het brood en andere wigt subjechtte goederen soodanige correctie te doen, als conform de
ordonnantie deswegens gerequireerd werd, of in ’t vervolg werden sullen gelastende een ider die het
mogte aangaan de voorschreve persoonen in deeze hunne qualiteijt ook te erkennen en respecteren
op soodanige boete als na exigentie van saaken bij ons sal bevonden werden te behooren.
Actum bij de municipaliteijt voornoemd op den agt en twintigsten September 1795 het eerste jaar der
Bataafsche vrijheijd, en sal deeze door den boode op aanstaande Zondag den vierden October van
den ban gepubliceert en wijders geaffigeert werden ter gewoone plaatse ( onderstond ) In kennisse
van mij secretaris ( en was getekend ) P. A. Steenwijk Gallas.
Voorts is in deliberatie gebragt, of het niet noodsaakelijk weesen soude, dat even soo als voorheen
was gepractiseert alle herbergiers en logement houders verpligt wierden, om van de bij aan
inkomende vreemdelingen een geteekend billiet houdende de naam qualiteijt,vaste woonplaats, van
waar sij koomen, hoe lang sij blijven, en bij wiens sij daar ter plaatse, of elders in deeze provintie
bekent sijn af te vraagen, en dat den avond soodanig billiet in handen van den schout besorgt wierd,
om altoos te kunnen sijn geovertureert van de vreemdelingen die sig alhier ophouden, ’t welk ook ter
informatie van het committe van waaksaamheijd soude kunnen dienen, is daarop goedgevonden het
selve te amplicteren, en aan ider der herbergiers en logement houders, daar van een schriftelijke
order te doen geworden, op soodanige boete als na exigentie soude bevonden worde te behooren.
Geleesen een missive van de districkst vergadering van weldenkende burgers in den lande van
Voorne en Putten, tans gehouden werdende te Heenvliet sijnde van den volgende inhoud:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Meede burgers.
Ingevolge het besluit der vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten
heb ik de eer UL; in derzelver naam, zoo wel als aan de municipaliteijt van Geervliet en Oostvoorn al
sijnde de eerste plaatsen in dit district, in welke de vergadering in de regeeringen over een komstig de
rechten van den menschen, burger verandert of gemodificeert zijn te beugten , dat wij beslooten
hebben UL: te versoeken om binnen een zekere te bepalen tijd een algemeene beschrijving, van alle
de municipaliteijten in den lande van Voorne en Putten met oogmerk om te raadpleegen over die
middelen, welke noodig zijn, om de reeds gemaakte kosten, ten nutte van dit algemeen district
genembourseert te krijgen om te raadpleegen, op wat wijse men leest de kosten zal vinden die ter
bevordering onser reprasentatie in de vergadering van Hollands volk vereijscht worden, als ook om te
overweegen hoedanig men in de verliesing van zullen reprasentant zal te werk gaan! En is door de
gem: vergadering ook een commissie benoemt enzoodra zij weeten zal waar en wanneer die
algemeene vergadering der respective municipaliteijten zal gehouden worden, zig in die vergadering
te stellen om in deselve uit naam deezer vergadering ten fine voorsz: zulke voorstellen te doen en met
deselve deswegens te confereren, en is het moogelijk te helpen besluiten, als zal bevinden worden te
behooren.
Ik versoek des tijdig van de tijd en plaats dier vergadering der respective municipaliteijt van UL; berigt
te mogen ontfangen ten einde ik instaat zijn hun om de reeds benoemde commissie daarvan te
adventeren.
Waar meede ik toewensingen van heijl en aanbieding van broederschap, mij, noeme Uwen meede
burger J. de Haan secretaris der verg: van weldenkende burgers in de lande van Voorne en Putten.
En daar bij nog geproduceert sijnde eene missive van den schout van Oostvoorne, dat die van
Oostvoorn en Geervliet op aanstaande Woensdag den dertigsten deezer, versogt om gedeputeerdens
te senden in den Brielle, om over de voorgemelde missive soodanige uitschrijving te doen, als
conform dezelve noodig sij, is goedgevonden en verstaan tot dat eijnde te benoemen en qualificeeren
sooals geschied bij deese de burgers Wessels, en Kraamers, ten eijnde met de gedeputeerdens van
Oostvoorn en Geervliet soodanige uitschrijving te doen als sij gesamentlijk vermeene sullen te
behooren.
Verder geleesen sijnde een missive van den president der municipaliteijt van Maassluijs, houdende
versoek om betaaling van twee hunner schippers alhier ten dienste der Fransche troupes
geemploijeert, is na deliberatie goedgevonden de rekeningen daar van onse schippers te kunnen
oversenden.
In deliberatie gebragt sijnde dat Johannis Duim geweest sijnde metzelaars baas binnen deeze
plaatse, sig in dienst als canonnier hadden begeeven, en vervolgens sonder order op sijn nagelaaten
boedel te stellen vertrokken was, dat desselvs famielie geerne had, dat die voorschreve boedel tot
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lequiditeijt gebragt wierd, is daar op goedgevonden dat den secretariis aan denselven Duim, die sig
tans volgens informatie te Delvt bevind eene missive uit naam dezer vergaadering sal afsenden, en
hem exhorteere om soo spoedig moogelijk immers binnen drie weeken, onder op sijn saake alhier te
stellen, of dat anderssints daar in sal werden gedisponeert als na regten bevonden sal worden te
behooren.
Voorts in overweeging genoomen sijnde, dat daar alle gedistenqueerde plaatsen in de kerk moeten
ophouden, en deselve plaatsen, na ten proffijte om de kerk, kunnen worden verhuurt. En dat daar toe
als uit hoofde van de besondere situatie deezer kerk, een serieus overleg diende gemaakt te worden,
is tot dat eijnde goedgevonden en verstaan eene commissie te decerneeren, en waar toe
gecommitteert sijn, de burgers Steenwijk Gallas, Wessels en van Putten, ten eijnde deezen
aangaande de vergaadering te dienen van hunne consideratien en advis.
Bij resumtie gedelibereert sijnde, over de nogligentie van den herbergier de Kat, breeder in de
resolutie van den sestienden September laastleeden omschreeven, is goedgevonden denzelven te
condemneeren soo als hij gecomdemneert werd bij deese, in een boete van twee silveren ducatons
ten behoeve van den arme dezer plaatse.
Op voorstel van den schout is tot brandmeester deezer plaatse, in plaats van den burger Jan Keijser,
welke van hier met erwoon na den Hage vertrokken is, aangestelt den burger Jan Wessels.
Eijndelijk is goedgevonden, dat de schoorsteen door den spekslaager Borzet in het huis van den
burger Keijser opgemetsleld alvoorens daar in te moogen stooken, door de burgers Wessels en van
Putten sal werden geexamineert, en nagesien, of sulks sonder eenig gevaar daar in kan werden
gedaan.
Vergadering gehouden op den sesden October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels en van Putten en Joonas municipaliteijds leeden.
Den schout communiceert eene missive van de provisioneele repreesentanten van het volk van
Holland van den drie en twintigsten laastleeden sendende het gewoone getal exemplaaren van de
publicatie den een en twintigsten dito, bij de staten generaal gearresteert, met de aanmaning van ’t
Fransche committe van algemeen welsijn voor de ingesetenen der vereendigde Neederlanden tot
bekragtiging hunner vrijheijd.
Item nog eener missive wel gemelde repreesentanten van den vier en twintigsten laastleeden,
sendende daar bij het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dier dag gearresteert betrekkelijk
de uitgeweeken en met last om behalve de gewoone publicatie en afferie alles te doen en verrigten
wat bij de opgemelde publicatie word aanbevoolen.
Den schout geeft wijders de vergaadering kennis dat sig bij hem hadde vervoegt, Catharina van Gogh
dogter van Antonij van Gogh, mitsgaders Jannetie Lems, huisvrouw van Bastiaan van Gogh, laast
gemelde een soon van denzelven Antonij van Gogh, wiens huis, in de tumultieuse beweeging in Junij
1787 is geplundert, en welke de soo even geconmuniceerde publicatie als uitgeweeken geweest
sijnde, reclameerde dat hij schout conform de pointen in die publicatie vervat, van hun de noodige
opneeminge hadde gedaan, maar dat hij egter niet volledig het vereijste konde opgeeven, uithoofde sij
nog papieren manqueerde sij in den Haag hadde agter gelaaten, maar aangenoomen die als nu ten
eersten te sullen besorgen, waar op na den schout te hebben bedankt voor de gedaane
communicatie, is goedgevonden, in deese, soo lange te supercedeeren tot alle de stukken volleedig
sullen ingekoomen sijn, om als dan te resolveeren soo als bevonden werde sal behooren.
Nog was bij boven laastgemelde missive ingeslooten een decreet van welgemelde provisioneele
repreesentanten van den vijf en twintigsten laastleeden, houdende de, bij het decreet van den
sestienden September ingetrokken vrijdom van s’lans inpositien door de Fransche troupes genooten
last, dat de gaarders sig daar na moeten gedraagen.
De burgers Steenwijk Gallas, en Wessels burger Kraamer tans absent sijnde hebben ter vergaadering
gerapporteert, dat sij ingevolge van de op hun getecerneerde commissie bij resolutie van agt en
twintigsten September laastleeden, met gecommitteerdens uit de municipaliteijten van Oostvoorn en
Geervliet in den Brielle, geconfereert hebben, en onderling beslooten om circaleere missivens te
schrijven aan alle de respective municipaliteijten van den lande van Voorne en Putten, ten eijnde alle,
dezelve te convoceeren jeegens tegen Saterdag den tienden October aanstaande des voormiddags
ten tien uuren te Heenvliet, in de herberg bij Lammert van Santen te compareeren of geduputeerdens
met behoorlijke volmagt voorsien te senden, ten eijnde aldaar op de propositien in de missive van
weldenkende burgers breeder gemeld, en het geen verder mogt voorgestelt worden soodanig te
resolveeren, en handelen als bevonden sal werden te behooren, welk rapport gehoort sijnde, is het
verrigte geapprobeert, en de commissie voor hunne gedaane moeijtens bedankt.
En wijders geleesen sijnde eene missive van den dertigsten September laastleeden uit naam van de
municipaliteijten van Oostvoorn, Hellevoetsluis en Geervliet en comform het voorenstaande
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gerapporteerden om op den tienden deezer maand October eene commissie te decemaren na
Heenvliet in de herberg bij Lammert van Santen ten eijnde als in de voorschreve missive en hier
vooren breeder staat gemeld, is na deliberatie goedgevonden, daar toe te benoemen soo als geschied
bij en door deeze, de burgers Steemwijk Gallas, Rolandus en Wessels, met last om aldaar aan te
hooren soodanige propositien als sullen werde gedaan , desweegens de resolveeren, en helpen
coneludeeren of ook overteneemen soo als sij gecommitteerdens sullen vermeenen noodig en
dienstig te sijn, blijvende dezelve gehouden, en verpligt desweegens soodanige verantwoordinge te
doen, als ten deese werd vereijst.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele repreesentanten van het volk van Holland
van den tweeden deezer, houdende aanschrijvinge om sonder uitstel, op den ontvangst een
naauwkeurige telling te doen of te late doen, van alle ingesetenen niet alleen manspersonen maar ook
vrouwen en kinderen, welke sich onder deese jurisdictie bevinden, en daar van eene afsonderlijke, en
naauwkeurige opgaav aan hun te doen, met bijvoegde aanwijsing of opnoeming van alle de juridictien,
waaraan die van deese plaats oversende , en het selve uiterlijk voor of op den 21e October
eerstkomende verwagtende sijn, waar op gedelibereert, en in aanmerking genoomen sijnde, dat het
niet duidelijk omschreeven is, wat men verstaan moete, onder het woord, kinderen, is goedgevonden
en verstaan, dat de naamen en ouderdom van alle ingesetenen deezer plaatse sal opgenomen
worden, dat den boode sal werden gelast, om op morgen aan alle de huisen te gaan, en aan segging
te doen, dat een ider een billiet moet ingereedheijd brengen houdende de naam, en ouderdom, van
alle persoonen in huijs en dat soodanige billieten aan de oostsijde den agsten en neegenden, en aan
de west sijde den twaalvden en dertienden deezer, door twee leeden uit deese vergaadering
geadsisteert met hem boode sullen afgehaalt werden, en is voorts tot dat eijnde benoemt en
gecommitteert, de burgers van Putten, en Joonas, met versoek om de defecten in de opgegeven
wordende billietten daadelijk te doen redresseren, ten eijnde direcktelijk een exacte lijst kan werden
geformeert.
Den schout communiceert drie rekeningen van de schippers weegens verdiende vragtloonen ten
dienste der Fransche troupes, is daar op goedgevonden indien dezelve reekeningen conform aan de
aan de ordonnantie sijn ter reeder gesteld te betaalen, en daar van aan ’t committe der virres restitutie
te versoeken.
Eijndelijk is geresumeert de lijsten van de geaffecteerde persoonen, aan de brantspeuijt soo van
deese plaats, als die van ’t committe van algemeen welsijn, en na het selve de noodige veranderingen
hadde ondergaan, is geresolveert om op Maandag den agtiende deezer deselve te doen probeeren
en dat hier van werde kennisse gegeeven aan den equipagemeester Asmus en den commis Chardon,
ten eijde dat alle de brandspeuijten dien dag, conform de gemaakte afspraak werde geprobeert.
Vergadering gehouden op den sestienden October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, Bruch en Joonas municipaliteijts
leeden.
Ten voorschreve dage is nagesien en geleesen de conditie der publicque besteedinge van het vullen
en aansteeken der lantaarns, en is dezelve goedgevonden.
De burgers gecommitteert tot het weegen van brood, hebben ter vergadering doen voordraagen dat sij
geerne hadde dat eene schriftelijke ordonnantie wierden gearresteert, waar na de bakkers hun
gedraagen moesten terwijl sij vermeende dat soodanig iets alhier niet existeerde, is daar op na
deliberatie geresolveert, het voorschreve committe te versoeken, soo als geschied bij deese, eene
concept ordonnantie, te suppediteren, en ter deezer vergadering in te leveren, om als dan daar op te
resolveeren, als sal werden bevonden te behooren.
De burgers Steenwijk Gallas, Rolandus en Wessels, doen rapport aan de gehoudene vergadering van
de respective municipaliteijten van de lande van Voorne en Putten te Heenvliet, en wel bij copie uit
den notulen, door den eerst gemelde gecommitteerde als secretaris dier vergadering gehouden, en
luidende als ’t volgt:
Vergadering gehouden van gecommitteerdens uit respective municipaliteijten van den lande van
Voorne en Putten binnen de steede Heenvliet op den tienden October 1795 het eerste jaar der
Bataafsche vrijheijd.
Den schout van Oostvoorn uit naam van de municipaliteijten van Oostvoorn, Helevoetsluijs en
Geervliet geeft aan de vergadering kennis de redenen waarom deselve bij circukaire==== missive de
leeden hadden, hadden doen convoceeren leesende ten dien eijnde voor eene missive van J. den
Haan als secretaris van de vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en
Putten, zijnden van den volgende inhoud:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
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Meede burgers.
Ingevolge het besluit der vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten
heb ik de eer UL; in dezelve naam, zoo wel als aan de municipaliteijt van Geervliet en Oostvoorn, als
zijnde de eerste plaatse in dit districkt in welke de verandering in de gereegring over een komstig de
rechten van den mensch en burger verandert of gemodificeert zijn te berigten dat wij beslooten
hebben UL: te versoeken, om binnen een zekere te bepaalene tijd een algemeene beschrijvinge te
doen van alle de municipaliteijten in den lande van Voorne en Putten, met oogmerk om te
raadpleegen, over alle middelen, welke nodig zijn om de reets gemaakte kosten ten nutte van dit
algemeene districkt gerembourseert te krijgen, om te raadpleegen op wat wijze men best de kosten
zal vinden, die ter bevordering onser repraventatie in de vergadering van Hollands volk vereijst
worden als ook om te overweegen hoedanig men in de verkiesing van zulk een reprasentant zal te
wewrd gaan, en is door de gemelde vergaadering ook een commissie benoemd om zoo dra zij weten
zal, waar en wanneer die algemeene vergaadering der respective municipaliteijten zal gehouden
worden, zig in die vergaadering te stellen om in deselve uit naam deezer vergaadering ten fine
voorschreeve zulke voorstellen te doen, en met deselve deswegens te confereren, en is het mogelijk
te helpen besluiten als zal bevonden te behooren. Ik versoek destijdig van de tijd en plaats dier
vergaadering der respective municipaliteijt van UL: berigt te mogen ontfangen ten eijnde ik in staat zijn
kan om de reeds benoemde commissie daar van te adresteeren.
Daar meede ik naar toewensing van heijl en aanbieding van broederschap mij noeme ( onderstond )
Uwe meede burger ( was getekend ) J. den Haan secretaris der vergaadering van weldenkende
e
ste
burgers in den Lande van Voorne en Putten ( gedateert ) Heenvliet den 23 September 1795 het 1
jaar der Bataafsche vrijheijt ( het addres luid ) omme de lieden van de municipaliteijt te Hellevoetsluijs.
Wijders draagt gemelde schout uit naame als vooren aan de vergaadering voor of het niet
noodsaakelijk was alvoorens de commissie uit de vergaadering van weldenkende burgers te doen
binnen koomen of eenige deliberatien te houden, en een president en secretaris verkoosen werden
het welke algemeen geapprobeert zijnde draagt denselven schout aan de vergadering voor tot
president den burger Hoogendijk Roosendaal, en tot secretaris den burger Steenwijk Gallas, die van
Hellevoetsluijs draagen tot president voor de burger schout van Oostvoorn, en tot secretaris den
burger Hoogendijk Roosendaal en die van Geervliet draagen, voor tot president de burger schout van
Oostvoorn en tot secretaris den burger Steenwijk Gallas.
Voorts heeft meergemelde schout van Oostvoorn de plaatsen opgeroepen van welke
gecommitteerdene afgesonden waaren, en daar uit consteerde dat present waaren gecommitteerden
van Oostvoorn, Rugge en Oosterland, Rockangie en de Annex polder, St: Anna Polder, Naaters en
Paniras Gors, Nieuwe Helvoet, de Quack, Hellevoetsluijs, oude en Nieuwe Struijten, Nieuwe Hoorn,
Nieuwe Goote, Abbenbroek, Heenvliet, Swartewaal, Vier Polders, Geervliet, Zuidland, Simonshaven
en Biert, Hekelingen, Oudenhoorn, ’t Eijland Roosenburg en Spijkernis.
Communiceerde van de twee laastengemelde plaatsen , twee onderscheiden missives hier na
geinsereert.
Gelijkheijd, Vrijheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Rosenburg.
Aan de municipaliteijt van Oostvoorn, Geervliet en Hellevoetsluijs.
Meede burgers.
Wij hebben wel ontfangen Uwe circulaire van den 30e September laastleeden, ten eijnde van
onzentwegen gevolmagtigden te zenden op een vergaadering ten huijze van L. van Santen te
Heenvliet heeden der U lieden aangelegt.
Daar wij geen gelegentheijd hebben, om in persoon aan uitnodiging te voldoen kunnen wij niet afzijn U
per missive te kennen te geeven, dat wij ten aansien van ’t beraamen der beste middelen om de
gemaakte kisten te rug te krijgen, om geene refereren aan de besluiten welke deswegens bij U lieden
vergaadering zullen genoomen worden.
Terwijl wij ten opsigte van ’t bekoome van een reprasentatie in de vergaadering van ’t volk van Holland
in de kosten daar op vallende van oordeel zijn, dat de provisioneele repreesentanten ter zake van de
aanstaande nationaale conventie spoedig ten eijnde zullende loopen, daar meede voor die kosten tijd
van onzentwegen kan worden gesuperceveert.
Wij blijven na toewensing van heijl en broederschap ( ondrstond ) Uw meede burger, de municipaiteijt
van Rosenburg uit naam van deselve ( was getekend ) B. Kooij secretaris ( gedateert ) Rosenburg den
e
ste
18 October 1795 ‘t 1 jaar der Bataafsche vrijheijd ( ’t addres luid ) aan de leeden van de
municipaliteijt van Oostvoorn, Geervliet en Hellevoetsluijs thans te Heenvliet.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Spijkernis in Braband.
Aan de municipaliteijt van Oostvoorn, Geervliet en Hellevoetsluijs.
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Meede bergers.
e
Bij ons is wel ontvangen U lieder missive gedateert Brielle den 30 September laastleeden, door den
burger A. Hoogendijk Roosendaal ondertekent, houdende kennisgeeving van een bij UL: ingekomen
missive getekend door J. de Haan, als secretaris van de vergaadering van weldenkende burgers in
den lande van Voorne en Putten tendeerende, tot een algemeene beschrijving van alle
municipaliteijten in den lande van Voorne en Putten, met oogmerken middelen te beraamen om de
reedsgemaakte kosten ten nutte van het algemeen district, gerembourseert te krijgen om te
raadpleegen op wat wijse men best de kosten zal vinden, die ter vevordering de reprasentanten in de
vergaadering vanHolland volk vereijst worden, als ook om te overweegen hoedanig men in de
verkiesing van een reprasentant zal te werk gaan.
Ter beantwoording van dezelve Uwe missive moeten wij in de eerste plaats melden, dat wij ignorant
zijn van ’t bestaan van soodanige vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en
Putten, dan ten anderen hoe seer wij peneteeren de noodzakelijkheijd der reprasentatie van ’t Eijland
in de vergaadering van Hollands volk, vinden wij ons verpligt nondelijk te verklaaren, dat nog bij onse
dorp cassa, nog bij onse ingezetenen geene middelen voorhanden zijn, om in de bovengesegde
vertegenwoordiging te contribueeren terwijl wij ook van ons niet zoude kunnen, verkrijgen onse
burgers met eenige heffingen te belasten of daar toe te contribueeren.
Ons des van Uwe uitnoodiging excuseerende blijven wij inmiddels na toewensing van heijl en aanbod
van broederschap. ( onderstond ) Uwe meede burgers. De municipaliteijt van Spijkenis en Braband.
Uit naam van deselve als secretaris ( was getekend )
e
ste
Jacob van Driel ( ter zijde stond ) Gedaan ter regtkamer van Spijkenis den 6 October 1795 het 1
jaar der Bataafsche vrijheijd. ’t Addres luijd: aan den burger A. Hoogendijk Roosendaal schoud en
secretaris, te Geervliet verder aan de municipaliteijten van Oostvoorn, Geervliet en Hellevoetsluijs.
Eijndelij heeft de boovengemelde schout de stemmen opgenoomen tot het verkiesen van een
president, en secretaris waar uit bleek dat bij meerderheijd van stemmen Zuitland uitgezondert, welke
heeft gedeclareert er niet in te treeden, tot president deezer vergaadering, verkoosen was den
burgerHelenus Marinus van Andel, en tot secretaris den burger Pieter Adriaan Steenwijk Gallas.
De laastgemelde burgers de voorschreve posten op zig genoomen hebbende, in deese vergaadering
dus geconstitueert zijnde bleek het bij het opneemen der credentiaale dat tot deese vergaadering
gecommitteert waaren weegens Oostvoorn: Helenus Marius van Andel schout en Klaas van Hulst
schepen.
Rugge en Oosterland denselven schout en Jan Kleijweg schepen.
Rockangie en Annex Polder Hugo Andel schout en Liendert Nieuwland scheepen.
St: Anna Polder in Schaape Gors denselven schout als dijkgraaf en Jacob Huisman scheepen.
Naaters en Pancras Gorsch Hugo van Andel biilluiw en Andries Vermaat schepen.
Nieuw Helvoet Cornelis Preuijt schout en Pieter Lammerse schepen.
De quack dezelven.
Hellevoetsluijs Steenwijk Gallas Schout, Rolandus en Wessels municipaliteijtds leeden.
Nieuwenhoorn, Hugo van Andel schout, Cornels Kluit schepen.
Nieuwe Goote denzelven schout.
Abbenbroek C. C. Brender a Brandis schout., Roeland van Beek scheepen
Heenvliet Jan Jacob Villerius schout en Arij Buis scheepen.
Zwartewaal welke uithoofde dat zij meende collegialiter te compareeren aan credentiaal of extract
resolutie hadden gaaven op Jacob van der Sluis schout Boen Rietdijk en Jan Bakker scheepenen.
Vier Polders de burger P. Lelizee van der Waal en J.J. Hantenroth.
Geervliet Hoogendijk Roosendaal schout, Hendrik Hoogendijk burgemeester en Hendrik Ponse
scheepen.
Zuidland Pieter van Roosenberg schout.
Simonshaven de burgers Dirk Preuijt en Klaas Hoogvliet.
En Biert municipaliteijts leeden.
Hekelingen Hoogendijk Roosendaal schout, Constiaan Oosthoek, en Leendert Sanderse Bakker
schepenen.
Den president vervolgens voorgedraagen hebbende dat het noodig was, dat er onder in rang in het
stemmen wierd geobserveerd en zoo ook in het plaats neemen doch deswegens omvraag en daar het
selve algemeen goedgekeurd wierd, is na deliberatie op het advis van de gecommitteerden van
Rockangie met meerderheijd van stemmen exept Zuidland welke het voorstell heeft overgenomen tot
een nadere vergadering goedgevonden en geresolveert, dat de lijst zoo als die hier vooren is
geplaast, zal blijven gevolgd worden met uitzondering nogtans dat de gecommitteerdens van die
plaatsen welke met een onbepaalde last voorzien zijn, de rang in het stemmen en plaats neemen
hebben zullen, en door op die plaatsen volgen, welke net eene bepaalde last zijn voorzien.
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Tot voorschreve geresolveerde, aanlijding gegeeven hebbende, zoo is na naardere examinatie der
credentiaalen, en extracten , zoo is na het selve bevonden, dat zeeven plaatsen met een onbepaalde,
en twaalff met een bepaalde last gemunieert waaren, zoo als hier is volgende.
Met onbepaalde last;
Hellevoetsluijs, Oude en Nieuwe Struijten, Vier Polders, Geervliet, Zuidland, Simonshaven en Biert, en
Hekelingen.
Met bepaalde last:
Oostvoorn, Rugge en Oosterland, Rockangie en Annex Polders, St Anna Polder, Naaters en Pancras
Polder, Nieuw Helvoet, Quack, Nieuwenhoorn, Nieuwe Goote, Abbenbroek en Heenvliet, Zwartewaal
zich mondeling declarerende tot deese laastgemelde te behoore.
Den president stelt voor, om als nu de commissie uit de vergadering van weldenkende burgers van
den lande van Voorne en Putten te doen besien koomen, waar op den burger Hartenroch het woord
gevraagd en bekoome hebbende aan de vergaadering proponeert om een commissie te benoeme
welk de voorschreve burger zullen gaan afhaalen en per deeze vergaadering introduceeren , welke
propositie na gedaane omvraag goedgevonden zijnde, en de gecommitteerden van Rockangie, te
bekorting deeze te gelijk met hun goedgekeurend advis tot die commissie voorgedraagen hebbende
de burgers Hartenroth en Gallas, zijn deselve vervolgens voor deese vergaadering daar toe eenpaarig
verkooren, en ’t welke door deselfde benoemde burgers is geaccepteert geworden.
Den schout stelt voor, om als nu de commissie uit de vergadering van weldenkende bugers van den
lande van Voorne en Putten te doen binnen koomen, waar op den burger Hartenroth het woord
gevraagd en bekoome hebbende aan de vergaadering propoveert om een commissie te benoeme
welk de voorschreeve burger zullen gaan afhaalen en per deeze vergaadering in ======, welke
propositie na gedaane omvraag goedgekeurd zijnde, en de gecommitteerden van Rockangie, ter
bekorting deeser te gelijk met hun goed keurend advis tot die commissie voorgedraagen hebbende de
burgers Hartenroth en Gallas, zijn deselve vervolgens voor deese vergaadering daar toe eenpaarig
verkooren, en ’t welk door deselfde benoemde burgers is geaccepteert geworden.
Vervolgens geeft den president in consideratie of de voorschreeve commissie uit de weldenkende
burgers, na dat zij hunen commissie aan deese vergaadering zal hebben afgelegt niet zal versogt
worden buiten te staan ten einde daar door de vrije deliberatie deeser vargaadering niet te kinderen
op ’t welke den burger Hartenroth na het woord bekoomen te hebben remanqueerde dat zoodanige
commissie zig fundieerde op andere vergaadering de 6e der cessie diende te werden gepresenteerd
om redenen welke hij tot dien eijnde dan de veergaadering was voorgedraagend, hier op door den
president omvraag gedaan zijnde consteerde dat het besluit bij meerderheijt, uitgenoomen Oostvoorn
als waar van de stemmen der gecommitteerden staakte, en dus geen stem uitbragt, genoomen was
dat de commissie binnen gestaan in de sitplaatsen, die voor hun waaren gereed gemaakt
aangebooden zijnde en hunne voordragt hebbende gedaan, versogt zal werden buiten te staan ten
eijnde daar door de vreije deliberatien over hun voorstel, aan deese vergaadering te doen erlangen.
Bij welke voorenstaande gelegenheid, met het uitbrengen van het adres, door de gecommitteerdens
van Nieuw Helvoet nog in bedenking gegeeven werd, of het niet noodsakelijk was, dat zelfs alles
wierde gehouden in secretesse, dog waarop geen conclusie genoomen is.
De gecommitteerdens van Hellevoetsluijs brengen onder het oog der vergaadering, dat zij van hunne
comittenten wel van eenige onbepaalde last zijn voorzien, maar dat die selve last ook teevens
involveert, om wanneer zij gecommitteerdens, goed vinden om de propositien ter deeze vergaadering
gedaan, over te neemen, daar toe even bevoegt zijn, en dat zulks moogelijk bij te aanvange
deliberatien een objeckt van discussie zoude kunnen veroorsaaken, daar zij onder die geene welke
hier vooren, met een onbepaalde last voorsien waaren, zijn gerangschikt, aan de vargaadering op
voorstel van de gecommitteerdens van Rockangie, algemeen van gedagten zijnde dat zij
gecommitteerdens volgens hunne last er in vrij bleeven om te concludeeren of over te neemen, en dat
zulks geen objeckt zijn konde, waarom zij niet onder de onbepaalde last hebbende gecommitteerden
zoude begreepen worden, hebben deselve meede genoegen genoomen.
De burger Hartenroth en Steenwijk Gallas als daar toe benoemt hebben ter vergadering voorts
ingeleijd drie burgers gecommitteerdens uit de vergadering van weldenkende burgers uit den lande
van Voorne en Putten, welke na een introductie bij monde van den burger Hartenroth, aan den
president suppediteerde hun credentiaal ’t welke door den president voorgeleesen zijnde, van inhoud
was als ’t volgt:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De vergaadering van weldenkende burgers in de lande van Voorne en Putten zenden uit hun midden
de burger J. van Lockhorst Joh; Ant:Fouache en Jan van Duuren, om te verschijnen in de
vergaadering der respective municipaliteijten uit dit districkt, op het versoek van deese vergaadering,
door de municipaliteijten van Oostvoorn, Geervliet en Hellevoetsluijs belegt te Heenvliet te geve den
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10e October aanstaande, en daar uit naam van deese vargaadering zulks voorstellen te doen, als zij
ingevolge de resolutien van deese vargaadering zullen kunnen behooren, daar over met de
genoemde municipaliteijten de confereren en zoo het moogelijk is, eene conclusie overeenkomstig de
intentie deezer vergaadering, en ten meeste heijl van dit districkt te bevorderen versoekende wij bij
deese de voorschr: municipaliteijten deese onse gecommitteerdens als zoodanig te erkennen,
belovende wij het geen zij in onse naam en overeenkomstig onse resolutien zullen voorstellen en
helpen concludeeren, in vollen waarden te sullen houden en gelasten wij onse gecommitteerdens
voornt: ons van alhun verhandelde te doen behoorlijk rapport ( onderstond ) uit naam der
vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten ( was getekend ) H. den
Haan secretaris ( ter zijde stond ) Heenvliet den 8e October 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijt.
Den president op het voorschreeve credentiaal geene remorques hebbende, zoo ook niet nagadaane
omvraag bij deese vergaadering wierden die burgers geadmitteert, waar op den burger Lockhorst uit
hunne naam heeft voorgeleesen het navolgende:
Memorie door een commissie uit de vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne
en Putten voorgeleesen, en schriftelijk overgegeeven.
Aan de vergaadering der municipaliteijten der respective plaatsen in den gemelde lande daar toe op
versoek der bovengemelde vergaadering door de municipaliteijten van Geervliet, Oostvoorn en
Hellevoetsluijs belegt te Heenvliet op den 10e October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijt.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Meede burgers.
Het is den ondergetekende zijnde gecommitterden uit de vergaadering van weldenkende burgers in
den lande van Voorne en Putten, ten hoogsten aangenaam dat zij Ulieden als zijnde, voor soo verre
de omstandigheeden van dit districkt toelieten representanten van de respective plaatsen in den lande
van Voorne en Putten, mogen begroeten. Hartelijk wenschen wij UL: geluk met dien post en daar zij
van UL: verwagten, dat gij L: als mannen van eer, gedagtig aan Uwe pligtig bewoorden trouw, om de
onvervreemdbaare rechten van den mensch in burger te handhaven, dat alles zult aanwenden om de
plichten daar aan verknocht te betrachten, bidden wij dan alzigenaar dat hij UL: weijsheid indien en
kloekmoedigheid schenke om in dit moeijlijk tijd gewicht, de algemeene belangen van het lieve
vaderland het welzijn van dit districkt en het heil Uwe respective plaatsen te betrachten: dat hij UL;
pogingen tot dat einde zegene, en het algemeen welzijn steeds het doel zoo wel als de belooningen
Uwe wel menende arbeid maakt.
Na de gewenschte omwending meede burgers na de zoo gewenschte omwending in den beginnen
van dit jaar zoo zigbaar door de hand van gods albestuurende voorzienigheid daar gesteld, zijn de wel
neerende in dit districkt bedagt in werksaam geweest, om niet alleen de moeijelijkheeden, altijd aan
eene omwendig te moge dan zoo zagt zijn als ze wil,verknocht maar ook de voorsteeden welke daar
uit voor voltoeijen te maaken.
Na dat wel denkende in Geervliet en Oostvoorn van hun recht hadden gebruik, om hunne respective
regeringen de tegenwoordige orde van zaken te veranderen hebben zij eene convatie gedaan van alle
de weldenkende in dit districkt, op den 28e April deezes jaars in die vergaadering is voorgesteld, dat er
niets noodsakelijker was, dan dat de regeringen op alle de plaatsen in dit districkt werden verandert of
gemodificeert, dat men zeer wel wiste dat het klein al weldenkende, in de onderscheide plaatse de
eenige reden was, waarom dit het dus verre niet geschied was, dat het intusschen tijd werd, dat en in
de vergaadering van Hollands volk eene vertegenwoordiging van dit districkt plaats had, daar het ons
niet kon baaten, in dien andere districkten de voordeelen der vrijheijd maakten, en wij om welke
redenen dan ook deselven versuijmde terwijl het zeer waarschijnlijk was dat indien wij eene
representanten in de vergaadering van Hollands volk gehad hadden, vele beswaarende
omstandigheeden, vooral in de gedaane requisitien zeer verpligt zoude geweest zijn, dat wij
intusschen niet konde gerepresenteert worden, soo lang de gemeentens in de bijzondere plaatsen
hunne bijzondere bestuuders niet koosen en om dit te effectueeren besloot men een commissie te
benoeme om aan het committe van voorlichting ter verandering der regeringen de bijzondere
omstandigheeden van elke plaats in dit districkt voor te draagen. Eene commissie uit hun midden te
sersoeken om op elke plaats, met de weldenkende burger confereren en daar de zoodanige
verandering in de regeringen daar te stellen, op dat ook eenmaal onze reprasentatie in de
vergaadering van Hollands volk geregeld worde.
Dan hoe zeer, en met welke herhaard om pressement er van weegen onse vergaadering gearbeid is,
om die verlangde verandering te verkrijgen, heeft het, om niet dan eerst onlangs moogen gelukken
dese verandering daadelijk te effectueeren en wij zijn verblijd meede burgers dat wij UL: thans hier
vergadert zien als mannen die alle de rechten van den mensch burger beswooren hebt.

46

Het hoofd doel werksaamheden is dusgeweest om de reprasentatie van uit districkt in de vergaadering
derprovis reprasentanten van ’t volk van Holland bevorderen, en nu daar wij het winter bereikt en
(=====) naar ons insien de geen hier toe gelegt hebben in de verandering of modipitatie der
respective regeringen naar de tegenwoordige ordre van zaken, meenen wij verpligt te sijn onse
waaksaamheijd tot dat einde voort te zetten, in die verwagtin on erlang aan den wensch der braven in
dit districkt sal voldaan zijn.
De vergadering van weldenkede burgers in den lande van Voorne en Putten, der onteens gezindheid
bemint en tot den grondhaaren werksaamheid legt, heeft beslooten, de municipaliteijten van Geervliet,
Oostvoorn en Hellevoetsluijs de versoeken, om eene compuratie van alle de municipaliteijten van dit
districkt, tegen eene nader te bepalene tijd, en op zulk eene plaats als hun best dagt te beleggen, en
het strekt ons tot genoegen meede burgers, dat gijl: aan dit versoek wel hebt willen voldoen, het
koesterd bij ons de aangenaame hoop dat de lieflijke eendragt ons waarlijkverloederen en ten nutte
van dit districkt werksaam zal doen zijn.
Wij zijn gelast om UL: thans voor te dragen 1e : dat, daar de waaksaamheid der weldenkende
burgeren in dit district het heel van bijzondene plaatsen, zo wel als van dit geheele district heeft ten
doel gehad, een doel van de revolutie verknocht, en dat onmogenlijk te bereiken was, voor dat de
noodige veranderingen in de respective plaatsen waaren voorgevallen, en inwelkens, daarstellingde
respective burgerijen, als hunne rechten en plichten, miskennende, nalatig zijn geweest, zoo dat
indien de weldenkende, in dit district, zig met deze zaaken niet bemoeid hadden, wien nog tot op dit
oogenblik in die verandwoording in onzekerheid zoude verkeeren als of de resolutie eerst was,
daargestelt, en die list niet over het algemeen een verschriklijk monster van regier hoedheid of een
ijsselijk contrast met het overige gedeelte van Holland, zoude hebben uitgemaakt, aan dit volkomen
zeker is, en wij ons hier nuttig op UL: wetenschap in dit stuk moogen beroepen, meent de vergadering
van weldenkende burgers, dat de kosten desmorgens gemaakt door het algemeen, behoorende
gedraagen te worden, zij kan niet gelieven, dat er imand zal gevonden worden die van het klein aantal
weldenkende zal kunne vergin: niet alleen dat zij ten nutten van anderen alle moeite en arbeijd
hebben moeten aanwenden, maar boven dien nog de kosten zullen dragen, welke ter vervoeringen
van hun oogmerk volstaat noodzakelijk waaren, en waar van sij niet voo rhaar particulier, neen maar
het algemeen in de respective plaatsen, het nut het welk uit die werksaamheeden moeten= vloeijen
genieten zal, zij vertrouwd van UL: meede burgers ! dat gijl: dit voor zelve gevoelen zult en ten dien
einde dragen wij in naam van onze committenten UL: voor, om de onkosten die wij gedurende den tijd
van 6 maanden gemaakt hebben, en niet wel de somme van f. 600, bedragen zullen, te brengen over
alle plaats in dit district, maar door elke plaats maar weijnig zal bezwaard worden, en de vergadering
van weldenkende restitutie zullen erlangen van onkosten, die zij ten nutte van het algemeen gemaakt
en die billijke verwagting hebben voorgeschreeven dat, dit hen, wanneer zij het deel haare
werksaamheeden bereikt had, zoude gerembourseert worden.
2e . In de tweede plaats zijn wij gelast UL: voor te draagen, dat het naar ons insien de eer, zoo wel als
het heil van dit district vordert, dat er een of meer reprasentanten uit dit district gekoosen worden, om
in onzen naam in de vergadering, aan de provisioneele reprasentanten van Hollands volk sitting te
neemen en daar onze belangen zo wel als die des gemeene vaderlands te behartigen. Dit te betogen,
acht de commissie noodeloos zij verwagt van UL: kunde en doorzigt dat gijl: gemakkelijk begrijpen
kunt dat het voor dit district niet aan schandelijk zijn kan, wanneer men versuijmt, om als burgers
haare vreije stem in de vergaadering der Hollandsche natie in de uit te brengen, en daar door Uwe
eere te aanvaarden, welke in vorige daagen, door een zogenaamde ridderschap zoo wetteloos was
ingenoomen: wij vertrouwen meede burgers datgijl:gevoelt, dat het belang van dit district vordert, dat
wij niet langer decreeten ontfangen en gehoorsaamen welke wij, als niet gereprasenteert in, de
vergaadering van Hollands volk, niet meede hebben helpen maaken, waar over onse vreije stem niet
is uitgebragt in daad het is niet te gelooven, dat imand Uwer vrijwilig slaaven zoude willen blijven, en
de voorrechten aan het tegenwoordig bestuur verbonden, als met voeten treeden zoude en even zoo
blijven voortleeven, als of ’t ijsene juk van ’t voorige bestuur ons nog op de halse gedrukt lag. Neen
meede burgers ! wij vertrouwen, dat de pas ontlookene vrijheijd UL: boesem reeds met eed’ler
gevoelens zal bezielt hebben.
3e. Den meede burgers en dit is niet derde stuk, het welk wij gelast zijn UL: voortedraagen eer wij
koomen tot het kiesen van een of meer reprasentanten uit ons midden, zal het noodig zijn, dat er een
plan beraamd worde, soo om de kosten voor zoodanig reprasentantien of reprasentanten, en het
houden van district vergaderingen, welke daarvoor noodig zijn, als om de verkiesing zelve te regulen.
Wij geeven daar toe in bedenking.
1e. Of het niet best zij, dat Voorne en Putten voor zoo verre het in dit district als door de natuur
vereenigt is, ook in dit stuk vereenigt blijve, en daar in een belang, eene werksaamheid maake. Of

47

door de natuur vereendigd is, ook dit stuk vereenigt blijven, en daar in een belang, eene
werksaamheid maake.
e
2 .Of het niet best zij dat wij dan, voor dit eene en verbroedert district om kosten zoo min moogelijk te
maaken, slegts een reprasentanten kiese, en deeze van alle de municipaliteijten en weldenkende
burgers in een vergaadering vereenigt sijne credentie ontfangen.
e
3 . Of het dien eijnde niet het geschiktste zij, dat daar veele lieden van commissie municipaliteijten
reeds lange leeden der burger vergaadering in den landen van Voorne en Putten waaren, nu de
geheele vergaadering van de onderscheiden municipaliteijten, zig tot eene district vergaadering
onganisseerde, en dat tevens om de broederschap en zoonoodige om eens gezindheid aan te
zoeken, zoo wel als om dat verkiesen, van eene reprasentanten meede tot het volk behoort alle die
lieden, welke in de burger vergaadering zijn schoon geene leedenblijven in elke ( wat dit stuk belangt )
met de wel de werkende aldaar, altijd confereed en er dus een onwankelbaare grond van liefderijke
vereeniging tusschen het volk en haare bestuuren gelegt worden.
Dit meede burgers !. dit schijnt ons het eenige middel te zijn, om die onaangenaamheden en
verwaringen welke in andere districten, door dat zig burgers in de municipaliteijten te verre van
elkandere verwijderen, in het stuk van verkiesen van reprasentanten, in het beramen van de koste
daartoe, plaats hebben, voor te komen.
e
4 . Eindelijk is de commissie van goederhand geinformeert, dat de onkosten welke tot dit einde,
gemaakt zijn, of nog zullen gemaakt worden, zullen moeten worden omgeslagen over de
huisgezinnen in elke plaats, en niet over de landerijen, omdat niet het land, maar denzelven
inwoonders gerapaisenteert worden, en dat ingeval van weijgering, van dese of geene municipaliteijt,
het welk wij nogtans niet verwagten kunnen, of andere hinder er niet anders te doen is, dan een
addres, aan de provisioneele reprasentanten van ’t volk van Holland te maaken die zeer uit zullen
weeten, die moeijlijkheeden op te ruijmen, liet daar meede burgers het geenen wij uit naam onzer
committanten UL: hadden voor te draagen, wij geeven het aan Uwe vrije deliberatien over, en deese
deswegens UL: besluit met verlangen tege terwijl wij UL: nog berigten, dat wij ook gecommitteerd zijn,
over het voorgedraagen naader UL: te confereren, UL: bedenkingen deswegens te hooren, en zoo het
moogelijk is, in naam onzer committenten, eene conclusie hier over te helpen bevorderen de goede
god zegen UL: in Uwe gewigtige betrekkingen, en maake Uwe werksaamheeden dienstbaar tot heil
van het lieve vaderland.
Leve de vrijheid, leve het Bataafsche volk, leve het district van Voorne en Putten.
Aldus voorgeleezen en overgegeeven in de vergaadering der respective municipaliteijten uit den lande
van Voorne en Putten, den 10e October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheid ( waaren
getekend ) John van Lockhorst, A.J. Fouache, J. v. Duuren.
Het vooren staande stuk voorgeleesen en schriftelijk overgegeeven zijnde, zijn de gecommitteerdens
na dat de president zulks kortelijk en gepast beantwoord had, door deselve commissie wederom uit
deese vergaadering uit geleijd.
Den president heeft daar na het gedaane voorstel, door de gecommitteerdens uit de weldenkende
burgers in deliberatie gebragt, en bij meerderheijd van stemmen alschoon Geervliet, waar bij zig
Hekenlingen voegde, van advies was dat de versoeken die gecommitteerdens naamens hunne
ste
cimmittenten, zoo billijk waaren dat zij zig ter relatie van het 1 point zijnde het remboursement van
de reeds gemaakte kosten geheel met de propositie confernieerd en vermeenden, dat de kosten over
het algemeen behoorden gedraagen te worden, dat met het 2e articul raakende de reprasentanten in
de vergaadering van Hollandsch volk naar, hunne gedagten behoorde te worden gesupercedeert tot
de daarstelling der natioaale convenrentie vermits zulks zeer nabij scheen te zijn, en betreffende het
3e point de vereeniging der districts vergaadering, dat zij zig meede haar met het gedaane voor alle
door de burgers conformeerde, is beslooten het voorschreeve stuk over te neeme om in de respective
municipaliteijten nader te werden geexamireert ten eijnde in een volgende vergaadering, te
resolveeren, als bevonden worden zal te behooren.
Wijders is na de vergaadering beslooten had, dat uit het origineele overgegeven plan eene copie voor
Voorne en een dito voor Putten afgegeven zal worden, om vervolgens verder te werden
gedisterbueert door den president geproponeert, om deese vergaadering te scheijden tot heeden en
veertien, het welke dan ook bij meerderheid van stemmen dien conform is geresolveerd.
De gecommitteerdens van Zwarteaal proponeeren dat deese vergaadering even als van het district nu
bij hun mag werder verlegt, dan het welke bij genoegsaame unanieme stemmen is, geweest van de
hand en geresolveert om op deese plaats, en zelve tijd zonder naadere beschrijving wederom te
vergaadering, en wel bepaaldelijk dat op dien dag quartier na tien uuren een aanvang met de
deliberatien deezer vergaadering zal gemaakt worden.
Den president geproponeerd hebbende, de commissie wederom binnen te versoeken is en discusie
ontstaan over de credentialen en extract resolutien, of deselve al of niet op zeegel behoefde te zijn
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gemeenieert, maar wel de extracten, uit de resolutien extracten uit de notulen die respective
municipaliteijten
Den president versoekt dat deese vergaadering een vice president gelieven te verkiesen om, bij ziekte
of absentie desselfs plaats te vervangen, en draagt voor tot dat eijnde den burger Hoogendijk
Roosendaal, den secretaris versoekt meede dat deese vergaadering een tweede secretaris gelieven
te nomineeren uit hoofde van bovengemelde reedenen en draagt daar toe voor den burger Dirk Preuijt
over welke beijde voorstellen invraag en stemming gedaan zijnde is bevonden dat bij meerdeheid van
stemmen tot vice president verkoosen was den burger Hoogendijk Roosendaal, en tot tweede
secretaris den burger Dirk Preuijt, laastgemelde om het aanneemen van dien post eenige swaarigheid
geproponeert, hebbende, dog welke aan deese vergaadering niet voldoende zijn voorgekoomen, heeft
benevens den vice president de opgedraagene post aanvaard.
De commissie uit de weldenkende burgers wederom ter vergaadering door de daar toe benoemd
zijnde hier vooren gemelde gecommitteerdens binnen geleijd zijnde heeft den president, het
geresolveerde deezer vergaadering in een korte aanspraak, hem bekend gemaakt, ’t welk door den
burger Lockhorst ingepaste termen is geantwoord, en door denselven, de hand van broederschap aan
den president is aangebooden, welke niet heeft gearrseld, van deselve naamen deese vergaadering
te acceteeren daar op ook met gepaste aanspraak heeft gerepliceerd.
Den president heeft daar na de vergaadering gescheiden conform het geresolveerde, tot heeden en
veertien daagen.
Accordeert met de notulen der vergaadering van de respective municipaliteijten van den lande van
Voorne en Putten, gehouden te Heenvliet, bij mij als secretaris derselver vergaadering, op heeden
dato als booven.
P.A. Steenwijk Gallas.
Op welk voorschreve rapport gedelibereert sijnde is goedgevonden het verrigte der gecommitteerdens
te approbeeren, en sijn dezelve voor hunne gedaane moeijtens bedankt.
Wijders in deliberatie gebragt sijnde, dat door het overlijden van den burger Kraamer, en het vertrek
met er woon van den burger Keijser twee plaatsen als municipaliteijts leeden kome te vaceeren, welke
dienen te werden gesuppleert, en door dien het uit dien hoofde als ook om den redenen noodig sal
weesen, dat de ingesetenen opgeroepen worden, ’t geen tot hier toe alhier, niet geschied is daar het
committe van voorlichting de regeering alhier hadde aangestelt is goedgevonden, en verstaan dat
eene commissie sal werden gedecemeert welke soo eerder soo beeter sig na den Hage begeven sal,
en aldaar inwinnen de noodige elucidatie, en advisen, hoedanig dien te werden gehandelt, om de
stem geregtigde burgers te kunnen weeten, hoedanig men soude kunnen overgaan tot de suppictive
van de municipaliteijt, en wijders hoedanig, advis van weegens deeze plaats, dient te werden
uitgebragt op het hier voorenstaande rapport ter gecombineerde vergaadering, sullende de leden, dit
de commissie sullen uitmaaken, uithoofde der ongereedheijt, van eenige leeden, aanstaande
Maandag naader genomenreert werden.
Ter vergaadering geproduceert sijnde, de geformeerde lijst van de telling den ingesetenen, is goed
gevonden, dat na dezelve door de commissie hier meede gechageert sal sijn nagesien, en
geapprobeert die permissie op morgen aan de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland
over te senden.
Voorts is gecommuniceerd deeze navolgende missivens, van de provisioneele reprasentanten
voornoemd als,
Een missive van den drie en twintigsten September met het gewoone getal exemplaaren van de
publicatie dien dag gearresteert, tot het vrij stellen van passagie gelden, zoo voor Fransche onder
officieren, en gemeenen, in dienst van deese republiek sijnde.
Een missive van den eersten October met het gewoone aantal exemplaaren van de publicatie bij de
staaten generaal den agt en twintigsten September gearresteert, tot vermindering der belasting op het
koomend rundveeën missive van den dertigsten September met het gewoone getal exemplaaren van
de publicatie dien dag gearresteert betrekkelijk het werk van den hooge raade, en het mortificeeren
van ’t zelve collegie..
In laast gemelde missive was ingeslooten een aanschrijvinge van den vijf en twintigsten September
houdende last, om in de certivicatie van goedgedrag aan de persoonen welke paspoorten versoeken
gegeeven wordende naauwkeurig uit te drukken de signalementen van zoodanige persoonen.
Nog een missive van den seevenden October, met het gewoon aantal van exemplaaren dien dag
gearresteert, tot alteratie en ampliatie van de publicatie van den sesden Maart laastleeden betrekkelijk
de heerlijkheeden.
Eijndelijk een decreet van den sevende October dat de publicatie van den vierden Februarij
laastleeden, word gexterdeerd en mitsdien geappliceert op den voormaalige procureur generaal en
verdere officieren cremineele en civile justitie.
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Vergadering gehouden op den neegentienden October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels en van Putten, municipaliteijds leeden.
Den schout communiceert dat de lijst houdende de gerequiereerde opgaav, der ingesetenen op
gepasseerde Saterdag versonden is, per missive welke luidende was.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijd van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland.
Burgers.
Ingevolge van Uwe aanschrijvinge van den tweeden bij om ontvangen den vierden deezer maand
sende wij hier neevens een lijst van de manspersoonen, vrouwen, en kinderen, welke onder onse
jurisdutie sig bevindende sijn, volgens een naauw keurige opneeming door Uwe twee onser leeden
daar toe benoemt gedaan, grensende deese plaats ten oosten aan de Oude Streuijt, ten noorden en
westen aan de ambagts heerlijkheijd Nieuw Helvoet.
Vertrouwende hier meede aan Uwe intentie voldaan te hebben soo noeme wij ons na toewensing van
heijl en broederschap, met eerbied Uwe meede burgers de municipaliteijt van ’t Weergors en
Hellevoetsluijs.
In naam van dezelver ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 16 October het eerste jaar, der Bataafsche vrijheijd.
Wijder geeft den schout kennisse, dat op heeden versonden is met het nodige extract resolutie, deese
navolgende missive.
Vrijheijd Gelijkheijd Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland.
Burgers.
Wij hebben de eer aan U te brengen dat den eed ingevolge u lieder decreet van den negende Maart
laastleeden en opgevolde elucidatien van den zelve bij aanschrijvinge van den agsten Junij daar aan
volgende alhier is afgelegt geworden! Dan daar er alhier verscheijde ingesetenen, zoo als grossiers,
slijters, hebergiers, en andere, welke bij het aan vaarden van hunne post eenen eed, op de
ordonnantie van s’lands gemeene middelen moeten afleggen sig bevinden, moogelijk soude kunnen
werden beschouwt te vallen in de termen van het opgemelde decreet hebben wij gemeent tot
kennisse van U lieden te moeten brengen, soo als wij doende sijn bij deese, met versoek om ingevalle
soo danige persoonen ook dien eed moesten presteren als dan, des weegens naadere aanschrijvinge
te moogen erlangen. Wijders neeme wij de vrijheijd voor te dragen, dat ter voldoening van UL: decreet
van den dertigsten Junij laastleeden, ten opsigten en het begraaven geene gelijke begraafplaats
binnen deese Fortresse gevonden werd wij dus in de noodsaakelijkheijd komen, om buiten dese na
soo een plaats te moeten uitsien, en daar de grond kort rondon deeze meergemelde Fortresse
leggende aan het gemeene land behoort, waar, op de een of andere plaats wel een goede
gelegenheijd soude kunnen gevonden werden te begraaven van lijken ( want verder als die grond te
moeten begraaven soude uithoofde van de slegte weegen vooral in den winter onuitvoerlijk sijn ) soo
sijn wij aan U versoekende soodanige plaats op, lands grond, even buiten deeze Fortresse aan ons te
accordeeren, en dat tot dien eijnde aan s’lands geauthoriseerdens welke alhier het opsigt uitoeffenen,
mag werden aangeschreeven en gelast om met een commissie, als dan, daar toe uit ons midden te
decerneren, te confereren om een geschikte en voor de fortificatie niet hinderlijk plaats te kiesen, waar
gevoeglijk een begraavplaats soude kunne werden geetabliseert, of ook door soodanige andere als bij
U daar toe soude moogen werden benoemt, eijndelijk capteere wij ook deeze gelegenheijd, om aan U
burgers reprasentanten hier neevens te senden een extract uit ons resolutie boek, ten preuve van het
geene deeze plaats, te kort komt, op het verbakken van roggen brood, gedaan van den een en
dertigsten Julij tot den agtienden Augustus ingeslooten, ten dienste van het alhier in guarnisoen
leggende eerste battaillion van Saxen Gotha, als voor ons ingesetenen volgens onse missivens van
den dertigsten Julij en elvden Augustus laastleeden aan U afgesonden, in dien het aan U niet
behaagen soude om ons hier in verder te helpen dan als bij Uwe aanschrijvinge van den twaalfden
der laastgemelde maand is bepaalt. Wij hope en versoeken egter, dat in deeze eenige consideratie
sal worden gebruikt, en dat in plaats van de andersints soo geringe toelaag van vier en twintig
stuijvers per sak, aan U sal gelieven om te besluijten dat de geheele te kort komende somma uit
s’lands cassa sal werden goed gedaan, en deswegens, soo dan order te stellen, dat die penningen
wederom aan onse dorps cassa werden gerestitueert, in consideratie van derselve slegte situatie,
welke uijt meermaalen, aan U opengelegt hebben. Wij neeme ons, na U godes aanbevoolen te
hebben, en na toewensing van heijl en broederschap met eerbied Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van deselve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
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Hellevoetsluijs den 19e November 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Sijnde beijde de voorschreve gecommitteerdens missivens, na den schout voor gedaane moeijte
bedankt te sijn geapprobeert geworden.
Den schout leest voor een missive van het committe van het committe van waaksaamheijt alhier van
den volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Het committe van waaksaamheijd te Hellevoetsluijs
Aan de municipaliteijt derselver plaatze.
Burgers.
Wij neemen de vrijheijd U lieden kennisse te geeven, dat op gisteren avond voor ons gekoomen heeft
den burger Jacobus Joonas, dewelke aan ons heeft kennisse gegeeven dat Ewoutie van der Priem,
huisvrouw van Abraham van den Muisenberg uit haar deetensie ontslaagen en wederom thuis
gekoomen zijnde, dat hij Joonas in de zaak waar over gemelde Ewoutie van der Priem gedetineert is
geweest, informatien, en beeedigde attestatien ter requisitie van den burger Hoijer bailluiw van den
lande van Voorne hadde gegeeven, en bij Joonas in t sekere was geinformeert, dat er een collecte
alhier binnen deeze plaatse voor gemelde Ewoutse van der Priem, ten behoeve van gemelde bailluiw,
omme deeze saak af te koopen, was gedaan, dat hij daar inne te meerder was gesterkt, door Johan
Christiaan Kling, die hem Joonas hadde gesegt, dat er bij hem meede soodanig aansoek tot twee
reijsen agter den anderen was gedaan gewoerden, selvs met uitdrukking in substantie behelse, en wij
sullen het van die blixems wel wederom te rug krijgen, dog dat gemelde Kling het hadde geweijgert en
aan voornoemde Joonas hadde vrijheijd gegeeven, omme dit voorgevallene ter plaatse daar bij
noodig oordeelde ter kennisse te brengen, versoekende meergenoemde Joonas dat het committe van
waaksaamheijd over sijn gedaane kennissgeevinge de noodige attenstie gelievde te gebruijken.
Waarop door ons gedelibereert en geresolveert sijnde, als sijnde meede in geenen deele content over
de onverwagte ontslagingen van gemelde Ewoutie van der Priem, en niet kunnen sijn immers als de
gerugten waar sijn, dat haar begaane fait , met geld is afgekogt, omme U lieden te solliciteeren omme
met ons gecombineert meede te werken, omme de saak ter oore van het committe van
algemeewaaksaanheijd van het volk van Holland te brengen of aan soodanige andere committes als
U lieden mogen begrijpen noodig te sijn !. U lieden committe burgers heeft begreepen, dat men deese
saak niet ongemerkt kan laaten passeeren, en dat men daar op dient requard te slaan, want in dien
het kwaad met geld kan werde afgekogt, dan burgers sijn U lieden, wij, en alle weldenkende
daagelijks aan alle vuile belediginge en lasterling bloot gesteld. En daarom is het burgers dat wij U
lieden meede werking seer eerbiedig versoeken, en daar wij geinformeert sijn geworden, dat er een
commissie uit U lieden op morgen, na den Hage staat te vertrekken, hebben wij ons meede lid, die
soo als wij vermeene met gemelde commissie sal meede reijsen uit ons midden versogt omme bij
deese gelegenheijd met den president van het committe van algemeen waaksaamheijd voor het volk
van Holland ontrent dit geval te spreeken en nodig vindende daar over te adresseeren en wij versoeke
dus dat U lieder commissie den gemelde burger Wessels gelieve te adsisteren.
Wij recommandeere ons in U lieder protexten, daar wij inmiddels na toewensing van heijl en aanbod
van broederschap met waare agting blijven.
Uwe meede burgers !.
Het committe van waaksaamheijd te Hellevoetsluijs.
Ter ordonnantie van dezelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 19 October 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Waarop gedelibereerd sijnde, is goedgevonden aan het versoek van het committe van waaksaamheijd
te voldoen, en mitsdien aan den burger Wessels tot adsistentie toe te voegen, soo als geschied bij, en
door deese, den burger Rolandus ten eijnde hij op gemelde missive voorgedragen pointen kennisse te
geeven aan het committe van algemeen waaksaamheijd voor het volk van Holland in den Hage.
En heeft als nu bij de resumptie de commissie om sig na den Hage te begeeven, op hun genoomen
de burger Steenwijk Gallas, Rolandus, en Wessels.
De burgers welke op morgen na den Hage vertrokken sijn versogt om meede te gelijk te adresseeren
in hoe verre er voor deeze plaats eenige meerdere magt boven de erkende laage jurisdictie te
bekoomen sijn sijnde.
Vergadering gehouden op den drie en twintigsten October 1795, het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, en Joonas municipaliteijt
leeden.
De burgers Steenwijk Gallas, Rolandus, en Wessels doen het navolgende rapport.
Dat sij in den Hage sig begeeven hebbende, met den advocaat Schepman seer ampel hadde
geadviseert, over een uit te brengen rappport, op de memorie van weldenkende burgers in den lande
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van Voorne en Putten, en dat sij eijndelijk met denzelven hadde beraamt, en vastgestelt het hier
navolgende advis ’t welke sij ter approbatie over geeven, luidende het selve advis van de
municipaliteijt van Hellevoetsluijs op het voorstel van gecommitteerdens uit de weldenkende burger
van den lande van Voorne en Putten door hun gedaan en overgeven op den tienden October 1795
aan de vergaadering uit gecommitteerdens de reapective municipaliteijten van denzelven lande.
Na dat de municipaliteijt van Hellevoetsluijs geexamineert hadde de memorie door een commissie uit
de vergaadering van weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten aan de vergaadering
de municipaliteijt der respective plaatsen in denzelven lande overgegeeven ! is het gemelde
municipaliteijt voorgekoomen, dat daar in onderscheijdens pointen, gevonden worden, welke mitsdien
ook afsonderlijk dienen beoordeelt te werden.
In het generaal meend de municipaliteijt van Hellevoetsluijs dat het zeeker voor den lande van Voorne
en Putten, wenselijk sij dat ook van wegens derselver bewooners een of meer reprasentanten in de
vergaadering van Hollansch volk, gesonden worden welke de belangen aldaar voorneemens en
teffens meede werken tot het heijl van het gantsche Hollandsche volk, en dit sou sijnde gelijk sulks
niet laastelijk door imand met grond zal kunnen werden weederlegt, spreekt het ander gedagten van
de minicipaliteijt van zelfs niet alleen dat het allezints billijk is, dat aan die geene welke bereijds ter
bereijking van dat oogmerk eenige penningen hebben uitgeschooten daar van door de gesamentlijke
bewooners restitutiie gedaan werden ! voor aldaar, die volgens de gedaane opgaav nog geen f. 600-:. beloopen ! maar ook dat er afstant zoo wel daar voor, als in het generaal een fonds behoort te
werden daargestelt, waar uit zoodanig een reprasentant en of reprasentanten schadeloos gestelt
soude kunnen werden, door het bepaalen van behoorlijke dag gelden dan, gelijk de wijse, om dit
fonds te vinden, eene besondere consideratie verdient en zeeker niet van het gemakkelijkste is. En
daar over apparent onder scheijdene denkbeelden bij deeze vergaadering vallen sullen, zoo
vermeend de municipaliteijt dat dien aangaande een bedaart overleg in het werk gestelt dient te
worden, en alle bedenkingen gewekt en gewoogen moeten worden die op dat respeckt aan te voeren
sijn.
Al verder is het aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs voorgekoomen, dat hoe duidelijk die memorie
ook is, en hoe klaar zich gecommitteerdens hebben geexpliceert met opsigt tot het eerste, tweede, en
vierde point, van hun lieder voorstel, die klaarheijd uit gevonden werd, in het derde point, maar dat
daarin een duisterheijt resideert, die althans de voorschreve municipaliteijt in het onsekere laat, wat
daar meede, eijgentlijk bedoeld word. En dat een en ander dus in overweeging genomen hebbende
soude de municipaliteijt van Hellevoetsluijs van gevoelen sijn.
Eerst: dat in de veronderstelling, dat er van weegens den lande van Voorne en Putten, een of meer
reprasentanten in Holland, vergaadering behooren gesonden mitsgaaders dat daar voor een fonds
gevonden dient te worden, voor welk een en ander de municipaliteijt van Hellevoetsluijs zoude
opineeren, het seker verre het besten waare dat er voor en alhier dit point bij deese vergadering ter
finaale dispositie in deliberatie wierd gelegt, uit dezelve eene commissie van vier persoonen zoude
behooren te worden gemaakt, ten eijnde te ondersoeken.
Of er een dan wel meerder persoonen van den lande van Voorne en Putten, in s’volks vergaadering
soude behooren te werden gesonde.
Hoe veel aan dezelve voor dag gelden zoude moeten werden betaalt en, welke de geschikte wijse
soude sijn, om zoo daar voor, als om de bovengemelde f. 600-:-. Te kunnen restitueeren, het
voldoende fonds te vinden.
En welke commissie na alles gewikt en gewoogen, de belangens van de onderscheijde plaatsen in
den lande van Voorne en Putten, in aanschouw genoomen, en teffens het algemeen belang van de
bewooners van denzelven lande op het oog hebbende binnen een seeker te bepalen tijd, deese
vergaadering van hunne bevinding rapport soude behooren te doen en te gelijk te dienen van hun
consideratien, en advis.
Tweede:Dat daar het derde point, allezints duister is, en het niet klaar voorkomt, wat eijgenlijk daar
meede word bedeelt, dat het ten deese ten uiterste noodsakelijk is, dat er voor dat point, almeede ter
finaale dispositie in deliberatie word gelegt, ingelijks een commissie bij deese vergaadering word
gemaakt, welke met de gestelde commissie uit de vergaadering van weldenkende burgers die in
deese de memorie heeft overgelevert in conferentie kan treeden ten eijnde van dezelve af te vraagen,
welk daar bij de weezentlijke bedoelingen sijn, en alsoo dien aangaande de noodige elucidatien te
erlangen, en ook daar van aan deese vergaadering rapport te doen, mitsgaders als dan teffens op dit
sujet, ingelijks te dienen van derselve consideratien.
Waar op gedelibereert sijnde, is goedgevonden na dat gecommitteerdens, voor de gedaane moeijte
bedankt sijn, met het voorschreeve rapport genoegen te neemen, en mitsdien het daar bij
opgegeeven advis te arresteeren, soo als geschied bij, en mits deezen en ter uitbrenging van het
selve te committeeren soo als bij deese gecommitteert werden, de burgers Steenwijk Gallas schout,
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van Putten, en Joonas municipaliteijteds leeden, ten eijnde sig op morgen te begeeven, na de
gecontinueerde vergaadering der respective missive; ten van den lande van Voorne en Putten
gehouden werdende te Heenvliet en het door hun tragten te dirigeeren, dat het voorschreeve advis ter
conclusie gebragt word, en wijders aldaar namens deeze vergaadering, soo danige besluiten te
helpen neemen als sij gecommitteerdens noodig en dienstig sullen bevinden te behooren.
Verders rapporteren eerst gemelde burgers nog dat sij met genoemde advocaat Schepman, en met
het committe van voorlichting hebbe geaboviteert de wijse op welke de vacante minicipaliteijtes leeden
soude kunnen werden gesupplieert, en dat bij het committe wierd begreepen, dat om te weeten wie
sulks weesen willen uitggenome egter die sig aan plunderingen, en geweld aan hunne meede
burgeren hebben schuldig gemaakt, het noodig was alle de ingesetenen op te roepen, dat men sulks
konde doen of, bij billietten aan dezelve rond te senden, of bij publicatie eene dag ter bijeenkomst des
weegen te bepaalen. Waar op na deliberatien, en na dat gecommitteerdens voor hunne moeijtens in
deese bedankt waaren, is met meerderheijd van stemmen goedgevonden, om desweegens bij de
eerste vergadering collegialiteijt soodanig naader te resolveeren, als bevonden sal werden in deeze,
te behooren.
Laastelijk soo rapporteeren de voorgemelde gecommitteerdens nog dat sij ook het advis van den
meergemelde advocaat Schepman ingenoome hebben ten opsigte, om was het moogelijk eene
meerdere magt aan deeze municipaliteijt afgelegt, te ====, als sij tot hier toe, heeft gehad, dan welk
advis allezints was decliratiore, als begrijpende hij advocaat, dat daar wij in deeze bij lande een
crimineel collegie hebben expresselijk ingerigt voor den lande van Voorne, alle demarches dien
aangaande, om der consequentie willen als kunnende de geheel Rhijnland, en andere baillucgie dit
voorbeelt volgens, soude werde gewesen van de hand, waar over gedelibereert, en de
gecommitteerdens bedankt sijnde, is goedgevonden provisioneel in deeze te berusten.
Den schout brengt ter kennisse van deese vergadering het versoek van den commandant dezer
Fortresse van Liesfeld, dat aan alle herbergiers mogte werden order gegeeven van nog Fransche nog
Hollandsche militairen langer te tappen, dan tot halv seven uuren welk versoek is geaccordeert, en
den boode gelast sulks van de herbergiers aan te seggen.
Op het gedaane versoek, naamens Joris der Bruch omme acte als tapper en permissie om groentens
te verkoopen, is geresolveert in het versoek nog niet te treeden, alsoo een lid deezer vergaadering
berigt dat hij actueel, reeds tapte, groentens verkogt.
Den aanneemer der lantaarns, Leendert van Meksenteren geen borg kunnen krijgen, welke hij
volgens de publicque conditie stellen meest, is geresolveert hem evenwel volgens sijne inschrijving de
lantaarns te doen houden voor f. 135 gulden mits in plaats van borg stellende de conditie met
desselvs hand tekening te bekragtigen.
Eijnderlijk heeft den burger Rolandus kennisse gegeeven, den burger Wessels in sijne relatie als lid
van ’t committe van waaksaamheijd, in desselvs voordragt van den president van ’t committe van
algemeene waaksaamheijd, in den Hage, conform het geresolveerde deezer vergaadering te hebben
geadsisteert, en is den burger Rolandus, doen voor bedankt geworden.
Vergaadering gehouden op den ses en twintigsten October 1795, het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, Bruch en Joonas
municipaliteijtds leeden.
Den schout geeft kennisse, dat den predikant Louron, wederom als na gewoonte hadde versogt tot
het doen der Woensdaagse avond predicatien geduurende, de maanden November, December 1795
en Januarij 1796 waar op gedelibereert sijnde, is goedgevonden het versoek aan den predikant
Louron op den gewoone voet te accordeeren, soo als het selve geaccordeert werd bij deese.
Den schout voorgedragende dat in gevolge de voorgaande resolutie, op heeden collegialiter moet
werden gedelibereert, over de wijse op welke men als stemgeregtigd te kunnen aanneemen.
Is daar over rijpelijk gedelibeeert, en goedgevonden de oproeping te doen, bij publicatie, en te gelijk
daar bij opgeeven dat geene persoonen welke sig aan plundering, of aan geweld tegens hunne
meede burgers sig schuldig gemaakt als moete die geen welke in de teermen van het concept
reglement ontworpen door een commissie de porvisioneele reprasentanten van het volk van Holland,
en wel de vijf pointen, in de tweede afdeeling.
Welke concept is daar gestelt voor eene te roepene natianaale conventie, als stemgeregtigde in
deeze kunnen werden gepermitteert, dat die publicatie na voorgaande klokke geklep, uit het recthuis
ten overstaan deezer vergadering sal werden gepubliceert op aanstaande Donderdag den negen en
twintigsten deeser, en dat de oproeping zal plaats hebben op aanstaande Zondag den eersten
November des na middags ten halv vier uuren in de kerk, werdende den secretaris versogt en
gequalificeert soodanige publicatie in gemoedheijt te brengen.
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Wijders heeft den schout voorgeleesen eene missive van de provisioneele reprasentanten van het
volk van Holland van den twingtigsten October, met het gewoone getal exemplaaren van de publicatie
dien voorige, en dien dag gearresteert, de eerste tot intrekking en buiten effect stelling van alle
soodanige jongst omverteling soude sijn verleent van de andere tot amplatie der publicatie van 29e
Meij en === Augustus, relatiev de premie op het afkeurend graan en meell.
Voorts nog een missive van den sestienden October met het gewoon getal exemplaaren van de
publicatie dien dag gearresteert teegen het misbruik der beleenbak, en noopens de middelen van
constrainte teegen de nalaatigen in de geforceerde geld negotiatie.
Als meede een missive van wel gemelde reprasentanten van den vijftienden October, met het
gewoone getal exemplaaren van de publicatie bij de staaten generaal den negende deezer
gearresteerd, tot vernieuwing van den selver placaat van den 19e November 1784 op het subjeckt van
het engageeren van manschappen in vreemden dienst.
Sijnde bovengemelde voorts ingeslooten eene proclamatie van welgemelde reprasentanten
beneevens een aanschrijving van den vijfden deezer alle relatie tot het removeeren van soodanige
amptenaren, welke daar addresseeren memorien aan de voorgaande constitutie getoond hebben toe
gedaan te sijn, die sig aan plunderingen of het beleedigen hunner meede burgeren hebben schuldig
gemaakt Etc: En door dien bij de aanschrijving is gelast, dat tot dier eijnde een commissie soo uit de
municipaliteijt, als uit de stem geregtigde moet werden aangestelt, soo is geresolveert, om hier meede
tot soo lange als de ingesetenen opgeroepen geweest sijn, te supercedeeren.
Op het herhaalde gedaan versoek van Joris van der Beek, is goedgevonden aan hem te accordeeren
acte als kleijn brandewijn verkooper, mits voldoen aan de resolutien van schout en schepenen van
e
den dertienden September 1792 en 28 April 1794. Als ook aandenzelver geaccordeert, het
verkoopen van groentens.
Eijndelijk is door den aannemer der lantaarns de publique conditie daar van, door desselvs
ondertekening bekragtigt, en wijders ook door de presente leeden deezer vergaadering getekend
geworden.
Vergaadering gehouden op den neegen en twintigsten October 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, Bruch en Joonas
municipaliteijts leeden.
Den secretaris, ingevolge voorgaande resolutie leest voor deeze navolgende publicatie.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs. Aan alle hunne meede ingesetenen heijl en
broederschap, daar wij sints onse aanstellinge den commissarissen int het committe van voorlichting
op den vijftiende Junij desees jaars 1795 gedaan, en bij publicatie na voorgaande klokke geklep, van
dienselven datum bekent gemaakt en geaffigeert te meermaalen in overweeging genoomen hebben
dat het conform aan de jegenwoordige constitutie van zaaken, en met de gemanifisteerde gevoelens
de reprasentanten van het volk van Holland allesints was overeen koomende, dat de souvereijniteijt
bestaat bij het geheele volk en dezelve dus, een onmiddellijk invloed is den geene wien hun
reprasentanten toegekent.moet worden maar ook aan de andere zijde de noodsakelijkheijd dat
zoodanig die van ons hun regt als mensch en burgger wilde gebruik maaken diende genoomen die
van hun regt als mensch en burger wilde gebruik maaken diende gekent en geweeten te worden, in
consideratiie genoome hebben hoe seer het ook eene waarheijd is, dat dit alle menschen immes niet
zoodanig als hier na expreschelijk zullen worden geeaijneert ten deese tomissfibel kunnen gerekend
worden, zoo heeft de municipaliteijt voornoemt na rijpe deliberatien en na ingenoomen advis
goedgevonden en verstaan zoo als zij goedvinden en verstaan bij deese om, alle de ingezetenen
deezer plaatse, plegtiglijk op te roepen en zoo als deselver opgeroepen worden bij deese, om op
aanstaande Zondag den eersten November aanstaande des middags ten halv vier uuren,
compareeren in de kerk binnen deese plaatse ter eijnde aldaar als stemgeregtigt te kunnen werden
opgeschreeven welke opneeming sal voort duuren tot vijff uuren precies mits dat die als soodanig zal
willen weesen erkend verklaart, en met zijne handerkening bekragtigt dit na volgende declaratoir of
bekentenis.
Wij ondergeschreeven ingesetenen van de Fortresse Hellevoetsluijs verklaaren voor wettig te houden
alleen hoedanige regeerings vorm welke gegronde is op den oppermagtdes geheelen volks en dien
volgende te houden voor onwettigen daar meede strijdende alle erffelijk ampten en waarheden en
waardigheeden.
Dat het wijders aan de municipaliteijt voornoemd op ingenoomen advis is voor geleesen om bij deese
uitdrukkelijk te verklagden wij of niet, tot stemgeregtigde admissibel of gewettigde kunnen werden
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gerekend te eijnde alle nog narringen in deese voor te koomen waarvan bij deese verklaart word, dat
van stemgeregtigt te weesen uitgeslooten zijn deese navolgende.
e
1 alle die van zig aan plunderingen, of publicque beleedigingen hebben schuldig gemaakt.
2e alle die om verkwisting, of wangedrag onder curateele staan ook alle banqueroetiers of die benifitie
van cessie versogt hebben, of welkers boedels aan desolatie boedelskamers gekoomen zijn,, of die
accoord met hunne crediteuren gemaakt hebben, , en door geen rechtelijk daad gerehabiteert zijn.
e
3 alle die door den grooten of diaconie armen pro deo onderhouden worden of die uit die armen
casse in het laast afgeloopen jaar te rekenen tot primo November langer dan drie maanden zijn
bedankt geworden.
4e alle welke uithoofde van rechtelijk vonnissen en uitspraaken voor eerloos moeten gerekend
worden.
5e alle die op besluit van den rechter gevangen sitten, allen die door eenige rechtelijk decreet onder
vermoedens van misdaad gebragt zijn en allen tegen welken op publicque authoriteijt eenige
maatregulen van voorsiening, of sekerheijd genoomen zijn, en eijndelijk ten
6e alle jongelingen beneeden de twintig jaaren, en die welke nog geen jaar vaste woonplaats binnen
deese plaatse gehad hebben.
Versoekende voorts de municipaliteijt dat een igelijk welke niet vallen in de termenvan een der zoo
evengemelde articulen sig van ten voorschreeven daagen, tijd en plaats, begeeven, het voornoemde
declaratoir tekenen om alles als stemgeregtigd te kunnen werden opgeschreeven ten eijnde men in
staat gesteld mag weesen om de zoodanige nader te kunnen oproepen en niet deselve concurreren
ter suppletie van de municipaliteijt, als over verdere saaken welke in tijd en wijle noodig zal bevonden
werden te behooren.
Werdende voorts ider ingesetenen welke op aanstaande Zondag zig niet binnen deese plaatse
bevinden mogte, bekent gemaakt dat zij binnen vier en twintig uuren, na hun retour, zig aan de
municipaliteijt kunnen addresseeren ten eijnde na ondertekening van het declartoir in buiten de
opgegeven uitzonderingen zig bevindende, almeede onder de stemgeregtigde te kunnen
opgenoomen werden.
Laastelijk zoo wil de municipaliteijt voornoemd alle ende een igelijk bij deese gewaarschouwt hebben,
zoo zij gewaarschouwt werden bij deese, zig in geenen deelen tegens de voorschreeve oproeping of
in, of bijdezelve, zig met woorden of daaden te versetten, te hinderen of te molesteeren, neen maar
een igelijk in zijne keus ’t welk hem als mensch en burger onbetistbaar toekomt, vrij en ongehindert te
laaten zullende anderzints die geene welke ten deese eenige moleste of misdrage zigzelve mogte
veroorlooven daadelijk geapprehendeert, en aan de crimineele justitie overgelevert werden.
Aldus gearresteert en geresolveert bij de municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, op den
ses en twintigsten October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, en zal deese op aanstaande
Donderdag den negen en twintigsten dito na voorgaande klokke geklep voor het regthuijs, ten
overstaan van de municipaliteijt werden gepubliceert, en wijders tot een iders narigting op twee
plaatsen werden geaffigeert.
In kennisse van mij ( was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Waar over gedelibereert sijnde is dezelve concept publicatie volkoomen geapprobeert. En bij deese
gearresteert voorts na dat den boode de klok geklep had, uit het regthuijs ten overstaan deezer
vergaadering voor geleesen, gepubliceert, en geaffigeert gewoone plaatse.
Den schout produceert ter vergaadering twee stukken hem door de burgeresse Jannetie Lems ter
hand gestelt, houdende het eene, een lijst van de schaadens veroorsaakt door het plunderen van het
huis van Antonij van Gogh in Juni 1787, en het andere, opgaave der plundering van sommige
persoonen, welke aan die plundering soude deel gehad hebben, en propoceert wijders om per
missive, met oversending van die stukken te addreseeren, aan de committes van algemeen welsijn,
van finantie, en noodlijdende, en dat alle de stukken te saamen, aan de leeden dese vergaadering
sullen rondgesonden worden, om desselvs comsideratien, daar op te kunnen geeven.
Sijnde voorts na bovenstaande lecture in goedkeuring afgesonden de hier na volgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de committe van algemeen welsijn finantien en uitgeweekene en noodlijdende in den Hage.
Burgers.
Op den vijfden deezer maand October hebben aan ons ingevolge van de publicatie van de
provisioneele reprasentanten, van het volk van Holland, van dato den vier en twintigsten September
laastleeden sig geaddresseert Catharina van Gogh, dogter van Antonij van Gogh, wiens huis in het
tumult op den vier en twintigsten Junij 1787, alhier uitgepundert benevens Jannetie Lems, huisvrouw
van Bastiaan van Gogh, sijnde laast gemelde een soon van opgenoemde Antonij van Gogh, dewelke
na hun ouderdom, en kinderen opgegeven, te hebben gedeclareert hebben dat de redenen van hun
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uitwijking geweest is het voorschreeve uit plunderen van het huijs van haaren vaader en
schoonvaader respective de meergemelde Antonij van Gogh preclucerende sij als nu aan ons, een
specificque lijst der schaadens geschreeven met de eijgenhand van haar vaader en door sijn
overlijden met er dood geconfimeert, en welke wij in orginale, hier neevens sendende sijn beneevens
nog een aanwijsinge der geevender hune dezelve daadelijk hebben toegebragt of helpe toebrengen
het welke Catharina van Gogh, als ter dier tijd bij haar meergemelde vaader inwoonende onder eede
soude kunnen verklaaren, volgens haare informatie welke wij meede in orginale, soo als die ons ister
handgesteld, U doen toekoomen, twee persoonen op die lijst sijn bereijds overleeden, andersints
soude er moogelijk te saamen seeven of agt persoonen sijn op welke een eijsch van schaa
verbetering en rechten soude kunnen gegrond werden.
Dezelve Catharina van Gogh en Jannetie Lems huisvrouw van Bastiaan van Gogh laast gemelde als
nog uitlandig sijnde, hebben teffens ingeroepen het seeven point van de bevoorens aangehaalde
publicatie, van den vier en twintigsten September. En dienvolgende een weekelijks onderhoud ’t welk
wij uit onse dorps cassa, als daar toe geheel onvermogend niet kunnen betaalen, daarom
goedgevonden hebben U in de eerste plaats te versoeken elucidatie of meergemelde persoonen
verseenen in de termen bij het voorschreve sevende point der publicatiie bepaalt, ten tweeden
hoedanig werkelijk onderhoud aan dezelvde moet werden toe gelegd op soo sulks aan het oordeel
van de municipalieijt blijft overgelaaten hoe wij volgens ’t laaste point dier publicatie het
renbouwsement dier uitgegeven penningen sullen, en eijndelijk hoedanig te handelen ter relatie der
gevorderede schaa vergoeding.
Hier op met terug sendig der nevenstaande bijlage u lieder naadere aanschrijving en wagtende
noeme wij ons na toesending van heijl en broederschap
Uwe meede bugers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelven ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 30e November 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijgheijd.
Aan de municipaliteijt derzelve plaatze.
En door dien hij schout, sig niet bevoegt rekende, om sonder voorkennis van deese vargaadering
elucidatie te geeven van npapieren tot dezelve behoorende, versogte desweegens alvoorens
qualificatie, waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden de versogte qualificatie te accordeeren soo
als gezccordeert werd bij deese sijnde de uithoofde deezes afgesonden missive van den volgende
inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt om ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den burger M. P. Hoijer van Braakel advocaat fisiaal van s’lands gemeen middelen.
Meede burgers.
Aan ons gecommitteerdens sijne Uwe missive van den derden deezer maand vraagende elucidatie
over de missive van ons, den negentienden October laastleeden, aan de provisioneele reprasentanten
van het volk van Holland afgesonden, en wel ten relatie van het vierde point door het committe van
finantie in Uwe handen gestelt, soo hebben wij niet gemanqueert ten dien eijnde aan U te doen
toekoomen copie van de missive van welgemelde reprasentanten van den twaalvden Augustus 1795,
sijnde in onse boven gemelde missive een schrijffout ingeslopen.
Jan Kraamers, breeder in de rolle geregisteert houdende in substantie versoek, om permissie als
logementhoudster en acte als herbergier, waar over gedelibereert sijnde, is goedgevonden dezelve
request te stellen in handen van de burger Steenwijk Gallas en Rolandus om te examineeren, en
deeze vergaadering te dienen van consideratien en advis.
Daar op den eersten deezer de ingesetenen opgeroepen, en van dezelve twee en dertig geweest sijn,
welke het gerequireerde declaratie hebben onderteekend en dus sijn de weesenlijke stem geregtigde
ingesetenen van Hellevoetsluijs en jeegen dezelve ook geene bezwaaren ingekome sijnde, is
goedgevonden aanstaande Donderdag de oproeping van dezelve te reguleeren ten eijnde twee
leeden te benoemen, ter suppletie der municipaliteijt en een commissie van twee persoonen om te
voldoen aan de aanschrijving van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland in de
resolutie van den ses en twintigsten October laast leeden, breeder gemeld, en werd den secretaris
versogt een publicatie te concipieeren, en op Donderdag aanstaande ter approbatie over te geven.
De schout communiceert de drie nagenoemde missives.
Een van de provisioneele reprasentanten van den agt en twintigsten Ocober het gewoone
exemplaaren der publicatie van de staaten generaal van den drie en twintigsten dier maand,
betreffende den colonie raad.
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Een van dezelve reprasentanten van den negen en twintigsten October, met het gewoone getal
exemplaaren van de publicatie dien dag geamitteert tot het vrijlaaten van de roomsche priesters om
sonder octroij van haare allodiaale goederen te mogen disponeeren.
En een van welgemelde reprasentanten, senderder:
1e Het gewoon getal exemplaaren van de publicatie van de staaten generaal den agt en twintigsten
October gearresteert, tot intrekking der publicatie van den vier en twintigsten Januarij 1793, weegens
e
het verbod van uitvoer van paarden, en 2 het gewoone getal exemplaaren, van de publicatie den
dertigsten October gearresteert rakende het nut vervoeren van magere of vette varkens, nog eenig
gerookt of ander spek buiten deeze provincie.
Den schout brengt wijders ter kennisse van dese vergaadering een missive van den president Hoijer
van Braakel aan hem in qualiteijt als gaarder geaddresseert van de volgende inhoud;
Mijnheer.
Ik referere mij tot het ingesloten eenige tijd geleeden door het committe van finantie in mijne handen
gesteld, dan het versoeken van de aanschrijvingen zoo bij Uwe missive in de bijlaagen van den 14 e
Augustus in de eerste en van den 12e Augustus in de laaste gemeld ! bij de respective
departementen, daar men dagt die soude te vinden sijn, het geen egter te vergeefd is geweest
geaffitueert, dat ik die niet hebbende, aan het verlangen van het committe van finantie, niet heb
kunnen voldoen. Ik weet mitsdien geen ander middel, dan om bij ULD: elucidatie te versoeken zoo als
op bijgevoegde notitie word gevraagt, in afwagting van ULD: antwoord verblijve ik met met alle agting (
en was getekend ) J. S. Hoijer van Braakel ( ter sijde stond ) s’Hage den 3e November 1795.
Burgers.
Wij neemen de vrijheijd U lieder, ter hand te stellen een concept plan tot verbeetering van het brood
binnen deese plaatse aan ons door den burger Joonas overgegeven, wij versoeken op het selve U
lieder remarques, te moogen weeten, waar meede wij wenschen:
Heijl en Broederschap.
Het committe van waaksaamheijd voornoemd.
Ter ordonnantie van dezelve ( getekend ) P. A. Gallas secretaris.
Waar over gedelibereert sijnde, is goedgevonden het concept reglement aan de leeden pralecture,
hier omtrent naader te resolveeren, als ten meeste dienste der ingesetenen, noodig sal bevonden
worden te behooren.
Eijndelijk heeft den secretaris gecommuniceert, dat de gerequireerde lijsten, door het committe uit het
opmaaken der lijsten der Fransche requisitien, bij derselver aanschrijving van den seven en
twintigsten Augustus gevordert, na dat die, aan het door de commissie ter in wisseling van Fransche
assigraate alhier, waaren ter hand gestelt, versonden heeft met deeze navolgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broedrschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de leeden uijtmaakende de commissie tot het opmaaken der lijsten der Fransche requisitien.
Burgers.
Na aan U te hebben geinhareerd dat wij op den een en twintigsten Meij laastleeden seeven lijsten
houdende ’t montant van de rekeningen tot dien tijd, ten behoeve van de Fransche troupes geleverd,
aan de provisioneele reprasentanten afgesonden hebben, en daar na op den dertigsten Junij meede
laastleeden, nog twee lijsten aan welgemelde reprasentanten, houdende het montant van ’t geeve
door de schippers, en voerlieden alhier ten dienste als vooren was verdient hebben doen toekoomen,
soo sende wij na verder hier nevens ingevolge van UL: gedaane aanschrijvingen drie lijsten en een
memorie van het geen nog alhier ten dien opsigte is resterende, informeerende verder daar bij dat op
alle de rekeningen, en dus soo wel op de in deeze neevens gaande gemelde lijsten, betaalt is een
somme van twee duijsent guldens, ons uijt s’lands cassa geformeert, dat wij schoon het onmogelijk
geweest is om preecise van alles bons of recuen te kunnen bekoomen, en dus een gedeelte daar van
missen, alhier een soo groot getal voor handen is, dat wij dezelve niet, per post, aan U kunnen doen
toekoomen, egter op de eerste nadere requisitie die per Brielsche beurtman naa coste sullen
overmaaken terwijl wij eijndelijk hier neevens senden, een lijst van de quantiteijt der Fransche
assigraaten bij onse ingesetenen op den voet van neegen stuijvers de livve ontvangen met bepaaling
hoeveel tot op den der geslotene alliantie, en hoeveel nadien tijd door denzelve sijn ontvangen
geworden.
In hope van hier meede aan Uwe intentie voldaan te hebben noeme wij ons na toewensing van heijl
en aanbod van broederschap Uwe meede burgers van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van denzelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den – October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.

57

Vergadering gehouden op den twaalvden November 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, Joonas en Bruch municipaliteijts
leeden.
De burger Steenwijk Gallas van Putten en Joonas deese ter vergaadering het navolgende rapport,
van de gehouden vergaadering der respective municipaliteijten van den lande van Voorne, luidende
Vergadering gehouden van gecommitteerde uit de respective municipaliteijten van den lande van
Voorne en Putten, binnen de steede Heenvliet op den vier en twintigsten October 1795, het eerste
jaar der Bataafsche vrijheijd.
De credentiaalen opgenoomen en geleesen zijnde blijkt daar uit dat ter deezer vergaadering
gecompareert zijn weegens Hellevoetsluijs, Steenwijk Gallas schout, van Putten en Joonas
minicipaliteijts leeden.
Oude en Nieuwe Streuijten absent.
Vier Polders de bugers P. Lelijzee van der Waal en J.J. Hartenroth.
Geervliet Hoogendijk Roosendaal schout, Hendrik Hoogendijk burgemeester en Hendrik Ponse
schepen.
Zuidland Pieter Bijlaard en Cornelis Snip schepenen.
Simonshaven de burger Klaas Hoogvliet municipaliteijds lid.
Biert deselven.
Heekelingen Hoogendijk Roosendaal schout, Christiaan Oosthoek, en Leendert Sanderse Bakker
schepenen Oostvoorn de burgers Helenus Marinus van Andel schout, en Klaas van Hulst schepenen..
Rugge en Oosterland denselven schout en Jan Kleijweg schepen.
Rockangie en annex polders, de burgers Hugo van Andel en Dirk Hoogvliet.
St: Anna Polder en t Schapen Gorsch de burgers Hugo van Andel en Hendrik Nieuwland W.Z.
Naaters en Panknas Gorsch de burgers Hugo van Andel, en Reijnier Taijen.
Nieuw Helvoet Cornelis Preuijt en Pieter Lammertse.
Quack denselven.
Nieuwen Hoorn de burgers Hugo van Andel en Lodewijk Hermeijer.
Nieuwe Goote de burger Hugo van Andel.
Abbenbroek de geheele municipaliteijt.
Heenvliet Jan Jacob Vilirius schout en Arij Luis scheepenen
Swartewaal de burgers Jan Baker en Jacob van der Sluijs, en waaren absent Roosenburg.
Spijkenis en Oudenhoorn
De notulen van de voorige vergaadering zijn geresumeert, en gearresteert en den secretaris bedankt.
Den president communiceert dat na de vergaadering heeden en veertien daagen gescheijden was, hij
aan den toen nog present sijnde leeden, hadde voor gedraagen om aan de municipaliteijten van
Roosenburg en Spijkenis missivens af te senden in antwoord op hunne als doen ingekomene
missivens met communicatie van de gecontenueerde vergadering tot op heeden leesende wijders die
afgesondene missivens vootr welke unanien zijn geapprobeert.
Wijders leest den president voor twee missivens van de voorschreve municipaliteijten van
Roosenburg, Spijkenis op heeden ingekoomen.
Waar op gedelibereert zijnde is goed gevonden die missivens provisioneel en tot het scheijden der
vergadering aan te neemen voor notificatie om als dan naader daar over te delibereren.
Den president doet omvraag, en versoekt de advissen der leeden, op de heeden en veertien daagen,
over genoomen pointen, vervat in de memorie van weldenkende burgers als doen voorgeleesen, en
na dat alle dezelve uitgebragt waaren, is bevonden dat bij meerheijd, conform de door de
gedeputeerden van Oostvoorn uit gebragte last is geconcludeert.
Dat ontrent het 1ste point voorkoomemde in de memorie den tienden October laastleeden door een
commissie uit de vergadering van weldenkende burgers alhier overgegeven en door deese
vergaadering overgenomen namentlijk dat de kosten door de vergaadering van weldenkende burgers
voornoemd ten fine als bij deselve memorie in het breede gemeld is, door het algemeen behooren
gedraagen te worden, en wel, dat een somma van f. 100 guldens door hun geduurendende den tijd
van ses maanden gemaakt, gebragt wierd over elke plaats in dit district, door deese vergadering zal
werden afgevraagt specifique opgaave van deselve kosten dat deese vergaadering hoopt, dat daar,
op alleen hoog noodige kosten, welke niet hadden kunnen gemenageert worden, gebragt zijn dewijl
anders tot geen restitutie zoude kunnen geconcludeert werden, dat na dat gebleeken zal zijn dat geen
kosten tegen rekening gebragt werden, deese vergaadering uit aanmerking van het prijsenswaardig
oogmerk, dat de vergadering van weldenkende burgers zig door hunne werksaamheeden van dit
district in de vergaadering van Hollands volk bevoorderlijk te zijn, vermeent dat die kosten door het
algemeen behooren gedraagen te werden, dat het de vergadering, om de door de municipaliteijt van
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Oostvoorn opengelegde redenen voorkomt dat zulks op idere plaats pronato geschilst bij inschrijving
kan gevonden worden.
e
Betreffende het 2 point in die memorie voorkomende het verkiesen van een of meer reprasentanten
om in de vergaadering van Hollands volk te neemen is de vergaadering van de municipaliteijt van de
nuttigheijd daar van volkomen overtuijgt, en zal daar tot werksaam zijn.
e
Dat betreffende het 3 point de vinding der kosten voor die reprasentanten concludeert de
vergaadering tot de vereeninging van Voorne en Putten, dat daar in een belang eene werksaamheid
plaats grijpen ingelijk tot het kiesen van maar een reprasentant voor die als den verbroedende
districten en dat de vergaadering omtrent het 3e lid van dit point volkomen overtuijgt is ten eijnde de
vergaadering van alle municipaliteijten zich tot de noodsaakelijkheijd daar van, dat daar toe echter
bevoorens een plan behoort geformeert, en die vergaadering behoorlijk ingerigt te werden, dat tot die
vergaadering alle plaatsen van Voorne en Putten hunne gedeputeerdens behooren te senden dat
daar toe alle tot nog toe absent gebleeven plaatsen vriendelijk zullen uitgenodigt worden, en ingeval
van onverhoopte weijgering van een of meerdere plaatsen middelen moeten in ’t werk gesteld worden
ten eijnde zulke plaatsen daar toe over te haalen of te verpligten.
Dat wijders betreffende de conferentien en vereeniging van de burgers en hunne bestuuders, aan de
burgers altoos gelegenheijd zal gegeven worden om in de vergadering zoo wel van de bijzondere
municipaliteijt zoodanig schriftelijke addressen in te leveren als zij ten algemeene nutte noodig mogte
oordeelen.
Het vierde articul van gemelde memorie neemt de vergaadering provisioneel aan voor notificatie,
vermeende dat het plan tot vinding dier kosten gearrangeert zijnde het zelve finaal zal kunnen
beantwoord worden.
De president, draagt voor het benoeme van een commissie tot examinatie van de lijst der gemaakte
onkosten gesamentlijk met een commissie uit de burger vergaadering 2e om te overweegen de wijs
om dese reprasentatie te bevorderen, in het vinden der kosten daar toe 3 e de wijse op welke de
districts vergaadering te organiseeren ondevinding der kosten daar toe.
Over welk voorstel; omvraag gedaan zijnde is geresolveert om eene commissie van vier leeden te
benoeme tot het overweegen van de bovengemelde drie articulen en nog opgedaan voorstel van
Hellevoetsluijs dat deselve commissie van de vergadering van weldenkende burgers elucidatie zal
vraagen over het derde articul van de memorie, mits deselve commissie in het oog houde en volgen
de hier boven genome conclusie op de memorie van weldenkende burgers.
Sij voorts bij beslooten billietten tot dien commissie benoemt de burger J.J. Villerius, Hugo van Andel,
Cornelis Snip en mr: Cornelis Spreuijt met versoek om op de eerst volgende vergaadering welke
beslooten is heeden en drie weeken te houden te dienen van haare consideratien en advis.
Zijnde voorts aan dezelve commissie versogt indien de tijd hun zulke zal toelaaten tenselver tijd deese
vergaadering moeten te dienen van advis, hoedanig te handelen indien een of andere plaats uit
Voorne en Putten weijgerig was deese vergaadering bij te woonen.
Den president proponeert om aan de niet gecompareerde plaasten, in deese vergaadering bij
missivens kennisse te geeven van de centimiatie derselver vergaadering jeegens heeden en drie
weeken en brengt wijders andermaal in deliberatie de hier vooren breeder gemelde missivens van de
municipaliteijt van Roosenburg en Spijkenis op welke pointen na dedaane omvraag geresoveert is,
aan de absentie municipaliteijten namentlijk Oudenhoorn, Spijkenis, Rosenburg, en Oude en Nieuwe
Streuijten, missivens te senden van de contiuatie deezer vergaadering, in dat de meergemelde
missivens van de municipaliteijten van Roosenburg en Spijkenis zullen blijven van aangenoome
werden voor notificatie.
De president vraagt, dat, daar de vergaadering ingevolge het voorige geresolveerde over drie weeken
bij een koomem zal, waar, en wat tijd, dezelve gehouden zal werden, op ’t welke unaniem is
geresolveert wederom alhier te Heenvliet te vergaaderen, en op deselve tijd, zoo als vergaadering
heden begonnen is.
Vervolgens proponeert den president om de commissie uit de vergaadering van weldenkende burgers
welke sig hadden laaten aandienen te versoeken om binnen te koomen ’t welke is geaccordeert en
wijders geresolveert hun het volgende antwoord te geeven.
Dat de municipaliteijten ider in den haare rijppelijk gedelibereert hebbende, over de door de burgers
heeden en veertien daagen voorgedragene en door de gedeputeerden over genoome pointen, dat de
resolutien van de onderscheijdene municipaliteijten heeden tot een gebragt zijnde, geresolveert is, de
vergaadering van burgers zeer te bedanken voor hunne ijver tot welzijn en van dit district dat de
gedagten van dien vergaadering en de resolutie reeds heeden genoomen in ’t algemeen met de
burgers voorgeslaagen pointen over een veel moogelijk in behoorlijke onder geschiede, in deese
pointen als een voornaame grondslag, voor de volgende werksaamheeden beschouwt wordende, en
een serieus overleg vereijsden er een commissie benoemt is om deese vergaadering heeden en drie
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weeken te dienen van berigt dat die commissie in last heeft eenig pointen communicatie met een
commissie uit de vergaadering weldenkende burgers te behandelen, en hun deswegens
communicatie doen zal, met versoek aan de commissie uit de burger vergadering om aan de door
deese vergaadering benoemde commissie de noodige elucidatie te geeven.
Zijnde de burgers Hartenroth en Gallas wederom versogt de commissie binnen te leijden ’t geen door
hun aangenoomen en verrigt zijnde, ter deeser vergaadering, zijn gecompareert, de burgers Lockhorst
van Duuren, en Fouache, aan welke de president naamens deese vergaadering het voorenstaande
antwoord communicert en hun van de genoome resolutie hoofdsaakelijk kennis geeft.
Den burger Lockhorst, en in naam van zijne meede gecommitteerdens, geeven te kennen, dat zij voor
al ontrent het derde point van hunne memorie, eenig ander antwoord gewagt hadden, en geeven
andere clucidatien ontrent het even genoemde derde point, dan wel bij deese vergaadering was
begreepen, en speciaal dat de geest off intentie van dat articul is geweest dat reeds van heeden af de
vergaadering van municipaliteijten en burgers zig vereeningen.
Over het voorschreeve antwoord eenige debatten ontstaan zijnde insteerde de voorschreeve
commissie uit de burgers om te moogen weeten, wie met hun de zin van het meer voornoemde derde
point hunner memorie, anders uitleggen, dan het overige van deese vergaadering wilde met deselve
separeren, dan, na eenige verdere woordewisseling heeft den president aan deselve commissie
versogt, om voor eenige oogenblikken buiten te staan ten eijnde over dat derde point met deese
vergaadering op nieuws te delibereren, waar aan, dan ook de commissie directelijk heeft gedefereert.
De president brengt op nieuw het voorgevallen in omvraag, en na het selve is beslooten aan de
commissie uit de burger de communiceeren dat deese vergaadering niet geconcludeert te
persisteeren bij haare genome resolutie, en van de benoemde commissie rapport zal afwagten
versoekende nogmaals, om de broederschap te bevorderen de commissie hier in acquiseeren, en met
de commissie uit deese vergaadering voor soo veel noodig is meede te werken.
Dat geresolveerde deeser vergaadering, aan de commissie der burgers wederom als vooren binnen
gehaalt zijnde door den president zijnde gecommuniceert, is door deselve na eenige debatten
waarvan om alle verwijderingen voor te koomen in de broederschap daar door te bevorderen aldus in
deese notulen geene mentie word gemaakt, gedeclareert met de voorschreeve resolutie genoegen te
neemen.
Waar na den burger Lockhorst in naam der commissie op nieuw de hand van broederschap aan den
president voor deese vergaadering aangebooden heeft ’t welk door denselven is aangenoomen, en
aan hem ook, naamens deese veergaadering door president is aangebooden ’t welke zij meede
accepteerde.
En is gersolveert, dat de leeden deezer vergaadering, niet noodig hebben in ’t vervolg van nieuwe
credentiaalen voorsien te zijn.
Den persident scheijd de vergaadering tot heeden en drie weeken, ter selver tijd en plaatse.

Fin.

Vervolg van de vergaadering gehouden op den twaalvden November 1795 het eerste jaar der
Bataafsche vrijheijd, present Steenwijk Gallas schout, Rolandus, Wessels, van Putten, Bruch, en
Joonas leeden van de municipalteijt van ’t Weergorsch, en Hellevoetsluijs.
Na de voorleesing van her rapport sie het eerste resolutie boek, lettera A, is het verrigte van de
gecommitteerdens geapprobeert en sijn dezelve voor de gedaane moeijtens bedankt.
Vervolgens is na deliberatie goedgevonden, om jeegens aanstaande Saterdag wederom een
commissie te decerveeren na de vergaadering der respective municipaliteijten, waar toe
gecommitteert sijn, de burgers Rolandus en Wessels met last en het als dan, aldaar uittebrengen
rapport, aantehooren te helpen cocludeeren of ook des goed vinden over te neemen, gelijk over alle
verdere saaken welke in die vergaadering mogte voorgedragen worden, en van alles te doen rapport.
Conform de resolutie deezer vergaadering van den seevenden November laast leeden de
stemgeregtenden moetende werden opgeroepen, soo heeft den secretaris ten dien eijnde
voorgeleesen, een concept publicatie welke was luijdende.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, ingevolge hunne publicatie gearresteert den
ses en twintigsten en geplubliceert den neegen en twintigsten October laast leeden, versoekende, en
roepen op bij deese, alle de stem geregtigde binnen deeze plaatze, jegens aanstaande Zondag des

60

nademiddag, ten halv vier uuren, te, te compareren in de kerk alhier, ten eijnde aldaar aan te hooren,
te helpen delibereren, en resolveeren, op soodanige voorstellen, welke conform bovengemelde
publicatie als dan aldaar sullen werden gedaan.
Actum bij de municipaliteijt voornoemd, op den twaalvden November 1795, en ten selve dage door
den boode, na voorgaande klokke geklep gepubliceert, en geaffigeert ter gewoone plaatze (
onderstond ). In kennisse van mij ( en was getekent ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Welke voorschreve publicatie geapprobeert en vervolgens gearresteert sijnde, is deezen aangaande
nog goedgevonden, dat de, te verkiesene personen tot municipaliteijts leeden, koomende in de plaats
van den met er woon vertrokken burger Keijser, en overledenen burger Kraamer, incluis ter suppletie
van dezelve, ter voorkooming van alle verwarringen sullen dienen, tot op den veertienden Junij
aanstaande, als wanneer de tijd deezer geheele municipaliteijt komt te expireren.
Den schout communiceert, dat hij beneevens den burger Rolandus met den tans alhier
commanderende overste van ’t regiment van Saxen Gotha hadde geconfereert om, was het doenlijk,
de soo seer drukkende inquartiering te doen ophouden, dan welke confirentie, uithoofde van
manquement aan fourituris en dat er geene de minste directie desweegens was vrugteloos
afgeloopen is dat sij bij die gelegenheijd met gemelde commandants gesprooken hadde over het
wederom regulier doen sluijten van de poort en barriers, dat hij commandant seijde daartoe reeds
order gesteld te hebben, dan van het reglement op het sluiten en openen der poorten niet te sijn
geovertureert dat sij daarom hadde aangenoemen om aan hem commandant copie van het origenele
berustende ter sercretarie alhier te stellen besorgen ’t geen dienvolgende dan ook door den secretaris
goedgevonden met het verrigte in dese genoegen te neemen, soo als daar in genoege genoomen
werd bij deese, waar daar egter volgens informatie der voornoemde commandant des avonds ten agt
uuren, de poort doet sluijten en sulks niet is, conform de order soo is geresolveert denzelve daar over
bij eerste gelegenheijd te onderhouden.
Den schout communiceert eene aanschrijving van het committe ter organistatie van de gewaapende
burger wagt van den sesden laast leeden, houdende om opgaave van het getal der manschappen
welke alhier wettig gewaapend sijn, als meede het getal der soodanige, welke, schoon nog
ongewapend tot den burger waapenhandel bevoegt, en geschikt sijn en binnen agt daagen geen
antwoord hier op ontvangende sal gehouden werden dat er geen gewaapende magt bestaat binnen
deeze juridictie. Waar over sijnde gedelibereert, is goedgevonden, dat door dien er alhier geen
gewaapende magt bestaat copie van die aanschrijving te geeven aan de leeden der vaderlandsche
sociteijt.
Eijndelijk leest den schout voor eene missive van de provisioneele reprasentanten, van den vierden
November,sendende, dat neevens het gewoone getal exeplaaren van de publicatie vrugteloos
afgeloopen is, dat sij bij die gelegentheijd met gemelde commandants gesprooken hadde over het
regulier doen sluijten van de poort en barrieres, dat hij commandant seijde daaroe reeds order gesteld
te hebben, dan van het regletueert dat sij daarom hadde aangenoomen om aan hem commandant
copie van het origenele berustende ter secretarij alhier te stellen besorger ’t geen dien volgende dan
ook door den secretaris goedgevende met het verrigte in dese genoegen te neemen, soo als daar in
genoege genoomen werd bij deeze, maar daar egter volgens informatie der voornoemde commandant
des avond ten agt uuren, de post doet sluijten en sulks niet is, conform de order soo is geresolveert
denzelve daar overbij eerste gelegenheijd te onderhouden.
Den schout communiceert eene aanschrijvinge van het committe ter organisatie van de gewapende
burger wagt van den sesden laast leeden, houdende om opgaave van het getal der manschappen
welke alhier wettig gewaapend sijn, als meede het getal der soodanige, welke schoon nog
ongewapend tot den burger waapenhandel bevoegt, en geschikt sijn en binnen agt dagen geen
antwoord hier op ontvangende sal gehouden werden dat er geen gewaapende magt bestaat binnen
deeze juridictie. Waar over sijnde gedelibereert, is goedgevonden, dat door dien er alhier geen
gewaapende magt bestaat copie van die aanschrijving te geeven aan de leeden der vaderlandsche
sociteijt.
Eijndelijk leest den schout voor eene missive van de provisioneele reprasentanten, van den vierden
November, sendende, daar neevens het gewoone getal exemplaaren van de publicatie bij de staaten
generaal den derden deezer gearresteert, tot verbod den uitvoer van aardappelen.
De setting van ’t brood is:
Het brood gebakken van beste tarwe, weegende drie ponden sal verkogt worden om 8 stuijvers.
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 6 stuijvers 8 penn:
Een halve stuijvers witte brood, of twee witte broods koekies, sullen moeten weegen 3 looden.
Actum den 15e November 1795 ( getekend ) H. A. Herselman.
e
Alhier geaffigeert en de bakkers aangesegt den 16 dito.
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Vergadering gehouden op den seeventienden November 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheid,
present Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout, Daniel Rolandus, Jan Wessels, Jacob van Putten,
Pieter Bruch, Jacobus Joonas, Dominicus de Klerk, en Anthonij Johannes Fouache, municipaliteijts
leede van Hellevoetsluijs.
De twee laast gemelde leeden, door de stemgeregtigde tot leeden der municipaliteijt op den
dertienden deezer, verhooren sijn na dat dezelve den eed van secretarisse hebben de den ampts eed
bereijds op dien dag afgelegt hadde gepresteert, ter deezer vergaadering geadmitteert.
Den schout informeert de nieuw aangekoomene leeden van den juiste tijd, om te compareeren
ingevolge de resolutie van deeze vergadering van dato den, en waar toe alhier wel expresselijk werd
gerefereerd.
Den schout, en burger Rolandus, doen het hier navolgende schriftelijk rapport op de in hunne handen
gestelde requeste gepresenteert door Elizabeth Javelcouls, weduwe van Jan Kramers.
De ondergeteekende leeden der municipaliteijt van Hellevoetsluijs als ingevolge de dispositie op de
requeste van Elizabeth Javelcouls weduwe van den burger Jan Kramers, den seevenden deeser
maand November aan de municipaliteijt gepresenteerd het selve in hunne handen gesteld zijnde, om
te dienen van consideratie en advis, heeft de eer aan de vergaadering voor te draagen.
Dat zij den inhoud der requeste hebbende gexamineert, de middelen bij derselve aangevoert van die
gronden hebben bevonden, dat het versoek in dien er anders geen reedenen waaren van het
contrarie na het innen van hun gecommitteerdens, zoude diene te werden geaccordeert te meer daar
zij gecommitteerde bewust zijn van den dankwijse der leeden deezer vergaadering, welk niet zouden
gedoogen dat weduwen of weesen zonder de gegrondste redenen van hunne billijke versoeke soude
werden geposponeerd ! met deese gedagten hebben Uwe gecomitteerdens nagegaan de intentie
deezer vergaadering, en het selve vergeleeken met dat geene welke nu in korte daagen door den
requistrante of die van haare raade, is verrigt tot het doen devoleeren van de vaderlandsche sociteijt
waar door dus, daar genoegsaam alle de leeden deeser vergaadering leeden zijn van de
opgenoemde sociteijt, aan deselve een fletrisune is toegebragt, aan hoe het dit zij, voor
gecommitteerdens hebben ook bedaandelijk nagegaan, of de opgegevene redenen waaren, men die
sociteijt zoo eensklaps abandon wierde ook sufficant genoegsaam in welk geval, sij als moogelijk de
beste soude geweest zijn, de requistrante ten haare gegronde redenen te helpen, dan niets van dat
alles hebben Uwe gecommitteerdens kunnen vinden, en immers zoo lange als geen suffichante
redenen werden opgegeven, waarom men zoo daadelijk het gebruik der kaamer, aan de sociteijt heeft
opgesegd, en hun geen eens een gevoegelijke tijd, vergunt heeft om na een ander te kunnen uitsien
immers zoo lange zijn Uwe gecommitterdens van oordeel, dat de municipaliteijt niet kan of vermogen
om het gedaane versoek bij de requeste vermeld namentlijk om permissie als logementhoudster
binnen deese plaatse mitsgaaders acte als herbergierster.
Zoo maar gaaf te accordienen want om geen meerder argumenten ter adstructie aan te haalen
vraagen wij, wat is er van te wagten als een herbergier of logementhouder naar willekeurig de bij hun
in zijnde of komende sonder de minste redenen doet vertrekken en in dit presente geval moeten Uwe
gecommitteerdens U doen reflecteren het contract in deese daar men aan de eene zijde een request
presenteert tot het optineeren van per missive om logement te houden en acte als herbergier, en aan
de anderen zijde, die selve welke het versoek al of niet accordeeren kunnen neevens eenige hunnen
meede burgeren prostitueeren van het houden eener bijeenkomst, in welke een ider behoorde te
particiveeren Uwe gecommitteerden zullen uit het gedrag van de requestante, geene verdere
afleijdingen maaken, maar vertrouwende, dat deese vergaadering, met die opgegevene consideratie
genoegen neemen zullen, te meer daar deselve van de saake in deese ook zijn geoventureert, op
deselve gronden als nu zullende dienen van advis van oordeel zijn, dat op de voorschreeve requeste
van Elizabeth Javelcouls weduwe Jan Kraamer zoude dienen te werden geappostilleerd.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs geexamineert hebbende de nevenstaande request en na gehoort
te hebben de consideratie en advis van de burgers daar toe benoemt hebben goedgevonden de
voorschreeve requeste provisioneel uit te geven zonder disppositie.
Actum Hellevoetsluijs den .. November 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
In naame van de municipaliteijt voornoemt.
Ten eijnde eens uittesien hoedanig de verdere toedragt van deese zaak weesen zal en de suppliant
zig zulks goedvindende, naader aan deese vergaadering addresseeren kan te meer daar in het
contract van de verhuuring der regtkaamer hoe seer buiten prajuditie van de regeering, door de burger
sociteijt zal kunnen werden gebruijt.
De gecommitteerends refereren zig egter, aan het beeter oordeel van deese vergaadering.
Actum Hellevoetsluijs den twaalffden November 1795, het eerste jaar der Bataafsche vriijheijd (
onderstond en was getekend ) P.A. Steenwijk Gallas, D. Rolanndus.
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Waar over gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan nadat de gecommitteerdens voor hunne
gedaan moeijtens waaren bedankt, sig met het voorschreeve rapport te conformeeren soo als het
selven geschied, bij en door deeze met last aan den secretaris om conform het rapport, het
appointement in margine van het gepresenteerde request te stellen, en alsoo uit te geeven.
De burgers Rolandus en Wessels, gedaan dit navolgende schriftelijk rapport, weegens de gehoudene
vergaadering der respective municipaliteijten van den lande van Voorne en Putten te Heenvliet op den
veertienden November laastleeden.
De president opende de vergadering met het opnemen der naamen van de gecommitteerdens na het
selve wierd den secretaris versogt de notulen van de voorige vergaadering voor te leesen, welke
geresumeert, en geapprobeert sijnde wierde den secretaris daar voor bedankt, volgens die notulen
een commissie uitgebragt sijnde op de burgers Preuijt, van Andel, Villerius en Snip, om een rapport uit
te brengen en te dienen van hunne consideratie en advis, over de memorie van weldenkende burgers
aan de vergaadering van de municipaliteijten gepresenteert, wierd door den president versogt aan die
commissie om hun rapport als nu uit te brengen, ’t welke was van den volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Meede burgers !
Op de laast gehouden districts vergadering van de municipaliteijten in de lande van Voorne en Putten
is deese commissie versogt deselve tegen heden te willen dienen van consideratien en pree advis,
omtrent de volgende pointen.
1e.Nopens de kosten door de vergadering der weldenkende burgers in het gem: district gemaakt
e
blijkens de ampele memorie door hun den 10 October aan deese vargaadering gesuppediteerd,
waartoe kortsheids halve werd gerefereerd.
2e. Omtrent de kosten noodig tot de reprasentatie uit dit district in de provisien vergaadering van
Hollands volk.
3e. Weegens het organiseeren deezer district verg: met bevordering zoo veel moogelijk der
broederschap tusschen de respective municipaliteijten en weldenkende burgerij en het vinden der
noodige kosten deswegens.
4e. Om zoo veel noodig te vraagen, de intentie of elucidatie der meerg: burgers omtrent het 3e point in
derselver voorschr: memorie opgegeven relatief de betragtinge der gesegde broederheijd.
5e. Hoe zig van weegens deese vergadering te gedraagen omtrent die plaatsen en districten in Voorne
en Putten, welke weigeren in deselve te deelen.
Om aan dezelve begeerte te voldoen, kan U lieden commissie nopens het 1e point retateren dat zij
door een commissie der voor weld: burgers heeft bekoome een memorie off specificatie der kosten,
door deselve, zoo zij daar bij zeggen gemaakt, en voorgeschooten ten nutte van dit algemeen district,
welke hier neevens word overgelegt bedraagende f. 445-15-0 hoe wel nu sommige der posten die
daar op werden gevonden, en voornamentlijk de eerste f. 135-12-0 vrij generaal zijn ter neder gesteld,
is het U lieden, commissie na gevraagde opening voorgekoomen dat uit consideatie van het nuttige
plan door voorn: burgers beoogt de bevordering namentlijk, den reprasentatie uit dit district ter
Hollandsche vergadering de geringe som die gevoeglijk zoude kunne worden gerablatteerd, en de
facile wijse om die gemaakte kosten te vinden zulke ook ter bevordering der goede broederschap
zoude behooren te worden overgestapt en voorsch; f. 445-15-0 aan voornoemde burgers provisioneel
e
door die respective municipaliteijten welke op voorschreve 24 October 1795 deese vergaadering
hebben gecomposeerd met bijvoeging van de Oude en Nieuwe Streuijten die slegts ecsidenteel
absent was gerestitueerd bij wijse van voor uitschot, en betreffende de wijse hoe die restitutie doen, is
het U lieden commissie voorgekoomen best te weesen zulks te schikken na rato der zielen in elke
plaats of district wordende gevonden overeenkomstig de laast gedaane telling in dat dus ter
bereekening daar van ijdere municipaliteijt op de eerstkomende vergadering behoord op te geven hoe
veel zielen in desselvs district als toen zijn gevonden, dat het dan aan alle municipaliteijt behoord te
worden gelaaten vrij en onverlet, om desselvs aandeel in zijn bijsonder huijshouden zoodanig, te
vinden als raadsaamst, zal oordeelen, het zij bij vrijwillige inteekening het zij bij omslag over de
huijsen of over de landen of andersint.
Aangaande het 2e point, het vinden namentlijk der kosten voor eene provisioneele reprasentanten ter
verg: van Holland vermeend UL: commissie geen beeter project te kunnen opgeeven als bij het 1ste
point is gesegd, en proponeerd, dus, dat door of van weegen ider district in den landen van Voorne en
Putten zonder eenig uitzondering propotioneel telkens op de eerste requititie dezer vergadering ten
dien eijnde zal worden gefourneerd het zij tot betaalinge van reeds gemaakte of te maaken kosten.
Betreffende het 3e point vermeend deese commissie het algemeene nut ende goede broederschap
niet beter kan worden betracht dan eene district vergaadering te organiseren, en dat dus deese
vergadering na de weldenkende burgers te hebben bedankt voor derselve blijk van vaderlands liefde,
ook zalvervangen derselver districts vergaadering, en is hun na rijpe deliberatie voorgekoomen UL: ter
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bereikinge van dit heilsaamde oogmerk te moeten proponeeren, om te dicreteeren, dat er zal weesen
eene algemeene district vergadering s’lands van Voorne en Putten, bestaande in gedeputeerden uit of
naamens de respective municipaliteijten aldaar te vergaaderen op zoodanigen tijden en plaatsen als
naader zal werden bepaalt, dat idere municipaliteijt eene stem zal uitbrengen en dat aldaar zal werden
gedelibereert en geresolveerd zoo wel over zoodanige zaaken als men betrekkelijk het huijshoudelijke
onderling nuttig zal oordeelen, als over de zaaken relatief s’lands bestuur en de reprasentatie bij
Holland dat ter meerdere bevorderingen van het nodig onderling vertrouwen en broederschap
wanneer de respective municipaliteijten zal worden rapport gedaan van het verhandelde bij de
provisioneele reprasentanten van ’t volk van Holland zulks geschieden met open deuren en op
zoodanige tijt als bevoorens aan de respetive bannin zal weesen geaffigeert, dat voorts de respective
municipaliteijten aan de stemgeregtigde burgers en ingezetenen, alle mogelijk gelegenheid zullen
geven om zoodanige propositien ( mits schriftelijk ) te doen als ten algemeene nutte zullen vermeenen
te kunnen strekken, ten einde daar op naar raade te worden geresolveert, en dat men daar en boven
aan hun behoord vrij te laaten, om al waare het zonder meede weeten, of voorafgaande kennis, van
de bijzondere municipaliteijten, direct gelijk voorstellen aan deese algemeen vergadering te doen, dat
men om gemelde redenen behoorde te verklaaren dat bij het verkiesen van gedeputeerden uit dit
district naarde vergaadering der provisioneele reprasentanten van Holland niet zal gehouden zij altoos
te neemen leeden uit de respective municipaliteijten, maar dat het zal vrij staan daar toe te kunnen
neemen weldenkende burgers proponerende de commissie ten blijke daar van, om tot de eerste te
doene deputatie te emploijeeren de bequaame en ijverige burgers J van Lockhorst en N.S. Hoog
e
vermeende deese commissie na conform het 4
in hunne handen gestelde pointe de nadere
elucidatie van gecommitteerdens uit de voorn: weldenkende burgerij te hebben ingenoomen, dat
hoofdsaakelijk aan hun heden verlangen, en dat om algemeene ten meeste nutte werksaam te
kunnen weesen, zal worden beantwoord, en dat daar door dan ook van zelve aan dat point word
voldaan, alvoorens van dit point af te stappen, vermeent de commissie U lieden te moeten verdraagen
daadelijk eene naadere commissie bij voorbeeld van, vier leeden en een secretaris te benoemen tot
het concipieeren van wetten voor dees vergadering, dat intusschen provisioneel zoude kunnen
werden bepaald, dat eene gedeputeerden naar Hollands provisioneele vertegenwoordigers voor reis
en teerkosten en vacatien zal genieten vijff guldens daags dat men de deputatie voor een tijd van vier
weeken behoorde te doen, en telkens twee leeden benoemen, dai het waarneemen, der vergadering
onder elkander kunnen arrangeeren, mits maar voor een persoon declarerende, dat die gedeputeerde
ten minste eens per week op de best geschikste wijse, zullen moeten kennis geeven, aan den
predikant deezer vergadering van het voorgevallene in S’Hage.
En neemt U lieden commissie tevens de vrijheid voor te slaan dat op heeden thesaurier werde
benoemd om de noodige ontfang en uitgaaf te kunnen doen en betreffende de kosten tot deese
districkts vergaadering, is u lieden commissie van gedagten desweegens in algemeene reekening zal
worden gebragt kaamerhuur, vuur en ligt, pennen en lak, en briefporten, dog dat de onkosten van
waegenvragten, en verteeringen, door de respective gedeputeerdens telkens hoofd voor hoop zullen
werden verstaan weegens de gehouden vergaderingen op den 10e en 24e October laastleeden.
Eijndelijk is U lieden commissie van advis omtrent het 5e point, namentlijk het zig te gedraagen
omtrent die districten welke tot nog toe nalatig zijn in het participeren deeser vergadering, te
resolveeren, om gemerkt deselven institutie requardeerd, de bevordering van het algemeene nut, zoo
wel voor de respective plaatsen, betreffende het domisticque als belangende de zaak van het
vaderland dat zij als daar in met de overige districten gelijk belang hebbende, behoorende te werden
verplicht daar in te participeren, wij vermeene dat min hun provisioneel, en tot dat de wetten deezer
vergaadering zullen zijn gecontateert even als het nog toe geschied van elke vergadering, moet
verwittigen, doen blijken dat zulks hun aan gaat, en uitnoodigen te comparen, en dat dit tot dien tijd
vrugteloos zijnde geschied, als dan met of zonder toesending der gearresteerde wetten eene directe
afvraaging weegens de meede werking en deelneeminge in de kosten met restitutie pro parte van de
voor uitgeschootene, behoord te geschieden, en dat bij refus van dien, van weegens deese
vergaadering daar omtrent zal worden ingenoomen de gedachten van het committe van algemeen
welzijn van Holland, om vervolgens naader finaal te disponeeren, echter subsonitteerd U lieden
commissie zig aan het meer verpligt oordeel deeser vergaadering.
Waarmeede na toewensching van heijl en aanbieding van broederschap blijve.
Uwe meede burgers ( getekend ) J. J. Villerius, H.v.Andel, C. Snip. C. Spreuijt.
e
Heenvliet den 14 October 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Welke verrigt sijnde door den preesident de gedagte van de burgers gevraagd wierd die van
Hellevoetsluijs ingevolge hunne last, van den zich verpligt voor het grootste gedeelte vermits de
exsterti, dat rapport over te neemen het geene door de overige meestal, onder bepaaling geschiede
zoo ook door die van Oostvoorn, dan die versogte dat staande de vergaadering drie pointen in het
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rapport voorkomende ter conclusie mogt werden gebragt te weeten het benoemen van wetten voor de
vergaadering een tot secretaris van die commissie, en een tot thesaurier, uit maakende twee pointen,
en het derde point om een a twee reprasentanten te kiesen ter provisioneele reprasentatie bij het volk
van Holland, welke propositie door Oostvoorn gedaan door alle de gecommitteerdens, wierd ingestemt
en wierd tot het formeeren van wetten, een secretaris, een thesaurier, en een reprasentant, als meede
een plaats vervanger met meerderheijt van stemmen verkooren tot het maaken van wetten de burgers
Hoogendijk Roosendaal J. J. Hartenrocth, M. C. Preuijt en M.H.N. van Andel tot secretaris, den burger
A, Hoogendijk tot thesaurier, den burger J.J. Villerius.
Voorts tot reprasentanten, de burgers J. van Lockhorst, en W.C. Hoog.
Na welk verrigte de preesident voordroeg om de commissie uit de weldenkende burger door de
burgers Steenwijk Gallas en Hartenroth in de vergadering doen begeleijden, hun de resolutie op het
rapport gevallen kenbaar te doen worden, en aan den burger Lockhorst te communiceeren dat hij
neevens burger Hoog tot reprasentant was genomineert en instandelijk te versoeken, dat hij de op
hem, uitgebragte post, wilde aanvaarden, dit geconcludeert, en die commissie binnen gekoomen
sijnde wierd na dat zulks aan die commissie was gecommuniceert door den burger Lockhorst versogt
copie van de resolutie op de voorige vergaadering genoomen als meede copie van het rapport op
deeze vergaadering uitgebragt, en copie van de resolutie desweegens. En bedankte den burger
Lockhorst voor de hem opgedragen post, als reprasentant, onder voorgeeven dat hij vooral, in dit jaar
saijsoen, zich van sijne gemeente niet, konde absenteren, en versogt van die commissie geexcuseert
te sijn, na het welke den president aan die commissie versogt, buiten te staan, om daar over met de
gecommitteerdens te adreseeren, waar na de president de gedagten der burgers versogt nopens het
versoek door den burger Lockhorst gedaan, om de copie van het een en ander, en dan het versoek
om als reprasentant geexcuseert te sijn. Waarop geresolveerd wierd dat copie van de resolutie van de
voorige vergaadering, als meede copie van de resolutie op het rapport, in deese vergaadering
uitgebragt, soude gegeven werden dan, dat de vergaadering versogt, voor als nog geexcuseert te sijn
om copie van het selve rapport te geeven, dewijl daar in saaken voorkwaamen, die alleen naar de
vergaadering van de municipaliteijten raakte, en waar aan de commissie uit de weldenkende burgers
weijnig hebben konde ! en den burger Lockhorst, nogmaals te exhorteren met sterken aandrang de
hem opgedragene post van dien, dan in desselvs plaats te neemen die na hem de meeste stemmen,
gehad heeft, waar na die commissie door dezelve persoonen wederom binnen gelegt sijnde wierd de
nadere resolutie hun door den president gecommuniceert, die burgers, namen genoegen met sulke
copien, als hun volgens het geresolveerde van de vergaadering wierde voorgedraagen, dog den
burger Lockhorst, niet tegenstaande de sterke instantien des wegens bleef persisteeren, bij zijn
voorgaande versoek om als reprasentant geexcuseert te blijven, waar na die commissie sig
geabsenbeert hebbende bij de vergaadering bleek, dat in de plaats van den burger Lockhorst de
meeste stemmen gevallen waaren, op den burger Hartenroth, die ook sulks aangenoomen heeft, waar
na den gedeputeerde van Rockaingie, de leeden heeft herrinnerd van sig te bekwaamen jegens de
naast volgende vergaadering opgaave te doen van het getal der sielen, overeenkomstig de laaste
gedaane telling die in ider district sig bevinden.
Voorts proponeerde de preesident, te weeten de tijt, en plaats wanneer elke municipaliteijt hun advis
op het rapport uit zoude brengen en wierd bij slooten, op voordragt van Hellevoetsluijs dat sulks soude
geschieden op Zaterdag den agt en twintigsten November te Zwartewael, s’morgens ten tien uuren,
na het welke de vergaadering een eijnde nam.
Op welk voorschreve rapport gedelibereert sijnde, is goedgevonden, de gecommitteerdens voor
hunne gedaane moeijtens te bedanken het verrigte door hun te approbeeren, en wijders dat het
voorschreve rapport ter dier vergaadering gedaan, werd gestelt in handen van de burgers Steenwijk
Gallas, en Rolandus, om voor sijn verre de pointen daar in vervat, tot geen dadelijke conclusie gebragt
sijn, te examineeren,, en deeze vergadering te dienen van derselve consideratie en advis, en dat
eijndelijk om te voldoen, aan het laaste lid van het rapport den burger Fouache is versogt en
gequalificeert soo als denzelven versogt, en gequalificeert werd bij deeze, de lijste van de telling der
ingesetenen na te sien, daar van die geene te noteeren, welke hoe seer op die lijst staande egter niet
eijgenlijk, onder de ingesetenen hunner geteld geworden, als daar sijn timmerlieden, sjouwers, op
s’lands werf werkende, welke maar toevallig sig hier bevinden, om van de vermindering in het uit te
brengen advis, gebruik te kunnen wierden gemaakt.
En is op heeden conform de aanschrijving van de provisioneele reprasentanten van der vijfden, en de
proclamatie van den twaalvden October breeder in de resolutie van den ses en twintigsten door
gemelde maand, hier bevoorens omschreeven naamens deeze municipaliteijt, tot de commissie van
ondersoek benoemt geworden de burgers Wessels, en de Klerk, welke sulks hebben aan genoomen,.

65

Binnen gestaan sijnde den jood Cohen, overseker verschil, over verkoop van een horologie aan Jan
van Es, is denzelven nog andermaal veertien daagen tijd vergunt, ter levering van dat horologie, op
peene van correctie.
Den predikant Louron, sig ter vergaadering hebbende doen aandienen, en versogt sijnde binnen te
staan, heeft voorgedraagen een twee leedig voorstell, en versoek namentlijk om vermeerdering van
hetordinaire daaceus ’t welk tot hier voor de avond predicatie gegeven is geworden, en ten tweede,
om vermeerdering, van een somma van drie en twintig guldens, welke tot hier toe, bepaalt is geweest
voor de restitutie van de classicaate onkosten, en kerk visitatien, deceerende hij predicant, dat dit
laaste geheel en al niet toereijkende is en versoekende dat sulks met sestien guldens s’jaarslijks mag
vermeerdert worden, waar op door den schout is geantwoord heworden, dat betreffende het eerste
point door dien voor deeze winter de avond predicatie op den ouden voet geaccordeert, waarom daar
in voor het tegenwoordige geen verandering vallen konde, maar dat sulks bij een volgend jaar in
deliberatie genoemen worden sal en ten opsigte van het tweeden versoek dat de municipaliteijt, sulks
in overweeging neem en sal, en van de resolutie desweegens behoorlijk kennis sal doen toekoomen.
Den schout produceert een decreet van ’t committe van algemeen welsijn, van den elvden deezer
houdende in substantie dat aan de municipaliteijt overgelaaten werdt te bepaalen, of de burgeressen
e
Catharina van Gogh en Jannetje Lems vallen in de termen der publicatie van den 24 September en
hoeveel dezelven voor een wekelijks onderhoud benodigt hebben, waar van sij egter aan de twee
committes moeten kennisse geeven ten fine van approbatie, en remboussement van s’lands weegen
en wat verder in ’t voorschreve decreet is omschreeven waar toe alhier werd gerefereert. Waar op
gedelibereert sijnde is goedgevonden het committe van algemeen welsijn te reschrebeeren en toe te
senden dese hier na volgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de commiitte van algemeen welsijn, en van finantie, in den Hage.
Burgers
Bij ons ontvangen en geleesen sijnde extract uit het register der decreeten van het committe van
algemeen welsijn den elvden November laastleeden hebben wij gemeent van de burgeressen
Jannetie Lems en Catharina van Gogh, naadere informatie te moeten neemen, voor al van de eerst
gemelde daar volgens U bovengemelde laastleeden hebben wij gemeent van de burgeressen
Jannetie Lems en Catharina van Gogh naadere informatie te moeten neemen, voor al van de eerst
gemelde daar volgens U bovengemelde decreet, de publicatie van den vier en twintigsten September
laast leeden nimmer kan werken in faveur van persoonen in eenige dienst of met eenige posten
gebenificeert sijnde gemelde Jannetie Lems heeft ons dan berigt dat haar man Bastiaan van Gogh, is
sergeant in de derde compagnie van het tweede battaillion scherp schutters ’t welk sig jeegenwoordig
te Nantes in de provincie van Bretannie bevind sij dierhalven van haar man geen de minste
onderstond bekoomen kan, en, daar sij meede op de uitnoodiging aan de uitgewekene gedaan na
haar vaderland is terug gekeert, soo soude sij versoeken voor haar en haare kind een onderstond van
eene gulden per dag, voor welk versoek wij soude opineeren immers provisioneel, tot soo lange als sij
door haar meer voornoemde man onderhouden werde kan ! aangaande nu de burgeresse Katharina
van Gogh, dezelve is weduwe sonder kinderen, en dus ten haare relatie minder remarques sijnde soo
soude wij voor haar, versoeken, een onderstond meede van een gulden per dag. En dat Ul: op deese
twee pointen de nodige approbatie gelievde te verleenen met het accordeeren van een
rembaarsement van s’lands weegen voor uit te geeven penningen.
En wat betreft het verifieeren van de begroeting der schaaden door wijlen Antonij van Gogh in 1787
geleeden, en specificq opgegeven sulks sal voor ons moeijelijk te doen sijn, egter draagen wij alle
kennis dat het huis, en goederen van Antonij van Gogh, welke ter dier tijd was timmermans baas en
aannemer van s’lands werken alhier, in Junij 1787, geheel en al uitgeplundert is geworden, en wij
soude versoeken, met soodanig generaal declaratior waar bij wij egter nog soude kunnen voegen dat
de lijst soo verre het ons blijkt geschreven is met de eijge hand aan de nu overledenen Antonij van
Gogh te kunnen en moogen volstaan ! En eijndelijk aangaande de aanwijsing van die geene, die de
schaadens toegebragt hebben,en op welke een eijsch van schaa verbetering in rechten soude kunnen
gegrond werden, de burgeresse Catharina van Gogh sal een attestatie onder eede geeven van den
persoonen die haar kennelijk sijn, welke in het huis van haar vaader geplundert hebben soo die
attestatie nu genoegsaam is, om een eijsch van schaa vergoeding te institueeren sullen wij de
persoonen op welke sulks met effickte gedaan kan werden, aan wijsen, of andersints versoeken wij
informatie, wat ten dien opsigte meeder werd gerequreert, gelijk wij ook sijn versoekende dat de
bijlaagen van onse voorige missive namentlijk de lijst der schaadens en de lijst der naamen van de
persoonen die geplundert hebben aan ons mag terug gesonden werden.
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Waar meede wij na U in de bescherminge godes aanbevoolen te hebben, en na toewensing van heijl
ons met eerbied noeme. Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 11e November 1795.
Eijndelijk leest den schout voor een missive van den burger A.A. Huijgens, geschreven in den Haag
den dertienden deeser, houdende appui van seker versoek van den burger Da Bonne de Bonvall,
felicitatie aan deese regering, en berigt om sig, nevens de kinderen van den verstorven Antonij van
Gogh, wel haast aan deese vergadering te addresseeren, niet twijffelende of aan hun sal regt gedaan
worden welke missive, na deliberatie voor notificatie aangenomen geworden.
Vergadering gehouden op den ses en twintigsten November 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present den schout, en alle de leeden der municipaliteijt.
De burgers Steenwijk Gallas, en Rolandus, doen het navolgende schriftelijk rapport.
De ondergeschreven leeden der municipaliteijt van Hellevoetsluijs ingevolge van de resolutie denselve
municipaliteijt van den 16e November laastleeden gecommitteerd zijnde tot het cramineeren van het
rapport uitgebragt in de vergadering der respective municipaliteijten van den lande van Voorne en
e
Putten gehouden te Heenvliet den 14 deeser en waar van als toen rapport gedaan is, immers voor
zoo verre daadelijke conclusie gebragt zijn en wijders om te dienen van der selver consideratien en
advis, heeft de eer tans aan de vergadering voor te draagen.
Dat het hun na examinatie van het voorschreeve rapport, allezints is voorgekoomen dat genoegsaam
alle de pointen daar in ter neder gesteld van die juistheid zijn dat uwe gecommitteerdens, haast niet
zoude hebben geaarseld, om te advisseeren van in alle de pointe te acqueseeren, dan bij hun in
serieus overweeging te genoomen zijnde, het derde point van ’t gemelde rapport namentlijk het
organiseeren der districts vergaadering met bevoordering, zoo veel moogelijk der broederschap
tusschen de respective municipaliteijten weldenkende burgers.
Waarop de commissie uit de municipaliteijte adreseert, en vermeent dat het algemeen nut goede (
apparent in tegenstelling van een kwaade ) broederschap niet beeter kan werden betracht, dan een
districts vergadering te organiseeren, en dat dus deese vergaadering na de weldenkende burgers te
hebben bedankt voor denselven blijk van vaderlandsche liefde, ook sal vervangen derselve district
vergadering uit welk dus evident is, dat word dit gedeelte van ’t rapport geamplicheerd de vergadering
van weldenkende burgers geheel en al vernietigt word, iets het welk Uwe gecommitteerdens
vermeene dat in deese niet alsoo behoort, en zij kunnen geene redenen van den waarom die
vergadering zoude moeten eijndigen immers is het grootte, zoo niet het eenigste doel geweest
waarom een districkts vergadering uit weldenkende burgers van den lande van Voorne en Putten is
aangesteld om de reprasentatie bij Hollands volks vergaadering daar te stellen, heeft die vergaadering
werksaam en iverig geweest om daar toe de respective regeeringen te doen veranderen of
modificeeren, is zulks gelukt en heeft de commissie uit de weldenkende burgers dien volgende het
genoegen moogen hebben, de respective municipaliteijten als zoodanig te mogen begroeten, hoe
natuurlijk is het dan niet daar hun het regt van een reprasentant te verkiesen en betwisbaar toekomt
dat zij gezamenlijk met de municipaliteijten diende voort te werken tot het heijl van het lieve vaderland
in het algemeen, en van ons district in ’t besonder tot welkens heijl en bevoordering zij zoo veel
hebben mede gewerkt. Ja wat meer is alleen gewerkt zonder hulp dan van maar slegts weijnige
municipaliteijte of regeeringe en wel met dat gevolg dat indien zij het niet ondernomen en voor gesel
hadden uit district moogelijk heeden nog zig in die selve chaos van verwaaring zoude bevonden
hebben, waar in het zoo lange is gewikkeld geweest dan behalven deese reedenen is er nog een die
na het insien van Uwe gecommitteerdens in deese alles moet voldoen en die bestaat hier in burgers is
het verkiesen van een reprasentant, is het delibereren en concludeeren over extra ordinaris
verkoomende, zoo wel algemeene als bisonder saaken het werk van een municipaliteijt of een
gecombineerde vergadering van municipaliteijten alleen en altoos geheel op zig zelve, of behoort het
verkiesen van een reprasentant, zoo als wij zoo even met een woord aanmerkte niet tot het geheele
volk, immers dat laaste kan niet wel onkent werden ten minste Uwe gecommitteerdens zijn het indien
volmaakt eens met geen in het, onder het derde point memorie van weldenkende burgers is ter neder
gesteld, dat het verkiesen van een reprasentant meede tot het volk behoort, en hier teegen kan niet in
aanmerking koomen veel min als een teegenwerping dienen dat zoo als bij het rapport gesegt word
wanneer in de respective municipaliteijten zoude werden rapport gedaan, van het verhandelde bij de
provisioneele reprasentanten van het volk van Holland, zulks zal geschieden met open deuren, dat
voorts de respective municipaliteijten, aan den stemgeregtige burgers en ingezetenen alle mogelijke
gelegenheijd zullen geeven, om zoodanige propositien NB ( mits schriftelijk ) te doen, als ten
algemeene nutte zullen vermeenen te kunnen stellen, ten eijnde daar op na rade te worden
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geresolveerd, want dit doet na het oordeel van Uwe gecommitteerdens niets, de weg van requetreren,
de weg om iets dat nuttig is voor te draagen, is selvs in voorgaande daagen nooit toegeslooten
geweest, en nog veel minder in deese daagen toegeslooten geworden, wel waarom zal aan de
respective municipaliteijten iets casie cov accordeeren ’t geen zij in haar bisonder bestuur niet kan of
vermagt te weijgeren, al verders moeten Uwe gecommitteerdens deese vergaadering onder het oog
brengen dat daar zij veronderstellen het een stelige waarheijd is dat de vergaadering van
weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten, niet op enkeld gedecreteerde, van
gedeputeerdens uit de respective municipaliteijt, hunne vergadering sluiten zullen, die zij met zoo veel
bedaardheijd aanvangen en met zoo veel cordaatheid voor geset hebben, het immers een geheele
verwaring veroorsaaken zal als in de municipaliteijten, en districks vergaadering van weldenkende
burgers in een ’t selve district van elkander verwijdert blijven, en wat behoeve Uwe gecommitteerdens
nog meer hier bij te voegen ter adstructie der noodsaaklijkheijd van een verbroedering daar deese
e
vergadering zig bij hun advis op den 24 October laastleeden uitgebragt op den memorie van de
e
weldenkende burgers den 10 dezer maand overgeven en wel speciaal bij hun tweede point directelijk
heeft gedeclareert, om over de duisterheden, in het derde point der overgeleverde memorie van
weldenkende burgers na hun insien voorkomende met een commissie uit hun dadelijk te confereren
daar het immers dan seeker was dat zoodra die duisterheden geeclarisseertwaaren de intentie was,
om als dan met hun te vereenigen, en de gecommitteerdens die namens deese vergadering op den
voorn: 24e October in de vergadering der respective municipaliteijten geweest zijn, hebben even
daarom ’t regt geinsteert, dat de commissie over welker rapport wij nu adviseere die eenige pointen
met de commissie uit de weldenkende burgers behandelen moest die nodig elucidatie vraagen zoude,
hoe seer dat sulks ook maar temponair geaccordeert, en zeer flaauw uitgevoert geworden is, alle
deese consideratie, aan deese vergaadering voor gedraagen hebbende zulks als nu
gecommitteerdens over gaan om te dienen van advis, hoedanig zij vermeenen dat van weegens
deese municipaliteijt, in de vergadering, op aanstaande Zaterdag der respective municipaliteijten te
houden, soude dienen te werden geadviseert en voor hunne stem uitgebragt te worden. De
municipaliteijten van Hellevoetsluijs geexamineert hebbende het rapport door den burgers daar toe
benoemt uitgebragt in de vergaadering van de gecommitteerdens uit de respective municipaliteijten
van den lande van Voorne en Putten, op de memorie van de weldenkende burgers van denselven
lande en na daar over gehoort te hebben de consideratien en advis van de gecommitteerdens daar
toe bij resolutie deezer municipaliteijt van den 16e laastleeden versogt en gequalificeert hebben goed
gevonden hunne gecommitteerdens welk de vergadering der respective municipaliteijten van
boovengemelde lande zullen bijwoonen te gelasten naamens, deese municipaliteijt te declareren dat
betreffende het 1ste point van ’t uitgebragte rapport namentlijk de restitutie van een somma van f. 44515-0 door de vergadering van weldenkende burgers uitgeschooten de municipaliteijt zig daar meede is
conformeerende, en speciaal dat, zulks bij wijse van vooruitschot, geschieden zal als meede dat zulks
zal werden geschikt na rato der zielen in elke plaats of district wordende gevonden conform de laast
gedaane telling,dan hier in concurveert de municipaliteijt hun aangaande, alleen in zoo verre als men
eijgentlijk zeggen kan, dat ingezetenen zijn, die wesentlijk tot deese plaats behooren, want daar op
Hellevoetsluijs een aantal werklieden zijn, die maar toevallig en zoo lang er werk op de werff van de
marine is aldaar zijn, blijvende ( evenwel bij de laast algemeene telling, om dat zij ergens diende
opgenoomen te worden alhier zijn opgeschreven ) kunnen die na het oordeel der municipaliteijt niet
onder de ingezetenen gerangschikt worden, waarom ook als ristineerende dat zulks bij de vergadering
der respective municipaliteijten alsoo zal werde geaggeert deese municipaliteijt de algemeene lijst
heeft doen resideren en daar na bevonden dat in plaats van 1200 zielen opgegeeven in de laast
gedaane telling en niet meer dan 1106 zielen zig in Hellevoetsluijs als daar toe wesentlijk behoorende
gevonden worden en welk laast aantal in computatie conform het rapport zeer geerne brengen wil.
Dat wat nu aangaat het tweede point van t gemelde rapport namentlijk het vinden der kosten van een
provisioneele reprasentant ter vergaadering van Holland, daar op zal deese municipaliteijt van hun
advis dienen, en met na de overweegingen het 3e point, aangaande nu het derde point, nopens de
organisatie van een district vergadering, de municipaliteijt van Hellevoetsluijs decificeert zeer van het
uitgebragte rapport, en meent wel degelijk dat in plaats van de weldenkende burgers of districts
vergadering te bedanken, voor derselve blijk van vaderlands liefde in derselve werksaamheeden te
vervangen deselve behoorden te werden versogt, om neevens de municipaliteijten hunne
werksaamheeden te continueeren, en met deselve de concert te gaan, om te saamen alles te doen
wat tot wesentlijk nut van ’t algemeen, in dit district in ’t bisonder noodig en dienstig zal bevonden
werden te behooren in deese municipaliteijt grond zig daar op, dat het verliesen van een reprasentant
( alschoon dat tot bespoediging eener provisioneele reprasentatie bereijds door de municipaliteijten
een deputatie voor vier weeken is daar gesteld ) zoo wel behoort aan ’t stemgeregtigt volk als aan de
municipaliteijten zelvs, en begrijpt dat dit point te meer in aanmerking komt, in dit district van Voorne
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en Putten, na gelang de zoo weijnige zijn, die zig met de jegenswoordige constitutie vereeningen, en
het is om deese en andere redenen dat deese municipaliteijt na rijpe deliberaratie adviseert, dat bij de
vergadering der respective municipaliteijten diende te werden gedrcredeert. En zal weesen een
algemeen districts vergaadering s’lands van Voorne en Putten bestaande in gedeputeerden uit of
naamens de respective municipaliteijten aldaar geconbineert met de leeden of gecommitteerdens uit
deselve van de subvisteerende districts vergaadering uit de weldenkende burgers van denselven
lande, en dat in die vergadering zal worden gedelibereert en geresolveert, soo wel over zoodanige
zaken als men betrokkelijk het huijshoudelijke de geconbineerde vergadering onderling niettig zal
oordeelen, als over de zaaken relatier s’lands bestuur, en de reprasentatie bij Holland.
Dat van dit gedecreteerde aanstonds behoorde kennisse gegeven te worden, aan de vergadering van
weldenkende burgers met versoek, om zoo als de vergaadering der municipaliteijten een commissie te
benoemen, om deese vereeninging op een geregelde voet ter uitvoer te brengen, de wetten te
regulen, en andere arrangementen daar te stellen als noodig zijn zal.
Dat deese municipaliteijt begrijpt dat na het bovenstaande is de decreteert, de vinding van de kosten
seer wel kan werden bepaalt conform het hier bevorens gemelde 2e point van het rapport namentlijk
zoodanig als bij het eerste point, is opgegeven en onder die restrictie als deese municipaliteijt, op het
gemelde eerste point ten hunnen relatie gemaakt heeft.
Dat wat nu het overige van het derde point is aangaande municipaliteijt van Hellevoetsluijs van
oordeel is, dat zoodra als het voorige bij deese vergadering, is aangenoomen, de commissie welke
met het maaken van wetten, voor de vergaadering der municipaliteijten is gechangeerd, en welke
denkelijk anders heeden deswegens rapport uitbrengen zal, diende te werden versogt met het selve te
supereedeeren, en dat zij tevens wierde gequalificeert om op nieuw met een commissie uit de
weldenkende burgers te confereren waar toe hier bevoorens is geadviseert, om de wetten voor de (
zulks gedecreteert werdende ) nu verbioederde district vergaadering verder te concipieeren hun het
rapport ter hand te stellen, ten eijnde daar uit het noodige advis voor de stemming als andersints te
kunnen beraadslaagen, speciaal om hunne gedagten te suppediteren hoedanig de stemming der
weldenkende burgers, of districts vergadering weesen zal, en eijndelijk van alles ter deezer
vergaadering te dienen van consideratie en advis conforneerende de municipaliteijt zijg wijders met
het uitgebragte rapport, ten relatie van de vinding der gemaakte onkosten door de vergaderingen der
respective municipaliteijten. Voorts dat de municipaliteijt van Hellevoetsluijs hoe seer het tenporair
geaccordeerde en bij het rapport naar met een woord uitgebragte advis, op het vierde point, nopens ’t
versoek hunner gecommitteerdens ten relatie van ’t derde point der memorie van weldenkende
burgers, daar in egter berusten sal.
En eijndelijk ten relatie van het 5e point namentlijk hoe zig te gedraagen omtrent die districten welke
tot nog toe nalatig zijn in het participeren van de vergaadering der respective municipaliteijten, is de
municipaliteijt van Hellevoetsluijs zulks volkoomen eens, met het uitgebragte rapport en confonmeert
zig ook dadelijk met het daar in geadviseerde
Na dus op alle pointen, in het opgemelde rapport voorkoomende welke niet directelijk op de laast
voorgaande vergaadering der municipaliteijten zijn geconcludeert geworden te hebben geadviseert en
hunne gedagten deswegens te hebben gesegt, vind dese municipaliteijt zig verpligt om, indien men bij
meerderheijd, mogt besluiten, om het uitgebragte rapport ten relatie namentlijk van het derde point,
soo als dat is leggende te concludeeren zijner voor als dan declareert, daar in niet alleen, niet te
zullen berusten maar indien gevalle jeegens het selve expresselijk protesteert, met last aan hunne
gecommitteerdens om daadelijk de vergaadering der municipaliteijten te verlaaten, na dat zij naamens
deese municipaliteijt, zullen hebben gedeclareed niet verder of anders in het betaalen concurreren als
tot dien dag als waar toe hun gecommitteerdens op de laast gehoudene vergadering den 14 e
November hebben geconcusreerd namentlijk voor vier weeken en mitsdien wijders voor rekening van
die geene overlaatende, welke oorsaak zoude zijn, dat in deese zoo veel verwarringen zoude kunnen
ontstaan Uwe gecommitteerdens refererene zig egter aan het beeter oordeel, deeser vergadering.
Actum Hellevoetsluijs den 26e November 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond en
was getekend ) P.A.Steenwiujk Gallas en D. Rolandus.
Waar over gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan na dat de gecommitteerdens voor hunne
gedaane moeijtens en uitgebragt rapport, waaren bedankt met het selve volkomen genoegen te
neemen, en te converteren in een resolutie soo als het selve geconverteert werd bij deese, en dat
sulks aanstaande Zaterdag voor het advis, deezer municipaliteijt, ter vergaadering van de respective
municipaliteijten sal uitgebragt werden, sijnde ten dien eijnde na gedaane omvraag daar toe benoemt,
soo als benoemt werde bij deezen, de burgers Steenwijk Gallas, van Putten en de Klerk met expresse
last van sig aan ’t voorschreve advis nu in eene resolutie geconverteert stiptelijk, te gedraagen, en niet
anders dan na de verbroedering der municipaliteijten, en weldenkende burgers sal sijn daargestelt, in
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eenige verdere onderhandelinge te moogen koomen, of eenige meerdere deliberatien bij te woonen,
dan, met sodanige municipaliteijte als sig met deese vergadering mogte conformeeren.
Den schout communiceert een missive van den burger Hartenroth van den twintigsten laast leeden, in
antwoord van een versoek door hen schout gedaane om ter vergadering van de provisioneele
reprasentanten te insteeren, dat de benoodigde fournetures voor de Fransche troupes besorgt
wierden ten eijnde deese plaatse en ingesetenen, van de steeds min en meer voortdurende
inquartiering werden bevrijdt, welke antwoord behelst dat de voorschreeve voordragt is gesteld in
handen van het committe militair, om daar op ten spoedigste te voorsien welke missive is
aangenomen voor notificatie.
Wijders communiceert den schout de hier na volgende missivens, aanschrijvinge en decreten.
Een missive van de provisioneele reprasentanten met het getal exemplaaren der publicatie van den
dertigsten October laastleeden, tot het tegengaan in het vervaardiigen, drukken, en en verkoopen, van
het valsche couleuren gedrukt catoerer.
Bij het bovenstaande was ingesloten eene aanschrijvinge van den sesden, deezer houdende om de
klagten welke, jeegens de Fransche troupen komen mogte te brengen ter kennis van den Fransche
generaal van ’t district onder welke de Fransche troupes behooren.
Een aanschrijving van ’t committe van finantie van den twaalvden deeze, houdende versoek om
opgaave welke gestigten ad pios usus hebben doen blijken van derselver onvermogen om in de
geforceerde negotiatie te participeeren, en wijders soo als daar bij verder werde gevraagt. Is na
deliberatie goedgevonden te reschribeeren in deeze volgende maniere.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van finantie en Holland.
Burgers.
Ingevolge van UL: aanschrijvinge van den twaalfden bij ons ontvangen den neegentienden November
is dienende dat binnen onse jurisdictie geene fondsen ad pios usus, sig bevindende sijn, dat allen
alhier sijn een diaconie armen, en soo genaamd grooten, of buiten armen, welke aremen cassa, wij
vermeenen dat niet vallen in de termen van de publicatie der geforceerde geld negotiatie, en dan aan
ons geene gronden, waarom sij exemptie moesten genieten, tot hier toe, opgegeeven hebben, dat
eijndelijk buiten het lootsmans en voermans gilde, confrerien onder ons ressort gevonden werden.
Vertrouwende hier meede aan Uwe intentien voldaan te hebben soo noeme wij ons na toewensing
van heijl en broederschap.
Uwe meede burgers. De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs. In naam van dezelve (
getekent ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 26e November 1795.
Een missive van de weduwe Jan Kraamers met kennisgeeving, dat sij met genoegen had vernoomen
dat het de municipaliteijt aangenoomen sijn soude dat sij met de leeden der burger sociteijt een
arrangement trof, om dezelve ten haare huise wederom te doen vergaaderen, dat sij wel daar meede,
in onderhandeling was geweest, maar tot heeden, met dezelve niet had kunnen overeen koomen,
versoekende als nu haare saak ter harte te neemen. Waar over gedelibereert sijnde, is goedgevonden
die minste provisioneel aan te neemen voor notificatie, dog niet te min den president der burger
sociteijt te exhorteeren, tot een finale, en spoedige afkomst deezer saak, en is den burger Fouache
versogt van deese resolutie aan den opgemelde preesident kennis te geeven, ’t welk denzelven
aangenoomen heeft.
Een missive van den agtienden deezer van wel gemelde reprasentanten, sendende het gewoonen
aantal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert tot alteratie van het eerste articul der
ordonantie op de paarden !.
Twee missivens beijde van den negentienden deezer, in een geslooten, als een met gewoone getal
exemplaaren jeegens oproer en muitsugt. En een met dito exemplaaren jeegens het verkoopen van
tarwe, en rogge op levering, en uitvoor van booter.
Een decreet van den agtienden deezer ( welke was ingeslooten en bovenstaande missive van
dienzelffen datum ) van het committe van finantie, houdende eenige orders ontrent het rondsenden,
weeder ophaalen, en het daar van lijste formeeren der billietten, of declaratoiren van den tweede
termijn der geforceerde geld negotiatie ! en om daar aan te voldoen, is geresolveert eene commissie
te benoemen, bestaande in de burgers, Rolandus, Wessels, en van Putten, welke daar toe
gequalificeert werden bij deese, om te doen het geene bij boven gemelde decreet werd gerequreerd.
En waar toe aan hun het selve, beneevens de bereijds opgemaakte lijsten, der billietten soo wel van
den eersten, als tweede termijn benevens die billietten selve sal werden ter hand gestelt.
Wijders heeft den schout voorgedragen, dat aan de leeden deezer vergaadering een exemplaar der
door de reprasentanten gesonden werdende publicatien en sullen werden afgegeven, om door
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dezelve rond gesonden. En bij het jongste lid bewaart te werden, alles ter betere overtures, en om de
uijtgebreijde leesing door de prarinieeren, het welke alsoo geconeladeert sijnde, is daar meede met de
op heeden gecommuniceerde publicatie, een begin gemaakt.
Eijndelijk brengt den schout in deliberatie, of het niet noodsaakelijk sijn soude, om bij den ordennans
klaowaaker, welke door ouderdom en siekte dikwels buiten staat is, een extra ordinaris klapwaaker
aan te stellen voor deezen winter op welke voordragt is goedgevonden, ter meerdere toesigt jeegens
brand en ongelukken, het selve werden op aanstaande Dinsdag den vierden December sijnde de
secretaris versogt, ten dien eijnde een publicatie te concipieeren, en daar na in gereijdheijd te
brengen, om Zondag van den ban te publiceeren, en wijders te affigeeren als gewoonlijk.
Vergadering gehouden op den neegen en twintigsten November 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden.
De burgers Steenwijk Gallas, van Putten, en de Klerk, doen ter vergaadering mondeling rapport dat sij
ingevolgen de hun opgedragen last bij resolutie van den ses en twintigsten deezer, sig op gisteren
hebben begeeven na de vergaadering der respective municipaliteijten van den lande van Voorne en
Putten, gehouden te Zwartewaall, en dat na de vergadering met het opneemen der presente geopend
was, en na voorleesing en resumptien der notulen, op versoek van den president de advisen over het
rapport breeder in de resolutie deezer vergadering van den ses en twintigsten deezer omschreven
waaren uitgebragt bij meerderheijt van elv jeegens vier stemmen conform het rapport soo als dat
leggende was, is geconcludeert, dat sij dus daar na, dat de opening der zielen geschied was
ingevolge hunne bepaalde last, de vergadering hadde verlaaten, en dat neevens hun meede
opgestaan waaren de gecommitteerdens van Geervliet, Hekelingen en Zwartewaal welke sig met het
advis van Hellevoetsluijs hadde geconformeert dat sij eenige tijd daar na wederom sijn binnen versogt,
en hun door den president is gecommuniceert een contra protest, en reserve van contra demarche
met versoek dit aan hunne committenten te willen communiceeren, vrij latende het antwoord ter
deezer tavel bij de eerste vergaadering te brengen etc: Dat sij gecommitteerdens met de minderheijd
om over dat berigt met elkander te spreken waaren buiten gestaan, en na deswegens unaniem te
hebben geresolveert, het volgende antwoord, aan de gecommitteerdens der meerderheijt gegeeven
hebben, dat sij hoe seer ook ongehouden, egter om de broederschap te bevordere, aaname het aan
hun gecommitteerdens te brengen ter kennis van hunne committerden, en binnen agt dagen daar van
rapport te doen, mits schriftelijk, copie van het antwoord gegeven werd, en alle deese vergadering
bleef in statu quo, dat sij wederom sijn buiten gestaan aan hun insulstertie hadden gesegt, dat er
geene redenen na de gedagten der vergaadering waaren om de deliberatie van de voorgenome
saaken uit te stellen, aan hun gecommitteerdens over latende dezelve al of niet bij te woonen, en dat
de raden dog der vergaadering bij ’t eijndige deezer soude worden bepaald, sij gecommitteerdens met
de minderheijt, volgens hunne afspraak, daar al wederom copie van versogte ’t welke aan leijding tot
eene mondeling nadere conferentie waar bij de meerderheijt toestond het afgeeven van copie gaaven
van hun uitgebragt advis, dog Uwe gecommitteerdens daar toe ongelast, naame alleenlijk kan het
goedvinden deezer vergaadering daarop te verstaan, na ’t welke deeze vergaadering daar op te
verstaan, na de minderheijt der gecommitteerdens van de meerderheijd, was bepaalt om jegens
aanstaande Woensdag wederom te vergaaderen te Zwartewaal, ten eijnde te delibereren en
resolveeren wat nu is deze dient gedaan te werden, op welke voorschreeve gerapporteerde
gedelibereert sijnde, is, in aanmerking van het allezints uit de municipaliteijten, en de last aan de
gecommitteerdens gegeeven, na dat dezelve voorgedaan moeijtens bedankt waaren, hun gedrag
volkomen geapprobeert en gelaadeert, en wijders diezelve commissie versogt en gequalificeert bij
deese, om zulk op aanstaande Woensdag wederom na Zwartewaal te begeeven, de vergaadering der
minderheijt aldaar bij te woonen en met dezelve te resolveeren, als het noodig en nuttig in deeze sal
bevonden werden te behooren egter den geest van deeze vergaadering onder het oog houdende en
laastelijk is goedgevonden copie van het advis, deezer vergaadering aan de meerderheijt der
municipaliteijten af te geeven, mits sij ook de versogte copien door den minderheijt, aan dezelven
destribueeren.
Dan schout communiceert een missive van het committe der uitgeweekenen, van den ses en
twintigsten laastleeden, meldende dat daar het, hun genoegsaam blijkt dat Jannetie Lems, huisvrouw
e
van Bastiaan van Gogh, compleet is vallende in de termen van het decreet van den 24 September
laastleeden, sij vermaanen, dat het selve decreet in alle opsigte ook werken, welke missive aan hem
schout, door de gemelde Jannetie Lems op heeden ter hand gestelt was geworden, met versoek, om
een spoedige afkomst, dat hij schout haar had geclacideert, van de demarches deezer vergadering
deswegens gedaan, en het alleen was wagtende na het antwoord van de committes van algemeen
welsijn, en van finantie.. Waarop gedelibereert en in consideratie dat die verwagte reschriltie soo
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lange was egter blijvende, is goedgevonden aan de twee committes, te schrijven, de missive hier na
geinsereert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de committes van algemeen welzijn en finantie van Holland en den Hage.
Burgers !
Wij zijn bij deese versoekende, uit hoofde, wij van dag tot dag door de burgeresse Jannetie Lems en
Catharina van Gogh, werde geadieert, tot het bepaalen, en daadlijk afgeeven der penningen voor hun
onderhoud, gelijk wij meede, op heeden, een exherterende missive van het committe van
noodlijdende daar toe ontvangen, dat UL: van die goedheijd gelieve te zijn, om zoo spoedig moogelijk
onse missive van den 27e November, aan UL: afgesonden te beantwoorden, ten eijnde wij instaat
gesteld zijn mooge, om aan de herhaalde versoeken der bovengemelde burgeresse te kunnen
voldoen. Waar meede wij na U in de bescherminge godes aanbevoolen te hebben en na toewensing
van heijl en broederschap ons met eerbied noeme.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
e
Hellevoetsluijs den 29 November 1795 ’t eerste jaar der Bataafsche vrijheijd ( getekend ) In naam van
dezelve . P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Laastelijk communiceert den schout een missive van de provisioneele reprasentanten, van dato den
vier en twintigsten deezer, sendende het gewone getal exemplaaren van de publicatie bij de staten
generaal den voorige dag gearresteert, teegen den invoer van Engelsche koussen.
En was in bovengemelde ingeslooten een aan schrijvinge van welgemelde reprasentanten van dato
den drie en twintigsten deezer, ten relatie van de burger krijgsraaden met bij gevoegden last, om daar
aan de noodige publiciteijt te geeven, ten welke eijnde den secretaris, is versogt bij de naaste
vergaadering, een concept publicatie te produceeren.
Aldus gedaan en gearresteert binnen Hellevoetsluijs, en sijn alle de voorgaande resolutien van den
agt en twintigsten September 1795 tot en met den negen en twintigsten November ingesloten,
geresumeert en gearresteert, ter oirconde daar van deeze bij de municipaliteijt van Hellevoetsluijs
ondertekend, op den vierden December 1795. P.A.Steenwijk Gallas, Rolandus, Wessels, van Putten,
Jonas, Bruch, Klerk, Fouache.
Vergadering gehouden op den vierden December 1795, het eerste jaar den Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
De notulen der voorgaande vergaderingen soo als daar bij is blijkende sijn geresumeert en
gearresteert, mitsgaaders ondertekend geworden.
De burgers Steenwijk Gallas, van Putten, en de Klerk doen het hier navolgende rapport der gehouden
vergaadering te Zwartewaal, bij form van extract der notulen, als ’t volgt.
Vergaadering der gecommitteerdens uijt de municipaliteijten van Hellevoetsluijs, Geervliet, Zuidland,
Heekelingen, en Zwartewaal, gehouden binnen Zwartewaal den tweede December 1795 het eerste
jaar der Bataafsche vrijheijd.
Uijt de opgaave der leeden is gebleeken dat ter deezer vergadering gecommittert waaren, weegens
Hellevoetsluijs de burgers Steenwijk Gallas, J. van Putten, en P de Klerk.
Geervliet de burgers Hendrik Hoogendijk, Hogendijk Roosendaal, en Arij Hoogendijk.
Zuidland, de burger Jan van Roosenberg.
Hekelingen, de burgers Leendert Sanderse Bakker, en R. de Raad.
Zwartewaal, de burgers Jan Bakker, Adrianus Buurman, en Jan Blind.
De gecommitteerdens van Hellevoetsluijs draagen voor, dat door bovengemelde municipaliteijten sig
op gepasseerde Saterdag den agt en twintigsten November laastleeden immers voor soo veel de vier
opgemelde municipaliteijten aangaat daar die van Zuidland als doch absent geweest sijnde, sig nu bij
de minderheijt voegt van de vergaadering der gecommitteerdens uit de respective municipaliteijten
van de lande van Voorne en Putten conforn de last van hunne principale, sig hebben geabsenteert,
door dien de meerderheijt dat laast gemelde vergadering heeft kunnen goedvinden niet jegenstaande
het voorloopig protest en daadelijk des adveu der gecommitteerdens uit vier boven gemelde memorie
van weldenkende burgers van den voornoemde lande soo al, dat rapport leggende is te concladen, en
daar door geheel de weg tragt toe te sluijten, voor de weldenkende burgers, om met de
municipaliteijten te verbroederen, en gesamentlijk met hun te werken ’t gaat voor ’t vaaderland in ’t
algemeen, noodig en dienstig bevonden zal werden te behooren, dat om nu het beste onderling te
beraamen dese vergadering tans was te saamen gekomen, maar het egter alvoorens eenige
deliberatie tans aan te vangen noodig was, dat deezer vergadering sig organisserde.
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En een president en secretaris verkoosen dragende ten dien eijnde voor het proses den burger H.
Hoogendijk, en tot secretaris den burger J.van Roosenberg.
Op welke voordragt en gecommuniceerde gedelibereert sijnde, is goedgevonden alvoorens deese
vergaadering te beginnen een preesident en secretaris te verkiesen, en is daar toe op voordragt van
de gecommitteerdens van Geervliet verkoosen, tot preesident den burger Hoogerdijk Roosendaal, en
tot secretaris den burger Steenwijk Gallas, welke burgers dien post op zich genoomen hebbende
deeze vergaadering dus georganiseert hunne deliberatie aan gevangen heeft.
Den president versoekt aan de gecommitteerdens van Hellevoetsluijs, om hun advis uitgebragt in de
hier vooren gemelde vergaadering der respective municipaliteijten van den lande van Voorne en
Putten, op de agt en twintigsten November laast leeden en waar bij sig als doen Geervliet, Hekelingen
en Zwartewaal, gevoegt hebben, nu in dese vergadering voor te leesen, en dat Zuidland absent
geweest was, ’t welke door denzelve is verrigt geworden.
Alle de gecommitteerdens verklaaren unaniem voor soo verre het eeniglijk converneert sig nu, nog
naader met het selve advis te vereenigen, en daar bij te blijven persisteeren, leesende aan
gedeputeerde van Zuidland, voor, het hier navolgende declarateijt.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van Zuijdland, gehoort hebbende het gedrag van de meerderheijt der
municipaliteijten in tegenstelling van de van Hellevoetsluijs,Geervliet, Zwartewaal en Heekelingen, en
daar over gedelibereert hebbende conformeeren sig volkoomen met het advis en protest der laast
gemelde municipaliteijten en de laat gehoudende municipaliteijts vergaadering gegeeven en gedaan,
en voegen sigh derhalven bij Hellevoetsluijs, Geervliet, Zwartewaal en Hekelingen en verklaaren dat
alles te sullen goed keuren wat bovengemelde municipaliteijten tot handhaving van de
onvervreemdbaare regthen van den mensch, en burger zullen meenen te behooren gedaan en
Zuijdland, in onse nunicipaliteijts vergaadering den 1ste December 1795 H:E:J:D:B:V. ( onderstond en
was getekend ) P. Bijlaard, A. Tuijnzaad, H. Vlielander, Isack van Rij en mij present secretaris J. V.
Rosenbergh.
Den president doet voorts nog een nader rapport van ’t geene na het voorgeleesene advis, in de
vergaadering der respective municipaliteijten voor gevallen was, dat de dissentceerende
municipaliteijten op versoek van den proses buiten de vergaadering gestaan waaren en wederom
binnen versogt sijnde, hem gegeven was, dit navolgende antwoord.
Dat geresolveert was het gedaane declaratoir door de gedeputeerdens van Hellevoetsluijs, Geervliet,
Heekelingen en Zwartewaal aan te neemen voor notificatie, daar teegen als meede tegen de gedaane
pas van die gedeputeerde te protesteren, en dat de vergaadering aan zigh reserveert, zoodanige
contracdemarche te doen als zo noodig zullen oordeelen dit aan de gedeputeerden te
communiceeren, en hun teevens te versoeken van deese resolutien kennis te geeven aan hunne
principaalen laatende aan hun de facalteijt om in de volgende vergadering van gedeputeerden van de
municipaliteijten, aan deeze tavel, de resolutie door hunne principaalen hier inne te neemen te
brengen, en dus dezelfde bij te wonen, dat intusschen de posten van vici preses, en secretaris, door
de gedaane declaratoiren van de burgers Hoogendijk Roosendaal en Steenwijk Gallas, vakant,
provisioneel onvervuld sullen blijven.
Waar op die gecommitteerdens buiten gestaan, waarom, en met elkanderen over een kwaamen om
aan de meerderheijt der gecommitteerdens, wederom te repliceeren dit navolgende.
De gecommitteerdens uit de municipaliteijten van Hellevoetsluijs, Geervlier, Heekelingen, en
Zwartewaal, hoe seer uit hoofde van de bepalingen hunner committeerten, anders ongehouden, egte
om de broederschap te bevorderen, neemen aan om het antwoord hun gegeven, op heeden door den
president dezer vergaaderring mits dat hun ider werd gesuppediteert schtriftelijk copie van het
gemelde antwoord, en dat alles deeze vergaadering consernerende blijven in statu quo te brengen ter
kenniss hunner pricipaalen en nemen wijders aan daar van heeden en agt dagen het geresolveerde te
brengen ter kennisse van deeze vergaadering.
Dat sij daarop weder door den preses versogt sijn geworden, om buiten te staan, intusschen tijd met
de anderen beraadslaagde om te blijven persisteeren, bij hun antwoord, en van de meerderheijt
weezen mogt, ’t geen bij hem geconcludeert sijnde, is daar na de gecommitteerdens des minderheijt
wederom versogt binnen te staan, en heeft den president hun gesegt dat de vergadering het gegeven
antwoord van den dissentieerende gedeputeerdenr aanneemt voor notificatie, doch dat de
vergaadering geene voldoende redenen sijn voorgekoomen om de deliberatien over de voorgenomen
zaaken uit te stellen, laaten de aangemelde gedeputeerdens, de frijheijd de deliberatie al of niet bij te
woonen en dat bij het scheijde der vergaadering de tijd en plaats der volgende vergadering zal worden
bepaald.
Waar op den burger Steenwijk Gallas gepertiteert heeft bij het antwoord bereijds gegeven, en te gelijk
uit naam der ander gecommitteerdens der minderheijt, vraagt copie der antwoorden der meerderheijt ’t
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geen door hem is geaccordeert, mits die van Hellevoetsluijs overgegeeven copie, van hun advis, de
gecommitteerdens van die plaats daar toe ongelast konde in dat versoek niet treeden, maar ( ? ) aan
sulks te brengen ter kennisse van hunne principaalen en bij denzelve ’t geeven van copie
geaccordeert werdende die op de toen volgende Maandag in handen van den president der
vargaadering der meerderheijt, te besorgen ’t welke ook geschied sijnde is in deeze vergaadering het
extract uit de resolutie ( van de sig noemende ) districkst vergaadering uit den lande van Voorne en
Putten continerende de hier bevoorens geinseveerde antwoorden, geproduceert gewerden.
Den president in deliberatie gebragt hebbende hoedaanig deeze vergaadering nu verder handelen
soude is daar op na gedaane omvraag met unanieme stemmen geresolveert. Om in consideratie dat
de meerderheijt van de gecommitteerdens uit den lande van Voorne en Putten, op den meergemelde
agt en twintigsten November laastleeden hebben kunnen goedvinden ( niet jeegenstaande het
voorlopig protest en daadelijk des adveu der gecommitteerdens uit vier bovengemelde plaatse ) om
conform het uit gebragte rapport op de memorie van weldenkende burgers van den voornoemde
lande, soo als dat rapport leggende is te concluderen. En daar door geheel de weg tragte tot te
sluijten voor de weldenkende burgers om met de municipaliteijten te verbroederen en gesamentlijk
met hun te wenken ’t gunt voor ’t vaaderland in ’t algemeen noodig en dienstig sal bevonden werden
te behooren, en bovendien sijn door gegaan om niet jegenstaande het gevraagde dat alles soude
blijven, in stato quo immers soo als de informatie luiden hunne vergadering ( quasie ) te orgaiseren de
wetten te arresteeren, en daar door alles uit desselvs geheel gebragt hebben, waarom er geen uitsigt
meer is om sig nu wederom te vereeningen als na van de sijde deezer vergaadering ook voor te gaan
of wet de weldenkende burgers uit de lande van Voorne en Putten te vereeningen hun bij missive uit
te noodigen jegens aanstaande Saterdag den vijfden deezer neevens deeze vergaadering te
compareren te Zwartewaall aan te hooren de opening die hun als dan sal gegeven worden, en met
deeze vergadering te verbroederen, en te beraadslagen, dat geene wat tot wesentlijke heijl van het
lieve vaderland in het algemeen, en dit bisonder districkt nodig en dienstig sal bevonden werden, te
behooren, dat daar toe aan de respective plaatsen waar weldenkende burgers sig bevonden,
evicaloire missivens sullen afgesonden worden, sijnde het geproduceerde concept, daar toe
geapprobeert, en het welk was luidende als ’t volgt.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De gecommitteerdens uit de municipaliteijten van Hellevoetsluijs, Geervliet, Zuidland, Hekelingen en
Zwartewaal.
Aan de weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten fe………
Meede burgers.
Daar de bovengemelde municipaliteijten ontrent de organisatie der districtst vergadering van de
meerderheijt en soo verre differeerde, dat zij lieden op laast gehoudene vergadering den agt en
twintigsten November jongstleeden te Zwartewaal gehouden, hem uit gemelde vergadering hebben
geabsenteert hebben sij noodig georrdeelt, een extra ordinaire vergadering van weldenkende burgers
te versoeken binnen Zwartewaal, op aanstaande Zaterdag den vijfden deezer des voor den middags
ten tien uuren, zoo om deselve vergadering van alles opening te geeven als om met dezelve dat
geene te beraamen ’t gunt tot algemeen welsijn van ons lieve vaaderland en van dit besonder
districkt, geoordeeld sal worden te behooren.
Wij vertrouwen dat UZ: op deese onse uitnoodiging en Uwen burgertrouw, zich aldaar present zullen
laaten vinden en noeme ons na toewensing van heijl en aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De gecommitteerdens uit opgemelde municipaliteijten.
En uit derselver naan. ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Zwartewaal den 2e December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
De gecommitteerdens van Geervliet, Zuidland, Heelelingen en Zwartewaal aangenoomen hebbende
om de weldenkende burgers van hunne respective plaatsen, ter preadverteren, van de beraamde
vergadering, en het eijnde waar toe is sulks hun overgelaten en dien volgende is aan de weldenkende
burgers van Vierpolders, Oostvoorn, Rugge, Rockaingie, Nieuwenhoorn, Oudenhoorn, Heenvliet, en
Hellevoetsluijs staande vergaadering de gearresteerde missivens geschreeven, om vervolgens
directelijk aan hun afgesonden te werden.
De gecommitteerdens van Hellevoetsluijs in aankmerking deezer vergaadering hoe sal werden
gehandelt, ende wijse om met de weldenkende burgers de vergadering te organiseeren, hoedanig te
handelen met het formeeren van de wetten, en de order der stemming of sulks niet diende, door een
weedersijdse commissie geconsipieert te werden, of ook hoedanig men zulks andersints regulen,
soude, is daarop goedgevonden na dat den president pro alabel van de vergadering had
voorgeleesen een consept van wetten ten eijnde sij hunne gedagten konde recolleeren, om
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desweegens bij de naaste vergadering aanstaande Saterdag naader te deliberaaren en resolveeren,
als noodig en dienstig bevonden sal werden te behooren.
De president scheijd deeze vergaadering tot aanstaande Zaterdag den vijfden deezer ter selve tijd, en
plaats.
Op welke voorschreve rapport gedelibereert sijnde, is goedgevonden het verrigte der
gecommitteerdens te approbeeren, en dezelve voor hunne gedaane moeijtens te bedanken, soo als
gschied bij deeze, en is wijders benoemt om de vergadering hier boven gemelt bij te woonen, en te
helpen resolveeren, en concladeeren als noodig weesen sal, de burgers Steenwijk Gallas, Wessels,
en de Klerk, soo als dezelve daar toe benoemt en gequalificeert werde bij en door deese.
Ingevolge voorgaande resolutie, en daar op gevolgd advertentie is op heeden bij inschrijving publicq
besteedt geworden, het rond gaan met de klap, als extra ordinair nagtwaaker, en is om dat twee
persoonen voor dezelve prijs ingeschreven hadden daar over geloot, en bij het lot gevallen op Joris
van der Beeck, weekelijks van f. 2-2-0 en heeft denzelven staande vergaadering den gewoone eed, in
handen van den schout afgelegd.
Den secretaris produceert in gevolge laast voorige resolutie een geconsipieerde publicatie ten op sigte
van burger krijgsraaden, op den voet, als in ander plaatsen gebruikelijk is gemaakt, van de volgende
inhoud.
Den schout communiceert een extract uit den decreeten van het committe van algemeen welsijn van
denselven en twintigsten November laast leeden, waar bij aan de bugeresse Janneti Lems
s’weekelijks werd toegelegt f. 4 guldens, en aan Catharina van Gogh f. 3 guldens, is daar op
goedgevonden wat die betaaling van heeden af, een aanvang te maaken, en hier van aan de
burgeresse Jannetie Lems kennis te geeven, dog om dat bij het bovengemelde decreet, niet is
voldaan, aan het geene door deeze vergaadering bij hunne missive van den seventiende November is
gevraagt, soo is goedgevonden andermaal eene missive af te senden, en welke was van deesen
volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de committes van algemeen welsijn, en van finantie, in den Hage.
Burgers.
Bij ons is wel ontvangen U lieder decreet, waar bij aan de burgeresse Jannetie Lems provisioneel,
werd toegelegt vier guldens, en Catharina van Gogh drie guldens, s’weekelijks, ’t welke wij aan haar
hebben doen communiceeren, dan, daarbij het opgenoemde decreet nietwas is gemeld, van het
versoek door ons bij onse verrigte missive van den seeventienden November laastleeden gedaan,
namentlijk of wij volstaan konde met het daar bij opgegeeven generaal declaratoir, en of het
genoegsaam is, als de burgeresse Catharina van Gogh, de attestatie order eed, daar bij passeert, om
een eijsch van schae vergoeding te institueeren, en laastelijk welke wij in orginale, bij onse missive
van den dertigste October hebben overgelegt, soo vinden wij ons verpligt Uwe gewigtige occupatien
voor een ogenblik nog te moeten interrumpeeren, met eerbiedig vervoek dat U lieder door derselver te
neemen decreet op dat laaste gedeelte van onse vooren gemelde missive van den seventienden
November en te rug sending der origenele stukken, ons instaat stellen, om aan U lieder intentien
verder te kunnen voldoen.
Na U in de bescherminge godes aanbevoolen te hebben, en na toewening van heijl en
broederschap.blijve wij met eerbied.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs. In naam van dezelve ( getekend )
P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 4e December 17995 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Vergadering gehouden op den twaalfden December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden, absent den burger Bruch.
Den schout, burger Wessels, en van Putten gecommitteert tot de reguling, der te verhueren banken en
stoelen, in de kerk alhier door het na volgende rapport.
De ondergeschreven leeden der municipaliteijt van Hellevoetsluijs hebben ter voldoening aan de
resolutie van deese vergaadering overwoogen, hoedanig de beste wijse zijn zoude om de banken in
de kerk ten meesten proffijten te kunnen verhueren en zij hebben de eer tans aan de vergadering het
resultaat hunner besoignes dit point aangaande voor te draagen.
Dat daar bij het decreet van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den agsten
Junij 1795, en wel bij het twaalfden articul is bepaalt, dat alle gestoeltens in de kerken zoo veel
moogelijk sullen werde egaal gemaakt, en tot plaatsen gelijk met alle andere zonder eenige teeken
van onderscheijd, geschikt zullen worden, en wat wijder nog in dat articul volgt soo is het, en ook op
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grond van andere banken en plaatsen Uwe gecommitteerdens voorgekoomen het buijten contestatie
is dat de banken in de kerke alhier ten proffijte van deselve kerk diende te werden verhuert en daarom
is ’t dat Uwe gecommitteerdens zig onledig hebben gehouden, om, na te gaan hoeveel plaatsen, in de
banken der kerke konde gevonden werden, hoe veel daar in rato konde werde gegeven voor huer, en
de wijs op welke zulks gevoeglijk gereguleert diende te werden, en nu alles dien aangaande te
hebben gewikt en gewoogen, zijn Uwe gecommitteerdens het dien aangaande ook eens geworden,
om aan deese vergaadering, ter bespoedigging en bekorting van hun rapport voor te draagen, een
concept publicatie, waar na niet alleen, een arrangement voor de verhuering van de banken maar ook
een belasting voor de nu eijgenaars, en die in ’t vervolg eijgenaars van de stoelen worden zullen te
vinden is, waaruit bij voorduurende tijd een fonds voor de kerke middelen zal gevonden werden, die
haar seekerheijt tot een aanmerkelijk soutien in haare zoo seer deplonable omstandigheeden
verstreken moet, alwaar Uwe gecommitteerdens van oordeel zijn, dat dit navolgende diende
vastgesteld en gepubliceert te werden.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, in voldoeninge aan het placaat van de
provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den agtsten Junij feezes jaars 1795 ten
opsigte van de gedistinueerde sitplaatsen en de respective kerken, en het daar uit voortvloeijen dat
alle plaatsen en banken voor een ider even geregtigd zijnde, niet te min dat alle die banken, even als
min in alle andere plaatsen is practiserende ten behoeve van de kerk de soodanige sit plaatsen
verhuert konde werden, hebben om deese en andere redenen speciaal ook tot soulagement van de
kerk’s ongelukkige finantie en na gehoort, en in genoomen te hebben de consideratie en advis van de
commissie ten dien eijnde gedesineert, goedgevonden en verstaan te verklaaren, zoo als zij in hunne
qualiteijt als der kerke administrerende verklaaren en vaststellen bij deese.
Art. !.
Alle de gestoeltens of banken, in deese kerke van Hellevoetsluijs zijn conform het decreet van de
welgemelde provisioneele reprasentanten egaal alle anderen en werden dus te behoeve van de kerk
verhuert
Art. 2.
Conform het boven gemelde articul werde volgens de onderstaande lijst, in de onderscheijdene
banken, plaatsen, aangeboodente verhueren, voor de volgende prijsen.
In de bank van Oost Indische Compagnie 5 plaatsen ider voor f. 3-0-0.
In de bank van de afgaande ouderlingen 6 plaatsen ider f. 2-10-0.
In de bank van de afgaande diaconen 6 plaatsen ider f. 2-6-0.
In de bank die verhuert is aan de noord sijde 3 plaatsen ider voor f. 1-16-0.
In de bank van de regeering 8 plaatsen ider voor f. 3-0-0.
In de bank van voormaalige gecommitteerde raaden 5 plaatsen ider voor f. 4-0-0-.
In de bank der subalterre officiers plaatsen ider f. 1-16-0.
In de bank van voormaalige admiraliteijt 5 plaatsen ider f. 4-0-0.
In de bank van de binnen lootsen 14 plaatsen ider voor f. 3-0-0.
In de bovenste veruerde bank aan de zuijd sijde 6 plaatsen ider f. 2-10-0.
In de tweede dito bank 6 plaatsen ider voor f. 2-6-0.
In de derde dito bank 4 plaatse ider van f. 1-16-0
Wijders ten opsigte van de vrouwe banken.
In de vrouwen banken van de voormaalige gecommitteerde raaden , schouts vrouw, en dominies
vrouw banken, alle te saamen 10- plaatsen ider voor f. 2-6-0.
In de vrouwe bank van de admiraliteijt 3 plaatsen ider voor f. 3-0-0.
In de vrouwe bank van de subaltise officieren 5 plaatsen ider f. 2-0-0.
3.
Alle bovenstaande somme werde begreepen en jaarlijks te zijn, en zullende ingaan ook alschoon
imand een plaats laater huurde met primo Januarij aanstaande in verscheenen weesen ultimo
December, daar aan volgende.
4.
Een ider die in de voorschreve banken, een plaats gehuurt heeft, zal verpligt weesen, om zijn huur
penningen bij het eijndigen van het vast gestelde jaar in handen van den boode te betaalen, welke
zulks zal koomen op haalen en bij weijgering van dien zal zijn plaats aan de kerk daadelijk vervallen
weesen, blijvende de soodanige niet te min verpligt zijne verscheene huur te voldoen.
5.
Een ider die een plaats huert in eene der vooren gemelde banken, moet deselve in persoon
occupeeren zonder imand in zijn plaats te senden om die te besitten, exept egter voor vreemdelingen,
die of van famillie of van goede bekende van den huurder zijn mogte en dan uiterlijk niet meer, als die
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agter een volgende kerk tijden aan den anderen, op poene van dertig stuijvers en uit de sitplaats te
kunnen werden gedelogeert.
6.
De kerk zal niet verder verpligt kunnen werden dan om aan de huurders der bankende banken zelve
te leveren zonder kussens of boeken, dog zal aan de respective huurders vuer gelevert worden, na
rato er huurders voor idere bank zijn, en conform de wijse en tijd, als men tot hier toe gewoon is
geweest in deese kerk, vuer te doen uitdeelen.
7.
Niemand van de huerders is verpligt te betaalen, dan, de hiervooren gemelde somme onder wat
voorwendsel sulks ook nog te zijn, dog is verpligt bij het eijndigen van ider jaar en wel bij het op
haalen van zijn huer zig finaal te declareeren of hij de huer zijner plaats blijft continueeren, op den
voet als deese inhoudende is.
8.
Wanneer een huerder binnen den loop van het bovenbepaalde jaar kwam te sterven, zal zijn
erfgenaam evenwel verpligt weesen, het geheele jaar vol uit te betaalen en niet te min zal soodanige
plaats aan de kerk dadelijk vervallen weesen, die daar meede als dan wederom na goedvinden,
handelen kan.
9.
Ten opsigte van de stoelen in boven gemelde kerk heeft de municipaliteijt goed gevonden dat die
geene welke bereijds daar van eijgenaars zijn, deselve gedurende hun leeven of verblijff alhier, daar
van eijgenaars blijven kunnen, mits dat een ider jaarlijks in te gaan met primo Januarij aanstaande, ten
behoeve van deselve kerk boven het geen gewoonlijk ten behoeve van den boode betaald werd, ses
stuijvers voor ider stoel te betaalen ten tijde, en zoo als dat ten opsigte van den banken bevorens is
gereguleert.
10.
Een ider die zig, niet voor primo Januarij aanstaande, aan den boode van deese plaatse uijt
geaddresseerd, om te seggen dat hij of zij niet gelieve te voldoen aan het boovenstaande negende
articul, dat is te seggen die niet genegen is om de daar in vermelde vermeerdering van ses stuijvers
s’jaarelijks ten behoeve van de kerk te betaalen, werden gehouden voor eijgenaars der stoelen, dog
imand die ses stuijvers vermindering niet willende betaalen, moet zig aan opgemelde boode
addresseeren en werd van dat oogenblik af gehouden, als van den eijgendom van zijn of haar stoel,
afstand gedaan te hebben.
11.
Alle stoelen die tans vacant zijn of in ’t vervolg vacant koomen zullen, moeten voortaan werden
verkogt eens of voor drie guldens, en bovendien jaarlijks meede ingaande met primo Januarij voor
ider betaalen agtien stuijvers sonder meer.
12.
En zal voortaan een ider, die een stoel aankoopt zijne huer van agtien stuijvers jaarlijks zoo als hier in
’t voorgaande artikel gemeld is, gehouden zijn in aranste betaalen, en bij afsterven of vertrek van den
eijgenaar komt deselve direct wederom van de kerk welke deselve dan ook daadelijk kan verkoopen,
of daar meede prore rato handelen, als den kerkmeester in den tijd, noodig ten proffijte der kerke
oordeelen zal te behooren.
13.
De municipaliteijt interdiceert, en verbied wel expresselijk bij deese, dat niemant zig veroorlooven na
primo Januarij 1796 buiten die geene welke door verhuuriing, en zoo verre eijgenaar van sitplaaten in
de respective banken hier voorengemeld zijn of werden zullen, om in derselve plaats te neemen daar
in geduurende den godsdienst te gaan sitten, staan of zig daar van meester maaken, telkens op een
boete van ses guldens ten behoeve van de kerk, en boovendien met de bank, zig daadelijk te moeten
begeven.
14.
Een igelijk welke geneegen is om op de hier voorschreeve consideratie, een plaats in de banken
deezer kerke te hebben kunnen zig addresseeren, in het regthuijs deezer plaatse zoo ook meede voor
de tans vacant zijnde stoelen op aanstaande Dinsdag den vijfftienden, op Saterdag den Negentienden
deezer maand December, alle des voor de middags van 11 tot 1 uur sullende de finaale reguleeren
bepaalt werden op Saterdag den ses en twintigsten daar aan volgende waar van een ider als dan,
behoorlijke kennisse gegeven werden zal.
15.
Alle die geene welke uithoofde van de arrangementen in deese gemaakt, eenige beswaaren hebben
nog te kunnen zig aan de municipaliteijt deezer plaatse addresseeren uiterlijk tot den voornoemde ses
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en twintigster deezer maand om daar op soodanig requard te neemen, als dezelve municipaliteijt in
redelijkheijd vermeenen zal te behooren.
16.
Werdende met en door het arristeeren deezes wel expresselijk verstaan, dat voortaan zullen koomen,
te cesseeren en op te houden alle voorsieningen en bepalingen welke voorheen ten relatie van alle
banken en stoelen hebben plaats gehad, en dat door deese meede buiten kragt gesteld werd, de
advertentie van schout en schepenen dezes jaars 1795 genoomen, en gedaan publiceeren.
17.
De municipaliteijt in hunne vooren gemelde relatie resenveert wel expresselijk, de interpretatie,
vermeerdering, vermindering of verandering van deese aan haar om in tijd en wijle, te disponeeren,
als zij het meest geschikt noodig ebn dienstig bevinden zal te behooren.
Aldus gedaan en gearresteert bij de municipaliteijt van Hellevoetsluijs op den twaalffden December
1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, en deese aan den ban gepubliceerd, door den boode op
morgen den dertienden dito, en voorts geaffigeert ter gewoone plaatse.
In kennisse van mij.
Gevende Uwe gecommitteerdens eijndelijk in consideratie of het goedvinden deezer vergaadering zijn
zal, deselve continueeren om het vereijste bij het veertiende articul van voorenstaande concept
publicatie bepaalt, te verrigten dan wel heeden, des wegens een nadere commissie te benoemen.
In allen gevalle Uwe gecommitteerdens vermeene aan hunne last in deese voldaan te hebben, en
refereren zig als nu aan het beeter oordeel van hunne committente.
e
Actum Hellevoetsluijs den 12 December 1795 ( onderstond en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas,
Jan Wessels, J. van Putten.
Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden de voorscheve gecommitteerdens voor hunne
gedaane moeijtens, en uitgebragte rapport te bedanken en het concept reglement te amplecteren, het
selve mitsdien bij deeze te arresteeren, en door den boode op morgen te doen
publiceeren.mitsgaaders de opgemelde gecommitteerdens te versoeken, en te qualificeeren, het
geene conform het veertiende articul, noodig is te verrigten, en daar van te doen behoorlijk rapport,
welke gecommitteerdens sulks aagenoomen hebben.
Op het geproponeerde ter vergaadering, om daar de directie van ’t lootsmans gilde alhier, overgaat
aan een nieuwe regeering, en den boode welke tot hiertoe gildeknegt geweest is, daar uit na veele in
convernienten kunnen ontstaan, als door onderscheijden persoonen moet geordonneerd werden, is
goedgevonden te verklaaren, dat den boode welke naader ook diende en eed genoomen te werden,
niet kan sijn knegt van het lootsmans gilde, en dat sulks den boode sal werden aangesegt om sig hier
op binnen drie weeken te expliceeren, en is die aansegging staande deeze vergaadering aan den
boode gedaan !
Nog is op het geproponeerde dat meede groote in convensenten koomen zullen wanneer den aan
boord setter der binnen lootsen, tegelijk is, en blijft schipper in het gilde deezer plaatse, omdat
denzelve afhankelijk is van de directie van ’t lootsmans gilde, goedgevonden te verklaaren dat
voortaan geen schipper in het schippersgilde kunnen geaccordeert worden, welke aan boord setter
sijn, en dat dienvolgende den schipper Baarend Klop welke tans te gelijk aan boord setter is, sig voor
primo Meij aanstaande moet expliceeren, wat hij sal verkiesen aan te houden, en is dit geresolveerde
meede, staande vergaadering aangemeld Klop gecommuniceert.
Wijders is op het geproponeerde, dat daar de beurt schippers naar willekeur handelen in het stellen
van set schippers, en voor haar persoon intusschen geld winner het noodig is desweegens
bepaalingen te maaken, om dat het selve een ongelijkheijd maakt onder dezelve schippers,
goedgevonden te verklaaren dat geen beurtschipper een set schipper aanstellen mag of daartoe
permissie kan bekoomen wanneer hij voor sijn persoon geld is winnende, en verder niet als hij siekte
en tegelijk nog in overweeging genoomen sijnde, dat het negende articul der nieuw gearresteerde
ordonnantie van de schippers en beurt luijden alleenlijk spreekt dat de schippers exact op hun getij
van Rotterdam moeten vaaren, sulks ook nodig is, dat hij even exact van deeze plaatse afvaart is daar
op goedgevonden het voorschreven negende articul, in soo verre te altereren, dat het selve ook
werken moete ten relatie van hun vertrek van deeze plaatse op de boete als daar bij is bepaald, en
werd de voorschreve ordonnantie is desen beijde pointen, dat in soo verre gealtereerd, bij deeze, met
versoek aan de secretaris, om desweegens de noodige publicatie in gereedheijd te brengen.
Geleesen een missive van den ontvanger van Dam van Aarden, houdende versoek uit naam van het
committe van finantie, om terug te senden aan hem ontvanger, of aan ’t gemelde committe alle de
provenciaale recipissen welke tot de verdere te doene inwisseling, alhier, niet meer benoodigt sijn, is
daar op goedgevonden, voorschreve missive te stellen in handen van de burgers Rolandus en Bruch,
als gechargeerd sijnde, met de commissie den inwisseling om aan den schout dier missive te voldoen.
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Wijders geleesen een missive van de provisioneele reprasentanten van den dertigsten November, met
het gewoone getal van twee publicatien, een van den vijff en twintigsten November betrekkelijk den
uitvoer van varkens en spek, en een van den volgende dag, van de staaten generaal, houdende
continuatie van ’t octrooij van de Indische Compagnie voor den tijd van twee jaaren.
Nog geleesen een missive van ’t committe militair van den seven en twintigsten November met een
aantal exeplaaren van de waarschouwinge bij hun gearresteert jegens het spolieeren der werken, in
de fortificatien, hard rijden over de bruggen. En daar in die voornoemde missive is gesegt, dat het
selve ook voor de Quack in soo is geresolveert een exeplaar aan de geene welke op de Quack
commandeert te senden, ten eijnde aldaar te kunnen aanplakken.
Item geleesen een missive van boven gemelde reprasentanten, van den derden daar met het gewoon
getal exemplaaren, van hoe twee publicatien, den eerste deezer maand gearresteert, een tot
renovatie van de publicatie van den drie en twintigsten Junij over de stijfsel en haarpoeder, en een
tegen sluckerijen en gedistilleerde wateren.
En een missive van opgemelde reprasentanten van den vierden December, sendende het gewoon
getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert, betrekkelijk den omloop van inspecte
valsche steedelijk recipissen.
Voorts is nog het dispunt tusschen Moses Levi Cohen, en Jan van Es, over de koop van een sliver
horologie, gedecideert dat de eerst gemelde het horologie sal behouden, mits aan den laastgemelde
te rug gevende agttien guldens die daar voor op reekening betaalt was, en bevonden aan den boode
voor desselvs moeijte dertig stuijvers, waar bij deeze questie is afgedaan.
Ter vergadering ontbooden, en gecompareert sijnde Sweerus Dolk, en aan hem gesegt dat volgens
bekome informatie, niet jegenstaande hij bereijds in de maand Januarij door de toenmalige schout
ende schepenen volgens derselver schriftelijke resolutie geinterdiceert was, de tapneering te
exerceren, daar meede egter contineerde, waarop hij eerst ontkende, soodanige aansegging
ontvangen te hebben, maar den boode in sijne presentie geroepen sijnde, overtuigde, hem daadelijk
van de waarheijd dier aansegginge, waarop hij seijde met de Fransche niet te doen te willen hebben,
dat men sijn acte niet konde proffiteren, dat men hem niet konde beletten slaapers te houden, en heeft
den schout hem aangesegt van sonder op nieuw permissie bekomen te hebben, niet te tappen, op
een boede van vijff en twintig guldens, boven het geen waarin hij uit hoofde van andere ordonnantie
vervallen mogt, sijnde gemelde Sweerus Dolk, brutaal uit deese vergadering, vertrokken.
Eijndelijk is ook Baarend Klop, over verre gaande brutaliteijten aan het committe van inquartiering
gereprimandeert daar heeft denzelven erkend, door drift kwalijk gedaan te hebben, versoekende
dierhalven dat hij mag worden geexcuseert.
Vergadering gehouden op den agtienden December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
Den schout en de burgers Wessels en de Klerk, hebben ter vergaadering gerapporteert dat sij
ingevolge de op hun gedecemeerde commissie bij resolutie van den vierden deezer sig dien volgende
dag, hebben begeeven na Zwartewaall ter vergaadering van de minderheijt der municipaliteijten, dat
na opening der preesente gecommitteerde leeden, en het resumeeren van de notulen der voorgaande
vergaadering, den president hadt voorgedraagen aan de vergadering den weldenkende burgers,
welke meede aldaar vergadert waaren, te doen aanseggen, dat deeze vergadering bereijd was, om
aan hun opening te geeven, ’t geconcludeert sijnde, door de gecommitteerdens van Zwartewaal is
verrigt, welke wederom ter vergadering binnen gekoomen sijnde, berigten, dat de weldenkende
burgers, soo dra sij de notulen hunner vergadering geresumeert hadden eene commissie soude
senden, en deese vergadering af te haalen, en met deselve hunne deliberatie aanvangen, ’t geen
korte tijd daarna ook is geschied, komende daar toe den burger Lockhorst dier vergaadering binnen,
met dewelke alle de gecommitteerdens in den burger vergaadering sijn gegaan en nadat door den
president der vergaadering de municipaliteijten, de vereijste opening waaren, en de intentie, der
verbroedering bekend gemaakt wierd sulks door de burger Lockhorst in gepaste termen beantwoord, ’t
geen van gevolg was, dat de beijde vergaderinge sig daadelijk verbroederde, ende beijde presidenten
elkander de hand van broederschap aanbooden daar na werd door de vergaadering beslooten om
een president vice president en tweede secretaris te verkiesen bij slote billietten. En bij de opening
daar van consteerde dat tot preesident verkoosen was, den burger Hendrik Hoogendijk, tot vice
preesident den burger P.A.Steenwijk Gallas, tot secretaris den burger J. van Lockhorst, en tot tweede
secretaris den Moret, de benoemde persoonen hunne posten aangenoomen hebbende, is op gedaan
voorstel goedgevonden, de geproduceerde concept van deese vergaadering provisioneel aan te
neemen en dat aan de municipaliteijt der municipaliteijten eene missive sal afgesonden werden met
kennisgeeving van de op heeden geschiede verbroedering, en uitnoodiging om daar in te
participeeren met versoek, om binnen een seekere tijd daar op te antwoorden, of dat andersints deeze
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vergaadering nu verbroedert tot een en ondeelbaare, districkt vergaadering soodanig sal resolveeren,
en handelen als zij vermeenen sal te behooren, en dat eijndelijk daar meede deeze vergaadering is
gescheijden tot den twee en twintigsten deezer maand December, ter selve tijd en plaats.
Waar over gedelibereert sijnde is goedgevonden het verrigte der gecommitteerdens te approbeeren
soo als het selve geapprobeert werd bij deeze, en worden dezelve voorts voor hunne gedaane
moeijtens bedankt. En wijders goedgevonden om ter bijwooning van de aanstaande vergaadering te
Zwartewaal, op heeden te committeeren, soo als geschied bij deeze de burgers Steenwijk Gallas,
Rolandus, en Fouache, ten eijnde aldaar te helpen delibereren, en resolveeren als sij
gecommitteerdens sullen vermeenen, met de intentie deezer vergaadering overeen te komen, en te
behooren mits, doende van alles behoorlijk rapport !
Den schout produceert deeze twee navolgende stukken welke na voorgaande kennisse deezer
leeden, waaren afgesonden, en gepluceert.
Vrijheijd, Gelijkheijd. Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan de burger bailluiw s’lands van Voorne.
Meede burgers.
Daar men zich in de gepasseerde nagt niet ontsien heeft om onse publicatie in voldoening van de
publicatie van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den agsten Junij dezes
jaars 1795 op den twaalvden laastleeden gearresteert, en op gisteren gepubliceert en geaffigeert,
benevens nog een advertentie van onse gecommitteerdens tot den ontvangst soo van de vrijewillige,
als geforceerde geld negotiatie gewelddadig af te scheuren van de publicque plaats waar dezelve
aangeplakt waren, hebben wij goedgevonden aan U bij deeze van dit voorenstaande feijt kennisse te
geeven, met versoek desweegens te doen het geen U in deese noodige en dienstig zal bevinden te
behooren, terwijl wij dien onvermindert bij publicatie op heeden gedaan, een preemie van vijftig
gulden, uitgelooft hebben, voor die geene welke de daader zoodanig weet aan te wijsen, dat dezelve
in handen van de justitie koomen te geraaken.
Wij noeme ons na toewensing van heijl en aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 14e December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs hoe seer het hun leedweesen overtuijgd van
het slegt gedrag van sommige der ingesetenen, die niet nalaaten, andere miskundige aan te setten tot
het bedrijven van daaden welke eenmaal seeker onbereekenbare en ongelukkige gevolgen voor de
bedrijvers hebben moeten, sijn bovendien met de uiterste verontwaardiging geinformeert geworden,
dat men in de gepasseerde nagt niet heeft ontsien om de publicatie bij ons ( in voldoening van de
publicatie van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den agsten Junij deezes
jaars 1795 ) op den twaalvden December gearristeert en op gisteren gepubliceert, en geaffigeert,
beneevens nog eene advertentie van ons gecommitteerdens, tot den ontvangst soo van de vrijwillige,
als geforceerde geld negotiatie, gewelddadig af te schuiven van de publicque plaats waar dezelve
aangeplakt waaren, beloove bij deeze een premie van vijftig guldens voor die geene die den daadre,
of daaders van het vooren staande feijt, weet aan te wijsen, soodanig dat deselve in handen van de
justitie geraaken, en van het feijt werden overtuijgt, sullen de des aanbrengers naam des begerende
werden gescerteert, alles onvermindert, soo danige maatregulen, als door het crimineele collegie van
bailluiw en leenmannen, s’lands van Voorne, welke hier van op heeden, door ons werden
geinformeert sullen genomen worden.
Actum bij de municipaliteijt van Hellevoetsluijs op den veertienden December 1795 het eerste jaar der
Bataafsche vrijheijd, en is deeze na voorgaande klokke geklep, door den boode gepubliceert, en
geffigeert ten gewoone plaatze ( onderstond ) In kennisse van mij ( en was getekend ) P.A.Steenwijk
Gallas secretaris.
De twee voorschreve stukken conform de intentie deezer vergadering sijnde, en overeenkomstig, de
concepten bij dezelve extra judicieel, geproduceert werden als nog geapprobeert, en den schout voor
sijne attentie bedankt.
Voorts heeft den schout nog communicatie gegeeven van eene ontvange missive op den vijftienden
deezer van den bailluiw Hoijer in substantie behelsende dat, niet hadde getoevt, om daadelijk op den
ontvangst, de missive deezer vergaadering, het collegie van leenmannen s’lands van Voorne te
convoceeren, niet twijfenlende of daar bij sullen serieuse maatregulen genoomen werden ! en dat het
in sijne qualiteijt soude verpligten wanneer deeze vergaadering eenige schijn van presumtie op den
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een of andere der daaden of aanleijding tot het doen van efficasieuse recherges zoude kunnen en
gelieve te suppediteren, op dat de poogingen der justitie, door een gerecht eijnde moge worden
bekroond.
Dat daar op naamens deeze vergaadering aan den gemelde bailluiw op denselven dag, was
gereschribeert dit volgende.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de burger bailluiw s’lands van Voorne.
Meede burgers.
Wij hebben uit Uwe missive van heeden, met genoegen gesien, de arrangementen welke Uwe op
onse missive van gisteren bereijds hebt daar gesteld en wij twijffele geensints het collegie van
leenmannen s’lands van Voorne zullen de meest efficasieunste middelen daar stellen, dat zoodanige
feijtelijkheeden niet meer ondernoomen werden ! intusschen doet het ons leed, dat niet jegens
staande onse recherges wij tot heeden buiten de moogelijkheijd sijn, om aan U eenige persoonen te
kunnen opgeeven, op welke preesumtie is ! en daar het feijt in der nagt of ten minste in den laate
avond is geperpetreert weese wij dat de daader of daaders hunne wel verdiende straff ontduiken
zullen wij sullen egter niet manqueeren alle informatien te doen neemen, en zoo dra wij iiets
ontdekken zullen wij aan U daar van, aanstonds kennisse geeven.
Waar meede wij na toewensing van heijl, en aanbid van broederschap ons noeme.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secertaris.
Hellevoetsluijs den 15e December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd
Wijders communiceert den schout dat op den sestienden deezer ingekoomen was een missive van ’t
collegie van bailluiw en leenmannen s’lands van Voorne, ten geleijde van een publicatie houdende
hunne afkeuring over het gedrag in het afscheuren der publicatien beloovende een premie van twintig
goude ducaten, voor den geene welke den daader of daaders weet aan te wijsen soodanig dat hij in
handen der justitie geraaken, en van het feijt werde overtuijgt, sullende des aanbrengen naam, des
begeerende werden gesecreteert, en dat dien missive luidende was.
Meede burgers.
Wij hebben goedgevonden te arresteeren, eene publicatie welke wij aan onse boode hebben ter
handgestelt, ten eijnde op morgen te publiceeren, met versoek dat UZ: of wel commissarissen uit UL:
midden, den boode adsisteeren geduurende het publiceeren, wij vertrouw dat het van effect zal zijn.
Waar meede met toewensing van heijl, en aanbieding van broederschap.
Meede burgers.
UL: meede burgers, bailluiw en leenmannen van de lande van Voorne.
Ter ordennantie van dezelve ( geteekend ) P.Klompenhouwe provisioneel secretaris.
Brielle den 15e December 1795 L:E:J:D:B:V:
En dat de burgers Wessels en Fouache, ter voldoening aan het bovengemelde versoek, der
leenmannen, boode bij het publiceeren hadde geadsisteerd, op alle ’t welke is, na deliberatie
geodgevonden het verrigte te approbeeren, de burgers in deeze werkzaam geweest, te bedanken, en
het overige aan te neemen voor notificatie.
Geleesen sijnde een missive van den ontvanger der gemeenelads middielen te Brielle dr. C. v. Dam
van Aarden kennis geevende naamens deeze municipaliteijt, terug te hebben ontvangen voor een
somma van een en twintig duisent vier hondert en twintig gulden aan provinciaale recipissen is
dezelve voor notificatie aangenome, en de commissie daar meede gechergeert bedankt.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland,
van den vierden deezer maand, met het gewoon getal exemplaaren van de publicatie dien dag
gearresteert, tot ampliatie van den publicatie van den 23e September laast leeden raakende het
vrijstellen van passagie gelden voor de Fransche en andere troupes.
Item eene missive van welgemelde reprasentanten van den elvden deezer sendende het gewoone
getal exemplaaren van de naadere proclamatie bij de staaten generaal, den agsten deezer maand
gearresteert over ’t trouwen van militaire ! als meede de publicatie, betrekkelijk den eed voor de
burgerlijke en kerkelijke amptenaaren.
In laast gemelde missive was ingeslooten eene aanschrijvinge van wel gemelde reprasentanten van
den derden deezer, weer bij dezelve om redenen goedgevonden hebben de uitvoering aan de
begraav plaatsen conform de publicatie van den agsten Junij voor soo verre, daar aan niet is voldaan
geworden voor den tijd van een jaar, en dus tot utimom December 1796 te prolongeeren, niet te min
alle municipaliteijen. En exhorteerende tot het daarstellen van begraavplaatsen binnen den
voorschreve bepaalde tijd.
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Wijders is geleesen een missive van Adriaantie Melsen,geboore alhier, houdende haar armoedige
toestand met haare kinderen, en het verlaaten van haare man, is desweegens goedgevonden, vermits
dezelve leedemaat der gerformeerde gemeente is die missive te stellen in handen van den burger
Wessels, als tans preesident ouderling sijnde ten eijnde dezelve in den kerkenraad, te
communiceeren.
Nog is ingekoomen een request van Elizabeth Savelcouls, weduwe Jan Kraamers ten tweede maal,
versoekende permissie als logementhouster en acte als herbergierster, waar op gedelibereert sijnde is
goedgevonden, het selve tot een nadere vergadering te houden in deliberatie, ten eijnde het antwoord
der sociteijt intusschen verwagt verdere ingekomen sijnde dan te disponeeren, als bevonden werde te
behooren.
Door den schoolmeester van Zandwijk klagten ingekoomen sijnde, dat eene Daniel Bremer des
avonds aan desselvs wooning school hield en onderscheijden kinderen onderwees tot het spelden
incluis waar door het avondschool van hem schoolmeester seer benaadeelt wierde, is daarop
goedgevonden, om denzelven, Daniel Breemer voor deeze vergadering te roepen, ’t welk geschied,
en den meergemelde Breemer gecompareert sijnde, is over de aanklagt order houden, welke heeft
geantwoord, de kinderen welke hij heeft in de stuermans kunst te onderwijsen iets het geen den
schoolmeester niet kende leeren, dat hij daar toe bevorens was gepermitteert, en dat sijn vrouw maar
een meijsie had, welke sij in het speldkonst onderwees, voorts nog eenige formatien van voornoemde
Breemer genome sijnde, is denzelve aangesegt van te kunnen continueeren, om in de stuermans
konst te onderwijsen, dog niet meerde dan aan ses a agt jongelingen uiterlijk met het sijferen daarbij
noodig, dog verder of ander nietwes meerde te moogen doen.
Ij aanmerking genoomen sijnde, dat de leeden welke uit de stemgeregtige burgers sijn benoemt, om
met de leeden uit deese municipaliteijt de commissie uit te maaken, ter voldoening aan de
aanschrijvinge van den twaalvden October laastleeden blijve weijgeren die commissie te helpen
uitvoeren, en dat desweegens voorsieningen diende te geschieden, soo is goedgevonden de
stemgeregtigde daar toe andermaal op te roepen jeegens den twintigsten aanstaande bij publicatie op
morgen na klokke geklep, door de boode te doen sijnde die van deezen volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs door de commissie uijt hun ingevolge
aanschrijvinge van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den twaalvden
October laast leeden, gecommitteert onderregt geworden sijnde, dat den burger welke uit de
stemgeregtigde tot bovengenoemde commissie benoemt was, schriftelijk aan hun gecommitteerdens
voor het selve heeft bedankt en sij daarom niet in staat waaren hunnen opgelegde lijst ten uitvoer te
kunnen brengen, versoekende des weegens voorsieningen soo is het, dat de municipaliteijt alle de
stemgeregtigde versocht en oproept bij deeze, op morgen Sondag den 20e deezer, des na de
middags ten vier uuren, in de kerk alhier ten eijnde sij stemgeregtigde. Een andere commissiee
benoemen kunnen op dat aan het oogmerk der welgemelde reprasentanten ten spoedigste werden
voldaan, of ook andersints des weegens te resolveeren, als sij bevind sullen te behooren, en tot het
bovengemelde oogmerk dienstig te sijn.
Actum bij de municipaliteijt voornoemde op den agtienden December 1795. En zal deeze op morgen
door den boode na voorgaande klokke geklep gepubliceert en voorts geaffigeerd worden, ter gewoone
plaatsze ( onderstond ) In kennisse van mij ( en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
De schout proponeert, om in consideratie van de slegte finantie des dorps cassa, als om aan de soo
inpertante schulden, wast moogelijk, eenige betaling te kunnen doen, wederom een addres aan de
provisioneele reprasentanten, te waaken, en met aandrang te insteeren, om wederom eenige
penningen te moogen ontvangen is daar op na deliberatie goedgevonden.
De secretaris te qualificeeren missive daartoe noodig te concipireren, en bij de eerste vergadering in
te leveren om dien den daar op naader te resolveeren als noodig sij.
Eijndelijk heeft den burger Bruch, als commissaris van de virres voor de Fransche troupes, ter
vergadering gecommuniceert, hoe weijnige fourmatures maar ontvangen had, in tegenstelling, van het
geene hij opgegeven had noodig te hebben produceerende, ten bewijse daar van een missive van ’t
committe en de lijst van het geen gevraagt had, waarover gedelibereert sijnde, is goedgevonden een
missive aan het committe in deese de directie hebbende naamens deeze vergadering te schrijven,
met empressement, dat soo veele fourmiture gesonden werden, als bij de lijst werden gerequireert,
ten eijnde dat de ingesetenen, voortaan van alle inquartiering kunnen blijven bevrijd.
Vergadering gehouden op den ses en twintigsten December 1795 het eerste jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden.
Den schout burgers Wessels en van Putten, doen het hier navolgende tweede rapport.
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De ondergeschreven lieden der municipaliteijt van Hellevoetsluijs, in gevolge het veertienden articul
van het op den twaalfden December laastleeden bij deese municipaliteijt gearresteert reglement voor
de verhuering van banken en stoelen, in de kerk gecommitteerd zijnde, tot het arrengeeren van het
selve rapporteeren, dat zij conform het opgemelde veertiende articul, de drie onderscheijden tijden
daar bij bepaalt hebben gevaceert, met dat gevolg, dat zij deese navolgende plaatsen volgens het 2e
articul van meer genoemt reglement verhuert hebben, als:
In de banken de Oost Indische Compagnie 4 plaatsen ider a 3 gulden
f. 12-0-0.
In de banken van de afgaande ouderlingen 6 plaatsen ider af. 2-10-0.
f. 15-0-0.
In de bank van de afgaande diaconen 6 plaatsen, ider a f. 2-6-0.
f. 13-16-0.
In de bank die verhuert is aan de noordzijde 3 plaatsen ider a f. 1-16-0.
f. 3-12-0.
In de bank van de regeering 8 plaatsen ider a f. 3 guldens
f. 24-0-0.
In de bank van de voormaalige gecommitteerdens raaden nihil
In de bank van de subalterne officieren 8 plaatsen ider f. 1-16-0.
f. 14-0-0.
Transport
f. 82-16-0.
In de bank van de voormaalige amiraliteijt 2 plaatsen ider 4-0-0
f. 8-0-0.
In de bank van de binnenlootsen 13 plaatsen ider a f. 3-0-0.
f. 39-0-0.
In de bovenste verhuerde bank, zuijdzijde 6 plaatsen ider f. 2-10-0.
f. 15-0-0.
In de tweede verhuerde bank zuijdzijde 6 plaatsen ider f. 2-6-0.
f. 13-16-0
In de derde verhuerde bank zuidzijde 4 plaatsen ider f. 1-16-0.
f. 7-4-0.
In de schouts en dominus vrouwe bank 3 plaatsen ider f. 2-6-0
f. 6-18-0
In de vrouwe bank van voormaalige gecommitteerde raaden 4 plaatsen ider f. 2-6-0
f. 9-4-0.
In de vrouwe bank van voormaalige admiraliteijt 3 plaatsen ider f. 3-0-0.
f. 9-0-0.
Transport
f. 190-18-0.
Dat zij gecommitteerdens siende dat niemant een plaats kwam hueren in de vrouwe bank der
officieren gemeent hebben, ten profijte van de kerk behalven dat die bank ook voor vrouwen zeer
ongeschikt was, aan manspersoonen te verhueren en dienvolgende daarin 6 plaatse verhuert hebben
ider a 2 gls
f. 12-0-0.
Dus same jaarlijks
f. 202-18-0.
En wanneer de nog openstaande plaatsen zijn verhuert, zal het U saamen jaarlijks bedraagen een
somma van f. 249-12-0. Van den banken, waar bij dan nog komt het geene de stoelen, moeten
fourneeren daar onder, niet gerekend den aan koop der nu vacante stoelen, zou zal de kerk een
inkoomen daar van hebben in dit aanstaande jaar van f. 301-8-0 dat egter daarvan, moet afgetrokken
werden het geene voor het boeken en overboeken van banken en stoelen aan den kerkmeester moet
werden betaald, als van ouds, daar ook toegestaan hebbende en ’t welk zij gecommitteerdens aan
deese vergadering zoude proponeeren dat als nu wierde bepaalt op twaalf stuijvers voor idere plaats
sonder onderscheid een af, en dat aan de boode voor zijne dienst in het besorgen van vuer, voor elke
plaats die verhuert is in de banken jaarlijks diende toegebragt te werden twaalf stuijvers en van de
stoelen nu voortaan verkogt werdende ses stuijvers, blijvende van de bevoorens gekogte stoelen,
zulks op den ouden voet.
Wijders rapporteeren Uwe gecommitteerdens dat in een van haare gehoudene cessien, bij hun is
gecompareert Gabriel Vierstelhousen, welke zig heeft beklaagt dat hij van zijn plaats in een der
banken aan de zuijd zijde, naar twee jaaren had gebruikt gehad, en daar voor, zoo veel betaalt, als
alzoo drie jaar huer zoude bedragen dat zij confiorm het vijftiende articul, van ’t meer gemelde
reglement, zullen reden brengen ter kennisse van deese vergaadering, dan ( onder reverentie )
vermeenen dat in dit eene geval niet wel eenig requard kan genoomen worden. En te minder ten
relatie van imand wiens dag geld zeer wel veelen kan om een kleijne op offering ten behoeve van een
kerk, wiens cas, zoo delploiabel is, te doen dus zoude Uwe gecommitteerdens van oordeel zijn,
naamens deese vergaadering aan Gabriel Vierstelhousen door den boode tedoen aanseggen, dat, na
overweeging van zijne beswaaren ten opsigte van de plaats in de kerk de minicipaliteijt dewijl hij
geheel de eenigste is, die eenig beswaar heeft ingebragt daar in niet treeden kan.
En laastelijk rapport Uwe commissie ten relatie, van de stoelen dat bij ondersoek gebleeken is dat
agtien van deselve tans vacant waaren, welke zij overeenkomstig het elvde articul van het
voornoemde reglement hebben verkogt, en daar voor de penningen, zullen doen op haalen, en stellen
in handen van den kerkmeester dan dat onderschreeve lieden, zig boven het hier bevoorens gemelde
aantal, zig opgedaan hebben om een plaats op een stoel, alwaaren zij tans voordraagende zijn dat
nog veene rij stoelen diende in de kerk geplaast te worden dat zij daar toe nagegaan hebben of zulks
gevoeglijk geschieden konde, en dat bij oculaire inspectie het Uwe gecommitteerdens gebleeken is
dat met een haast niet merkbaare kleijne verschuijving der vrouwe banken in ider der rijen stoelen, er
zeer wel plaats is om nog een rij stoelen er te kunnen needer setten,en welke meer dan de helft
alwederom daadelijk, kunnen verkogt worden gevolglijke ook tot meerder proffijt van der kerke
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inkomsten strekken moet, hebbende zij gecommitteerdens ook gemeent te moeten sorgen dat
behoorlijke plaatsen voor vuer testen, en de banken wierden gereed gemaakt conform articul ses van
het regement, waaraan in deese aanstaande week, zal voldaan weesen,en immers voor primo
Januarij in gereedheid zijn, gelijk zij eindelijk de manqueerende vuer testen, heeft doen aankoopen.
Uwe commissie vermeend hier meede aan de intentie deezer vergaadering voldaan te hebben mits
dien denselven approbatie in dat zij moogen gequalificeert, werden deze hunne commissie, te
continueeren, tot dat eijnde, waarom zij in deese zijn benoemt, geheel zal bereijst afgeloopen zijn.
Actum Hellevoetsluijs den 6e December 1795 ( ondersond ) en was getekent P.A.Steenwijk Gallas,
Jan Wessels, J. van Putten.
Nog rapporteeren de voorenstaande gecommitteerden dat sij op heeden met de stoelen maaker uit
den Brielle geaccordeert waaren voor f. 1-8-0 per stuk onder approbatie deezer vergaadering.
Op welk een en ander gedelibereert sijnde, is goed gevonden na de commissie voor haare gedaane
moeijtens bedankt te sijn, het door hun verrigte volkome te approbeeren, soo als het selve
geapprobeert werd, bij deeze met qualificatie, en alle geene nog verder in deeze te doen, en
handelen, dat noodig sij, en verlijst werden sal, blijvende egter verpligt van hun verrigte verder te doen
behoorlijk rapport.
Den bakker Engelfriet binnen gestaan sijnde is, over ingekoomen aanklagten, dat hij sijn brood hooger
soude verkooen, als de setting is inhoudende onderhouden, en hem aangesegt sig peesise te
reguleeren, na de setting, op dat andersints sulks sal werden gebragt ter kennisse daar het behoort.
En is die gelegentheijd met denzelven Engelfriet gesprooken over vijftien te kort komende laakens,
welke door de ingesetenen onlangs geleend waaren om van inquatiering ontheeven te blijven, en alle
die gelievde onder hem als brakmeester waren geweest begrijpende deeze vergaderen dat hij in allen
gevalle is verpligt die vermiste laakens te moeten te rug besorgen, of vergoeding doen.
De burgers Steenwijk Gallas en Fouache, doen ter vergoeding, dit navolgende schriftelijk rapport van
de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus en Fouache, gecommitteerd op de distrikts vergadering van
den lande van Voorne en Putten, gehouden binnen Zwartewaal den 22e December 1795.:
Uit de opgaav der lieden conseerde dat ter deezer vergaadering gecompareert waaren, uit de
municipaliteijt van Zwartewaal A. Bakker en C. Blind uit de stemgeregtigge buurman, en uit de
municipaliteijt van Geervliet A. Hogendijk. Uit de stem geregtigde….. Montenij. Uit de stemgeregtigde
van Oostvoorn J. Vrijland, en Hadde van den Band. Uit de municipaliteijt van Hellevoetsluijs, Steenwijk
Gallas, Rolandus en Fouache. Uit de stemgeregtigde Jan van Duuren en C. Van Elselingen.Uit de
municipaliteijt van Heekelingen, Hoogendijk, Roosendaal. Uit de stemgeregtigde van Rugge J.
Kleijwegt.Uit de stemgeregtigde van Heenvliet J. d. Haan.
Alle overige plaatsen waaren absent.
De notulen der voorgaande vergaadering van den vijfden December laastleeden, waar bij gevoegt zijn
de geresuneerde notulen van de vergaadering der minderheijd uijt den municipaliteijts lieden van den
tweeden dier maand zijn geredumeerd, gearresteerd, en den secretaris bedankt.
Bij de omvraag door de resumpie der notulen merke de gecommitteerdens van Hellevoetsluijs op dat
bij deselve niet zijn geinsereert, de notulen van de minderheijd der municipaliteijten van den vijfden
deezer, eer zij met de vergaadering der weldenkende burgers vereenigde, waar op geresolveert is, om
door dien den secretaris, die notulen niet in extensis gehad heeft deselve, als nu in deese notulen te
brengen.
Den preesident produeert ter vergaadering eene missive van H. M. van Andel geteekend quasie uit
naam der distrikts vergadering van den lande van Voorne en Putten kennis gevende dat seeker
addres van de weldenkende burgers, in de missive van deese vergaadering aan de meerderheijd der
municipaliteijten bij hun was gemaakt commissoriaal, om daar op, den 29e deser te werden gedient
van consideratie en advis dat door zoo zij het noeme ontijdig vertrek van de minderheijd der
municipaliteijten was ilbisoir geworden, en zoo genaamde allitiev ’t welk zommigge hunner leeden
voor hadden te proponeeren namentlijk dat aan idere bisondere municipaliteijt vrij gelaaten zoude
weesen om nevens hun lid, een lid uit de weldenkende burgers te kunnen afsenden ter distrikts
vergaadering, welke dan als een extra vordinaire gedeputeerde soude aangenoome en ter
vergaadering toegelaaten werden.
Na gedaane omvraag is de voorschreeve missive aangenoome voor notificatie.
Wijders communiceerde den president een missive van de municipaliteijten van heer Simons Haaven
en Biert, geaddresseert aan de municipaliteijten der minderheijd, welke geopend zijnde, bleek uit
deselve inhoud dat, gesegde municipaliteijten na voorgaande deliberatien en examminatie van het
rapport uitgebragt in de vergaadering der municipaliteijten den dertienden November laastleeden
hadde goed gevonden zig bij de minderheijd te volgen, dienvolgende de vergaadering van de
minderheijd nu bedankt, en versogte ter vergaadering van de minderheijd nu verbroedert met de
weldenkende burgers te mogen werden toegelaaten, waar over na deliberatie is unaniem is
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goedgevonden die twee voorschreeve municipaliteijten met genoegen de accepteren en hem daarvan
bij missive kennisse te geeven, waar toe den secretaris versogt en gequalificeert geworden is.
Den preesident doet omvraag wat en hoe deese vereenigde vergaadering nu verder handelen zal, en
daar de advisen der leeden, seer in ’t elkander liepen, zoo deed den secretaris alvoorens de conclusie
opgeraakt wierd, na het woord bekoomen te hebben een propositie om een addres aan de
provisioneele reprasentanten van ’t volk van Holland te maaken, leest het concept bij hem ontworpen
voor, en ’t welk hoofdsakelijk behelsde, een volleedig verhaal van alles, dat in deesen eijlanden van
Voorne Putten, sints de erectie, der vergaadering van weldenkende burgers uit denzelven lande, is
voorgevallen, en hunne onderhandelingen met de respective municipaliteijten benevens, den afloop
daar van tot op heeden, met alle de stukken die tot verificatie van denselve dienende sijn.
Op dit voorenstaande substantie gerapporteerde addres rijpelijk zijnde gedelibereert wierd het selve
bij, meerderheid van stemmen aangenoomen in een resolutie geconverteert, en den secretaris versogt
om alle ’t zelve in gereedheid te brengen, en te versenden dog egter wierd tevens geresolveert,
hangende den tijd dat den secretaris noodig heeft, in ’t welke bij hem uit hoofde, van de
uitgebreijdheijd der stukken, en zijne aanstaande ambts besigheeden bepaald wierd, op wel drie
weeken, om nogmaals eene missive aan de meerderheijd der municipaliteijten af te senden, en te
beproeven, of er nog mogelijkheijd was, tot een verbroedering om ook alsoo de vrede lievende
oogmerken deezer vergadering aan den dag te leggen, en is den secretaris tot afsending van
zoodanige missive almeede gequalificeert, dog niet te min voortgaande met het bovengemelde addres
om het selve wanneer nu ook deese laaste pooging hangende den tijd, tot het in gereedheid brengen
der stukken, onverrigt mogte afloopen, die als dan kunnen versenden daar door niet werden
opgehouden.
Den secretaris draagt voor het volgende bij hem geconsipieerde plan van vereeniging tusschen de
municipaliteijten, en weldenkende burgers van de volgende inhoud.
Plan na het welk de vereeniging tusschen de vergadering van de municipaliteijten en die der
weldenkende burgers in den lande van Voorne en Putten het gevoeglijkst zal kunnen worden
uitgeoeffend.
Art:1.
Er zal voortaan maar eene ondeelbare vergadering in dit district zijn, bestaande uit de respective
municipaliteijten en stemgeregtigde burgers in elke plaats.
Art: 2.
Er sullen van de respective plaatsen daar behalve de municipaliteijten ook weldenkende en
stemgeregtigde burgers zijn, op de districts vergaadering verschijnen, gedeputeerden uit de
municipaliteijt en stemgeregtigde burgers.
Art: 3.
De gedeputeerden uit de municipaliteijt en burgers, zullen op de districts vergadering als samen
vereenigt worden aangemerkt, en ten dien einde hunne credentie, of van de municipaliteijt of van
geheel het stemgeregtigde volk erlangen.
Art:4.
Die gedeputeerden uit de municipaliteijt en burgers zullen met elkander een belang behartigen, en dus
in het stemmen niet elkander een advijs uitbrengen.
Art: 5.
Ten dien eijnde zal er voor elke distrikts vergadering op elke plaats in dit district een gecombineerde
vergadering van municipaliteijt en stemgeregtigde burgers zijn.
Art:6.
In die vergaadering zullen de pointen van beschrijving of de voorstellen, welke men meent te moeten
inbrengen behandelt en beoordeelt worden.
Art:7.
Het advies over die stukken, zoo als het bij de meerderheijd begreepen is, zal het advijs van die plaats
zijn, en door denselver gedeputeerdens op de districts vergadering moeten worden uitgebragt.
Art:8.
Na het houden van de districts vergadering zal er wederom een gecombineerde vergadering van de
municipaliteijt en stemgeregtigde burgers zijn.
Art:9.
In die vergadering zullen de gedeputeerden uit de districts vergadering behoorlijk rapport doen.
Art:10.
Uit dat rapport zal elk lid der gecombineerde vergadering die pointen moogen aan teekenen, welke in
een volgende districts vergadering, zullen moeten behandelt worden en die hij meent dienstig te zijn,
om daar over in de gecombineerde vergaadering voor de volgende districts vergadering, met zoo veel
te meer sterkte te kunnen adreseeren.
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Art:11.
Door er in dit districts nog veele plaatse zijn, in welke tot dus verre behalve de municipaliteijt geene
stemgeregtigde burgers zijn (door stemgeregtigde burgers worden verstaan, alle die de rechten van
den mensch en burger plechtig erkend hebben ) op alle die plaatsen, zal men tot zoo lange van zelve
volgt geheel anders moeten handelen.
Art:12.
De municipaliteijten treeden op zulke plaatsen, in al dat recht, het welk anders ook den
stemgeregtigde indien zig daar waaren competeert.
Art:13.
Van zulke plaatsen verschijnen des alleen gedeputeerden uit de municipaliteijten en verrigten dat
alles, wat in het voorige gemeld is, dat de gecombin: vergadering der municipaliteijt en burgers ten
aansien ter districts vergadering te verrigten hebben.
Art:14.
Zoo dra er stemgeregtigde burgers het zij met er woon, het zij door verlichting, als andersints, op die
plaatsen koomen, daar zij, voor als nog, niet zijn, zullen de municipaliteijten op deselve, met deze
handelen, gelijk in het voorige bepaalt is.
En is dien conform, geresolveert, de gecomm: van de sociteijt van Hellevoetsluijs, remarqueeren op
het articul van ’t voorschreeve plan op speciale last van hunne committeerden, aan dat van weegens
de districts vergadering geen diplomaas diende gegeven te werden, aan de stemregergtigde lieden
van hun plaats, als zij geen diploma van de sociteijt derselver plaats vertoone kunnen dan hier op, is
algemeen begreepen, dat uit hoofde der nu subsisterende vereeniging geene diplomaas meerder
uitgegeven werden kunnen, en dus dien volgende die propositie in zoo verre komt te vervallen.
Wijders is voorgedraagen het benoemen van den commissie van vier persoonen,, tot het maaken van
wetten voor deese vergaadering en welke tot een grondslag moeten neemen, het hier vooren
gemelde plan van vereeniging ’t welke algemeen aangenoome zijnde, is tot die commissie benoemt
de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus J. van Duuren, en C. van Elzelingen, waarbij als secretaris is
toegevoegt den burger Fouache, welke burgers die commissie op hun genoomen hebben, om daar
naaste vergadering rapport uit te brengen.
Voorts is nog geleesen een missive van den burger Rand, in den Hage, sendende notulen, van de
centraale vergadering en versoekende afbetaaling, dan welke missive de noodige districts
vergaadering aan gaat en geenzints de municipaliteijte, zullen U gecommitteerdens dit rapport des
wegens niet verder extendeere.
Den preesident doet omvraag waar de volgende vergaadering zal gehouden worden, en proponeert
Hellevoetsluijs, ’t welke eenpaarig is geresolveert en waar na den president deeze vergaadering tot
nadere beschrijving gescheijden heeft.
Vergadering gehouden op den eersten Januarij 1796 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden.
De notulen der voorgaande vergaderingen soo als daar bij is blijkende sijn geresumeert en
gearresteert mitsgaaders ondertekend geworden.
Bij resumptie en ter voldoeninge aan de laast voorige resolutie gedelibereert sijnde op het bij requeste
gedaan versoek van Elizabeth Sevelcours weduwe Jan Kraamers, en te gelijk geleesen eene missive
van dezelve ten geleijde van twee eens luidende contracten tusschen haar en de burger sociteijt
geslooten, over het gebruik van de regtkamer met versoek om te mogen geclucideert werden, of die
articulen in dat contract, met contra rieerende waaren aan het contract van deeze municipaliteijt is
goedgevonden en verstaan te declareren, dat het meer gemelde contract, geenzints met dat die
municipaliteijt is contrarieerende, en dus als geslooten moet werden, geconsidereert, en met versoek
bij de requeste gedaan, geaccordeert, ende suppliante mitsdien geadmitteert, acte als herbergiester,
en tot het houden van logement binnen deeze plaatse, mits voldoende aan de resolutie van schout,
ende schepenen deezer even gemelde plaatzen van dato den 13e December 1792 en 28e April 1794.
Meede bij resumptie gedelibereert sijnde, over het door den burger Fouache over geleverde concept
plan van waapening, en daar bij geleesen eene als nu ingekome missive van den krijgsraad van Delvt,
versoekende aan de gewapende magt alhier meede werking, dat de commissie in den Hage sig
bespoedige mag, tot het daar stellen van een algemeen plan en bij provisioneele reprasentanten
aandringen dat het spoedig in een resolutie mag werden geconverteert, is nu geresolveert, om met
het arresteeren van het door den burger Fouache ontworpen plan, te supereederen en af te wagten
het effect der demarches door den opgemelde burger krijgsraad, van Delvt geprojecteert.
In deliberatie gebragt sijnde, het ontstaane disput over, de plaatsing in de bovenste en onderste bank
in de kerk, onder de huerders van dien, is daar op na deliberatie, en na informatie wie der lootsen
nominaden, in de bovenste bank hadde ingeschreeven goedgevonden te declareren, dat de vier
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persoonen Leendert Vermeulen, Zweerus Dolk, Cornelis Klop en Dirk Blom, hunne plaatsen in de
bovenste bank, als daar om gevraagt hebbende, sullen houden, en dat de andere hunne plaatsen
kunnen arrangeeren als sij onderling vermeene, en over een komen kunnen.
De commissie gechargeert met het verhueren der banken, heeft rapport gedaan, dat sij de
voormaalige bank van gecommitteerde raaden heeft doen sluijtten om dat er tot heeden niemand een
plaats in gehuert heeft, om dus daar door, verwarringen te pravenieeren, is na deliberatie de
commissie bedankt, en hun verrigte in deeze geapprobeert.
Laastelijk is gedelibereert over de nog subsisterende naamen, die aan de banken in de kerk, ter
onderschrijving gegeeven worden, ’t welk daar dezelve tans gemeen sijn, niet alsoo behoort waarom
is goedfgevonden, om alle de banken te doen nommeren van no: 1 aff en soo vervolgens te beginnen
van de voorheen genaamde subalteme officiers bank, en soo vervolgens.
De setting van ’t brood is.
Het brood gebakken van beste tarwe, weegende drie ponden, sal verkogt werden op 6 stuij: 8 penn:
Het rogge brood weegende vier ponden zal verkogt werden om 6 stuij: 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broodskoekies sullen moeten weegen 3 ½ looden.
Actum den 4e Januarij 1796 ( en was getekend ) G. F. Herselman.
Alhier geaffigeert en de bakkers aangesegt op dato utz.
En is den volgende dagh, een ander setting billiet ingekomen waar uit blijkt dat ten opsigte van ’t
rogge brood, het voorenstaande billiet abusier was blijvende het rogge brood van vier ponden op 6
stuijvers 8 penn: welk erreur op den ontvangst van ’t billiet, is geremedieert.
Vergadering gehouden op den agtienden Januarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden.
Den secretaris in gevolge en ter voldoening aan de resolutie deezer vergaadering van den twaalvden
December laastleeden, leest voor het navolgende concept publicatie ter alteratie van de ordonnantie
der schipper, en beurtluiden op Rotterdam.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs in overweeging genoomen hebbende de ongelijkheijd welke er
plaats heeft tusschen de respective beurt schippers van hier op Rotterdam door het stellen van set
schippers in hunne plaats, wanneer de soodanige schipper voor sijn persoon, in een of andere dienst
is, of apparent komen sal, en dus dubbelt is winnende, in prefudatie wederom van een andere
schipper, als meede nog in overweeging hebbende genomen dat het negende articul der nieuw
geaddresteerde ordonnantie voor de schippers exact op hun getij van Rotterdam moeten vaaren, daar
het niet minder noodsakelijk is, dat zij even exact op hun getij van plaats af vaaren, hebben
goedgevonden bij alteratie van het negenden, en twaalvde articul van de ordonnantie der schippers
van den een en twintigsten Augustus 1795 te arresteeren, soo als geschied bij deezen.
Ten opsigte van het negende articul, dat de beurtschipper gehouden en verpligt, om even exact op het
getij van deeze plaatse, na Rotterdam te vertrekken, als hij verpligt blijft van Rotterdam af te vaaren,
op gelijke boete als bij dat neegende articul bepaalt is.
En ten opsigte van het twaalvde articul werd verklaard, dat geen beurtschipper, een set schipper
aanstellen mag, of daartoe permissie kan bekomen, en dus in projutie sijn soude van de overige
schippers, als dan, wanneer hij voor sijn persoon geld is winnende, of daar toe in de apparentie was,
sijnde siekte egter hier van uitgesondert.
Wordende voornoemde ordonnantie hier meede in soo verre gealtereert, blijvende deselve niet te min
en alle sijne articulen, voor soo verre sij deese niet mogte contrarieeren in sijn geheel, lastende een
ider die het aangaat sig daar na te reguleeren.
Aldus gedaan, gealtereert, en gearresteert bij de municipaliteijt voornt: op den twaalvden December
1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd, en ngeresumeert op den agtienden Januarij 1796.
In kennesse van mij.
Waarop gedelibereerd sijnde, is goedgevonden en verstaan, na dat den secretaris voor gedaane
moeijte was bedankt het voorenstaande te approbeeren, soo als het selve werd geapprobeert bij
deese, converteerde het selve tot een ampliatie reglement en dat daar meede aan de resolutie van
den twaalvden December laast leeden werd gehouden, voor voldaan.
Wijders heeft den secretaris voorgeleesen, ter voldoening aan de resolutie deezer vergadering van
den agtienden December des gepaasseerde jaars, een concept missive aan de provisioneele
reprasentanten van het volk van Holland van deese volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors, en Hellevoetsluijs.
Aan de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland, resideerende, is den Hage.
Burgers.
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Wij neeme de vrijheijd Uwe gewigtige occupatien voor eenige ogenblikken wederom te moeten
interrumpeeren, om aan UL. Vergaadering, te herinneren en voor te draagen dat wij niet alleen maar
ook onse preede cesseuren, bij differen te misivens aan Uwe vergaadering ricessioelijk afgesonden,
met alle moogelijk drag redenen heben getragt een te toonen, de ongelukkige sibuatien, waar in
deeze plaats, en denzelve ingesetenen sig bevinden, door de enorme gedaane leverantien en
verdiende wage en schuite vragten welke alhier gedaan sijn, ten dienste der Fransche troupes
gedurende het afgeloopen jaar van 1795, en speciaal in het begin van dezelve! Dan tot hier toe,
hebben wij het effect van alle onse gedaane demarches, vragteloos sien afloopen, wel is waar burgers
reprasentanten op onse aanhoudende instantien, heeft het Uwe vergaadering behaagt, aan ons te
doen afgeven eene ordonnantie ter somma van twee duisent guldens welke wij ook daadelijk hebben
gedestribueert waar sulks het hoogste benoodigt was, dan behalven die somma sijn wij aansaaken
welke geen uitstel bij den kende genoodsaakt geweest nog een somma van vijf a ses hondert
guldens, uit onse dorps cassa, die behalven dat met schulden belaaden is te moeten uitschieten,
soude wij naar alles soo veel mogelijk nog in orde en rust houden, en hebben daarom andere
betaalinge van reparatien, leverantien en arbeijds loonen voor deeze plaatse gedaan, moeten
uitstellen, en wat is dog een somma van twee duijsent guldens, die te saamen wel een somma van
tusschen de twee en drie en dertig duisent guldens bedragen sullen, immers niets daar en teegen
schippers,voerlieden, bakkers, vleeschouwers en anderen leverantiers, alles loopt op ons aan, en
exhorteert ons tot de betaalige.
En het geene deese saak nog verwarender en moeijlijker maakt, is deese, dat op andere steeden en
plaatsen nu, en dan eenige betaalige geschied, ’t welk aan de crediteuren alhier dikwijls aanleijding
geevt, om te supponeeren als of wij geen moeijte genoeg aanwenden egter seer wel te weeten, dat
soodanige provisioneele betaaling uit de steeden middelen alleen geschied, waarkunnen dit
beswaarlijk aan andere doen gelooven, in tusschen wanneer wij ook maar eenige uitsigt hadden en
het met effect te kunnen uitvoeren, wij soude considerende de veel vuldige benoodigt heeden voor
s’lands cassa, dezelve vuldige benoodigtheeden voor s’lands cassa dezelve niet adiceeren maar wij
soude ’t sij bij weegen negotiatie, ’t sij na de nodige permissie bij wijse van belasting een fonds siwn
uit te vinden om ten minste de crediteuren ook eene provisioneele betaling te doen erlangen, dan, de
beschouwing alleen van de bovengemelde opgegeven schult in tegenstelling van het soo geringe
getal van maar 135 huijsen waaruit Hellevoetsluijs in ’t geheel bestaat, en waarin wel is waar veele
menschen inwoonen maar seeker verre de meeste sijn, die met hunner handen arbeijd, de kost
moeten winnen en met groote huishoudens beswaart, naauwlijks sich worden of hebben benoodigt
dat sij uijt de armen cassa werden gealimenteert, die beschouwing seggen wij moet seeker een ider
soodanig in het oogvallen dat het overboodige moeijte, en ten minste de attentie van U burgers
reprasentanten te veel gevergt sijn soude om hier bij nog meerder redeneen ter adstructie bij te
voegen, wij hoope en vertrouwe dat de eenvoudige voordragt van deeze saak, genoegsaam sijn sal,
om te vollen te doen sien de moeijelijke omstandig heeden in welke wij ons bevinden, en de
onmoogelijkheijd om langer sonder eenige betaaling te doen, het te kunnen uit houden, wij versoeken
daarom te doen, het aan U burgers reprasentanten behaagen sal eens eijndelijk op onse herhaalde
aansoeken het vereijste requaard te slaan, en dat deeze niet in het lot van voorgaande deelen mag
maar het effeckt genieten dat aan ons wederom eenige gelden soo als Ul: na de evenredigheijt der
opgegeven schult sullen begrijpen noodig te sijn, ter provisioneele betaaling der schulden gemaakt ten
dienste der Fransche troupes, gesonden werden ten eijnde die te destribueeren waar het meeste
noodig sijn sal. Wij beveelen dit alles aan de serieuste deliberatie Uwer vergadering en sien een
spoedige en gunstige dispositie te gemoet, in welker verwagting wij ons na toewensing van heijl en
aanbod van Broederschap ons sijn neemende.
Burgers reprasentanten.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, in naam van dezelve ( getekend )
P.A.Steenwijk Gallas, secertaris.
e
Hellevoetsluijs den 18 Januarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Welke voorschreeve missive, na deliberatie volkomen geapprobeert sijnde, is goedgevonden den
secretaris te versoeken dezelve ten spoedigste te depecteeren.
Het committe van waaksaamheijd rapporteert dat sij geresolveert hebbende de navolgende missive
aan het committe van algemeen waaksaamheijd met de bijlaagen hier na geinsereert, af te senden,
versogte de meede werking van deese vergaadering, ten eijnde schadelijke directien moogen werden
geweerd, is daar op voorgeleesen deeze navolgende stukken.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Het committe van waaksaamheijd te Hellevoetsluijs.
Aan het committe van algemeen waaksaamheijd voor het volk van Holland, in de Hage.
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Burgers .
Wij souden vermeenen aan onse commissie geheel en al te kort te doen wanneer wij
nalieten aan Uwe attentie voor te draagen een van de sonderlingste gevallen, welke
mogelijk sints de soo gelukkige ommekeer van seeker, in deeze provintie heeft plaats
gehad een voorval ’t welk wij ons verbeelde, dat neevens, ons Uwe verontwaardiging
billijk sal verdienen, en waaromtrent wij dien volgende niet twijffelen of een daadelijk
voorsiening jeegens het selve sal het gevolg van onse demarche sijn moeten, dan ter
sake het binnen lootsmans gilde alhier ter plaatze bestaande in 24 ordinaire en 12
extra ordinaire binnen lootsen werd, tot heeden nog bestuurt door het collegie van
bailliuw en leenmannen van de lande van Voorne, residerende in de stad Brielle, en
welk collegie hoe seer behoorde tot het platte land tans heeden nog op een lid na,
bestaat uit burgers van gemelde stad, hoe dezelve aan de opper directie van dat gilde
gekoomen is, en hoe in deesen tijd een collegie, dat waarlijk niet anders van een
crimeneel collegie over het district van ’t land van Voorne uitmaakt de magt behouden
kan, om, op eene afsonderlijk plaats over een gilde te kunnen en blijven disponeeren
wiens innerlijke omstandigheeden sij niet eens weeten kunnen, dit alles willen wij voor
als nog daar laaten! De onder directie van dat gilde werd alhier ter plaatse
uitgeoeffend door een hoofdman, boekhouder, en vier deekenmeesters, alle welke
voor soo verre, sij nog in functie waaren hebben hunne posten afgesien, dan wat doet
het collegie van bailliuw en leenmannen in plaats van eenige informatie noopens het
gedrag der loosten ( welkes gedrag andere regel regt strijd met de jegenswoordige
constitutie ) van ons, of van de municipaliteijt in te winnen en daar door te kunnen
gemovertureert sijn van de denkwijse dier mensche, gaan dezelve hier, en roepen soo
wel ordinaire als extra ordinaire lootsen op, om NB in den Brielle te compareren
jegens Donderdag den … December 1795, om een hoofdman, boekhouder en vier
deekenmeesteren ter directie van het gilde te nomineeren, dit geschied, en het
collegie van bailliuw en leenmannen eligeeren, een hoofdman, een boekhouder, en
vier deekenmeesters op den verkooren hoofdman sullen wij geen viftectie slaan dan
op den boekhouder sij het ons gegunt, te reflecteren, dat het een man is, die in 1787
een van de brutaalste rollen gespeeld heeft, en allerleij kwaad sijn meede ingesetenen
met hem in denkings wijse verschillende heeft aangedaan, een man eijndelijk die aan
de municipaliteijt is opgegeven als een voorganger onder de plunderaars, en jegens
wien apperent een actie van schaa vergoeding sal moeten werden geinstitueert
weegens de uitgeplunderde huijsen in Junij 1787 alhier voorgevallen ! en wat nu de
vier deekenmeesters betreft, die sijn moogelijk van het selve alleij twee van dezelve
sijn ten minste meede opgegeven als plunderaars en de overige kunnen wij wel
versekeren sijn geensints deeze jegenwoordige constitutie toegedaan nog een van
dezelve dat wij dit in ’t passent aanvoeren, is bereijds in Januarij 1795 door de
toemaalige schout en schepen in deeze plaatze, om dat hij herbergier sijnde geen
eene Fransche tapper wilde van zijne tapneering afgeset gewoorden en is tot heeden
daar in selvs nog niet hersteld, hier bij burgers moeten wij U nog doen opmerken dat
geene van deeze aangestelde persoonen ( except egter den hoofdman ) op de
generale oproeping door de municipaliteijt alhier onlangs gedaan, en waar bij een der
ingeseten ( en waar onder de tans aan gestelde boekhouder en deekenmeesters
hooren ) versogt wierd te compareren om na plegtige ondertekening van de
erkentenis de regten van de mensch en burger en als daar meede strijdig houdende
alle erffelijke ampten en waardig heeden als stemgeregtigde ingeseeten te kunnen
aan genoomen worden, niet alleen niet sij gecompareert maar met daaden nog
toonen geheel en al jegens het selve vooringenoomen te sijn. Wat nu bidden wij U
burgers moet van soodanige directie komen, wat moet er wat mogelijk al het gevolg (
e
sie onse voorgaande missive van den 23 December 1795 ). Van soodanige
handelwijse en wat sal er voor het vervolg nog uijt voort koomen, considereert men
van een aantal van ( groot en kleijn te saamen ) over de twaalf hondert sielen, maar
twee en dertig stemgeregtigde in deeze plaats gevonden worden. En dat bovendien
die weijnige nog ondervonden dat plunderaars en kwaadwilligen en manuamtie gestelt
worden daar, die weldenkende burgers sijn worden geproponeerd, wij die deeze onse
posten niet uit eijgenbaat, veel min uit hoe versogt nog ook niet om onse beurse te
vullen aangenomen hebben, declareren dat soo niet in deeze verandering, kunnen
gemaakt werden, wij onse posten onnut rekenen en uit dat oog punt liever aanstoots
desetten dan, ten spot en smaad te vertrekken aan onse meede ingesetenen voor
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welke wij door soodanige handelwijs niet alleen, maar ook de municipaliteijt. En alle
de overige commissien tot de grootste vernedering gebragt worden, en burgers wij
durven nog wel een pas verder gaan, wij durven seggen genoegsaam alle burgers die
alhier de regten van den mensch en burger plegtig erkend hebben, en alsoo
stemgeregtigde sijn ( wij hoope immers dat deeze dezelve betekenis nog hebben als
bij de proclamatie der provisioneele reprasentanten van het volk van Holland, van den
een en dertigsten Januarij 1795 is ter neder gestelt ) sullen indien wij steeds met soo
veele swarigheeden moeten blijven worstelen, en uit die geen in welke wij onse
helpers meende te vinden onse partij sien opkoomen en de noodsakelijkheijd gebragt
sijn, om van alles af te sien, en deese, andersints soo in portante plaats, aan desselvs
noodlot te moeten overlaaten begrijpt niet burgers dat, dit alles dreijgementen sijn
soude waar door wij U soude soeken over te halen in onse belangens ( welke men
moogelijk als besonder soude kunnen doen voorkoomen ) Neen, wij sijn te veel
overtuijgt van Uwe kennisse dan, dat wij dit supponeeren, alleen het gevoel om ons
vaderland nuttig te sijn, en ten minste alle directie waar sij schaadelijk worden kan, te
verhinderen, doet ons ruiterlijk uitspreeken, en wij verwagten daarom dat UL: de
nieuw verkoore directie als geheel jeegens deeze constitutie aan lopende, en op der
welke persoonen sijn, die in ’t afgeloopen jaar door het collegie van bailliuw en
leenmannen sijn gedimitteert, dog daar na herstelt, en nu selvs in het bewind
geplaast, salt tragten te doen cesseeren, ten minste alle dien aangaande te doen
blijven in status quo immers soo lange als een ondersoek noodig is, en welke wij
versoeken, om of het niet beeter en geschikter was dat soodanig binnen lootsmans
gilde onder de opper directie van de municipaliteijt wierd gebragt, of anders
natuurlijker, onder het committe der marine, en of het niet naadsakelijk was dat de
directie van dat gilde in handen van soodanige kwam ( immers soo lang tot lieden in
dat gilde waaren van welker vaderlandsch liefde men versekert is ) op welke men
volgens deese constitutie volkomen staat maaken kende, of ook anders dat tot die
directie persoonen verkooren wierden waar men geen vervolgers plunderaars of
kwaadwillige naamen kende en soodanige soude men nog wel in dat gilden vinden
kunnen, intusschen hebben wij getragt door onse missive, waar van wij copie sub litt:
A. hier neevens voegen, aan het collegie van bailliuw en leenmannen, de noodig
elucidatien te geeven en getragt om deese saak alsoo te redresseeren dan uit het
daar op bekome antwoord sub litt: B. hier neevens gevoegt, blijkt het dat ’t collegie
van bailliuw en leenmannen siig geheel in deeze,en eenig retres koomen sal, daar sij
sig gronde op voorgaande directie, welke hoe seer moogelijk verkeerd geweest, na
ons insien nimmer door plunderaars of kwaadwillige persoonen moet of kan hersteld
worden. En te minder daar er soo als wij soo even gesegt hebben leeden genoeg in
het gilde sijn, die men immers van sulke verregaande misdrijven niet verdenken kan,
en die men ligtelijk had kunnen inplaats stellen van de voorige directie! Wij versoeken
op dat alles Uwe serieuste reflecier en hoope eerlang met derselver reschribtie te
moogen vereerd worden terwijl wij na toewensing van heijl en aanbediening van
broederschap ons noeme ( onderstond ) Uwe meede burgers ’t committe van
waaksaamheijd te Hellevoetsluijs
e
Ter ord: dezelve ( getekend ) T. A. Gallas secretaris ( ter sijde stond ) Hellevoetsluijs den 13 Januarij
1796 litt: A
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
’t Committe van waaksaamheijd, te Hellevoetsluijs.
Aan baiiliuw ende leenmannen van den landen van Voorne.
Burgers.
Daar wij geinformeert sijn geworden dat nu over weijnige daagen door U is geeligeert een nieuwe
directie van het binnen lootsmans gilde alhier binnen deeze plaatse meende wij het onse plaats te
weesen te moeten weeten wie in soodanige directie gekoomen sijn, en behalven den hoofdman
waaromtrent wij niets remarqueeren ( immers sijn onse berigten goed ) tot boekhouder van dat gilde
aangestelt is Jacob Vermaas en tot dekenmeesters Jan Wagenaar, Zweerus Dolk, Pieter van der
Priem, en Johannis Bouwman daar laast gemelde persoonen nu luiden sijn geheel en al de oude
constitutie toegedaan blijvende, niet alleen, waardoor er onder sijn die in de noodlotige daagen van
Junij 1787 sig als oproermakers hebben gedistengueert, Ja onder welke er sijn die aan U door de
commissie, welke hier eerst daags in werking sal koomen conform de proclamatie van de
provisioneele reprasentanten van den twaalvden October laast leeden apparentelijk daar en boven
nog als plunderaars opgegeeven sullen werden soo meene wij het van onse pligt te weezen U lieden
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van dat een en andere te moeten informeeren, ten eijnde indien die electie soodanig geschied mogt
sijn, des goedvinden te kunnen veranderen, of daar ontrent handelen als U lieden noodig vinden
sullen te behooren, wij willen door deese niet beschouwt worden als in u lieden directie in te dringen
waar wij meenen u te moeten preevinieeren, en alle directie waar sij schadelijk weesen kan, of worden
soude te verhinderen immers voor soo verre het ons mogelijk is, daar U lieder antwoord onse verdere
werksaamheden moet regelen versoeke wij ten vriendelijkste een spoedig antwoord op deeze,
blijvende met toewensing van heijl, en aanbod van broederschap ( onderstond ) Uwe meede burgers ’t
committe van waaksaamheijd te Hellevoetsluijs ( en was getekend ) P. A. Gallas secretaris ( ter sijde
stond ) Hellevoetsluijs den 27e December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Litte B.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Meede burgers.
e
Wij hebben UL: missive van den 27 deezer wel ontvangen, en uit desselvs inhoud met genoegen
gesien UL: waaksaam en werksaam had teegenis alle schaadelijke directie, na dien sulks ook het
groot eijnde onser handelingen uitmaakt en geen andere gronden dan regtvaardigheijd, en afkeuring
van alle vervolging zoo verre als s’lands plakkaaten zulks toelaaten, erkennende vleijen wij ons in
staat te sijn ons gedrag met betrekking van de gemaakte redressen teegens schadelijke directie. En
daar jeegens billijke klagten der gilde broeders tot uwens volkoomen te kunnen justeficeeren. Wij
laaten dus gerust aan U Lieden over zoodanige regelen van verdere waaksaamheijd als gij lieden
gevoeld dat uwen pligt vorderd en sijn bereijd bij afgevraagde verantwoording de geheele directie
sints veele jaaren van het bewuste gelde onze veelvuldige vrugteloose pogingen tot minnelijke
schikkingen. En eijndelijk de reeden van noodsakelijke verandering volgens de rechten van mensch
en burger open te leggen, wij zullen ook te gemoet sien opgaaf der persoonen en gepleegde feiten in
de noodlottige daagen van Junij 1787, zoo verre diergelijke persoonen met hunne posten onder ons
gehooren, mits door bewijsen gestaagt, ten eijnde als dan eerst te kunnen beoordeelen in hoe verre
de proclamatie der provisioneele reprasentanten van Holland, in dato 12e October laast leeden effeckt
sorteren moet bij ons collegie.
Waar meede met toewensing van heijl en aanbod van broederschap zijn.
Meede burgers.
( onderstond ) UL: meede burgers, bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne.
Per ordonnantie van dezelve ( en was getekend ) P Kompenhouwer provisioneele secretaris ( ter sijde
stond ) Brielle den 29e December 1795. E.J.D.B.V. ( lagerstond ) p.s. De aangestelde persoonen
execpt den hoofdman zijn tot boekhouder. Jacob Vermaas, Hugo’s zoon, tot dekenmeesteren, Jan
Wagenaar den ouden, Johannus Bouwman, Zweerus Dolk en Pieter van der Priem.
Op welke voordragt en gecommitteerden van het committe van waaksaamheijd gedelibereert sijnde, is
goedgevonden alvoorens te disponeeren, de voorschreeve stukken, te stellen in handen van den
advocaat Schepman, om te dienen van sijn consideratien, en advis.
Op versoek van den boode op heeden gedaan houdende om nog eenige tijd van beraad te mogen
hebben, alvoorens sig te exxpliceeren, op de resolutie, en aan hem gedaane aansegging op de
resolutie, en aan hem gedaane aansegging op den twaalvden December laastleeden, nader
gedelibereert sijnde, en bij deeze gelegenheijd, in consideratie gebragt in hoe verre de recognitien soo
van hem boode, als van den schout en secretaris nog soude moeten voortduren, en wanneer dezelve
moesten continueeren, aan wien, dan diende voldaan te werden, is goedgevonden, om dit laaste point
al meede in handen van den advocaat Schepman te stellen om te dienen van advis, en dat hangende
het selve, de versogte sarchearie aan de boode word geaccordeert.
Het committe van ondersoek ter vergaadering over, het navolgende schriftelijk rapport met de bijlaage,
daar toe behoorende.
Rapport van de commissie uit de municipaliteijt en stemgeregtigde burgers te Hellevoetsluijs ter
voldoening aan de publicatie van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den
12e October laastleeden.
De ondergeschreve leeden van de bovengemelde commissisie hebben de eer aan de vergaadering
van de municipaliteijt van Hellevoetsluijs een provisioneele rapport te doen van ’t geene sij zints
hunne aanstelling tot hier toe verrigt hebben, in de eerste plaats den burgers is het aan de commissie
voor gekoomen, niet weetende of er veele dan wel geene persoonen zig zouden op doen om hunne
klagten voor te brengen, ten minste om in allen gevallen instaat te sijn, dat alles reguleer behandelt,
en behoorlijk genotuleerd wierd het noodig te sijn een secretaris te benoemen, waartoe sij dan ook
den burger Jan Adriaan van Es versogt hebben, en welke sulks heeft aangenomen, de commissie
vervolgens op den ses en twintigsten December laastleeden vergadert heeft in deliberatie gelegt hoe
daanig sij haare werksaamheeden soude aanvangen, en voortsetten en na eenige overweeging
resolutie de commissie eene publicatie te doen van welke sij copie sub: litt: A. hier neevens voegt, en
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soo als daar uit conceert, drie tijden aan den anderen tot het opneemen der klagten, hebben
e
gevaceerd maar niemand der ingesetenen buiten den burger Fouache welke op den 30 December
een sekere stuk waarvan de commissie almeede copie subL litt: B. hier neevens overlegt is in die tijd
bij hun gecompareert, bij hunne bovengemelde eerste cessie heeft de commissie ook in deliberatie
genoomen op den burger Brender a Brandis in de noodlottige daagen van Junij 1787, stadhouder van
’t land van Voorne, en alsoo ook van deese plaats, en in de bekende plunderingen alhier present
geweest sijnde, niet wel eenige inlichting zoude kunnen geeven, en daar de commissie begreep dat
ten minste alle extra judiceele informatie, aan hun waaren gedemendeert, zoo heeft sij geresulveert
eene missive aan denzelven af te senden van welke hier neevens copie sub: litt: C. werd, dan tot
heeden heeft de commissie daarop geen legaal antwoord bekoomen, en dus in effeckte kan de
commissie niet seggen, tot nu toe deeze aangaande verre te sijn geavanceert, de beswaaren door
den burger Fouache opgegeven wenste sij wel dat door meeder tekenaars, waare bekragtigd en ook
al het tweede stuk, dat dier burger alleen maar opgeevt, bij rapporten, van anderen, als bekennende
in dien tijd, niet op deeze plaats nog woonagtig te sijn geweest.
De commissie hadde verwagt dat sij, door de naast bestaande van wijlen den burger Antonij van
Gogh ook soude gesien zijn, zij ontwaar geworden, dat de vereijste papieren op welke die naast
bestaande meende hunne klagten te gronde niet in gereedheijd waaren ! het beklag in tusschen van
den burger Fouache, zal een nader ondersoek bij hun vereijschen, ende commissie vermeend dat het
ondienstig weezen kan om aan de leeden der burger societeijt of wel aan den preesident derselver
kennis te geeven, dat zoo nog imand beswaaren had in te brengen uit hoofde hunner commissie, zij
als dan soo eerder soo beeter die als nog moesten opgeeven intusschen als dan, bovengemelde
papieren, zoo als hun onderregt is van de naast bestaande van wijlen den burger van Gogh in
koomen zal deese commissie in staat weesen om een nader en volleediger rapport ter deezer taavel
over te leveren, daar deeze alleen maar is provisioneel, ten eijnde te doen blijken dat de commissie in
zoo verre, als het tot hier toe weesen konde werksaam is geweest, en dus dat het retardement alleen
is te soeken in saaken buiten hun, toedoen voorgekoomen, en dienvolgende van gevoelen sijn, dat
hunne commissie voor als nog onbepaalt diende te werden gecontinueert, off zoo ook anders deeze
municipaliteijt eene dag gelievde te bepaalen, om deeze commissie finaal te termineeren zal de
commissie daarop het goedvinden van dezelve verwagten en vervolgens ook daar aan te
obtempereren !.
Actum Hellevoetsluijs den 17e Januarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijt.
En overgegeven op den 18e daar aan volgende ( onderstond en was getekend ) Jan Wessels, en
Dominig de Klerk, Siewert de Groot ( lagerstond en was getekend ) J. A. van Es secretaris.
Litt: A.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie.
De gecommitteerdens uit de municipaliteijt en stemgeregtigde burgers te Hellevoetsluijs aangesteld
ter voldoening aan de proclamatie van de provisioneele repratentanten van het volk van Holland van
den twaalfden October laastleeden alhier gepubliceert, en geaffigeert den vijff en twintigsten daar aan
volgende adverteeren dat zij zullen vaceeren tot opneeming van alle de beswaaren, welke uithoofde
van boven gemelde proclamatie, zal werden voorgedragen en daar van het vereijste rapport ter
plaatse daar het noodig is brengen zullen en dat zij daarom hunne sitting houden in het regthuijs
deezer plaatse op Woensdag den 30e December 1795, op Woensdag den 6e Januarij 1796, en op
e
Woensdag den 13 Januarij daar aan volgende, telkens des avonds van ses tot agt uuren en langer
niet zijnde wijders een ider verdagt, dat geen meerdere sittingen, als de bovenstaande ten waare uit
groot noodsaaklijkheijd zullen gehouden werden.
Aldus geresoveert bij de gecommitteerdens voornoemd, op den ses en twintigsten December 1795,
en door den boode van den Ban. Afgeleesen, en geaffigeert den zeven en twintigsten daar
aanvolgende.
In naam van gecommitteerdens voornoemd ( getekend ) Dom: de Klerk.
Litt: B.
Aan het committe van ondersoek binnen de Fortresse Hellevoetsluijs.
Meede burgers.
Het vertrekt den waaren vaderlander tot een bisonder genoegen, mannen die met vaderlandse
centimenten bezielt zijn zoo door de municipaliteijt, als stemgeregtigde tot deese post verkooren te
zien dan meede burgers ik gaa daadelijk tot het stuk zelve over om u als commissie voor te dragen.
Op den 31e Maart deezes jaars 1795 door vaderlandsche sociteijt met den burger Huijgens
gecommitteerd geweest zijnde, om bij den burger Kraamer in die tijde te informeeren, of er aldaar niet
een vertrek of kamer zoude zijn om de societeijt aldaar te houden, wierden wij al ras beantwoord door
den overleeden burger dat hij dit geerne, zou willen doen, maar vermits het huijs hen nog niet eijgen
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was, kon hij zulks niet onderneemen, hier op de vrouw binnen koomende, zeide hier op zeer brutaal
dat zal nooijt gebeuren, mijn man nog wij zijn geen patriotten, dus een stellig bewijs van haare
sentimenten teegen de jegenwoordige constitutie, dan gelijk U bekend is, is het door de
municipalioteijt zoo verre gebragt dat de regtkamer en societeijt aldaar is gekoome het gedrag door
haar, is u ook ter kennis, dus zal ik dit niet herhaalen, door het overlijden van haar man, is zij egter
met de post als commissarisse van ’t wagenveer door het voermans gilde begunstigt, een post daar
verscheijden vaderlanders van deese plaats, veel pogingen over gedaan hebben, zie nu meede
burgers haar gedrag op den 31e Maart en dan de behandeling met U vaderlanders alhier zulkt gij
lieden ras ontdekken dat zij volgens de publicatie van de reprasentanten, van ’t volk van Holland
geheel onbevoegt is en blijft om deese post te kunnen behouden en vooral daar er verscheijden
vaderlanders hier boven gemeld, om gesolliciteert hebben het U dan tans de zaak niet van de
municipaliteijt nog van de societeijt hier in te treeden, waar het wagten is naar Uwe commissie, die wij
nu zien daar gesteld, en laaten dus de decissie aan U als waare vaderlanders over, en twijfele niet of
gij lieden zult hier over accordeeren en resolveren zoo als de tegenswoordige gevestigde constitutie
vereijst.
Meede burgers.
Ik neeme ook meede de gelegenheijd waarom U lieden ook onder ’t oog te brengen, schoon ik in den
jaare 1787 hier nog weet verkeert heb, egter door verscheijden mijner meede vaderlanders alhier
geinformeert ben geworden omtrent de verwoede plunderingen, baldadigheden attacheeringen door
de verwoede orange partij gedaan, dat vak is te groot ook tree ik hier in, in Uwe commissie niet, maar
heeft men niet den eerlijken patriot door geweld gedwongen, het befaamde oranje request te tekenen,
een stuk meede burgers, daar ik god dank altoos nog van hen vrij gebleeven, maar gij lieden zelfs
door gemelt het moeten doen, het menigmaal en dat weeten de lieden van de societeijt heb ik
geinsteert om dit stuk bij den opsteler daar van, den zig neemende burger Klink, te rug te haalen wij,
als leeden van de sociteijt hadden hier geen volmagt toe dan nu meede burgers gij lieden zoo wettig
aangesteld om te voldoen aan de publicatie van de reprasentanten van Holland, die zelfs eijsschen
hier van bewustheid te krijgen twijffel ik geenzints wat zeg ik, ik ben verseekert meede burgers gij dat
request terug zal in Uwe handen zal zorgen te krijgen, en dan te handelen met de twee voorgestelde,
zou als Uw wijs altoos zal denken te behooren, mij hier op verlaatende blijve ik heijl en broederschap
U lieden toegewenscht te hebben.
U meede burger ( getekend ) A, J. Fouache.
Hellevoetsluijs den 30e December 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
Litt: C.
De gecommitteerdens uit de municipaliteijt en stemgeregtigde uit hoofde van de proclamatie, van de
reprasentanten van den twaalffden October laastleeden aangestelt te Hellevoetsluijs.
Aan den burger M.C.C. Brender a Brandis schout en secretaris van Abbenbroek.
Meede burger !.
Daar Uwe in qualiteijt als stadhouder van den lande van Voorne alhier ter plaatse gefungeert heb in
Junij 1787, tijde van het plunderen van het huis van den toemaalige preesident, en dat van Antonij van
Gogh, zoo sustineere wij dat Uwe ons dien aangaande in onse boven gemelde qualiteijt veel
clucidatie zoude geeven kunnen, waar om wij bij deese zijn solliciterende of Uwe van die goedheid
geliefde te zijn aan ons ter clucidatie te senden een narree van het voorgevallen in die bovengemelde
daagen met opgaav zoo veel moogelijk van de persoonen die aan Uwe bekent zijn, zig aan de
plundering te hebben schuldig gemaakt.
Wij zijn Uwe spoedige reschribtie te gemoet siende en noeme ons met heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De gecommitteerdens uit de municipaliteijt en stemgeregtigde voor in naam van dezelve ( getekend )
Dom: de Klerk. Hellevoetsluijs den 26e December 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd
Op welk gerapporteerde van de commissie van ondersoek gedelibereert, en de burgers voor hunne
gedaane moeijtens bedankt sijnde, is goedgevonden onverlet soodanig rapport als aan de
stemgeregtigde soude moeten gedaan werden de voorschreeve commissie op hun versoek voor een
maand, te continueeren.
Bij resumptie gedelibereert sijnde het versoek van den predikant Louron, om in plaats van drie en
twintig guldens welke tot hier toe, aan hen jaarlijks is, betaalt in restitutie, der classicaale onkosten en
kerke visitatie, voortaan negen en dertig guldens te mogen ontvangen is goegevonden het
voorschreeven versoek, in te gaan met deese jaare te accordeeren soo als geaccordeert werd bij
deeze, en den kerken tot de voorschreeve jaarlijksche uitgaav gequalificeert.
Den schout communiceert eene missive van de provisioneele reprasentanten van het volk van
Holland, van den sevenden deezer , sendende daar neevens het gewoone getal exemplaaren van de
publicatie dien dag bij hun gearresteerd, betrekkelijk het vereenigd bestuur eener nationale
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vergadering of conventie, en het reglement, des weegens, door de staaten generaal den 30 e
December laast leeden met hunne bewilliging gearresteerd, en daar uit dien hoofde billietten sullen
moeten gedrukt worden om ingesetenen op te roepen, produceert hij schout daar toe conform
bovengemelde reglement een concept billiet, ’t welk na lecture is geapprobeert, en geresolveert daar
van een aantal te doen drukken, ten eijnde direcht in gereedheijd te sijn, en voorts in te wagten de
naadere aanschrijving welke volgens de voorschreve publicatie, geschieden moet.
In de avond sitting van deese dag hebben de burgers Rolandus, Wessels en van Putten gedaan dit
hier na rapport;
Ingevolge het decreet genomen door de committe van de provisuoneele reprasentanten van het volk
van Holland, en wel bij het committe van finantie in dato den 18e November 1795 aan deese
municipaliteijt versonden en door deselve de commissie den 26e November daar aan volgende aan
ons opgedraagen zijnde tot ondersoek welke persoonen de billietten of declaratoiren voor de twee
termijnen der geforceerde geld negatiatie niet gaaf maar met eenige bijvoeging getekend hebben of
geheel ongeteekend gerestitueerd hebben Uwe gecommitteerdens de daar van geformeerde lijsten
gerevideert uit welke wij 2 extracten hier bij sub: litt: A en B overleggen vervattende de eerste de
namen der persoonen die de declaratoiren niet gaaf maar met bijvoeging getekent hebben en de
ste
e
ste
andere de namen van die de declaratoiren voor den 1 en 2 termijn in ’t geheel niet of op de 1 of
e
op de 2 niet hebben getekent, en zooveel hun moogelijk was nagegaan welke persoonen onder dit
ressort zien konde bevinden die waarschijnlijk verplicht zoude zijn, deel in de geforceerde negatiatie te
hebben moeten neemen.
Uwe gecommitteerdens hebben opgemerkt dat de declaratoiren zoo uit elkanderen loop ende
getekent zijn dat zij niet dan zeer gebrekkig zich van hunne commissie zullen kunnen kwijten, daar
verscheijden persoonen het declaratoir vooral van den 2e termijn gaaf geteekend hebben, ofschoon
het piesumtief is, dat zij onvermogende zijn en dus ook niet gehouden waaren daar in dit te neemen,
welligt kunnen die persoonen eenige penningen bij wijse van een liberaale gift gegeven hebben, en in
een verkeerd denkbeeld versieren, dat zij door het teekenen van een of beide der declaratoiren
daarom van de eerste of tweede termijn vermeenen voldaan te hebben.
Onder die, en welke wij bedoelen bevinden zig welke getekent hebben.
Op ‘t 1ste declaratoir:
op ’t tweede declaratoir;
Philip Hofman
onmagtig
getekend
Jan Tieleman
getekend
onmagtig
Wed: Joost Klaassen
niet getekend
getekend
Pieter Jans Kosterkerk
onmagtig
getekend
Engel Captein
niet getekend
getekend
Rijk Knaape
onmagtig
getekend
Jan van der Hoeven
onmagtig
getekend
Cornelis Mol
getekend
getekend
W. van der Wal
ik heb niets
getekend
Wed: Ketting
getekend
niet getekend
Wed: van der Mast
onmagtig
niet getekend
Wed: IJsbrand Verhagen
getekend
niet getekend
Hendrik van Doorn
niet getekend
niet getekend
Pieter de Klerk
getekend
niet getekend
W. Kerkhof
niet getekend
niet getekend
Pieter Kans
niet getekend
niet getekend
Sijp Kooij
niet getekend
onmagtig
Hendrik Harteveld
getekend
getekend
Wed: Kruijl
getekend
getekend
Wed: Mouthaan
niet getekend
onmagtig
Jan Bonte
onmagtig
onmagtig
Sjoerds de Vries
ongehouden
ongehouden
Jacob Groen
niet getekend
onmagtig
Adriana Brand
getekend
ongehouden
Maarten Klein
onmagtig
getekend
Wed: van der Lugt
niet getekend
getekend
Jacob Hutte
niet getekend
getekend
Gerrit Peereboom
getekend
getekend
Jan van Raamsdonk
onmagtig
niet getekend
Wed: Piersil
niet getekend
onmagtig
Cornelis Mes
getekend
getekend
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Pieter van Rees
Cornelis Meijer
Jacobus Raafel
Leendert Mol
Leendert Roskam
Corn: van der Meulen
Cornelis Lens
Martinus Kooper
Jas Farmond
Onne Pieter
Arij Scherpenberg
Huijbregt Schippers
Corn: Arkenbout
Jan van Gijn
Jan van Ek
Hendrik Keijser
Jan Wagenaar
Jan Raafel
W. Raafel
Arij Kapper
Wed: Kooper
Corn,s Kooper
Pieter Nieuwdorp
Wed: van Arkel
Wed: Steevens
Valestijn Hause
L. Tongerloo
P. Vermeulen
Gerrit Vermeulen
Arij Eland
Hannes van der Sluijs
Casper Storm
Jan Wagenaar
Wed: Corn: Peereboom
Corns: Peereboom
Arij van Wellen
Joris van Beek
Johannis Hartigveld
Adolf Bogers
Jan Braam
Frans van der Put
Dirk Huisman
Wed: Jansen
Wed: de Vet
Arij Lourens
P. van Herwaarde
A. de Koning
W. Geenis
P. Mos
Aart Lensveld
Martinus Drop
Leendert ’t Hout
Gijsbr: van den Abeel
Gerrit Baks
P. Gastelaar
Arij van Loene
Hendrik Bloemendaal
Groeneveld
P. van Hartog
Corns: de Geus

onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet getekend
getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
niet begrepen
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
niet getekend
niet getekend
niet getekend
onmagtig
getekend
getekend
niet getekend
ongehouden
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
niet getekend
getekend
onmagtig
onmagtig
niets
onmagtig
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend

getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onbekwaam
onmagtig
onmagtig
niet getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
niet begreepen.
onmagtig
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
getekend
onmagtig
getekend
ommagtig
onmagtig
onmagtig
niet getekend
getekend
getekend
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
niet getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
niets
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
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Corn: de Jong
onmagtig
onmagtig
Aart Spek
onmagtig
onmagtig
Frans van der Mast
onmagtig
niet getekend
Maareten Voordijk
getekend
niet getekend
Adrianus Reluge
niet getekend
onmagtig
Martinus Mos
getekend
getekend
Jacob Honing
getekend
getekend
Cornelis Ouwerkerk
getekend
getekend
Maarte Vinke
getekend
getekend
Jan de Kievit
onmagtig
getekend
J. H. Bok
onmagtig
onmagtig
Cornelis Hokke
niet getekend
getekend
Wed: Geervliet
niet getekend
getekend
Omtrent de volgende persoonen die op geen van beide de declaratoiren getekend hebben zijn uwe
gecommitteerdens van gedagten dat zij schoon onmagtig om deel te neemen in de geforceerde
negotiatie echter verpligt waaren geweest de declaratoiren getekend ( met bijvoeging onmagtig ) te
restitueeren te weeten:
Hugo Vermaas
Harme Baggeman
Hermanus van Offeren
Steven de Zwier
Hendrik Goudswaard
Jacob Vermaas Wzoon
Adrioanus Hofman
Cornelis Mos
Cornelis de Vet
Wed: van Meetena
Coenraad Reegel
Jan de Ruijter
Christiaan Reegel
wed: Arijnus
David van der Kloet
wed: Breijmeijer
Steven Pieterman
Bard Waarburg
Jan Scholtius
Melgoor Haak
Wed: Tongerloo
Hendrik Nolte
Dina Kolff
Govert van den Broek
And: Schoonderwolff
Arij Vermeulen
Abram Muijsenberg
Daniel Breemer
Cornelis Rutte
Harme Pieterman
Pieter Philippus
wed: de baan
Gerrit van Sprang
Terwijkl uwe gecommitteerdens al meede van gedagten zijn dat de onderstaande persoonen welke op
de claratoiren van den 1ste en 2e termijn niet of niet gaaf getekend hebben egter presumtief voor een
gering gedeelte hadden behooren deel te neemen in de vrijwillige of geforceerde negotiatie en van
sommige het welligt eerder aan een onwilligheid als volstrek te onmagt zoude kunnen toegekend
worden.
Op ‘t 1ste declaratoir
op ‘t 2e declaratoir
Arij Roos
niet getekend
niet getekend
Jan Wassenaar
niet getekend
niet getekend
Frederik Krouwel
niet getekend
niet getekend
J. C. Welsing
niet getekend
niet getekend
Jan van der Elst
als verpligt ben
niet getekend
Andries de Kat
onmagtig
onmagtig
Zoo als ook presumtief zoude hebben kunne geschieden van de navolgende persoonen:
Een vast tractement hebbende dog waar tegen ook wederom in aanmerking komen moet, dat als het
vast ijkomen niet meer dan f. 1-0-0 daags beloopt sien zulks waarlijk in deze tijd van duurte zelve
maar al te wel noodig heeft;
ste
e
Op ‘t 1 declaratoir
op ‘t 2 declaratoir
Tobias Bosselaar
niet getekend
niet getekend
Gerrit van nWaart
onmagtig
onmagtig
J. H. Feele Kamp
onmagtig
onmagtig
J. H. Sijp
onmagtig
onmagtig
Gerrit Fauling
onmagtig
onmagtig
P. Smits
onmagtig
onmagtig
Dirk van der Kaaij
onmagtig
onmagtig
Reiniers Simons
onmagtig
onmagtig
Jan Cabouw
niet getekend
niet getekend
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Dewijl hunne confraters gelijke tractement hebbende of op de 1ste of 2e declaratoir getekend hebben
als;
ste
e
Op ‘t 1 declaratoir
op ‘t 2 declaratoir
Johannes Ludolff
niet getekend
getekend
Fokke Gron
niet getekend
getekend
Wouter Mulder
niet getekend
getekend
Hendrik Muilwijk
niet getekend
getekend
Jasper Vogelsang
niet getekend
getekend
Maarten Schalk
getekend
onvermogende
C. van Elzelinmge
onmagtig
getekend
A. P Gerver
vermeent van neen
getekend
H. Mulder
getekend
getekend
Arij Magdenberg
getekend
getekend
J. P. Liewer
getekend
getekend
Jan Valk
zal betalen
getekend
G. Kersseboom
getekend
getekend
H. van der Horst
getekend
getekend
ste
e
Van de nagenoemde persoonen waar van sommige op het 1 en wederom op het 2 declaratoir
getekend hebben zal bij nader ondersoek door een commissie aan toe bij deeze municipaliteijten te
diceeneeren moeten blijven, en hoe verre aan de publicatie van den 17e Julij laastleeden voldaan is.
ste
e
Op ´t 1 declaratoir
op ´t 2 declaratoir
Herbertus Rheborn
onmagtig
getekend
Wed: F. van Rees
onmagtig
getekend
Aart Ouwerkerk
getekend
onmagtig
H. Mikkers
onmagtig
getekend
S. de Groot
weet niet hoe zig te gedraagen
getekend
Arend de Pijper
getekend
niet getekend
Wed: Arij van der Nol
niet getekend
getekend
Arij Forman
niet getekend
getekend
Wed: van der Vooren
niet getekend
getekend
David Kint
f. 19 gls voor de 3 termijnen
getekend
Klaas Rijke
niet getekend
getekend
Jan Peereboom
onmagtig
getekend
Op ´t 1ste declaratoir
op ´t 2e declaratoir
Klaas Verhagen
niet getekend
getekend
Arij van ´t Hoff
geen middelen
getekend
Hendrik de Boois
onmagtig
getekend
Pieternella de Boois
niet getekend
getekend
Wed: Dirk van Bergen
niet getekend
getekend
Joost Nieuwland
niet getekend
getekend
Reeumus Reijerkerk
onmagtig
getekend
Jacob van Steenwegen
onmagtig
getekend
Leendert Kortpenning
onmagtig
getekend
Simon van der Berg
niet in de occagie
getekend
Joh: Bouman
niet getekend
getekend
Albert Boelhouwer
niet getekend
getekend
Jon: Kans
niet getekend
getekend
P. Gretterland
getekend
getekend
Dirk van der Made
onbemiddelt
getekend
Gerrit van Straaten
getekend
onbemiddelt
Teunis Verhagen
niet getekend
getekend
Antonia Verhagen
niet getekend
getekend
Antonij van Lind
niet getekend
getekend
Matthijs Wijk
niet getekend
getekend
W. Peereboom
onmagtig
getekend
W. Moree
getekend
getekend
En dewijl volgens het hier vooren genoemde decreet van den 18e November l.l. extracten uit de lijsten
aan het committe van finantie zoude gezonden worden, vervattende het eene de naamen der
persoonen die hun declaratoir niet gaaf maar maar met eenige bijvoeging getekend hebben

97

vermeenen Uwe gecommitteerden dat zulks van de onderstaande persoonen voor al diende te
geschieden als van:
Cornelis Klop
H. W. Ketjen
Dom: de Klerk
Leendert Vermeulen
Barend Klop
Abram van Pelt
Hendrik Duijm
En daar Uwe gecommitteeredens igmorant zijn, of die persoonen ofschoon zulke bijvoeginge gedaan
hebbende, echter buijten kennis of weeten van deeze municipaliteijt op andere plaatsen na hun
vermoogen konde voldaan hebben zijn Uwe gecommitteerdens van oordeel dat die bijvoegingen
konde overgelaaten worden aan het hoogwijs advis van het committe van finantie om daar op
zoodanige ordres aan deese municipaliteijt te behooren, en daar dezelfde ignortante ook plaats heeft
van de navolgende persoonen of die al of niet op andere plaatsen hebben gefourneert, zijn Uwe
gecommitteerdens meede van gedagten, dat ingevalle zulks door die personen niet is geschied, zij de
eene meer, de andere minder pressementief resumtief zoude sorteeren onder die geene die na hun
vermoogen op inkomsten behoorde deel genoomen te hebben in de geforceerde negotiatie als;
Op ‘t 1ste declaratoir
op ‘t 2e declaratoir
P. van der Made
niet bemiddelt
onmagtig
D. van der Beek
onmagtig
onmagtig
M. Levij Cohen
niet bemiddelt
onmagtig
Wed: Duijm
onmagtig
onmagtig
P. van der Priem
niet in de occasie
onmagtig
B. van Hinnik
onmagtig
niet getekend
Jacob Vermaas
onmagtig
onmagtig
Dirk Blom
niet getekend
onmagtig
Jacob Hartigveld
niet getekend
onmagtig
Arij Vaar
onmagtig
onmagtig
Arij Vermaas
onmagtig
niet getekend
Jan van den broek
niet getekend
onmagtig
J. Engelfriet
onmagtig
onmagtig
P. Verschuur
onmagtig
niet getekend
Sweerus Dolk
niet getekend
onmagtig
P. Bauen
niet getekend
nog onmogelijk
S. Tobson
niet getekend
nog onmogelijk
W. Lens
niet getekend
nog onmogelijk
Wat aangaat de onwillige of kwaadwillige die zich onder dit ressoort en ons bestuur mogten bevinden,
welk waarschijnlijk tot den opbreng of redemtie van goud en silver bij de publicatie van den 26e Maart
l.l. gedecredeert zouden verpligt zijn, en of zij daar aan voldaan hebben zij om Uwe gecommitteerdens
ignorant en vinden daar van geen spoor in de aan ons gesuppedieerde lijsten, zij vermeenen dus, dat
zulks, bij een nader ondersoek zal moeten blijken. Zie daar meede burgers na ons inziens en
presumtie gedagten het hier vooren, staande aan U lieden gesuppediteert eene aanmerking alleen
nog die wij aan deese vergadering wilde doen observeeren of zij niet zoude kunnen goed vinden dat
van weegens deese municipaliteijt per missive kennis gegeven wierd aan ’t committe van finantie, dat
de municipaliteijt alhier ingevolge het decreet van den 18e November l.l. een commissie van
e
ondersoek uit hun midden hadden benoemt die dadelijk na den afloop van den 2 termijn der
geforceerde geld negotiatie hadden werksaam geweest, en hun rapport reets uitgebragt maar daar bij
te kennen hadden gegeven dat het tekenen van de declaratoiren voor den 1ste en 2e termijn zoo
onderscheijden en uit een loopende hadden bevonden, dat zij vermeende het ondersoek van meerder
effect zoude kunnen geweest zijn, wanneer daar meede tot nader afloop van den 3e termijn en na het
weder op haalen van de declaratoiren voor deselven met dit rapport had gesupercedeert geworden,
Uwe gecommitteerdens voegen hier nog bij een extract lijst sub; litt: C van de naamen der geene die
ste
e
de declaradoiren voor den 1 en 2 termijn van de geforceerde negotiatie getekend hebben zij, hoope
hier meede aan de intentie van hunne last voldaan te hebben en refereren zich zeer gaarne aan het
betere oordeel dezer vergadering.
Litt: A.
ste
e
Extract lijst van de naamen der geene die de declaratoiren voor den 1 en 2 termijn niet gaaf maar
met eenige bijvoeging getekend hebben.
Op ‘t 1ste
op ‘t 2e
Philip Hofman
is onmagtig
getekend
Gerrit van Weerd
is onmagtig
onmagtig
J. Tielman
getekend
onmagtig
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Herbertus Rehborn
P. Jans Costerkerk
J. H. Teelkamp
Johanna Duijm
Rijk Knaape
Wed: van Rees
J. v. der Hoeven
Aart Ouwerkerk
Maarte Schalk
W. van der Nall
Wed: van der Mast
Hendrik Mikken
P. van der Maaden
Moozes Levi Cohen
S. de Groot
Doenardus van der Beek
Jan Bonte
Sjoerd de Vries
Jacob Groen
Adriana Brand
Maarte Kleijn
Jan van Raamsdonk
Corn: Klop
Wed: Piersil
Jan Peereboom
Abram van Pelt
Arij van ’t Hoff
Dominicus de Klerk
Barend Klop
Pieter van Rees
Leendert Moll
Jan van Pelt
H. de Boois
C. van Elzelingen
M.Lens
H. Duijn
Wed: H. Duijm
Jan Valk
Leendert Roskam
J. H. Sijp
Corn: van der Meulen
Barend van Hennik
Andries de Kat
Corn: Lems
Martinus Kooper
Jasper Farmond
P. Vermeulen
Onne Pieters Mos
Arij Scherpenberg
Huib Schippers
Corn: Arkenbout
H. van der Sluijs
D. Blom
Gerrit Vermeulen
Jan Hagenaar jr:
Joh: Droogsteen
Jacob Vermeer
Jan Rafel
Arij Eland
Jan van Gijn

onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
getekend
ik heb niets
onmagtig
onmagtig
niet bemiddeld
niet bemiddeld
den ondergetekend
onmagtig
onmagtig
ongehouden
ongehouden
getekend
onmagtig
onmagtig
den ondergetekende
niet getekend
onmagtig
den boven voorn:
dewijl geen
den ondergetekend
den ondergetekend
onmagtig
onmagtig
neemt aan
onmagtig
onmagtig
neemt aan
is in de onmag: gelijkheid
onmagtig
ik ondertekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet begrepen
niet getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
niet getekend
aannemonde
onmagtig
niet getekend
onmagtig
niet getekend

getekend
getekend
onmagtig
onmagtig
getekend
getekend
getekend
onmagtig
onvermogende
getekend
getekend
getekend
onmagtig
niet bemiddeld
getekend
onmagtig
onmagtig
ongehouden
onmagtig
ongehouden
getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
getekend
burger
getekend
den ondergetekend
den ondergetekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
referen mij
is in onmag: gelijkheid
onmagtig
getekend
getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onbekwaam
niet begrepen
onmagtig
onmagtig
niet getekend
niet getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niets
in eens
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
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Jacob Hartigveld
G. F. Froeling
Jan van Ek
Jan van der Elst
Arij Vaar
Reinier Simons
Arij Vermaas
H. Keijser
Jan Wagenaar
Meemis Reijerkerk
Jacob van Steenwegen
Leendert Kortpenning
Wed: Corn: Peereboom
Corstiaan Peereboom
Simon van den Berg
P. van der Priem
Joh: Hartigveld
Jan van den Broek
Frans van der Most
Jan Braam
Frans van der Put
Dirk Huisman
P. van Herwaarde
Arnoldus Koning
Gerrit van Straaten
J. Engelfriet
W. Peereboom
S. Mos
Aart Lensveld
Joris van der Beek
Dirk van der Maaden
Gijsb: van den Abeel
Gerrit Baks
Dirk van der Kaaij
P. Gastelaar
P. Verschuur
Arij van loenen
Aart Spek
Cornelis de Jong
Zweerus Dolk
H. w. Ketjen
P.Bruch
Philip Holsen
Adrianus Rellage
Jan de Kievit
Leendert Vermeulen
P. Smits
J. H. Bok

niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
onmagtig
als ik verpligt
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
onmagtig
getekend
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet in de occasie
getekend
niet in de occasie
onmagtig
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
niet getekend
onmagtig
niet getekend
onmagtig
verklaare
verklaare
niet voldaan
onmagtig
onmagtig
getekend
getekend
onbemiddelt
onmagtig
onmagtig
onmagtig
getekend
niet getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
ongehouden
onbemiddelt
getekend
onmagtig
getekend
onmagtig
getekend
onmagtig
onmagtig
niets
niets
onmagtig
niets
onmagtig
getekend
onmagtig
getekend
onmagtig
onmagtig
niet getekend
onmagtig
Lt; ter zee
Lt: ter zee
niet getekend
zijnde tot nog toe
niet getekend
zijnde tot nog toe
niet getekend
onmagtig
onmagtig
getekend
den ondergetekende
den ondergetekende
onvermogend
refereren mij
onvermogend
onmagtig
Litt: B.
Extract lijst van de naamen der geene die de declaratoitren voor de 1ste en 2e termijn niet of
ongetekend gevisitueert hebben.
Op ‘t 1ste
op ‘t 2e
Hugo Vermaas
niet getekend
niet getekend
Henm: van Offeren
niet getekend
niet getekend
Hend: Goudswaard
niet getekend
niet getekend
Tolmas Bosselaar
niet getekend
niet getekend
Adrianus Hofman
niet getekend
niet getekend
Corn: de Vet
niet getekend
niet getekend
Christiaan Regel
niet getekend
niet getekend
Coenraad Regel
niet getekend
niet getekend
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David van der Kloet
Arij Roos
Steven Pieterman
Jan Scholtius
Harme Baggerman
Steven de Swier
Jacob Vermaas
Cornelis Mos
Wed: van Meeteren
J. de Ruijter
J. C. van Velzing
Wed: Crijnders
Wed; Breijmeijer
Daniel Breemst
Bard: Waarburg
Melchior Haar
Wed: Tongerloo
Dijna Kolff
Andries Schoonderwolff
A. Van den Muijsenberg
Pieter Philippus
Gerrit van Sprang
H. Nolte
Cornelis Rutte
Jan Cabauw
Gerrit van den Broek
Jan Wassenaar
Arij Vermeulen
Harme Pieterman
Wed: Pieterman
Wed; de Baan
Joh: Ludolff
Wed; Joost Klaasje
Engel Captein
Hendrik van doorn
Arend de Pijper
Wed: A. van der Nol
Fokke Groen
Wed: van der Lugt
Hendrik Muilwijk
Jacob Putte
Arij Forreman
Wed: G. van der Voorden
Klaas Rijke
Klaas Verhagen
Jacobus Rafel
Pieternelle Bois
Wed: van Bergen
Joost van Nieuwland
Arij van Welle
Joris van der Beek
Wouter Mulder
Adolph Bongers
Maarte Noordijk
P. Pieters
Joh: Bouwman
Wed: Jansen
Arij Lowens
Albertus Boelhouwer
Joh: Kans

niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
niet getekend
niet geteken
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend

niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
niet getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
niet getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
getekend
niet getekend
getekend
getekend
getekend
niet getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
getekend
getekend
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Jasper Vogeling
Teunis Verhagen
Antonia Verhagen
Martinus Drop
Nicolaas Groeneveld
Cornelis de Geus
Antonij van Lint
Wed: Geervliet
Cornelis Hokke

niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
niet getekend
getekend
Litt: C.
Extract lijst van de naamen der geene die de declaratoiren voor den 1ste en 2e termijn van de
geforceerde gelde negatiatie getekend hebben.
Ernst van den Heuvel
Piet Eretterland
De presikant Lourens
Willem de Zeeuw
J. Chardon
Wed: Gallas
Jacob Proost
Jacob de Bruin
Moozes de Vries
Arij van Meedenberg
Cornelis van Zantwijk
Pieter Breugom
Wed: Takkebos
Pieter de Klerk
Gerrit Weers
Hendrik Rafel
Hendrik Mulder
Simon van Gijsen
Wed: IJsebregt Verhagen
Corstiaan Breeveld
Cornelis Mol
Arij Capper
Wed: Gerrit Multem
Lourens van Tongeren
H. van Dijk
Wed: Kooper
Abram van Rheenen
Pieter Nieuwedorp
Wed: Kruijl
Corn: Cooper
Hendrik Hartigveld
Wed: Steevens
Nicolaas van Bergen
G. Kerseboom
David Kind
Arij Ruighoven
H. L. Lesenberg
D. Landheer
Gerrit Peereboom
Jacob Mouthaan
J. P. Leewer
Jacob van Putten
Cornelis Mes
C. T. Mels
Jan Wessels
D. Rolandus
Alexander Speuijbroek
Joh: van Rossen
Jan Dreijs
G. Kouwenhoven
Cornelis Meijer
Casper Storm
J. van Pelt jz.
Cornelis Pieterman
J. C. Kling
Jan Sansen
Gabriel Viertehausen
Fijtie Teekenburg
Jacobus Jonas
Lammert Waarsman
Johanna van Brunswijk
Wed: de Vet
Joh: de Boois
Martinus Mos
J. A. Faouache
W. S. Bridge
Cornelis van Ginkel
Leendert Harteveld
R. H. Kooij
Jacob Hooning
J. v. Duuren
Corn: Ouwerkerkk
Willem Raafel
Hend: van der Horst
Jan Venis
Andries de Wit
Jan Kramer
Wed: F. Franken
Wed: van Arkel
N. van Es
H. Bloemendaal
P. C. A. Bruch
Liendert Verhagen
Wed: J. E. Gallas
Wed: A. Ruis
J. van Sommeren Brand
Arnoldus Berg
Jan Goedendorp
Pieter den Hartog
Valentijn Hansen
Wed: J. van Rekum
Maarten Vink
Joh: van Rekum
Tohmas Johnson
P. A. A. Gallas
Jacob Hoogwerff
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F. B van Deuren
B. van Renne
Casper Pusch
N.J. van der Meer

W. Moree
Jan Keijser
Wed: P. Keijser
L. van Bokkelen
Wed: J. H. Bruch
Op welk gereppperteerde gedelibereert sijnde is goed gevonden ten eersten de leeden van de
commissie te bedanken voor hunne gedaane moeijtens en uitgebragt rapport, ten tweeden dat de
respective stukken aan de leeden deezer vergaadering sullen rondgesonden werden. En ten derden,
dat dien onvermindert ingevolge de propositie der gecommitteerdens eene missive sal af gesonden
werden aan het committe van finantie, soo als door de commissie bij het laaste lid, hunner rapport, is
voorgeslagen geworden waar toe den secretaris bij deeze werd gequalificeerd.
De commissie tot regulering der stoelen en banken in deeze kerk rapporteert sal sij de geheele rij van
nieuwe stoelen, conform het reglement verkogt heeft, dat nog agt stoelen te kort komen, en dat sij ook
nog drie plaatsen in een der vacante banken meede dier conform verhuert heeft, alle ’t welke voor
notificatie is aangenoomen.
Den schout brengt ter kennisse deezer vergaadering dat hem van weegens den opsigter Blanken, en
den commis Chardon was communicatie gegeven van het steelen van eenige s’lands goederen bij
nagt verscheijnde soo veel mogelijk voorneming, waarop is goed gevonden, de klap waakers ernstig
te reconandeeren, om des s’ nagts ook toe te sien, dat s’lands goederen niet werden gespolteer.
Over ingekomen klagten jeegens den herberier Martinus Drop, weegens desselvs slegte huishouding
is denzelven ter vergaadering ontbonden, en gecompareert sijnde deswegens gereprimandeert. En
hem aangesegt dat op de eerste gegronde aanklagte welke wederom ten deezer vergadering mogte
inkoomen niet alleen sijne acte als herbergier of flessiaan sal ingetrokken worden, maar hij en
desselvs huisgesin daadelijk van deze plaats gedelogeert werden sal.
Den schout brengt in deliberatie het aan hem gedaan verzoek van de heer Joost van Sina, om
inwooning binnen deese plaatse, op welk gedelibereerd sijnde, is goed gevonden het gedaane
versoek, soo eenvoudig als het selve leggende is te accordeeren en mits brengende acte van
indeniteijt.
Den secretaris communiceert, ingevolge de resolutie van den ses en twintigsten December
laastleeden versonden te hebben de missive hier na geinsereerd.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de commissie tot het opmaaken der Fransche requisitie in den Hage.
Burgers.
Ingevolge van UL: aanschrijvinge van den drie en twintigsten December laastleeden hebben wij doen
opmaaken hoe veel ’t mondant is van gelevert brood, hoe veel dat van bakloon, hoeveel de wagen
vragten bedroegen, en hoeveel voor stellingen alle conforen de overgsonden lijsten en wij hebben ’t
genoegen U bij deeze te informeeren dat het montand van ’t geleverd brood bedraagt een somma van
f. 4259-9-12.
Item het montand van ’t bakloon bedraagt een somma van f. 1641-0-0.
Item het montand voor wagen vragten bedraagt een somma van f. 3053-2-0.
En laastelijk het montand van ’t geene voorstellinge debet is, bedraagt een somma van f. 1626-0-0.
Eijndelijk informeeren wij UL: dat de opgegeeven assegraten voor den tweeden Februarij onder de
ingewisselde, niet begreepen sijn hoopende met deeze aan Uwe intentie voldaan te hebben, soo
neeme wij ons na toewensing van heijl en broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Hellevoetsluijs den 4e Januarij 1796 het eerste jaar der Bataafsche vrijheijd.
In naam van dezelve ( getekend P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Sijnde den secretaris voor de gegeeven communicatie bedankt, en daar meede, aan de opgemelde
resolutie van den ses en twintigsten December voldaan.
Geleesen een missive van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den
seevenden Januarij laastleeden, sendende daarbij het gewoone getal exemplaaren van de pubkicatie
dien dag gearresteerd betreklijk het vereenigd bestuur eene nationaale vergadering of conventie en
e
het reglement desweegens door de staaten generaal den 30 December laast leeden met hunne
bewilliging gearresteert.
Item nog eene missive van dezelve reprasentanten van voornoemde seevenden Januarij met het
gewoon getal exemplaaren van de naadere publicatie, dien dag bij de staaten generaal gearresteert
op den invoer van rundvee.
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Wijders geleesen sijnde een missive van het committe van administratie der Fransche troupes en tot
republiek der vereenigde Nederlanden, versoekende dat deese vergadering een kundig koopman of
commissionaer wilde inqueeren, om bij voorkomende gelegenheid alhier soodanige opkoopinge te
doen als noodig weesen moogen, waar op gedelibereert sijnde is de voorschreeve missive bij de
leeden overgenoomen, om des weegen te informeeren, en als dan te reschribeeren, soo als
bevonden sal worden te behooren
Ter vergaadering is binnen gestaan Pieter Gastelaar, Aart Spek, en Dirk van der Maaden,
versoekende permissie om in het soo genaamde kleijne schippers gilde te werden gepermitteert met
hunne schuijten, sullende sij na geene vragten smakken, welke weegens de kleijne hunner vaartuijgen
niet vervoert kan worden! Waarop den schout naamens deeze vergaadering heeft geantwoord, dat
hun versoek in dellberatie sal werden genoomen, en sij door den boode van den uitslagh daarvan,
sullen werden geinformeerd.
En sijn vervolgens ter vergadering binnen gestaan de beurtschippers Cornelis Klop, en Jan Veenis, uit
naam van hun, en nog eenige schippers versoekende, om gelijk als de schippers van den Brielle te
moogen joiuiseeren, van bij preventie voor andere vreemde schippers, vlas te moogen laaden en weg
voeren, en ten tweede dat de kleijne schuijten, welke alhier sijn, moogen geweerd worden uit het
gilde, en dat deeze vergaadering daar in niet gelieve ’t concurreeren, waar op den schout hun even
het selve antwoord heeft gegeeven als aan de andere schippers, waar op sij wederom vertrokken sijn.
En is op de twee laaste pointen van versoek gedelibereert, en goedgevonden beijde dezelve in
deliberatie te houden tot op den eersten Februarij aanstaande, om dan ter selver tijd, de ordonnantie
voor dat gilde ( welke in tusschen aan de leeden sal rond gesonden werden ) te amplieeren,
vermeerderen en verbeeteren, als noodig sal bevonden werden.
Geleesen een aanschrijvinge voor de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den
agsten deezer kennnisse geevende dat een der leeden deezer vergadering in den Brielle als, de
hoofdplaats van dit districht op eene door hun te de paalendag dog sal versogt en gequireert werden,
om de noodige schikkingen te maaken tot het doen bij een komen van de grond vergaaderingen op
den 26e deezer maand Januarij en onderling te conniceren over het uur, op het welk daags, daar aan
volgende de kiesers van deeze plaats naar de gemelde hoofdplaats ter verkiesing van een
reprasentant en desselvs plaats vervangers voor de algemeene nationaale vergaadering zullen
weeten begeeven, recomanderende verder, alles te doen wat tot bewaaring van de goede orders,
rust, en eens gesindheijd, vertrekken kan, en sendenden daar bij een aantal billietten welke aan de
apparente stemgeregtigden behoorlijk ingevulde, tijdig zullen rondgesonden worden, en eijndelijk aan
den voet der gemelde aanschrijvinge was genoteert dat voor deeze plaats en Streuijten te zaamen
twee grond vergaderingen, geeven twee kiesers.
En is wijders geleesen een missive van de municipaliteijt der stad Brielle uitmakende de hoofdplaats
van het districkt van Maas, en Haringvliet hoofdsakelijk behelsende het selve ’t welke in de soo even
voorgeleesen aanschrijvinge is vervat, en uit dien hoofde uitnoodigen om op eerst komende
Donderdag debn 21e deezer mand voor de middag ten elff uuren ten raadhuise aldaar een
gedeputeerde, uit deese municipaliteijt ten fina voorschreeven af te senden op welke aanschrijvinge
en missive gedelibereert sijnde, is goedgevonden dat het gerevolveerde van heeden morgen ten
opsigte der stem billietten is koomen te vervallen, dat egter daar de onvangene billietten niet
toereijkende sijn, om aan ider der apparenten stemgeregtigde te destiibueeren, en nog eenigen nadat
voorschrift sullen werden gedrukt, dat den burger Rolandus, met de apparente stem geregtigdens
s’lands werf werkende sonder verlet sullen kunnen compareeren, en dat als dan de oproepingen
jeegens des namiddags ten een uur het kleppe der klok van den bepaalden 26e Januarij, in de kerk
geschied en sal, en eijndelijk dat ten opsigte van de bewaaring der goede order en rust, met den
commandant deezer Fortresse, de noodige arrangementen sullen werden gemaakt, waartoe de
voorsettende leeden, zijn gequalificeert.
En verder den schout gequalificeert soo als geschied bij deesen, om op aanstaande Donderdag sig te
begeeven na den Brielle, en aldaar naamens deeze vergaadering te doen het geene uit boven
gemelde hoofde noodig en dienstig sal bevonden werden te behooren, en wijders om aan de
regeering van de Streuijten communicatie der bekomene aanschrijvingen te doen, en ten opsigte den
stem billietten voor dat districkt sulks met dezelven te arrangeeren en laastelijk, om de manqueerende
billietten ten spoedigste te doen drukken, ten eijnde alle dezelve tijdig kunnen rondgesonden werden.
Sijn vervolgens burgers Joonas, en Touache versogt tot het nazien van de lijst der persoonen gesteld
in October laastleeden, daar van, welke nog geen twintig jaar oud sijn, mitsgaaders, die welke
vertrekken of gestorven sijn, af te sonderen, en dat men alsoo de apparente stemgeregtigd ten
spoedigste kan te weeten koomen.
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Vergadering gehouden op den vijf en twintigsten Januarij 1796, het tweede jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle leeden exept den burger Bruch.
Den schout doet rapport van de gedaane commissie in den Brielle, soo als is volgende
Dat hij Donderdag laastleeden hij ter beschreeven plaats begeeven hebbende uit de opgaave der
leeden construrde dat ter deeser vergadering present waaren weegens.
Den Brielle, de burgers van Andel, van der Eijk, Verhell en Mijnheer.
Kleijn Oosterland en Kleijburg: H. M. van Andel.
Oostvoorne en Groot oosterland: Hadde van den Brand.
Rocankangie: Dirk Hoogvliet.
Nieuw Helvoet: mr: Cornelis Preuijt.
St: Anna Polder: Cornelis Groen.
Naaters: Andries Vermaat.
Nieuwe Goote: Cornelis van der Poell.
Quack: Jacob Heijndijk.
Hellevoetsluijs: P. A. Steenwijk Gallas.
Streuijten: Jan Matholl.
Nieuwenhoorn: Lodewijk Herweijer.
Oudenhoorn: Sour Lolker.
Zuidland en Velgerdijk: Jan van Roosenberg.
Zwartewaal: Adrianus Buurman
Brielsch Nieuwland of Vier Polders: Jan Jacob Hartenvolk.
Heenvliet: Jan Jacob Vilerrius
Abbenbroek: denzelven.
Geervliet: Arij Hogendijk.
Spijkernis en Braband: Jacob van Driel.
Heekelingen en Vriesland: Leendert Sanderse Bakker.
Biert en Stompert: Dirk Preuijt.
Koorendijk: Lodewijk van Driell.
Piershill: Arij Jan Molenwater.
Nieuw Beijerland: Jacob van Driell
Simonshaaven en Schudde Beurs: Dirk Preuijt.
Zuid Beijerland: Pieter Verhaagen D.Z. en Hendrik Duimelaar.
Den president van Andel, eene aansprack gedaan hebbende aan de vergaadering, proponeert over te
gaan tot het werk van deezen dag, en dat door den secretaris van Lidt voorleesen, de missive van de
provisioneele reprasentanten, aan de municipaliteijt van den Brielle, mitsgaders die waar hij verklaard
werd, dat de provisioneele reprasentanten, en die welke in de besondere committes sitting hebben
ook verkoosen kunnen werden tot kiesers off plaats vervangers voor de nationaale vergaadering uit
welke eerst gemelde aanschrijvingen na dat den president had doen voorleesen, de bepaalingen, en
het getal der grond vergaaderingen en aan die welk gecombeneerd waaren hadde versogt onderling
te reguleeren, en de noodig arrangementen te ( waren ) deeze navolgende agt pointen, sijn
ste
geconeladeert als ten 1 dat de tijd der bij eenkomst voor de respective kiesers vervangers op aan
e
staande Woensdag bepaalt is ten elv uuren der voor demiddag op het raadhuis alhier ten 2 dat
e
gerecommandeert is de grond vergaderingen op behoorlijke plaatsen te houden ten 3 dat de stem
e
billietten tijdig rond gesonden werden ten 4 dat de grond vergaadering in order werden verdeelt, ten
e
5 dat de vereijste order in denzelve werden gehouden ten 6e te sorge dat soodra het werk der
stemgeregtigde is afgeloopen, dezelve uit elkander gaan ten 7e dat de municipaliteijten van de grond
als kies vergaadering aan de municipaliteijten van den Brielle moeten rapport doen, om daar van door
dezelve, kennisse te werden gegeven aan de provisioneele reprasentanten en eijndelijk ten 8e dat de
geloovs brieven volgens het voor geschreeven formelier ingerigt zijn, waar bij ook naader is goed
gevonden, dat dezelve op geen zeegel behoeven, maar egter dat die van de kiesers en plaats
vervangers afsonderlijk sij moeten.
Den preesident doet omvraag, of imand nog eenig bedenkingen had, de gediputeerden van Nieuw
Helvoet vraagt hoe te handelen, als er descussie ontstaat en daardoor beweegingen komen te
veroorsaaken, is beslooten dat sulks aan de maatregulen der, municipaliteijten werd overgelaaten, de
gedeputeerden van ’t Nieuwland vraagt of, men ook schoon absent met gecathetteerde billietten
stemmen kan waar op begreepen is sig te moeten houden aan de letter van het reglement ’t geen
moet, die van Heevliet waaren hoe te doen of er geen stemgeregtigde opkomen, is geresolveerd te
kiesen met de prensentie en van soodanig geval te moeten kennisse geeven, en betreffende de
gedaane vraag of de verklaring in het reglement voorkoomende, door de stemgeregtigde moet
ondertekent werden, dan niet is begreepen af te vraagen, die van Spijkernis en Braband declalureren
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dat in hun districkt maar vier patriotten zijn gedecideert om na omstandigheijd te handelen en eijndelijk
vraagt den gedeputeerde van Biert welke schout is van die plaats, en van Simonshaaven maar te
Geervliet woonagtig is waar denzelven stemmen moet, de vergaadering begrijpt dat het gevoeglijkst is
te Simonshaaven en daar verder niemand meerder, eenige bedenkingen had in te brengen, heeft den
preesident vervolgens deeze vergaadering gescheijden.
De dertig grond vergaaderingen uit maakende het districkt van Maas en Haringvliet no; 50 waaren
verdeelt soo als volgebnde is:
Den Brielle 6 grond vergaderingen.
Rugge, Kleijn Oosterland, en Kleijburg 1 dito, Oostvoorn en groot Oosterland, 1 dito Rocangie.
Nieuw Helvoet, St: Anna Polder, Naaters, Nieuwe Goote en Quack 1 dito, Hellevoetsluijs en Streuijten
2 dito, Nieuwenhoorn 1 dito, Oudenhoorn 1 dito, Zuijdland en Velgerdijk 2 dito, Zwaartewaall 2 dito,
Brielsche Nieuwland of vier Polders 1 dito, Heenvliet 1 dito, Abbenbroek 1 dito, Geervliet 1 dito,
Spijkernis en Braband 1 dito, Heekelingen, Vriesland, Biert en Hompeert 1 dito, Koorendijk 1 dito,
Piershill 1 dito.
Nieuw Beijerland, Simonshaaven, en Schuddebeurs 2 dito
Zuijd Beijerland 2 dito.
Het voorenstaande rapport gehoort, en daarover gedelibereert sijnde is goedgevonden den schout
voor de gedaane moeijtens ten bedanken, en het verrigte te approbeeren.
De burgers Steenwijk Gallas, Rolandus en Wessels, hebben ter vergaadering gerapporteert, dat zij
met den commandant dezer Fortesse de noodige arrangementen voor de bewaaring der goede order
en rust hebben gemaakt, en bepaaldelijk om het school te doen dienen door een wagt soo lange de
stemgeregtigde sijn vergaadert, en dat ook gedurende dien tijd drie schiltwagten, vond en voor de
kerk sullen geposteert werden, dat de wagt ten twaalv uuren possessie van het school neemen sal, en
ter dispositie der municipaliteijt sal weesen, sijnde voor het overiige aan hun commandant
overgelaaten, soodanige verdere mesures te neemen als hij soude vermeenen te behooren, wijders
dat sij gecommitteerdens hadde order gegeeven dat het school op morgen ten halv twaalv uuren in
gereedheijt moesten sijn, en welke verrigte na de burgers te sijn bedacht volkomen is geapprobeert
geworden.
Den scout proponeert om daar het locaale van deesze plaatse niet wel permitteert, om twee
afsonderlijke grond vergaaderen te kunnen beleggen, en om even wel aan de intentie te voldoen,
deeze navolgende pointen, op morgen, te observeeren als ten :
1ste de voorige getekende stemgeregtigde oproepen, bij name om te sien, wie preesent is.
2e de notulen resumeeren, en te arresteeren.
3e alle de articuls van het reglement, de stemgeregtigde aangaande voorleesen, mitsgaaders de acte
of verklaaring.
4e ider laate te kennen die niog niet getekend heeft.
5e na afloop der tekening., de leeden tellen, en dan soo veel als er sijn nommers maaken, en een ider
een no: doen trekken.
6e den dezelve in twee splitsen, om dat twee grond vergaaderingen moeten gemaakt worden.
7e uit de eerste helft drie stem opnemers te benoeme, die de verklaaring, afneemen, en welke aan het
art: 15 en 29 moeten voldoen.
e
8 de jongste en oudste, dier eerste helft, bij de stem opneemers te versoeken, welke dan te saamen
de stemmen kunnen opneemen in de consistorie.
e
9 eerst een kieser, en dan een plaatsvervanger te stemmen.
10e na afloop der eerste grand vergaadering, sal de tweede, ook alle het vooren staande verrigte.
Welke vooren staande pointen goedgekeurt sijnde is goedgevonden dezelve op morgen aan de
stemgeregtigde voorgehouden sijnde te doen observeren.
Geleesen een memorie van den burger Cornelis van Elselingen, in substantie behelsende, dat hij door
Adriana Moree werd betigt van vader te sijn van het kind waarvan sij heeden swanger is, welks
contrarie hij met eede soude kunnen ( staaden ) versoekende dat deese vergaadering, daar tegens
soodanige maatregulen neemt, als vermeene sal te behooren, waarop gedelibereert sijnde, is goed
gevonden, de voorschreeve memorie aan te neemen voor notificatie, dog niet te min, aan
boovengemelde Adriana Moree te doen aanseggen, dat Door haar zwangerheijt publicq is bekent van
sig van deeze plaats te moeten absenteren.
Elisabeth Smeerdijk, huisvrouw van Arend de Pijper, woonende alhier, versoekt een acte als klijne
brandewijn verkoopster welk versoek, na deliberatie is geaccordeert.
Tusschen den burger Jan van Duuren, en den beurtschipper Aart Lens, verschil ontstaan sijnde over
het 18e articul der ordonnantie op de wagt loonen op Rotterdam, ten relatie van de fabricq, is
goedgevonden hem te doen asnseggen, dat wij deeze questie deede te schikken, en dat bij ampliatie
van dat point voorsieninge, voor het vervolg gedaan sal worden. Waar over den vervolgens de
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deliberatien aangevangen sijnde, is goedgevonden en verstaan bij ampliatie van de ordonantie van de
schippers te verklaaren soo als verklaart word bij deeze, dat dezelve voor vragtloon sullen genieten
van;
Een vat tabak van 100 lb 9 stuijvers.
Van boven de 100 lb tot 15 lb 12 stuijvers.
En voorts van idere 50 lb meerder drie stuijvers, tot twee en twintig stuijvers toe, welke in de
ordonnantie staat vermelt.
In overweeging genoomen sijnde, of de vlag van den thoorn niet diende te werden afgenomen, soo
als in alle omliggende plaatsen bereijds geschied is, is geresolveert, deselve aanstaande Donderdag
en Vrijdag weg te neemen.
Ter vergaadering versoek gedaan sijnde, voor Joseph Abraham, knegt bij de Joodse slagter alhier om
een favorabel chertificaat, ten eijnde van de provisioneel reprasentanten, van Holland, meen pas te
bekoomen, om na buiten s’lands te kunnen vertrekken is dien conform geresolveert, en aan hem
gegeeven volgens de ontvangen aanschrijvinge dit aanvolgende chertificaat.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, chertificeere bij deeze dat Joseph Abraham
geboortig van Staberheiijn int vorstedom Leeuwensteiijn, oud agt en twintig jaaren, redelijk lang en
geset swart gekruld haer. En swart van uitsigt, alhier ter plaatse bij den Joodsche slagter als knegt
dienende, sig gedurende den tijd, dat hij alhier sig opgehouden heeft sig stil en wel heeft
gecomporteert ! waaren wij mitsdien aan de reprasentanten van het volk van Holland sijn
versoekende, aan denzelve Joseph Abraham een pas, ten eijnde denzelven vrij enonverhindert na
boven gemelde plaats sijne geboorte kom passeeren, en repasseeren !.
e
Actum Hellevoetsluijs den 25 Januarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
In naam van de municipaliteijt voornoemt bij absentie van den secretaris ( getekend ) Jan Wessels.
Den schout communiceert de billietten van den derden termijn, van de geforceerde geld negotigtie te
hebben ontvangen, en dat dezelve Woensdag aanstaande sullen rondgesonden werden, en door dien
het aantal ontvangen niet toereijkende is met die van den tweeden termijn ( verandert sijnde voor den
derden ) sullen werden gesuppleert, het eerste aangenome voor notificatie, en het tweede lid
geapprobeert.
Wijders communiceert den schout twee missives van de provisioneele reprasentanten van het volk
van Holland, als
Een van den 16e Januarij laastleeden sendende het gewoon getal exemplaaren van de publicatie dien
dag gearresteert, tot voorkooming teegen het weder inkoomen in deeze provintie van alsulken
persoonen, welke gediend hebben, op geenrolleerd zijn geweest, onder de troupes, onder de ordres
van de prince van oranje of, een hunner gemagtigde officieren, bij het zoogenaamt verzamelt oranje
lagerstie te Osnabrugge.
En een van den 20e dito met het gewoone getal exeplaaren van de publicatie dien dan gearresteert tot
prolougatie voor de graanen, tot ultimo Maart.
Eijndelijk heeft den burger Fouache, berigt dat hij meende te kunnen bewijsen, dat Zweerus Dolk niet
jeegenstaande de soo speciaale gedane interdictie van deesen vergaadering egter bleev voortgaan
met tappen, als hebbende sulks beneevens sijn hospita gesien, waar op is goedgevonden den burger
Fouache te versoeken, de noodige bewijsen schriftelijk te produceeren, op dat alsoo deeze
vergaadering in staat gesteld kan weesen, om afficasieulijk jegens den gemelde Sweerus Dolk te
kunnen ageeren.
En is nog laastelijk goedgevonden bij publicatie te verbieden, mhet uitwerpen van allerleij soort van
vuilnisch op de publicque straaten, en het doen van gevoegd speciaal voor de kerk, alwaar s´ lands
placcaaten werden geaffigeert sijnde den secretaris versogt consept publicatie ten naaste
vergaadering in te leveren.
Vergadering gehouden op den neegen en twintigsten Januarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden, exept den burger Bruch.
Den schout proponeert, om staande de vergadering eene commissie te benoemen, ten eijnde de
commandant deeze Fortresse te bedanken, voor desselven vegilantie en genome maatregulen op
Dinsdag laastleeden ter behouding van goede order en van rust, met demantiatie, dat deeze
vergaadering in hun te doen rapport van den afloop der grond vergadering hier van loffelijke mantie
maaken sullen, het welke dan ook dien conform geconcludeert sijne, soo is, tot die commissie benoent
beneevens den schout de burger Rolandus en Wessels, welke sulks dan ook staande deeze
vergaadering, nog hebben geexecuteert.
Den schout draagt voor een schriftelijke klagte van den S.L. Schleffer capiteijn in guarnisoen alhier
welke geleesen sijnde, in substantie behelste dat den beurtschipper Hendrik Keijser een leedige
bottels meede na Rotterdam genoomen had, en bij desselvs retour, hadde gesegt alles rigtig besorgt
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te hebben, daar intusschen, en op dat billiet geen wijn was meede gekoomen, en naderhand
gebleeken was, dat den schipper die missive nog in de schuit gevonden had, en geenzints soo als dit
een daar bij gaande missive van den burger Simon van Reijn wien leverancier van die wijn weesen
moest consteerde aan hem was besorgt, vermeende van soodanige negligentie te moeten kennis
geevent, waarop van gemelde schiper Hendrik Keijser ter vergaadering ontbooden en gecompareert
sijnde, over de voorschreeve aanklagte is gehoord, en hoe seer denzelven sig excuseerde, bevonden
dat die na waarheijd waaren, waaren bij schipper ten sterkste is gereprimandeert, en geinfungeert van
sig voortaan exactelijker te gedraagen op poene van swaarder correctie.
Voorts leest den schout voor een missive van de secretaris der districkt vergaadering van den land
van Voorne en Putten, Lockhorst kennisse gevende dat op morgen alhier eene distickts vergadering
stond gehouden te werden waarom hij schout versogt dat tot bijwooning van dezelve uit deezen
vergaadering eene commissie mogte werden gecommitteert, waar over is gedelibereert en
goedgevonden ten dien eijnde te committeeren soo als geschied bij deese de burgers Rolandus en
Wessels ten eijnde met de gemelde vergadering te helpen delibereeren en resolveeren, soo als sij
bevinden sullen noodig te behooren.
En wijders geresolveert, de voorschreeve missive ten lecture te geeven aan de weldenkende burgers,
en daar toe nominatien aan der burger Jan van Duuren.
Laastelijk is geleesen, het in deeze vergadering ingelevert declaratie van den burger ala A.j. Fouache
hoofd sakelijk in houdende dat Zweerus Dolk daar op den dertienden deezer maand, na dat veel zee
vaarend volk, in sijn huis waaren gegaan, door een van dezelve op sijn stoep aan een andere
mattroos sijnde een zwarte, een dubbelt glas genever gebragt was, en welke het daadelijk uit
gedronken had, nog moest tappen, in weerwil van het aan hem gedaane verbod, informerende
gemelde burger Fouache daar mondeling nog bij, dat hoe seer sijne hospita de weduwe de Boois
sulks ook hadde gesien, sij egter difficalteerde daar van schriftelijk bewijs af te geeven! Waar op na
deliberatie is goedgevonden den gemelde Zweerus Dolk, nog andermaal door den boode te doen
aanseggen van sonder permissie niet te tappen, hoegenaamt, en sig stipte te houden aan de hem
gedaane aansegging bij resolutie van den twaalden December laastleeden, of dat bij nader bewijs
dezelve aan hem sal werden geexecuteert.
Vergadering gehouden op den eersten Februarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden exept den burger Bruch.
De schout geeft lennisse dat heeden versonden had, het navolgende rapport aan de municipaliteijt
van den Brielle luidende:
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteijt der stad Brielle.
Meede burgers.
Wij hebben het genoegen UL: bij deeze kennisse te geeven dat de twee grond vergaderingen alhier
op den bepaalde tijd sijn gehouden, de kiesers en plaats vervangers ten behoorlijker tijd a coste als de
hoofdpplaats deezes districks geweest sijn, dat in de grond vergaadering alles ordentelijk is
afgeloopen, en dat de openbaare rust niet is gestoord, waar toe de goede order, maatregulen, en
vegilantie bij het alhier in guarnisoen leggende eerste battaillion van jaaren Gotha op ons versoek
door desselvs commandant gedaan, ook wel heeft gecontribueert en welkers gedrag wij in deeze seer
loueerdende sijn.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekent ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellenvoetsluijs den 1ste Februarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Als meede dat op heeden conform de resolutie van den agtienden Januarij, laastkleeden aan het
committe van finantie was afgesonden met nog een bij gevoegd versoek proflueerende uit eene
ontvangene missive van den burger Hartenroth, deeze navolgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van finantie in den Hage.
Burgers.
Wij neeme de vrijheijd aan UL: te berigten dat wij ingevolge van derselver decreet van den agtienden
November laastleeden eene commissie van ondersoek uit ons midden benoemt hebben, welke dan
ook daadelijk na den afloop van den tweeden termijn werksaam geweest is, en aan ons een seer
e
ampel rapport op den 28 Januarij deezes jaars hebben uitgebragt, maar ook te gelijker tijd in
consideratie gegeeven daar sij het tekenen van de declaratoiren van den eersten en tweede termijn
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soo onderschrijven en uit een loopende hadde bevonden dat sij vermeende het ondersoek met
meerder affeckt soude kunne geschieden als daar meede tot na den afloop der derde termijn, en wel
na het ophaalen der declaratoir en daarvan wierde gesupedeert dit bij onse vergaadering daadelijk
sijnde geamplicteert geworden, soo versoeken wij dienvolgende dat het voorstel onzer
gecommitteerdens bij YL: mogen werden geaggriueert, en dat daar op Uwe goedkeuring erlangen
moogen, op dat ons andersints naadere aanschrijvinge geworden mag, wanneer wij daadelijk sullen
optempereren en aan UL: de bij het voornoemde decreet van den agtienden November gerequireerd
werdende extracten sullen toekoomenen daar wij, door den reprasentanten onzes districkt
geinformeerd sijn, dat onse missive aan de provisioneele reprasentanten van dato den 18e Januarij
laastleeden in handen van Uw committe gesteld is, soo capteere wij ook deese gelegengheijd om UL:
te versoeken daar op dog een spoedig en gunstig regaard te slaan op dat wij het effeckt van dezelve
soo noodig ter voorkosing van verwarring daadelijk genieten mag.
In hope van hier aan UL: intentie voldaan te hebben neeme wij ons met toewensing van heijl en
aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van deselve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
ste
Hellevoetsluijs den 1 Februarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Nog communiceert den schout, dat heeden ingevolge meede, van de resolutie van den agtienden
Januarij laastleeden versonden is, de noodige stukken aan den advocaat Schepman, met versoek om
ten spoedigste te dienen van sijn consideratie en advis.
Op alle welke gecommuniceerde goedgevonden is nu den schout voor de gegeeven kennis te sijn
bedankt, het selve te approbeeren.
Den burger Jan van Duuren sig voorgedraagen hebbende, om als commissionair te fungeeren bij het
committe van administratie der Fransche troupes waar over dezelve missive hadde geschreven welke
missive op den adtienden Januarij laastleeden gecommuniceert als dien door de leeden deeser
vergaadering overgenoomen was, is als nu goedgevonden denzelven burger aan het opgemelde
committe favorabel voor te draagen waartoe den secretaris versogt, en gequalificeert werd de noodige
sijnde missive, daartoe te depecheeren.
Den schout geeft kennisse, dat de huisvrouw van Zweerus Dolk, sig bij hem hadde gesisteert
versoekende dat haar man wederom als herbergier geadmitteert mogte werden, welk versoek hij
schout in deliberatie bragt, waar op gedelibereert sijnde, is goedgevonden het gedaane versoek, als
nog bij provisie te houden in deliberatie.
Op heeden aan de order van den dag sijnde ten eertsen het vernieuwen van de ordonnantie van het
soo genaamde kleijne schippers gilde, ten tweeden om te resolveeren over ’t versoek van sommige
persoonen om in dat gilde te werden geadmitteert, en het contrairie gedaan versoek van sommige
beurtschippers en ten derden om te produceren en resolveeren op een consept publicatie over de
vuiligheijd op de straaten in zulks als nog gesarcheert, tot een nadere vergadering door dien, niet alle
stukken nog in gereedheijd waaren.
Voorts is in de avond sitting van deesen dag, in deliberatie genoomen, hoe lange den extra ordinaris
klapwaaker nog soude fungeeren, en is goedgevonden sulks te laaten doen, tot primo maart,
aanstaande en om deezen aangaande jegens dien tijd naader te resolveeren als noodig sal sijn.
Geleesen een missive van den burger Hartenroth geschreven in den Hage den agt en twintigsten
Januarij laastleeden communiceerende, dat hij de missive van deezen vergaadering van den
agtienden dier maand aan de preesident oveerhandigt had, met versoek het selve in de vergadering
als belangrijk voor te dragen ’t geen ook is geschied, soo selvs dat den preesident H. Govers het
committe van finantie in wiens handen het gestelt is, vriendelijk versogt heeft, op de beede deeze
municipaliteijt, agt te geeven, en is ’t doenlijk hoe gering het dan ook weesen magh een somma uit te
keeren, welke missive voor notificatie is aangenoomen.
Nog is geleesen een missive van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den
e
25 Januarij laastleeden sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie van de staaten
generaal den 21e dier maand met hunne bewilleging gearesteert, tot kennis geeveng aan het
Bataafsche volk, van het vereeningd bestaan eener nationaale vergaadering of conventie volgens het
e
in voorsz; publicatie geinsereerd reglement van 30 December laastleeden.
e
En is geleesen eene aanschrijvinge van welgemelde reprasentanten van den 28 Januarij laastleeden
speciaal inhoudende een aanspotring om persoonen te engageeren tot s’lands navile, soo uit gods en
omhuijsen, als geclanerteerden, dan door alhier ter plaatse, hoe seer andersints deeze vergaadering
bereijdwillig is, om in dit voornaam point ook te coopereren, soodanig iets, niet exasteert, als dezelve
missive voor communicatie moeten aangenoomen werden.
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Eijndelijk in deliberatie genoomen sijnde, dat door de kerkeraad, deezer plaatse op gepasseerde
Zondag een nominatie ter vervalling van de nagewoonte afgaande ondelinge en diacon, aan de
gemeente is voorgedraagen en waar uit dienvolgende als doen een beroep door de ledemaaten is
gedaan dan daar alle de genomineerde, geene stemgeregtigde burgers sijn, en dus als onbevoegt
konde werden geconsidereert, soo is goedgevonden alvoorens in dese ietwes verder te verrigten, een
missive af te senden aan het committe van voorlichting in den Hage met versoek om deezen
aangaande, en soo ook ten opsigte van den gerequireerden eed, voor kerkelijke amptenaaren als
meede elucidatie of boven gemelde stuk niet is domesticq, de noodige inligtingen te moogen
ontvangen, en sulks ingekomen sijnde als dan, nader soodanig te resolveeren, als sal noodig
bevonden werden te behooren ! tot welke missive den secretaris bij dese werd gequalificeert.
Vergadering gehouden op den elvden Februarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden exept de burgers Wessels en Joonas.
Ingevolge van de resolutie van den eersten deezer maand communiceert den secretaris te hebben
afgesonden de missive hier na geinserreert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van voorlichting in den Hage.
Burgers.
Wij neemen de vrijheijt ter kennisse Uwe vergaadering te brengen, dat de kerkeraad deezer plaatse,
volgens gewoonte gepasseerde Sondag een nominatie aan de gemeente heeft bekent gemaakt om
ook dadelijk door de mans leedemaaten op dezelve gestemt te worden deeze nominatie bestond uit
twee persoonen tot ouderling en twee tot diacon, waar uit een van ider moest verkooren worden, nu
waaren alle vier, die op de nominatie gestelt sijn, niet alleen geene stemgeregtigde, als sijnde op de
nu onlangs gedaane oproeping niet een gecompareert, maar een van dezelve, en die ook selvs als
diacon is beroepen, is een ingeseten, die in de voormaalige regeering alhier geweest sijnde, door
commissarissen uit Uwe vergadering in de maand Junij laastleeden is gepasseert ! Wij vermeenen dat
geval niet te kunnen laaten passeeren dan egter, om in deeze de voorsigtigste weg te gaan, soo dagt
ons best om van UL: alvoorens de noodige elucidatien te verzoeken, soo als wij de vrijheijt neemen te
doen bij deeze, ten eersten, of ledenmaten van de gereformeerde gemeente welke geen stem
geregtigde sijn geworden tot eenige kerkelijke ampten ’t sij ouderling ’t sij diacon verkiesbaar sijn, soo
neen, of dan de geheele kerkenraad soo als die nu alhier is samen gesteld ( sijnde er maar een
stemgeregtigde onder ) niet diende te neemen, of sij hun tijd, uitgedient hebben of niet, en hem
geordonneert stemgeregtigde in hunne plaats te beroepen, ten tweeden versoeken wij de noodige
elucidatie van de publicatie van den elvden December 1795, namentlijk of men onder het woord
kerkelijke amptenaaren, verstaan moet soo wel als de predicanten, de ouderlingen en diaconen, en of
deselve alle dan den daar bij voorschreeven eed moeten presteren ! En laasteklijk ten derde wenste
wij gaarne te weeten, of de bovengemelde kwestieuse saak van de kerkenraad deezer plaatse, een
saak is welke als domesticq moet werden geconsidereert en dus door ons soude kunnen afgedaan
werden of waar dezelve anders diende, en behoorde te werde gebragt. Wij hoope dat deeze onse
vrijmoedigheijt niet ten kwaade mag werden geduidt, en te meer daar wij ons verpligt vonden om Uwe
spoedige reschribtie, was het doendelijk nog deeze week te soliciteren, om dat de beroepen ouderling
en diacon, in de naast volgende week conform de kerkelijke order sullen bevestigd worden, en dus
dan dit stuk te meer uit sijn verband soude werden gebragt.
Wij noemen ons intusschen na toebidding van heijl, en aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs
In naam van deselve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 1ste Februarij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
En leest daarop voor het ingekomen antwoord zijnde van den volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
S’ Hage den 4e Februarij 1796. Het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Het committe ter voorlichting en bestiering der remotiene en regeerings aanstellingen in de steeden en
ten platte landen van Holland.
Aan de municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Meede burgers.
De Uwe van den 2e deezer is ons wel in handen gekoomen, oin antwoort op denzelven dient, dat wij
van gevoelens sijn, dat ook in de bestuuring der kerk geene andere dan vaaderlievende persoonen
behoorden te worden geemploijeerd voor de kerk op den staat tot hun toe, nog niet, dan maar al te
veel invloed heeft, en dus dat de bij U ter plaatse op de door den eerwaarden kerkenraad
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geformeerde nominatie gestelde persoonen, als zijnde oranje gezint, en bovendien niet
stemgeregtigd, geene bevoegdheijd hoegenaamd bezitten om het opzigt over de gemeente te
hebben.
Vervolgens begrijpen wij dat de zaak volmaakt huishoudelijk is, en dat het aan de municipaliteijt staat,
den zoogenaamde kerkenraad te interdiceeren, van geene onbevoegde persoonen, op de nominatie
tot leeden van dezelve te stellen.
Voor het overige is ons gevoelen dat ouderlingen en diaconen niet onder die kerkelijke amptenaaren
kunnen bereekent werden, welke gehouden sijn den voorschreeve eed, te presteren zoo UL: hier
omtrend echter eenige nadere expliatie begeerde zou het best zijn U daar de zaak in questie geheel
buiten ons departement is aan het committe van algemeene welsijn te vervroegen, aan wien de
uitvoering van decreet van 11e December a.s. bij uitstekenheijd is aanbevoolen.
Na toewensing van heijl en aanbieding van broederschap sijn wij Uwe meede burgers
Het committe ter voorlichtinh enz:
Ter ordonnantie van het zelven ( getekend ) M. van der Vlist secretaris.
Waarover rijpelijk gedelibereert sijnde, en in consideratie, dat hoe seer den eerwaarde kerkenraad
deezer plaatse, op de door hun op een en dertigsten Januarij laastleeden, uit gebragte nominatie, en
waar uit dien volgende ten selven dage een tot ouderling en een diacon is verkooren geworden,
hadden behooren te brengen, alleenlijk stemgeregtigde burgers door dien andere geene bevoegheijt
hoegenaamt besitten om het opsigt over de gemeente te hebben, egter om een blijk te meer te
geeven van hunne genegenheijd, onder de ledemaaten der kerk, binnen deese plaatse, en
considererende deselver situatie heeft goedgevonden en verstaan te verklaaren, het gedaane beroep
van den ouderling en diacon, op den gemelde een en dertigste Januarij laastleeden geschied, niet te
contradiceeren, egter niet te min voor het vervolg bij vacature, den gemelde kerkenraad
interdieerende, zoo als denzelven nu, voor als den geinterdiceert werden bij deese, geene
onbevoegde persoonen, op de nominatie tot leeden van deselve kerkenraad, meerder te stellen, en
werd eijndelijk aan den meergemelde kerkenraad over gelaaten deese resolutie, op zoodanige wijse
aan de leeden hunner gemeente te communiceeren, als zij vermeene sullen te behooren.
En sal extract deezes aan de gemelde kerkenraad gesonden worden, tot desselvs narigt, en om sig
daarna te reguleeren waartoe den secretaris bij deese versogt, en gequalificeert werd, sullen ten
spoedigste te effectueeren.
Wijders geeft den secretais kennisse dat meede ingevolge van de resolutie van den eerste dezer
versonden had, deeze hier navolgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van administratie der Fransche troupes, in de republiek der vereenigde
Neederlanden.
Burgers.
Eijndelijk kunnen wij het genoegen hebben op Uwe missive van den vijftienden Januarij laastleeden te
reschribeeren, dat wij meene, als nu in staat te sijn, aan UL: een kundig koopman of commissionaer
te kunnen indigueeren namentlijk den burger Jan van Duuren, alhier woonagtig wij twijffelen geenzints
daar hij aangenome heeft sig met de gerequireerd werden de saaken te chergeeren, of hij sal ook het
meeste interest van ’t land, op alle mogelijke wijse behartigen, hier meede vertrouwende aan UL:
intentie voldaan te hebben soo noeme wij ons na toebidding van heijl en aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 2e Februarij 1796, het tweede jaar van de Bataafsche vrijheijd.
Welk gerapporteerde na den secretaris bedankt te sijn, voor gedaane moeijtens is aangenoomen voor
notificatie.
Geleesen sijnde een request, gepresenteert van weegens Hendrik Kraijensteijn ( breeder in de rolle
geregisteert ) versoekende inwoning, admissie als logement houder, en acte als herbergier, is daar
op, na deliberatie goedgevonden het eerste point te accordeeren mits brengende de noodige actens
van indemniteijt, soo ook het tweede en derde point, mits voldoende aan de resolutie van schout en
e
e
schepenen van 13 December 1792, en 28 April 1794, als meede nog te produceeren, bewijs van
inhuering door dien sulks seer apparent in het huis van Johanna van Brunswijk sal sijn, en als dan de
acte van Adriana Moree werd gehouden voor ingetrokken.
Den schout brengt in deliberatie een door den hoofdman van het binnenlootsmans gilde gedaane
voorstel, ten opsigte hunner geweese bank in de kerk namenlijk om dezelver te hebben ten gebruiken
van het geheele gilde mits de kerk altoos genieten soude het volle geld van soo veele plaatsen, als in
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dien bank gedesigeert sijn. Waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden het gedaane voorstel tot
een naadere vergaadering te houden in deliberatie.
De soons van Willem Moree, wijlen Gleijn Harteveld en van Engel Captein ter vergadering over
insolentien, gedaan aan de weduwe IJsbrandt Sw ? geciteert, en gecompareert sijn desweegens seer
serieuselijk gerepinandeer
Geleesen een missive van de municipaliteijt van Texel in antwoord op eene door den secretaris
geschreeven missive van een acte van indemniteijt voor Alida koorns, huijsvrouw van Siewert de groot
aangenome voor notificatie.
Item geleesen een missive van het committe militie van Holland, door bij oversende een declaratie
ten gevolge ordonnantie van Gijsbert Vink voor het maaken van nieuwe kust batterijen aan de
beeningerwaard, in 1794 ter somma van f. 302-8-0 met versoek om daar geen s’ lands bedienden, bij
dat werk waaren present, denzelven Vink sijn reekening te doen recolleeren en beeedigen, dan door
dien meergemelde Vink geene ingeseten van deese plaats is, maar te Zuidland woonagtig, soo is
goedgevonden om de ontvange stukken over te senden aan de municipaliteijt van ’t Zuidland met
versoek te effectueeren het geene deeze vergaadering geworden werd nog geleesen een missive van
’t committe van finantie, in antwoord op den van deeze vergaadering van den eersten deezer breeder
in de resolutie van dien dag gemeld, en daarbij in omvraage gebragt sijnde of imand der leeden nog
eenige remarques op het gedaane rapport van de burgers Rolandus en van Putten, volgens resolutie
van den agtiende Januarij rond gesonden was hebbende, ’t welk door de leeden beantwoord sijnde,
met geene remarques te hebben, is de voorschreeve commissie nogmaals bedankt, hun verrigtingen
in deesen geapprobeert, en versogt als nu voor den derden termijn te contenueeren ten eijnde aan de
voorgeleesene missive te voldoen, ’t welke dan ook door de burgers, Rolandus en van Putten ( den
burger Wessels tans absent sijnde ) is aangenoomen geworden!.
Den schout brengt ter kennisse deezer vergadering dat nu onlangs bij hem sig vervoegd had Adriana
Moree aan wien conform de resolutie van den ses en twintigsten Januarij laastleeden aansegging
hadde laaten doen, van sig uit deese plaats te moeten begeeven, versoekende sij ten minste nog
eenige tijd te mooge blijven, dat hij schout daar in alleen geconcurreed had, tot de naaste
vergaadering dezelve daarom als nu had doen citeeren en sij vervolgens binnen gestaan sijnde, heeft
het boven gemelde versoek herhaald, ten minste dat een haar gecommitteerdene mogte sijn tot
aanstaande Woensdag alhier te mogen verblijven, om haare saake te kunnen in order brengen, daar
bij versekerende, dat den staat van haare zwangerheijt niet soo verre was of dat sij als dan soude
kunnen vertreken, is goedgevonden haar versoek uiterlijk tot Woensdag te accordeeren, dog als dan
volstrekt niet langer, waarop dezelve wederom vertrokken is.
Den schout communiceert een missive van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland
van den eersten deezer sendende het gewoone getal exeplaaren van de publicatie dien dag
gearresteert relatiev het verleenen van protextie en sauve garde.
Item nog een missive van deze van den sesde deser met het gewoone getal exemplaaren van de
publicatie dien dag gearresteert tot het te keer gaan, en voorsiening der vuilaardige oogmerken van
sommige woelsieken en kwaadaardige mensen om het publicq crediet te ondermijnen en te vernietige
in dier voegen als in de voorschreeve publicatie is vervat.
Eijndelijk is gesolveert den boode te gelasten aan seeker vrouws persoon genaamd Jannetie Hiddes
welke sig alhier ophoud en zwanger is, om binnen veertien daagen sig van deeze plaats te
absenteren op poene van de logement.
Vergadering gehouden op den veertiende Februarij 1796 het tweede jaar den Bataafsche vrijheijd,
present de schout Joonas, de Klerk, en Fouache municipaliteijts leeden.
Den schout communiceert een missive van den provisioneele reprasentanten van het volk van
Holland, van den vijfden deezer sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag
gearresteert betrekkelijk het proventiaal bestaan volgens her daar in geinsereerde reglement, en
welkers articulen voor soo veel noodig waaren ter vergadering voorgeleesen sijn.
Wijders leest den schout voor eene aanschrijvinge van welgemelde reprasentanten van den vijfden
deezer houdende daar, door hun heeden gedecreteert is het reglement van een provintiaal bestuur
staande de nationeele vergadering en de publicatie desweegens gearresteerd sij goedgevonden
hebben aan te te schrijven en te gelastten, om zich soo omtrent de oproepingen op de bij de publicatie
bepaalde daagen der grond en het houden der kies vergadering als wat daar toe verder behoort in
alles te gedraagen conform aan hunne aanschrijvingen aan ons ten opsigte van de verkiesing voor de
nationaale conventie op den agsten Januarij laastleeden gedaan ten welken eijnde sij de noodige
stembillietten sendende waaren.
En voorts nog geleesen sijnde eene missive van den provisioneele raad der gemeente der stad Brielle
van den dertienden deezer houdende dat daar sij veronderstellen, dat de publicatie van de
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provisioneele reprasentanten van den vijfden deezer bij deeze vergadering sal ontvangen sijn, en
e
dienvolgende in dit districkt op den 16 deezer de twee grond vergaaderingen sullen werden
gehouden, sij communiceeren dat de vergadering der kiesers op het raadhuis dier stad sal weesen op
den 17e Februarij aanstaande des voormiddags ten elv uuren ten eijnde als dan ingevolge het
reglement voorsz: te procedeeren tot het verkiesen van een reprasentant. En een plaats vervanger
door het provintiaal op alle het welke gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan ten:
ste
e
1 dat de oproeping bij billietten jeegens den 16 deezer des nademiddags ten een uur in de kerk
geschieden sal, en daar er geen genoegsaam aantal van stem billietten ontvangen sijn, om aan ider
apparente stem geregtigde er aan te kunnen geeven,sulks sal geschiede per huis, en dus alle te
saamen de naamen op eene billiet te plaatsen welke in een huis apparent stem geregtigd sijn.
2e dat den burger Rolandus sal werden versogt soo als versogt werd bij deese met de equipage
meester Asmus, denzelve schikkinge ten opsigte van de apparentie stem geregtigde, op s’ lands werf
werkende te maaken, als bij de voorige oproeping heeft plaats gehad.
3e dat den schout sal werden versogt, soo als versogt werd, bij deesen, met den commandant deezer
Fortrresse te arrangeeren, dat gedurende de sitting der stem geregtigde drie schiltwagten om, en voor
de kereke geplaast werden, sijnde het plaatsen van een wagt in het school als nu niet noodig gerekent
niet te min aan gemelde commandant overlatende soo danige verdere mesuren, tot rust als hij soude
noodig oordeelen mooge.
4e dat de leeden deezer vergadering sig wederom als bij voorgaande reis afsonderlijk ter gestelder
tijd, en de kerk begeeren sullen en dat hier van aan de absenten leeden kennisse sal gegeven
werden, en laastelijk
e
5 dat, aan de te benoeme kiesers en plaatsvervangers van de missive van den municipaliteijt van den
stad Brielle, voor soo verre de bepaalde tijd der bijeenkomst aangaat sal communicatie werden
gedaan.
Nog geeft den schout kennisse, dat hij op gisteren in den Brielle met den dijkgraav van den Streuijten,
deselve arrangementen ten opsigte der oproeping van de in gemelde Streuijten woonende
ingesetenen Hadde gemaakt, als bij de voorgaande oproeping heeft plaats gehad, welke
gerapporteert is goedgekeurt
En den schout voor de gedaane moeijte bedankt.
Vergadering gehouden op den ses en twintigsten Februarij 1796 het tweede jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden der municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Is geleesen en geteekend den staat van den x.z? penning en voor den afgeloope jaare 1795.
Een commissie uit de negotiaerende burgers deezer plaatse, doen versoek om binnen te staan ’t welk
daadelijk geaccordeert sijnde, is ter vergaadering geconpareert de burgers Jan van Duuren, Cornelis
van Ginkel, Jacobus Jonas, en Johannes van Rossen, diende uit naam van hun committanten
versoek dat er betaalinge geschieden mag van de door hun gedaane leverantien aan de Fransche
troupes, als meede dat de bij hun ontvangen assigraaten welke sij voor den tweeden Februarij 1795
en wel tot tien stuijvers de livre op ordre van den schout bij nagt Storij als door commandant deezer
Fortresse en van den Schout deezer plaatse ontvangen hebben moogen werden ingewisselt, waar op
den schout de commissie heeft geantwoord, dat het deeze vergadering leed doet van niet in de
mogelijkheijt te sijn om daadelijk de betaalinge effectueeren, dat sij alles aangevend hadden, wat hun
moogelijk was, om penningen uit s’lants cassa te erlangen, dat hier van hunne registers kunnen
getuijgen hoeveele instantien sij al niet hadden gedaen, dat hoe seer hij schout soo aanstonts in
deliberatie moest brengen, een decreet van de provisioneele reprasentanten welke in deeze seer
disfarorabel was, hij egter de commissie konde verseekeren, dat hun versoek in serieuse deliberatie
sal genoomen worden, en deese vergaadering alles doen sal wat hun moogelijk is, ten eijnde aan het
verlangen der ongesetenen voldaan werden.
Den burger Johannis Rossen heeft bij deese geleegenheijt kunnen goedvinden, voor sig selvs te
waagen, om ook betaaling van de stukken genever door soo als hij seijde op soo eene infaumer
manier in request waarin genoomen houdende de burgers Gallas en Bruch voor de man van wien hij
de betaaling vorderen wilde en de vergaadering hoorde deese injurien met verontwaardiging aan, en
heeft daar na goedgevonden hier van te doen conteeren, in haar resolutie, ten eijnde in tijd en wijle
daar van soodanig gebruik te maaken als sij vermeenen sal te behooren.
Den burger van Duuren, op het bekome antwoord van den schout nog versogt hebbende, dat de
betaalinge niet in recipissen maar in contante mogte verrigt werden, repliceerde den schout dat, daar
op alsmeede her vereijste reqaard geslaagen sal werden, persisteert, voorts bij het gegeven
antwoord, en soo verre het versoek van van Rossen aanging dat aangenoomen wierd voor notificatie.
Sijnde vervolgens daarop, de commissie wederom uit deese vergaadering vertrokken.den schout
communiceert de hier navolgende missivens.
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Een van de provosioneele reprasentanten van het volk van Holland van den agsten deezer sendende
e
het gewoone getal exemplaaren van de publicatie van de staaten generaal den 24 December met
hem bewilleging gearresteert, betrekkelijk het Oost Indiens bestuur, als meede van hunne publicatie
op den gemelde agsten deezer gearresteert de eene relatiev de verleende octroijen door de
voormalige staaten aan kerken diaconen, gods en armen huijsen of ook wel aan andere corporatien
tot het heffen van lasten. En de andere houdende de approbatie van het ontwerp van organizatie voor
de gewapende burger magt.
Een van gemelde reprasentanten van den elvden deezer, en sendende het gewoone getal
exemplaren van de publicatie op dien dag, en op de voorige bij hun gearresteert tot amplatie der
publicatie van den 18e Augustus 1795, op het vissen in de rivieren, meeren, en binnen waateren, als
meede noopens het invorderen van de restanten der verpondingen, mitsgaaders tegen het frauderen
in de wijnen.
Een van welgemelde reprasentanten van den twaalvden dezer met het gewoon getal exemplaren van
de publicatie dien dag gearresteert tot interpretatie hunner publicatie en geinsereerde reglement van
den 5e deezer betrekkelijk het provinciaall bestuur.
Een van dezelve reprasentanten van den vijftienden deezer, met het gewoone getal exemplaaren van
de publicatie van de staaten generaall den veertiende deezer met haare bewilliging gearresteert over
de gemaakte veranderingen in s’lands vlag.
Item een van dezelve reprasentanten van den twee en twintigsten deezer met het gewoone getal
exemplaaren van de proclamatie van de staaten generaal der negentienden deezer gearresteert, tot
op ontbieden der leeden tot den nationaale vergaadering, om gesamentlijk den eersten Maart
aanstaande te koomen, invoegen en voorts als in die voorschreeve proclamatie is vervat.
Voorts communiceert den schout eene missive van schout en schepenen van ’t Zuidland, terug
sendende de als nu gerecolleerde reekening van Gijsbert Vink, door het committe dese vergaadering
toegesonden, en breeder onder de resolurie van den eersten deezer gemeld, en geeft denzelven daar
bij kennisse dat als nu den stukken per missive aan het opgemelde committe versonden hadt en waar
door dus voldaan sijnde aan het gedaane versoek is dit alles voor notificatie aangenoomen.
Wijders heeft den schout voorgeleesen een ample missive van dato den twaalvden deezer maand den
advocaat Schepman, houdende desselvs consideratie en advis op de aan hem toegesonden stukken
volgens resolutie van dese vergadering van den agtienden Januarij laastleeden, waar in gedelibereert
sijnde, is conform het gemelde advis goedgevonden en verstaan het eerste point aangaande, aan het
committe van waaksaamheijd in antwoord op hun addres te communiceeren dat deeze vergaadering
na ingenoome advis in deeze vermeend niet te kunnen ingereren, daar het committe van ondersoek in
werking is gebragt desweegens naader inquireren kan.
En welke communicatie aan den burger Wessels als preesident van het committe van waaksaamheijd
staande vergaadering gegeven is.
En betreffende het advies op het tweede point ten relatie van de recognitien, is goedgevonden daar
meede genoegen te neemen, en mitsdien aan den schout, secretaris, en boode, te gelasten soo als
geschied bij deese, hunne recognitie welke tot hier toe sij als na gewoonte opbrengen door niemand
te doen buuren? , maar dezelve op den vervaltijd ter secretarie deezer plaatze te depositeeren.
Werdende voorts het voor heen door den boode gedaan versoek van uitstell breede in de resolutie
van den agtienden laastleeden vermeld aan denzelven geaccordeert tot op primo Meij aanstaande.
Geleesen een missive van den burger J. Hoeft van Gouda, sendende over een assigratie ten lasten
van de huisvrouw van Jan Fredrik Engelfriet groot f. 28-12-0 en verzoekende die te incasseeren met
belofte dat 2/3 part voor den arme salm, waar op is goedgevonden, die assigratie te geeven in
handen van den boode om in eens, of in termijnen, dezelve tragten, betaalt te krijgen.
Voorts is geleesen een decreet van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland !
Genoomen op den negentienden deezer, waar bij het versoek van deese vergaadering gedaan bij
missive van den meer gemelde agtiende werd afgeslaagen en als nu in deliberatie genoomen sijnde
het op heeden gedaane versoek door de neering doen de ingesetenen, is, hoe seer door het
evengemelde decreet, alle uit sigten om geld in ’t lands cassa, te krijgen, verlooven schijnen egter om
alles te beproeven na t deeze vergaadering bij mogelijkheijd doen kan, goedgevonden, dat copien van
alle de missive soo wel van de voorige als van dien regeering successivelijk aan de provisioneele
reprasentanten, en ’t houdende versoek om penningen afgesonden beneevens copie van het
opgemelde decreet, sullen gesteld worden in handen van den advocaat Schepman, om deeze
vergaadering in te ligten, wat in deeze verder kan werden gedaan om de ingeseetenen het sij een
geheele het sij een provosioneele betaaling hunner soo enorme pretentie te doen erlangen, sullende
den burger Joonas van dit geresolveerde aan zijne comittenten, de noodige informatie geeven.
Wijders heeft den schout voorgedraagen, dat het versoek van Sweerus Dolk om wederom als
herbergier gepermitteert te werden, was herhaalt !. Waarop is goedgevonden den aan Zweerus Dolk
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laaten aanseggen, soo hij, of in persoon, of bij request sig aan deeze vergaadering selve addresseert,
als dan op sijn versoek sal werden gedisponeert als sal bevonden werden te behooren.
In aanmerking genoomen sijnde, dat de gewoonen tijd van den ordinaris klapwaaker nu met ultimo
Februarij staat te expireren, soo ook die van de extra klapwaaker, volgens resolutie van den eersten
deezer is daar over gedelibereert sijnde, goedgevonden den extra klapwaaker met het eijndige deeze
maand licentueren en den ordinaris klapwaaker mog een maand te continueeren, voor soodanige
belooning als den extra klapwaaker heeft genooten gehad.
Den schout berigt, deeser vergaadering dat hij bij sijn retour op Donderdag den agtienden deezer
sijnde soo als bekent is geweest in den Brielle als kieser van de eerste grond vergaadering, bij sig
hadden gekreegen de huisvrouw van Adrianus Reijlag, welke bekent maakte, dat dien dag Adriana
Moree, bij haar in huis was gekomen, in soodanige situatie dat sij meende, dat haare verlossing ider
ogenblik te geschieden stonde, weegende hoe hier in te moeten handelen, dat hij schout over dit
geval seer was geindigneert daar, de voornoemde Adriana Moree, eerne speciaale order hadt van op
Woensdag den dertienden van deese plaats te moeten vertrekken haar in persoon in de vergaadering
van der elvden deezer aangesegt niet ( aldaar ) aan ’t selve niet hadt geobtenpareert, maar daar en
boven deese vergaadering als doen ook heeft mislegd, alwaarom hij schout al aanstonds de
vroedvrouw heeft doen compareren, en haar op den eed fedaan, geinjungeert van de gemelde
Adriana Moree sorg vuldiglijk te examineeren, en wanneer bevinden mogt dat deselve na, of in eenige
daagen nog tranportebel was, daar van aanstonds sonder eenige het minste versuijm, kennisse te
geeven, dat daarna eenige daagen gepasseert waaren, en geene berichten van de vroedvrouw in
kwaamen, hij schout dezelve ander maal voor hem heeft doen compareren informatie genoome
hebbende, consteerde dat meergenoemde Adriana Moree nog niet in die staat was welke men
supponeerde, maar dat dezelve bij haare swangerheijd eene siekte had, waar door het dus een saak
van den doctor geworden was, soo als hij schout dan ook aanstonds den doctor eens, hadde versogt
om haar te examineeren en hem schout te adreseeren of er geen mogelijkheijt was, om haar te
transporteren welke het zelve heeft aangenoomen, en dat tot sijne adsistentie soude versoeken den
doctor van het alhier in guarnisoen leggende battailion van Saxen Gotha ’t welk hij schout hadde
geaggreceert, dat gemelde doctor Lens hen hadde berigt, dat aan het voorenstaande hadde voldaan,
en hoe seer het hun was voorgekoomen, dat de voornoemde Adriana Moree, niet sonder gevaar te
transporteeren was sij doctors egter alvoorens door dien haare siekte bereijds eenige daagen hadt
geduurt, en den apothecar van Bokkelen over haar hadde gepractiseert, hebben beslooten om
alvoorens finaal hun gevoelens uit te brengen, te versoeken, denzenven apothecar van Bokkelen
bevoorens de vroedvrouw, te mogen hooren, ten eijnde haar na finaal te rapporteren, als sijs oude
vermeenen, te behooren, waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden het verrigte in deeze door
den schout gedaan volkomen te approbeeren, en is aan de doctor geaccordeert de genoemde
persoonen te hooren met versoek als dan daar na hun finaal op de gedaane vraag te cideeren.
Nog heeft den schout gecommuniceert, dat bij den quitantien weegens het geen aanwekelijks
onderstand uit dorps cassa was vooruijt geschoofen, ten behoeve van de burgeressen Jannetie Lems,
en Catharina van Gogh, overgesonden hadt, aan de prorcureur Wilborn Schepmen, met versoek om
die penningen bij het committe van algemeen welsijn te incasseeren dan dat den secretaris van dat
committe hem procureur hadde gesegd dat de municipaliteijt die quitantien per missive moesten
oversenden, waar op als dan ordonnantie gedepecheert werden, is des weegens goedgevonden den
secretaris bij dat te qualificeeren, tot het afsenden van soodanige missive, beneevens de quitantien,
en van den uitslag te doen rapport.
In de avond sitting van deezen dag, is van den herbergier Martinus Drop in formatie genoomen
weegens gepleegde geweldadigheeden aan sijn wooning in de nagt tusschen gepasseerde Sondag
en Maandag als meede van nog twee persoonen met naamen Jan Janse, en Cornelis van der Hoop,
welk daar bij soude teegens genoomen, het door den klapwaaker, daar de vereijste bewijs en
manqueerde, de boven gemelde persoonen onder recommandatie, en reprimande wederom te laaten
vertrekken, soo als den ook vervolgens is geschied.
Nog sijn ter vergaadering binnen gestaan Johannes Willemse, Jacobus van der Velden, en Jilles de
Veth, timmerlieden op s’lands werff, logeerde te saamen, in een logement der vreemde timmerlieden
leggende in het voor dock alhier sijnde nu onlangs des eerst gemeldens ) kist in die hut staande,
opengebrocken en daaruit vier Zweewse rijksdaalders weggenoomen, waar meede de laast gemelde
zijdelings wierden beschuldigt, sijnde opgemelde persoonen, afsonderlijk, en te saamen gehoort en
daar den eerst genoemde geene de minste suspiere en daar den laast genoemde had, of eenig neder
bewijs konde suppediteeren, is goedgevonden uit dien hoofde te verklaaren, dat Jacobus van der
Velden en Jilles de Veth, van alle verdenkingen in deese sijn gereleveerd, en aan hem ( des noods )
extract deezer resolutie ter hunner verantwoording sal werden ter hand gestelt.
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Eijndelijk is na deliberatie, en na visie van het declaratoir van de weeskaamer der stad Rotterdam ten
blijke dat hetzelve was voldaan van het minderjarig voor kind van Adrianus Buurman, welker hier
onlangs in ondertrouw opgenoomen was aan hem geaccordeert sijn tweede huwelijks voorstel, en
vervolgens het derde, op den gewoone tijd, werdende dus, het versoek, om op een dag twee
huwelijks voorstellen te hebben geweese van de hand.
Aldus gedaan ende gearresteert binnen Hellevoetsluijs, en sijn alle voorgaande resolutie van den
eersten Januarij tot en met den ses en twintigsten Februarij 1796 ingeslooten geresumeert en
gearresteert ter oirconde daar van deese bij de municipaliteijt van Hellevoetsluijs onderteekend op
den elvden Maart 1796. P.A. Steenwijk Gallas,J. Rolandus, J. van Putten, Bruch, Jonas, D. Klerk, A. J.
Fouache.
Vergadering gehouden op den elvden Maart 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt.
De notulen der voorgaande vergaadering soo als daar bij is blijkende sijn geresumeert, en
gearresteert mitsgaders ondertekend geworden.
Den burger Wessels declareert bij resumptie niet te concurreren in de resolutie ten opsigte van de
kerkenraad op den elvden Februarij laast leeden genoomen.
Den burger van Putten, declareert bij de resumptie niet te hebben geconcureert in de genome
resolutie, den eersten Januarij laastleeden betreffende het point der regulering in de soogenaamde
lootsen bank, als meede ook niet in de resolutie den agtienden daar aan volgende genoomen, waar
bij aan den predicant in plaats van drie en twintig guldens negen en dertig guldens is toegelegt in en
tot restitutie der jaarlijkse classicaale onkosten.
Burgers Rolandus en Wessels en van Putten hebben gedaan, en schriftelijk overgegeven dit
navolgende:
Rapport van de burgers Rolandus, Wessels en van Putten over den 3e termijn der geforceerde geld
negotiatie..
Daar bij resolutie van deese vergaadering gehouden, gehouden den elvden Februarij 1796, aan ons
verzogt zijnde, de comissie tot onderzoek welke persoonen de billietten of declaratoiren voor de twee
termijnen der geforieerde negotiatie niet gaaf maar met eenige bevoegingen getekend, of geheel
ongetekend gerestitueert hadden waarvan wij den 18e Januarij rapport van onse verrigten
uitgebragten die zelve commissie tot na den afloop den 3e en laaste termijnen te continueeren hebben
uwe gecommitteerdens zig al verder onledig gehouden, de daar van aan ons gesuppiditeerde lijst
nategaan en bevonden dat op de declaratioren van den 2e termijn niet gaaf maar met eenige
bijvoegingen getekend hebben.
1e Phillippus Hofman, onmagtig aan deeze te voldoen.
2e Johannes Ludolff, onmagtig om het hier bovenstaande te voldoen.
3e Gerrit van Waard, onmagtig.
4e Hubertus Rheborn, onvermogend.
5e Willem de Leeuw, onvermogend.
6e Jan Herbert Tulkamp, onmagtig hier aan te kunnen voldoen.
e
7 De weduwe Gallas, onmagtig in deese te kunnen voldoen.
e
8 Rijk Knaape, utsupra.
9e Jan van der Hoeven, utsupra.
e
10 Maarten Schalk, onvermogend.
11e Hendrik Mikkers, onmagtig.
12e Hermanus van Offeren, onmagtig.
13e Hendrik Hartinggsveld, onmagtig.
14e Sijp Kooij, onmagtig.
15e Doenderus van der Beek, onmagtig.
16e Jacob Groen, onmagtig.
e
17 Sjoerds de Vries, refereert aan ’t vorig billet.
18e Klaas Rijke, niet onwillig maar onmagrig.
19e Jan van Raamsdonk, onmagtig.
e
20 De weduwe Piersil, onmagtig.
e
21 De weduwe Jan Vermeulen, onmagtig.
e
22 Dominicus de Klerk, den ondergetende.
23e Cornelis van Elzelingen, als vooren.
24e Dr: Huibert Lens, refereeren aan ’t gesteld op vorige billietje.
e
25 H Duijm, is niet in staat.
e
26 De weduwe Herm: Duijm, niet onwillig maar onmagtig.
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27e Jan Hendrik Sijp, ik ondergete:
e
28 Andries de Kat, onvermogend.
e
29 Cornelis Lens, onmagtig.
30e Jasper Tarmond de oude, condisse.
31e Tobias Bosselaar, onmagtig.
e
32 Pieter Vermeulen, niet begreepen in de geld negotia.
e
33 Adrianus Hofman, onmagtig.
34e Arij Scherpenberg, onmagtig.
35e Arij Roos, onmagtig hier aan te kunnen voldoen.
36e Dirk Blom, onmagtig.
37e Gerrit Jan Truling, volstrekt onmadtig.
38e Joost van Nieuwland, onmagtig.
e
39 Hendrik Keijser, onmagtig.
40e Meeuwis Reijerkerk, onmagtig.
41e De weduwe Corn: Peereboom, onmagtig.
42e Corstiaan Peereboom, niet begreepen in de fournisse.
e
43 Wouter Mulder, niet onwillig maar omnmagtig.
e
44 Frans van der Mast, onmagtig.
45e Jan Braam, onmagtig.
46e Bart waarburg, wel willig maar onmagtig.
e
47 Dirk Huisman, zijn niet onwillig maar onmagtig.
e
48 Pieter van Herwaarde, onmagtig
49e Jan Cabouw, onmagtig..
50e Govert van den Broek, niet onwillig maar onmagtig.
51e Jan Fredrik Engelfriet, den ondergez:
52e Pieter Mos, onmagtig.
53e Martinus Drop, onmagtig
54e Gijsbert van den Abeele, ik beken onmagtig te sijn.
55e Gerrit Baks, utsupra.
56e Dirk van der Kaaij, onmagtig.
57e Pieter Gastelaar, niets.
58e Pieter Verschuur, onmagtig.
59e N. Groeneveld, onmagtig.
60e Cornelis de Geus, onmagtig.
61e Cornelis de Jong, onmagtig.
62e N. W. Ketjen, geweesen cap: bij de O. I. Compagnie.
63e Adrianus Rillage, onmagtig.
64e Pieter Smits, refereert zij aan ’t voorige billiet
65e Gerrit Vermeulen, onmagtig.
En hebben de navolgende persoonen ’t declaratoir voor den 3e termijn der geforceerde negotiatie
ingetekend gerestitueert als:
e
e
1 De weduwe Jan Klaasen
15 Abram van Pelt
e
2 Hugo Vermaas
16e Pieter van Rees
e
e
3 Pieter Gretterland
17 Jacobus Raafel
e
4 Engel Captein
18e Leendert Mol
e
5 Arij van Maagdenberg
19e Hendrik de Boots
e
6 Cornelis Mol
20e Cornelis Kooper
e
7 Hendrik van Doorn
21e Barend van Hennik
e
8 Pieter Kans
22e Martinus kooper
e
9 Wilem Kerkhoff
23e Anne Pieterse Mos
e
e
10 De weduwe Mouthaan
24 Cornelis de Vet
e
11 Jan Bonk
25e Cornelis Arkenbout
e
12 Hendrik Muilwijk
26e H. van der Sluis
e
e
13 Gerrit Peereboom
27 Christiaan Reegel
e
e
14 Hendrik Goudswaard
28 Coenraad Reegel
e
29 David van der Kloet
e
30 Steeven Pieterman
53e Joh: Bouman
e
31 Jan Scholtius
54e And: Schoonderwolff
e
e
32 Jan Wagenaar ju;
55 Ab: van der Muisenberg
e
e
33 Jan Raafel
56 Pieter Phillippus
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34e Arij Eland
57e De weduwe Jansen
e
e
35 Jan van Gijn
58 De weduwe de Veth
e
e
36 Jan van de Elst
59 Gerrit van Sprang
e
37 Reinier Simons
60e Arij Lourens
e
38 Steeven de Zwier
61e Martinus Mos
e
e
39 Jacob Vermaas h.z.
62 Albertus Boelhouder
e
e
40 Cornelis Mos
63 Gerrit van Straaten
e
41 Arij van Wellen
64e Arij Vermeulen
e
42 Joris van der Beek
65e Harme Pieterma
e
43 De weduwe van Deeteren
66e Maarten Vink
e
44 J de Ruiter
67e De weduwe J. H. Bruin
e
45 S.J. Welsing
68e Cornelis Ruth
e
e
46 De weduwe Ooijnders
69 Leendert Harteveld
e
47 Maarten Noordijk
70e Aart Lensveld
e
48 de weduwe Breijmeijer
71e Fredrik Gouwer
e
49 Daniel Breemer
72e Jan de Kievit
e
e
50 Frans van der Rit
73 De weduwe de Boom
e
e
51 Melgior Haak
74 Cornelis Hokke
e
52 De weduwe Tongerloe
Terwijl de navolgende persoonen het declaratoir voor den 3e termijn getekend hebben:
e
e
1 Ernst van den Heuvel
4 . De weduwe Takkebos
e
e
2 J. Chardon
5 Hendrik Mulder
e
3 Moozes de Vries, voldaan
6e J. Tieleman
e
7 De weduwe J. van Hees
38e H. van Dijk
e
8 Jacob de Bruin
39e Nicolaas van Berge
e
9 Pieter Breugom
40e Siemert de Groot
e
10 Hendrik Raafel
41e Adriana Brand
e
11 Const: Breeveld
42e De weduwe A. van der Nol
e
12 De weduwe van der Mast
43e Fokke Groen
e
13 De weduwe Kruijl
44e Arij Forman
e
14 Pieter van den Made, voldaan
45e David Kind
e
15 Arend de Pijper, voldaan
46e J. P. Liever
e
16 Jan van Pelt j.z.
47e Jan Peereboom
e
17 Maarten Klein
48e Klaas Verhagen
e
18 De weduwe van der Lugt
49e Alexand: Spreuijbroek
e
19 De weduwe van den Varen, hier aan voldaan
50e Corn: Meijer
e
20 Wil Leesenberg
51e S. C. Kling
e
21 Cornelis Klop
52e Jacobus Jonas
e
22 Cornelis Mes
53e Johanna van Bruinwijk
e
23 Jan Wessels
54e Baarend Klijs
e
e
24 Jan Dreijs
56 R. H. Kooij
e
e
25 Jan van Pelt j.z.
57 Jan Valk
e
26 Gabriel Viertelhausen
58e Arij Kapper
e
e
27 De predikant Louron
59 De weduwe Cooper
e
28 Jaciob Proos
60e De weduwe Steevens
e
29 Corn: van Zandwijk
61e Gijsbert Kerssebot
e
30 Gerrit Weers
62e Corn: van der Meulen
e
31 De weduwe IJbeb: Verhagen
63e Huibregt Schippers
e
32 Pr: Janse Kostenkerk
64e Abram van Rheene
e
33 Aart Ouwerkerk
65e Joh: Droogsteen, in geheel af voldaan
e
e
34 De weduwe Ketting
66 Jacob Harteingveld, voldaan
e
35 P. A. de Klerk
67e E.T. Melms
e
36 Simon van Gijsen
96e Leendert Roskam
e
e
37 Wm: van der Wal
97 Arij Ruggehaver
e
e
68 De weduwe D. van Bergen
98 Dirk Landheer
e
69 Harme Baggerman, ik bezinne hier aan voldaan te hebben
70e Arij Vermaas, voldaan den 31e December
99e Jacob Mouthaan
e
71 Jan Wagenaar, voldaan
100e Jacob Vermaas
e
e
72 Joh: van Rossen
101 Jan van Ek
e
e
73 Govert Kouwenhoven
102 Jacob van Putten
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74e P van derr Priem, voldaan te hebben van 3e termijn 103e Pieter de Boois
e
e
75 Cornelis Pieterman
104 Arij Vaar
e
e
76 Jan Funsen, voldaan aan ’t bovenstaande
105 D. Rolandus
e
77 Jan van der Broek, voldaan
106e J. van Steenwegen
e
e
78 Lammert Waareman, heb voldaan aan de 3 termijn in den Briel
e
e
79 Hend: Nolte, bekenne hier aan te hebben betaalt 107 Leend± Kortpenning
e
e
80 Wm Peereboom
108 Simon van der Berg
e
81 Jacob Hooning
109e Jasper Storm
e
82 Hend: van der Horst
110e Joh: Hartingsveld
e
83 Jan Wassenaar
110e Sijtie Teekenburg
e
84 Jan Venis
112e Adolf Bongers
e
85 De weduwe J Kramers
113e Arn: Koning
e
e
86 Antina Verhagen
114 Joh: Kans
e
87 Hend± in ´t Hout
115e W. P. Bridge
e
88 De weduwe van Arkel
116e W. Geerts
e
89 Arij van ’t Hoof
117e Com: Ouwerkerk
e
e
90 J. de Boois
118 And: de Wit
e
e
91 Cornelis van Ginmel
119 De weduwe F. Franken
e
92 Jan van Duuren
120e Jasper Vogelsang
e
93 Wm Rafel
121e Teunis Verhagen
e
e
94 Lourens van Tongeren
122 Joris van der Beek
e
e
95 Pieter Nieuwdorp
123 D. van der Maaden
e
127 P. den Hartog
124e Leend: Verhagen
e
128 De weduwe J van Rekum
125e A. P. Gerritse
e
129 P. A. Gallas
126e Arnoldus Nerg
e
130 Moozes Levi Cohen
142e A. van Loenen
e
131 Antonij van Lint
143e De weduwe Geervliet
e
132 Sweerus Dolk voldaan
144e Joh van Rekum
e
133 N. van Es
145e F. B. van Duuren
e
123 P.E. A. Bruch
146e B. van Renne
e
135 J. van Somerinbrand
147e Casper Pusch
e
136 Jan Goedendorp
148e H. J. van der Meer
e
137 Aart Spek
149e P. Bruch
e
138 Ton Jonhson
152e Valetijn House
e
139 Willem Moree
153e Leend Vermeulen
e
140 De weduwe P Keijser
154e Jacob Hoogwerff
e
141 De weduwe A. Ruis
155e Hend: Bloemendaal
e
150 De weduwe J. E. Gallas
156e L. van Bokkelen
e
151 Philip Hobson
Alvoorens na van dit rapport af te stappen hebben Uwe gemitteerdens eene generaal voorziening te
e
hebben gedaan en dus aan deese vergaadering willen doen remanqueeren dedeclaratoiren voor de 3
termijnen der geforceerde negotiatie niet gaaf maar met eenige bij voegingen getekend hebben en
sommige zijn welke te vooren ’t zij op ‘t 1ste of op ‘t 2e declaratoir getekend.
Op het eerste
Op ’t tweede.
No: 5,7,10,13,21.
No; 1,2,4,5,7,8,9,11,13,16,21,23,38,
40,43,53,54,55,en 60.
En wijders dat onder die persoonen welke op de lijst van de 3e termijn niet getekend hebben er echter
gevonden worden die op ’t declaratoir van de 1ste of 2e termijn als meede getekend hebben als:
Op ’t eerste.
Op ’t tweede.
No: 3,5,6,13,20,41,47,
No: 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16,17,18,
57,58,61,63,66,67.
19,20,42,43,58,60,61,62,66,67,69,
72 en 74.
e
Terwijl onder die persoonen die op de declaratoire van de 3 termijn getekend hebben er eenige zijn
ste
e
welk op die van den 1 og 2 termijn niet of met bijvoeging hebben getekend als:
Op ’t eerste
Op ’t tweede.
No; 7,12,14,16,17,18,19,21,32,37,40,42,43,44
6,12,14,15,21,33,41,54,63,69,70,71
47,48,54,57,62,65,68,69,70,71,74,77,79,80,83
74,77,79,83,100,101,104,110,116
89,100,104,106,107108,110,112,113,114,120
130,132,149,151,153.
121,123,125,131,132,137,142,143,149,151,153.
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Voor ’t overige refeere zig Uwe gecommitteerdens aan het reeds door hun uitgebragte rapport op den
e
opgemelde 18 Januarij en hoope hier meede aan de intentie van deeze vergaadering en aan den
geheelen hun opgedragen last voldaan te hebben niet te min zig nogthans onderwerpende aan het
beter oordeel van deese vergaadering.
Op welk gedaan rapport gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan, ten eersten, dat de
gecommitteerdens voor hunne gegaane moeijtens werden bedankt, ten tweeden dat dezelve door dit
gedaan rapport hebben gedefungeert, en gevolglijk van hunne commissie werden ontslaagen, en ten
derden, dat als nu de noodige extracten aan het committe van finantie sullen afgesonden werden,
waar toe den secretaris bij deeze werd gequalificeert.
Is voorts ten deeze daage de nieuwe getimmertens binnen deeze plaatze opgenoomen en getaxeert
om in de verpondinge aangeslaagen te worden, voor den jare 1795, en niet anders bevonden dan een
nieuw sluijs agter op den Westzandijk, in haare waardig f 50 gls.
Wijders commandeert den schout deese navolgende missivens.
Een van de provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den 25e Februarij sendende
het gewoon getal exemplaaren van de publicatie den 24e dato bij hunne gearresteert tegen het
misbruik van ongelukken hart steen, en het middel op de grove waaren als meede het noodig getal
exemplaaren van de proclame dien dag gearresteert, tot op ontbieding der leeden voor vergaadering
ste
van het provintiaal bestuur teegens Dinsdag die weesen sal den 1 Maart.
e
Een van welgemelde reprasentanten van den 26 Februarij met het gewoone getal exemplaaren van
de publicatie dien dag gearresteert teegens kwaade practijquen en inkoop der recipissen en qutantien.
Een van de commissie van de protesterende leeden der gemeenebest gesinde burger sociteijt te
e
Rotterdam van den 26 Februarij tot bijlagen hebbende exemplaaren van een notificatie tot
aanmoediging voor s’lands zeedienst, dezelve is geaffigeert en voorts voor notificatie aangenoomen.
Een van de leeden van het provintiaal bestuur van den eerste Maart sendende, het gewone getal
exemplaaren van de proclamatie door de nationaale vergaadering reprasentede ’t volk van
Neederland, dien dag gearresteert, als zig als soodanig te hebben geconstitueert
Laastelijk een missive van het selve van den vierden Maart, met het gewoone getal exemplaren, van
de proclamatie dien dag gearreseert betrekkelijk de geconstitueerde vergaadering van het provintiaal
bestuur van Holland.
Op gedaan versoek is aan Antje Karsen oud drie en dertig jaaren, en aan haare twee kinderen met
naame Hendrika oud vijf jaaren, en Cornelis van den Berg oud drie jaaren allen gebooren alhier, acte
van indemniteijt verleend, na Vlissingen.
Geleesen een request van J. van Sina versoekende favorabele brieve van voorschrijvinge, aan het
comitte van algemeen welsijn ten eijnde de bierstelerij door hem gekogt van Johannas Martinus
Polders, ter secretarij van Holland, overgeboekt te krijgen welk versoek is geaccordeert geworden.
In de avond sitting van deesen dag, sijn ter vergaadering binnen gestaan eenige schippers van deese
plaatze versoekende om betaaling van verdiende vragtloonen ten dienste der Fransche troupes.
Waar op hun door den schout is gerepliceert dat deze vergaadering alle demarches hadde gedaan om
penningen van ’t land te bekooren, dog tot heeden vrugteloos dat na onlangs een decreet was
ingekoomen, waar bij het herhaalde versoek en geld finaal was afgeslaagen, dat egter niet te min
deeze vergaadering alles sal aanwenden wat mogelijk tot een spoedige betaaling dienen kan, sijnde
gemelde schippers daarop na een korte woordewisseling en herhaald versoek, uit deese vergaadering
vertrokken.
En sijn meede binnen gestaan de schippers Willem Peereboom en Dirk van der Maaden, als
meede….. voerende ’t schip genaamd De Eenigheijd welke dispuit hadde over hun gemaakt accoord,
waar bij de eerst gemelde schippers aangenome hadde het schip van de laest gemelde ijssloep
binnen Goeree, en voorts in deese haaven te brengen, voor een somma van vijftig guldens en
geevende sij daar bij een verhaal van ’t geene sij met voornoemde schip verrigt hebben.
Waar op de laast gemelde schipper meede gehoort sijnde sustineerde niet in de volle betaaling
gehouden te sijn om redenen dat wel sijn schip door hun agter het Oosterhoofd was geborgen, maar
dat sij des anderendaags niet tijdig genoeg waaren gekoomen om het schip in de haven te haalen, en
voorts nog hem verder gevraagt sijnde en speciaal of sij over en weeder sulks verblijven wilde aan de
uitspraak deezer vergaadering, ’t geen bij hem is aan genoomen daar in te berusten, soo is na dat
partijen buiten gestaan waaren, over een en ander gedelibereert, en goedgevonden te verklaaren, soo
als verklaard word bij deezen, dat de gemelde schipper gehouden is te betaalen aan de voornoemde
Willem Peereboom en Dirk van der Maaden voor gedaane dienste aan het schip De eenigheijd een
somma van vijftig guldens compenserende niet te min de kosten van dezen regtdag en dat des
gerequireert extract authenticq ter dechergie van meergemelde schipper uit deeze resolutie
geextradeert sal worden.
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Wijders is nog ter vergaadering binnen gestaan Zweerus Dolk, versoekende wederom als herbergier
te mogen werden gepermitteert, waarop den schout aan hem heeft voorgeleesen, de extentie, ten
sijnen opsigte in de resolutie van deese vergaadering op den twaalfden December laast leeden
genoomen en daar bij aangesegt soo hij sulks niet alvoorens retracteerde sijn versoek in geen
aanmerking komen konde, of een point van deliberatie opleeveren, waar gemelde Sweerus Dolk, na
eenige woorden wisseling sijn gesegdens heeft herroepen, en excus is gevraagt, en vervolgens buiten
gestaan, is op het voorgedragene versoek, gedelibereert en geresolveert, dat in dien Zweerus Dolk
sig schriftelijk excuseert en bij requeste versoek doet aan deeze vergaadering sal dezelve dan op dat
gedaane versoek het noodige requard slaan, als sij sullen vermeenen te behooren ! Welk
geresolveerde schriftelijk excuseert en bij requeste versoek doet aan deeze vergaadering sal dezelve
dan op dat gedaane versoek het noodige requard slaan, als sij sullen vermeenen te behooren ! Welk
geresolveerde aan meergemelde Zweerus Dolk wederom binnen gestaan sijnde is gecommuniceert
geworden over het onstaane verschil tusschen Andries de Kat herbergier alhier en Willen Kerkhof,
over het verruijlen van een silvere tabaksdoos, jegens een dito horologie, en daar opgemelde de Kat
gehoort sijnde is goedgevonden, dat sij met elkander deese saak in het minnelijke dienen te schikken,
dog bij vrugteloos afloop daarvan, sal deeze vergaadering desweegens bij hunne eerste saamen
komst eene uitspraek doen, als sijs al wettig oordeelen, en is aan partijen hier van kennisse
gegeeven.
Den burgers uitmaakende de gecombineerde commissie van ondersoek, hebben gedaan en
schtiftelijk overgegeeven dit volgende tweeden rapport van de gecombineerde commissie uit de
municipaliteijt en stemgeregtigde burgers te Hellevoetsluijs ter voldoeninge aan de publicatie van de
e
provisioneele reprasentanten van het volk van Holland van den 12 October 1795.
De ondergeschrevene na, door deese vergaadering bij resolutie op hunne gedaane eerste rapport
gecontinueert sijnde hebben gebragt, en zoo veel in hun was aan het eijnde der hun opdraagen last te
voldoen, dan het bij hun gewagt sijnde antwoord van den burger Brender a Brandis, waar van bij het
eerst gemelde rapport, was gemeld, is niet ingekoomen, ende naadere elucidatie welke sij vermeende
door den burger Fouache te zullen werden gesuppedieert, is almeede niet bij hun ontvangen, zoo dat
de werksaamheeden door manquement aan de noodige bewijsen ( welk de commissie sig andersints
voorgestelt had ) zijn moeten gestaakt worden, men zij kan dus niet anders doen, dan de in hunne
handen gestelde en gekomen stukken in orginale hier neevens over te leggen, zoo als de
ondergeschreevene ook sijn doende van een bij hun ontvangen nota van Catharina van Gogh, dogter
van Anthonij van Gogh, houdende een marre van de facteuse gebeurtenis in Junij 1787, en hoe zeer
het stuk op sigselve beschouwt, over het algemeen waarheijd sal sijn, evenwel nagedagten van deeze
commissie zal er opparent door dien het zoo lang al gepasseert is in het bisonder eenige commissie
sijn begaan geworden, en buiten dit alles is het zelve alleen door Catharina van Gogh onderteekend
egter ten eijnde deeze commissie voldoen sal aan het eerste lid der aanschrijving van de
provisioneele reprasentanten laaten de evenwel in het midden of het door de neevens gevoegde nota
beweesen is zal dezelve uit die nota een lijst formeeren van de persoonen die aan plundering zich
zoude schuldig gemaakt hebben, als daar zijn.
Jacob Vermaas, Hugo Vermaas, Teunis Verhagen, Pieter van der Priem, Zweerus Dolk, Govert van
der Broek, en Jan Raamsdonk alle binnen lootsen behoorende onder de directie van bailluiw en
leenmannen s’lands van Voorne, residerende in den Brielle.
Pieter Flipsen woont alhier.
Hendrik van Dijk, timmerman op de werf van de marine alhier.
Arij Kreekenberg.
Willem Kerkhof, sjouwer op boven gemelde werf.
Gerrit Bongers s’vrouw vertrokken.
Jan Brugh en Jan van Rees beijde overleeden Jannetie van Beeken Wout Muisenberg, woonende
alhier..
De dienst boode van Jan van Duuren, vertrokken.
Pieternella Elkerbout.
De commissie meend hier meede aan de hun opgedragen last te hebben voldaan, en versoekt
mitsdien na overneeming hunner papieren te moogen werden gedechargeert.
e
Actum Hellevoetsluijs den 9 Maart 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, en overgegeven ter
vergadering der municipaliteijt op den elvden daar aan volgende ( onderstond en was getekend ) Jan
Wessels, Dominicq de Klerk, Siewert de Groot, Johannes Ludolph, en J. A. van Es secretaris.
Waarop gedelibereert sijnde, en de stukken overgenomen en geleesen, is goedgevonden en
verstaan, de burgers voor hun gedaane moeijtens te bedanken, wijders hun te versoeken en te
qualificeeren, om het overgelegde stuk van de burgeresse Catharina van Gogh, als sijnde sonder
zeegel, en maar en enkelt ondertekent aan dezelve te rug ten senden, met versoek deezen
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aangaande eener notarieele acte in forma te passeeren, en over te senden om die vervolgens ter
deezer taavel in te leveren, en daar aan voldaan sijnde, de opgemelde burgers voor sooveel deeze
vergaadering aangaat werden gehouden voor ontslaagen en gedechargeert.
Nog hebben de burgers Rolandus en Wessels, gedaan het hier navolgende rapport van de
ondergeschreve burgers van weegens de municipaliteijt van Hellevoetsluijs, ingevolge van van
e
denzelven resolutie van den 29 Januarij laastleeden gecommitteert sijnde tot het bij wonen der
districkst vergadering gehouden binnen Hellevoetsluijs voornoemd, op den dertigsten daar aan
volgende.
Uit de opgaav der leeden consteerde dat present waaren op deese vergadering uit Hellevoetsluijs
wegens de municipaliteijt. P. Rolandus en Jan Wessels, de burgers Jan van Duuren, A, J, Fouache en
Casper Pusch Geervliiet weegens de municipaliteijt Arij Hogendijk, de burgers A. Moret.
Simonshaaven, sond een missive welken naader sal geopend en geleesen worden. Rochangie
weegende municipaliteijt niemand, den burger S. Vrijland en Hadde van den Brand. Swartewaal
weegens de municipaliteijt, Cornelis de Gilde, de burgers Ambrosius van Aken, Oudenhoorn wegens
de municipalitreijt niemand, de burger Willem Grens.
Den burger Steenwijk Gallas als vise preesident deezer vergaadering bij absentie van den preesident
H. Hogendijk het presidium, op zich genoomen hebbende werd de missive van de municipaliteijt van
Simonshaaven voorgeleesen welke in substantie was behelsende, dat sij niet in staat waaren deeze
vergaadering tans te kunnen bijwoonen terwijl zij moesten communiceeren dat sij hunne schout hadde
versogt, en gecommuniceert, om zich in de op Maandag belegde vergaadering van de respective
schouten te vervoegen, om over de saak in questie propositien tot vereeniging te hooren en die
goedvindende te helpen besluijten.
Hier over omvraag gedaan sijnde werd na eenige discussen begreepen en geconcludeert, om na de
missive hier bevorens gemelde een nader ondersoek te doen.
Den 2e secertaris versoekt het woord, ’t welk geaccordeert sijnde voorleest, een kennisgeeving van
den eersten secretaris Lockhorst, dat de notulen der voorgaande vergaadering niet had kunnen
insenden, om dat hij nog niet ontvangen had, de laatste notulen der vergaadering van de minderheijd
der municipaliteijten welk daar bij moesten geinsereert, werden ’t geen aan den burger Steenwijk
Gallas manquieerder !. Dien burger nam aan de notulen welke nog niet versonden had alschoon
begreepen heeft, dat die in de notulen van de voorige vergaadering alles volgen moest, en dat geen
hinder aan de laast voorige doen konde te sullen afsenden, en de vergaadering resolveerde tot de
volgende bijeenkomst de resumptie van die notulen uit te stellen.
Den 2e seccretaris versocht wederom het woord, en leest voor twee missiven van den burger
Steenwijk Gallas, een van 20e en een van 24e Januarij, geschreven aan den secretaris Lockhorst
wegsenden van het addres van deeze vergaadering aan de provisioneele reprasentanten van het volk
van Holland, begrijpende dat daar als nu het provintiaal besruur op de populatie gegrond even als de
conventie sal werden gedecreteert het hoogste verschil tusschen de meerderheijt en minderheijt komt
te cesseeren, insterende, dat alvoorens het stuk versonden werd een district vergaadering bij den
anderen koomen., En bij de tweede missive kennis geevende, dat op die suppositie en reprasentatie
eenige schouten bij den anderen soude koomen, om een projeckt te maaken ten eijnde de verschillen
te kunnen vereffent worden, en de gevallen kosten geregeld ! De vergaedering hier op gedelibereert
hebbende wierd conform de schriftelijke propositie van Geervliet beslooten opening te vraagen1 wie
dat plan in de wereld gebagt heeft en 2e wie de schouten daar toe gequalificeert heeft.
Den burger Steenwijk Gallas, geeft de gevraagde opening, en declareert dat niet anders dan na een
besonderlijke bij eenkomst bedoelt is om te tragten daar de reprasentatie stond op te houden soo als
die tot nog toe had plaats gehad, de weedersijdsche partijen vereenigen ( behoudens iders regt ) en
regeling der kosten op dezelve wijs dat deese geheele bij een komst schoon den schout van
Simonshaven seeker door een misverstand daar een ander voorkoomen aangegeeven heeft ) niet
anders buteerde dan een over en weeders spraak onder een vriendelijke maaltijd het aan niemand
beleedigen konde en waar aan ook geen der partijen verbonde werden zonder desselvs wettige
concurentie dat hij daarom selvs geenzints deeze bij een komst als meer particulier sijnde ) aan de
municipaliteijt van wien hij de eer had preesident te sijn, had geanonceerd, en sig gerustelijk beroepen
konde op het getuigenis den tans presente leeden dier vergaadering, dat intusschen deeze bji een
komst alschoon bepaalt geen voortgang hebben sal maar bereijds is afgelegt, niet te min egter
satisfactie vragende over de insimulatien van die van Geervliet welke magt spreekig deeze daad, soo
even, als trouwloos hadde voorgedraagen en presenteerde soo lange als hier over soude
gedelibereert worden deeze vergaadering te verlaaten daar dezelve geen lid, veel min preesident
konde dulden welke onder soodanige verdenking lag.
Hier over omvraag gedaan sijnde, ende geconmmitteerdens van Geervliet en andere sins geevende
aan het door hun voorgeleesen stuk ten opsigte der beschuldiging van trouwloosheijd, als alleenlijk op
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veronderstelling en uit door hunne bekome informatie, ontstaan en na dat de vergaadering had
begreepen, dat het niet nodig was, dat den preesident sijn plaats verliet is goedgevonden met de
gegeeven opening door den burger Gallas gedaan, volkomen genoegen te neemen.
Wijders is in omvraag gebragt of den secretaris het als nu in gereedheijt sijnde addres van deese
eene en ondeelbare districkst vergaadering aan de provisioneele reprasentanten van het volk van
Holland in te senden sal voorleesen, het welke geconcludeert sijnde, is zulks dan ook door den
secretaris verrigt, en hebben alle de leeden gedeclareert daarop geene vemarques te hebben.
Voorts is verder gedelibereert over het afsenden van het soo even voorgeleesen addres, en in
aanmerking dat apparenlijk de reprasentatie bij Holland op den voet als tot hier toe heeft plaats
gedhad korteling sal gehouden, en om was het doenlijk nog deeze pas der vergaadering onnoodig te
maaken goedgevonden en geconcludeert dit een missive aan de meerderheijt der municipaliteijt en
sal afgesonden worden houdende dat dier het apparent is dat door een te neemen decreet der
provisioneele reprasentatie komt te vervallen deeze vergadering voorneemens is om als nog indien
mogelijk met de meerderheijt te assoppieeren, en dat daar toe indien gevallen een commissie van agt
leeden uijt de minderheijt, en vier leeden uit de meerderheijt diende te werden benoemt, dog
onverhoopt hier op binnen agt daagen na dato deezes geen voldoende antwoord inkomen, als dan sal
deese vergaadering voortgaan soodanig te handelen als sij noodig oordeelen sal. En waar toe alle de
stukken in gereedheijt sijn.
In deeze vergadering is nog ook voorgeleesen geworden een missive van de meerderheijt der
municipaliteijten in antwoord op eene, van deese vergadering bevorens geschreeven, tot vereeniging,
dan daar dezelve niet anders behelsde, dan dat sij op hun geprojecteerd publiaties als nog met de
minderheijt der municipaliteijten bereijd waaren te assepieeren dat sij bij ontsteltenis protesteerde
jeegens alle de gevolgen, en dat sij hunne vergaadering op reces gescheijden hadden, unaniem
aangenome geworden voor notificatie.
En las den secretaris voor een rekening bewijs, en reliqua van de centrale vergaadering waar van
twee exemplaaren waaren, is dus een voor Voorne, en een voor Putten gedestribueert, en dezelve
voorts voor notificatie aangenoomen geworden.
Den burger de Gilde van Zwartewaal brengt in aanmerking de betaaling sijner reekening wegens
aldaar gedaane verteering en kaamer huer bereijds overgegeven is goedgevonden, dat de
secretarissen ten spoedigste de verdeeling sullen formeeren om daar na de voldoeninge te
effectueeren, dat ook ten selven eijnde de reekening van deeze vergadering door den secretaris sal
meede genome worden.
Laastelijk is op voordragt of men als nu bij voorraad niet soude overgaan om vier uit de weldenkende
burgers te benoeme, welke met de vier, die uit de minderheijt der municipaliteijt en verkooren sullen
worden, de agt soude uitmaken om de commissie te formeeren indien de meerderheijt der
municipaliteijten op de propositien deezer vergadering faverabel antwoorde, goedgevonden ten dien
eijnde te benoemen, de burgers Vrijland, Monterij, Gorsenan en Schadlar.
Den vice preesident heeft voorts de vergadering op reces gescheijden, en met goedvinden van de
leeden is bepaalt, ,dat de naaste bij eenkomst wederom alhier te Hellevoetsluijs sal gehouden
werden.
e
Actum Hellevoetasluijs den 11 Maart 1796 A 2 LB ( onderstond en was geteekent ) D. Rolandus en
Jan Wessels.
Over dit gedaane rapport, gedelibereert sijnde, is goedgevonden de gecommitteerdens voor de
gedaane moeijte te bedanken, en het verrigte te approbeeren.
Den schout in deliberatie gebragt hebbende, het geen den burger de Klerk bij de laast vorige
vergadering discours gewijse hadde verhaalt van seeker uit drukkingen welke den burger Rossen na
die vergaadering aan hem hadden gesegt, en welke in substantie behelsde, dat hij van Rossen bij
gelegenheijd van het in requisitie neemen van twee stukken genever met den coopman van
Heemstede ( te Rotterdam ) hadde gecorrespondeert, welke hem geantwoord had, met veel
municipaliteijten te doen gehad te hebben, maar dat geen soos legt was als deeze municipaliteijt
wierd den burger de Klerk nogmaals afgevraagt of sulks niet alsoo als hier vooren staat was
voorgevallen en sulks geconformeert hebbende, is deeze infurie, dadelijk ad anium gerevoceert met
reserve van deswegens in tijd en wijlen soodanige satinfactie te neemen als deeze vergaadering sal
bevinden te behooren.
Eijndelijk is op voorstel van den schout, goedgevonden de kerk klok des Sondaags en andere kerk
daagen wederom te doen opluiden op den gewoone tijd des morgens ten neegen uuren en dat hier
van aan den schoolmeester als na gewoonte kennisse sal gegeeven werden, om sig daarna te
reguleeren.
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Vergadering gehouden op den veertienden Maart 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de municipaliteijts leeden, absent de burgers Rolandus en van Putten.
Op versoek van Dirk van der Maaden, Pieter Gastelaar, Jan van Ek, Jooris Smoor, Gerrit Klop,
Hendrik Keijser en Willem Moree, extra ordinaire regtdag belegt sijnde om te hooren de kwestieuse
saak, tusschen dezelve, en L. Glinstrom capiteijn voerende ’t schip genaamt Thesis, leggende in
deese haaven, en denselver ter deezer vergadering gecompareert sijnde heeft Dirk van der Maaden
schriftelijk overgegeeven, het hier na volgende:
Hellevoetsluijs den 9e Maart 1796.
Zijn wij met een Groenlandse sloep met zeeven man smorgens om zes uuren uit de haaven van
Hellevoetsluijs na zee gevaare met een oost zuid oosten wind zijn wij gezeijlt tot bij de Westplaat van
de Maas, toen hebben wij onse mast in zeijle neder gelegt en zijn door de de spleet geroeijt tot op de
vlakte benoorde de Maas en toen hebbe wij onse mast en zeijle weeder opgezet en toen zijn wij om
de noord bij de wind op gaan zeijlen, tot bij de naat van het zee getij, en om dat wij nog geen
scheepen en zaagen hebben wij onse zeijlen neergelegt en zijn ten anker gekoomen, waar op wij daar
omtrent een uur ten anker geleegen hebben, zaagen een Brielse sloep van de batterij van den Hoek
den Holland af koomen zeijlen, waar op wij alle uitkeeken of wij geen scheepen zaagen, en wij zaagen
een vaartuijg uit de noord koome zeijlen, waarop wij ons anker ligten, en zijn daar na toe ge gaan
roeijen, waar op wij nog een Brielse sloep benoorde den hoek van den wal zaagen koomen zeijle en
wij alle drie nadat vaartuijg toe gingen werken in een goet quartier geroeijt hebbende zaagen wij dat
het een gaffel schuijt was, waar op wij den Maassluijssen tooren al benoorde de batterij van den Hoek
van Holland zaagen, keeken wij alle nog eens uit en zaagen een vaartuijg dwars van ons aan zee,
waar op mijn volk zeijde baas laat ons daar na toe gaan, waar op ik antwoorde, manne wij zijn nu al
zoo ver van ’t land af en dat vaartuijg is nog meer als drie uuren van ons af, wij moeten maaken dat wij
weer om kunne koomen, maar na eenige tijd met malkander gesprooken te hebben zag ik, dat het
vaartuijg grooter werd, en na ons toe kwam zeijde ik teegen ’t volk wille wij daar den maar naar toe
gaan en zij antwoorde, alle ja, toen hebben wij onse mast en zeijle opgezet en zijn daar na toe gaan
zeijlen, waar op wij eenige tijd gezeijlt hebbende, zaagen wij dat het een schip was, en toen de
Briellenaars het zaagen, om ons voor bij te koomen, maar toen wij dat zaagen hebben wij ook drie
riemen onder de leij gebruijkt, om voor te blijven en toen wij nabij ’t schip kwaamen zaagen wij dat het
galjas was, en zaagen toen nog drie andere scheepen koomen, waar op wij het galjas eerst op leij
seijde en aan de kapteijn vraagde waar hij met zijn schip na toe moest, waar op de kaptein antwoorde
na Dort, waar op ik aan de kaptein vraagde of hij hulp noodig had om zijn schip binnen te brengen en
op de haven te bergen voor ’t eijs, want dat de lootsbooten die morgen niet uit de haaven van
Hellevoetsluijs hadde kunne koomen van het eijs, want dat de rievier vol eijs was vroeg mij de kaptein
wat hij dan moest betaalen, waarop ik antwoorde dat hij moest betaale volgens die twee scheepen die
den 8e dito waaren ingebragt door de Brielse sloepe waar van eerst was een drie mast hoeker welke
geadcordeert was voor drie hondert vijftig gulden en een mast galjoot welken geaccordeert was voor
twee hondert en vijftig gulden, maar om dat dit schip juist zoo diep ging als het galjoot schip dat wij dit
schip dan op het zelve accoort zoude bedienen, dat wij volgens de hoogste dan niet en begeerde,
waarop twee man van ons overgegaan was om te hooren wat de kaptein zeijde, waarop de kaptein
niet en geloofde dat daar zoo veel eijs was begon eerst twintig en toen dertig gulden te bieden, vroeg
ik of hij de gek met mij hielt, of hij twee hondert gulden bood of dertig gulden dat het mij even veel
was, en dat ik hem niet minder bedienden, dan het galjootschip bediend was, en of hij dagt dat wij ons
leeven, daar voor niet met soo een klein vaartuijg op vijftien sestien vadem waater benoorde de Maas
kwaame resikeeren, waar op de kaptein antwoorde dat hij betaalen zoude wat regt was, waar op wij
zeijde de kaptein accoort moest maaken, of dat wij na die andere scheepen toegingen, en ik zeijde dat
mijn volk allemaal in de sloep moesten koomen om dan die ander scheepen te gaan helpen, waar op
de kapteijn zeijde dat een schip van die drie een Engelsch oorlog schip was en het tweede een
barkentijn,en het derde een galjas en toen wij van boord zoude gaan zeijde de kapteijn dat wij dan
maar over zoude koomen, en dat hij dan betaalen zoude, volgens dat galjoot schip, en toen zijn wij
vervolgens na de wal gaan zeijle en zijn met het schip benoorde de Maas aan de wal gekoomen, en
zij wij langs de gronde heen gaan zeijlen tot beweste de Maas, en wind kwam gaande zuijd
oosterlijker zijn wij met het schip het Kwaksdiep in gaan laveeren uijt vrees dat, in het Westergat te
veel eijs zoude zijn maar toen wij in het Kwaksdiep waare wierd het gaande stilder en zelfs zoo stil dat
wij het schip door de wind met de sloep moeste boegseeren en zijn met dat getij gekoomen tot teegen
over de Goereede haven en zijn daar ten anker gekoomen, waar op wij met de sloep na Hellevoet zijn
gaan roeijen met ses man, en een man als loots aan het gelaaten hebbende, zijn wij te half ses uuren
in de haaven gekoomen, en zijn savonds ten elff uuren weer uit de haaven na het zelve schip toe
gevaare, om het zelve dien nagt dienst te doen maar door de stilte was de rivier soo vol eijs dat wij
meer dan een uur vast in het eijs hebben geseeten met de sloep, waar door dat de vloet en het waater
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kwam schavoelde het eijs van de kant en toen zijn wij na het schip toe geroeijt en aan boord komende
resolveerde die man die als loots aan boord van het schip was om dat getij daar te blijven leggen om
met het schip met die stilte en een rivier vol ijs en geen verder gevaar te koomen want de plaats waar
het schip lag veel veijliger was voor het ijs dan verder na binnen en niet verseekert was om met die
stilte en vol ijs en bij nagt de haave te krijge zijn wij met die sloep weer na huijs gevare om dat wij dan
het schip geen dienst konde doen, tot smorgens ten tien uuren toen zijn wij weer na het schip
toegegaan werke door het ijs want de rivier vol ijs was, aan die andere twee scheepen die wij daags te
vooren gesien hebben zijn door de Brielse sloepe bedient waar van die rondgat barkentijn snagts met
het ijs tegen de Goedereede strand gevogt en in groot gevaar geweest met het ijs om zijn schip te
verliesen, maar met een groot fortuin smiddags met de vloet daar afgekomen waar meede de
Brielsche sloep accoord gemaakt voor drie hondert en vijftig guldens en vervolgens zij wij aan boord
van het galjas gekoomen om de maan verder dienst te doen en in de haave te helpen waar op wij ons
anker geligt hebben en zijn onder zeijl gegaan en zijn booven het ijs heen gelaveert tot wij vervolgens
in de haaven zijn en het schip behoorlijk op zijn plaats geholpe hebbende, waar de haaven meester
het ordineerde, zijn wij na het galjoot schip toegegaan en aan de kaptein vernoome hebben wat hij
heeft betaalt voor het binnen brengen van zijn schip, en het op de haave bergen, waarop de kaptein
zeide van twee hondert vijff en twintig guldens en toen zijn wij vervolgens na het galjas schip gegaan
en aan de kaptein versogt om gelt off een briefje, dat zijn schip nu wel besorgt was, en nu het capitaal
wel besogd en de kaptein uit de nood geholpen is, nu is de kaptein onwillig om aan het accoord te
voldoen en volgens dat bovenstaande presenteren wij ondergeschrevene eene verklaaring te doen,
zoo als de wet om of belieft te eijschen ( onderstond en was getekend ) Dirk van der Made, Pieter
Gastelaar, Jan van Ek, Joris Smoor, Gerrit Klop, Hendrik Keijser en Willen Moree.
Waar op den gemelde captein gehoort sijnde en de reedenen opgenoomen waarom denzelven
sustineerde niet gehouden te sijn om aan het aangegaane accoord te voldoen, en na ook eenige van
’t scheepsvolk te hebben gehoort en getragt was ’t doenlijk vereenigen is sulks vrugteloos afgelopen
sijnde hun naamens deeze vergaadering afgevraagt of sij dan weedersijds hun waare overgeevende,
en sig soude onderwerpen aan de daadelijke uitspraak van deeze vergadering als wanneer dezelve
soude decideeren wat genoemde captein voor de gedaane diensten verpligt soude weesen te
betaalen, het welke door de beijde partijen sonder eenige reserve, is aangenoomen en verklaart daar
in te stellen berusten. Waarop partijen buiten gestaan sijnde, en deeze vergadering na gedaane
omvraag beslooten hebbende dat de saak in questie als nu bij hun konde werden gedecideert, is na
deliberatie goedgevonden den gemelde captein L. Grinstrom te condemneeren soo als denzelven
gecondemneert werd bij en door deese te betaalen aan de schipper Dirk van derr Maaden C.S. voor
gedaane diensten en het in de Goeree, en vervolgens in de haaven brengen van deese Fortresse van
sijn schip genaamd Fhetes bij en met den ijsgang een somma van twee hondert gulden, niet te min
conpenserende de kosten van deezen extra ordinaire regtdag om redenen.
Op versoek van schipper … Kleijn C.S. is meede ter deezer vergaadering geciteert captein …
voerende ’t schip.
Welke dispuit hadden over de betaaling voor het in de haaven brengen van ’t voorschreeve schip, en
daar bij gedaane ondersoek consteerde dat deeze saak niet wel geschikt was om daadelijk te
termineeren behalven dat laast gemelde captein weijgerde sig te submitteeren, soo is nadat partijen
buiten gestaan waaren, goedgevonden den schipper Kleijn aan te seggen, dat deeze vergadering niet
daadelijk decideeren konde, hen voorts onverlet laatende soodanige actie te institueeren als hij soude
te rade worden te behooren.
Laastelijk heeft den schout voorgeleesen een aanschrijvinge van het previntiaal bestuur van Holland
van den neegende deezer houdende met vereijsrens de persoonen hebben moeten, om in de grond
vergaaderingen te werden toegelaaten, breeder daar bij omschreven en waar toe alhier word
gerefereert.
Vergadering gehouden op den twintigsten Maart 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle leeden der municipaliteijt.
Den burger Bruch, als emploije van het committe van administratie ten dienste der Fransche troupes.
Heeft ter vergadering kennis gegeeven van onderscheijden brieven bij hem van ’t gemelde committe
ontvangen realtie de fournitures en dat nu uit de laaste soude schijnen te consteeren, als of de
fourtures hier moeste aangeschaft worden ’t welk hij Bruch onmogelijk konde uitvoeren en
supponerende dat nu in weijnige daagen, meerder Fransche guarnisoen alhier stond binnen te
koomen, daar van gemeent had deeze vergaadering te moeten pravinieeren want dat in het laaste
geval er wederom seeker bij de ingesetenen soude moeten werden gebillieteert, iets ’t welke alhier ter
plaatse seer moeijlijk is te doen, soo als bij de ondervinding was belend geworden. Waar over
gedelibereert sijnde, is goedgevonden, en verstaan, ten eijnde alle mogelijke voorsieninge te doen,
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dat de ingesetenen met geen inguartiering werden beswaart, de burgers van Putten en Bruch, als
leeden deezer vergaadering te committeeren, soo als leeden deezer vergaadering te committeeren,
soo als dezelve gecommitteert werden bij deesen sig te begeeven na den Hage. En met het wel
gemelde committe van administratie desweegens mondeling te conforeeren, en het daar heen tragten
de derigeeren dat de noodige fourniturens ten spoedigste afgesonden werden, op dat alsoo de
carseren die alhier seer geschikt sijn tot logement voor troupes in gereedheijt mogen koomen, en de
ingesetenen van alle inquartiering verder blijven bevrijd, en wijders deezen aangaande alle verdere
demarches te doen wat ter bovengemelde eijnde noodig en dienstig soude moogen werden
bevonsten te behooren.
En wijders ingevolge requisitie bij een van de hier vooren gemelde missivens van het opgemelde
committe van administratie, en gedaane versoek van den burger Bruch, van weegens deeze
municipaliteijt tot het viseeren van alle de bons door de respective commandanten ten behoeve der
Fransche troupes afgegeeven wordende, gecommitteert soo als gecommitteert werd bij deeze den
burger Fouache met last in deese, dat geene te doen, dat noodig sij en vereijst worden sal.
Vergaadering gehouden op den agt en twintigsten Maart 1796 het tweede jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden der municipaliteijt exept den burger Wessels.
De schout communiceert op heeden morgen een plegtige visitie gehad te hebben van den
commandant, en het corps officieren van het derde battaillion der seevende halve brigade alhier in
quarnisoen gekoomen, welke hem en de municipaliteijt lwamen complimenteeren, met aanbod van
alles te sullen contribueeren wat tot de rust, en veijligheijt alhier noodschalijk is, ’t welke hij schout
beantwoord hebbende, en hem geinformeert deeze vergaadering hier van kennisse te sullen geeven,
sij wederom waren vertrokken, deeze vergaadering heeft dit gecommuniceerde met seer veel
genoegen gehoort, en beslooten een plegtig teegen besoek aan den commandant afteleggen, waar
toe gecommitteert sijn de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus, van Putten, en Bruch geadsisteert met
den boode, om sulks op over morgen te affectueeren.
De burgers van Putten en Bruch leveren ter vergadering over het navolgende schriftelijk rapport van
hunne gedaane commissie in den Hage.
Rapport van de burgers J. van Putten en P. Bruch, zijnde op Zondag den 20e Maart 1796
gequalificeert tot het doen eener commissie naar het committe van administratie in den Hage, door de
vergaadering der municipaliteijt te Hellevoetsluijs.
Zijnde vervolgens Maandag den 24e Maart 1796 op reijs gegaan na den Haag en des nademiddags
daar gearriveert sijnde vervoegd sig eerts bij den burger Kasteleijn dewelke na ons eenige inligting
gegeeven te hebben met ons na het voornoemde committe ging en ons belangen daar aan eenigte
leeden van ´t voornoemde committe hebbende opgelost hebben ons versogt aanstaande Dinsdag
zijnde den 22e Maart smiddags om 12 uuren te koomen.
Vervolgengs op den voornoemde tijd gecompareert zijnde zeijde twee van de zelfde leeden ons dat
wij naar heen konden gaan en zij ons de fourtitures souden senden, wij antwoorden daar op niet te
kunnen heen gaan want de troupen alle dag verwagt wierden en wij vastigheijd hadden, waar op den
preesident ons versogt savonds om ses uuren weeder te koomen, op dat wij dan eens ter dier er over
soude kunnen spreeken ! Het heeft aan ons weeder niet gemankeert op de versogte tijd present te
sijn, wij ons belangens wederom aan den preesident opgelost hebbende wierd ons geantwoord geen
fournituree in gereedheijd te sijn dus nog niet konde senden.
Waarop wij antwoorden dat er geen militairehn bij de burgers ingekwartierd soude worden, en wij voor
de gevolgen niet in stonden.
Waarop den preesident ons versogt sels naar ´t magazijn te gaan en gelaste iemand met ons meede
te gaan om te hooren wat er nog in voorraad was, daar gekoomen sijnde wierd ons gecommitteerd dat
er geen mattrassen in gereedheijd waaren want er pas 400 naar Nimweegen getransporteert waaren
wij hier op antwoorden dat er weijnig om Hellevoetsluijs gedagt wierd, waarop ons gesegd wierd nog
20 groote te kunnen leeveren en nog kleijne mattrassen hadden, maar zij die niet gaarne miste want
zij voor de sieken gedesteseert waaren ! Wij daar meede over een gekoomen sijnde, om de groote
deeze waarom er nog 100 kleijne te senden op conditie wanneer er groote genoeg gesonden wierden,
de kleijne weeder te restitueeren, en zoude wel kunnen senden 400 deekens, en 800 laakens
hebbende daar van genoeg in gereedheijd zijnde, vervolgens na het committe gegaan bescheijden
ons den preesident des anderen daags om elv uuren ! Wij weeder gecompareert sijnde beloofde om
het committe sorg te draagen, dat er geen gebrek aan foernitures zoude zijn, wanneer de trouppes
kwamen is verder nog versogt dat committe mogte order in ’t werk stellen, om de fournituren hier nog
buiten gebruik sijnde als het noodig was te moogen gebruiken rakende ’t committe van algemeen
welsijn ’t welk het commtte meede op sig genoomen heeft te sullen volbrengen. Verders heeft den
burger P. Brigh gesprooken over sijn benoodigheeden.
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Waarop wij op Donderdag den 24e Maart 1796 sijn geretouneerd, ( onderstond en was getekend ) J.
van Putten en P. Bruch.
Op welk rapport gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan, het verrigte der gecommitteerde
volkome te approbueeren, soo als het zelve geapprobeert werd bij deeze, en werden dezelve
vervolgens voor hunne gedaane moeijten, en uitgebragt rapport bedankt.
Den Schout communiceert eene missive van den procureur Willem Schepman uit den Hage,
houdende de weijnige apparentie welke er meer was, dat de veerlieden en bij gevolg ook de
voerlieden meerder uit slands cassa soude werden betaalt, uit hoofde van een resolutie desweegens
bij het committe van te bontgenootschap genoomen, en door dien sulks voor dese plaats van de
ongelukkigste uitsigten konde worden proponeert hij schout een persorineele commissie na den Hage,
te senden welken daar tegens de noodige remonstranties behooren te doen, en dat die zelve
commissie voorts diende te werden gechargeert, om ten 2e te spreeken over het doen van betaling
e
aan den schuiten en waagens bij het uitrekken van de guarnisoen ten 3 over het noodsalijkeheijd dat
er is om alhier eene plaatselijke keur, of reglement involveerende meede en beschikking op het
plaatselijke bestuur te hebben, ten 4e over de nog niet in gewisselde assignaten. 5e over de
comtinueerende inguartiering van tijd tot tijd, ten 6e over de gedaane werdende versoeken voor
e
diverse benoodigt heeden voor het guarnisoen, als hooij, brand kaarsen en eijndelijk ten 7 over het
agter blijven van betaaling op het geen alhier ten diensten der Franschen is geleevert geworden.
Op welke voordragt gedelibereert sijnde, is goedgevonden het selve te amplecteeren en mitsdien tot
het volbrengen van die commissien gechargeert, soo als sulks geschied bij deeze, den schout
Steenwijk Gallas, en den burger Rolandus met versoek in deese alles te verrigten wat tot
bovengemelde eijnde noodig en dienstig sal bevonden werden te behooren, en daar van ter deezer
vergadering te doen rapport.
Den schout geeft vervolgens kennisse, dat op sijn versoek, ten dienste van het nu ingekomene
Hollandsche guarnisoen door den commis Chardon extra ordinair is gelevert veertig tonnen turf, en 9
lb a 10 en een lb, als ten dienste des guarnisoens onvermijdelijk en dat van gegeven schriftelijk
versoek ’t welk is aangenomen voor notificatie.
Wijders geeft den schout nog kennisse dat de extract lijsten weegens de geforceerde geld negotiatie
aan het committe van financie versonden sijn met deeze navolgende missive.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van finantie in den Hage.
Burgers.
Ingevolge van UL: decreet van den agtiende November laastleeden en nadere missive van den
derden Februarij deeses jaars hebben wij de eer hier neevens te senden twee extract lijsten van de
persoonen welke de billietten van den eersten en tweeden termijn der geforceerde geld nagotiatie niet
gaav maar met eenige bijvoeging geteekend hebben mitsgaaders copie van het geheele rapport onser
gecommitteerdens van haare bevinding noopens den derden termijn der opgemelde negotiatie.
In hoope met een en andere aan Uw intentie voldaan te hebben, soo noeme wij ons na toebidding van
heijl en aanbod van broederschap met alle agting.
Uwe meede burgers
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris
e
Hellevoetsluijs den 25 Maart 1796 no: 2 l.b.
Is dit voorschreeve gerapporteerde aangenoomen voor notificatie en daarmeede voldaan aan de
resolutie deezer vergadering van den 25e laastleeden.
Den burger Fouache geeft ter vegadering kenisse van verregaande insurien hem onlangs in de
beracque aangedaan door een vrouw van seeker Fransche markententer genaamd Garnier,
versoekende daar jeegens voorsieninge en waar bij den schout heeft gevoegt de informatien aan
hem, door de beeedigde bierwerkers gedaan, dat dienzelven garnier telkens hun feijtelijk billet, om de
dranken die bij hen werden ingeslagen volgens de ordonnantie te werken op welk een en ander
gedelibereert sijnde, is geresolveert een commissie uit deese vergaadering te benoemen, ten eijnde
met den Fransche commandant te spreeken, en te versoeken satisfactie en redres ten welk eijnde
benoemt sijn, de burgers Fouache als de Fransche taal magtig sijnde beneevens de burgers Joonas,
en de Klerk.
Voorts heeft den schout voorgeleesen twee missivens van de burger Hoijer bailliuw s’lands van
Voorne houdende informatie van het bekoomen berigt over het steelen van eenige slands goederen
alhier, en communiceert hier nog bij dat des weegens met den commis Chardon hadde geconfereert
welke wel erkende dat eenige goederen dog van weijnig belang vermits waaren, maar als nu inspectie
nemen soude van alle dezelve op de walle sig bevindende en ietwes ontdekkende daar van kennis te
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sullen geeven, dat dit laaste egter aan hem schout niet was gedaan, hij even wel vermeende dese
vergadering te moeten propponeeren, deesen aangaande eene publicatie te arresteren, striktelijk
verbiedende het berooven van slands goederen, waar op na deliberatie en na den schout voor het
verrigte bedankt te sijn, is goedgevonden en verstaan soodanige publicatie te doen, en de commissie
welke den commandant op overmorgen een tegen besoek sal geeven conform de resolutie van
heeden te versoeken soo als dezelve versogt werden bij deesen, daar van kennisse te geeven, en
voorts aan genelde commandant copie publicatie te extradeeren. En is vervolgens op voorstel van
den burger de Klerk ook goedgevonden in die publicatie te insereren een verbod, over het uitgieten
van heete of koude assche, op een boete van drie gulden het uitgieten of werpen van vuilnisch op
gelijke boete en eijndelijk het doen van gevoeg op de straten op een boete van twaalfv stuijvers
telkens. Sijnde gemelde publicatie van den volgende inhoud:
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs, ter hunner kennisse gekregen hebbende, dat
men van tijd tot tijd sig niet ontsiet om gereedschappen, pallissaden en andere goederen van slands
wallen en andere plaatsen te berooven en te spolieeren ! hebben goedgevonden en verstaan ten
eijnde diergelijke slegtigheeden te voorkoomen bij deeze wel specialijk te interdiceeren verbieden
onvermindert soodanige voorsieninge interdectien als hier ontrent sijn gedaan, omme geene goederen
hoegenaamt en onder wat pratect van slands wallen of andere plaatsen te vooren of te spolieeren op
soodanige boete en straffe als daar jeegens bij de wetten van den lande is bepaald, verbiedende ook
speciaal op even gelijke boeten het opkoopen van soodanige goederen en vermanende in tegendeel
een ider aan welke diergelijke goederen ter koop mogte werden aangebooden, sulks dadelijk aan te
geeven, op dat jeegens de overtreeders sal kunnen werden geproceedeert, en daar wijders bevonden
werd, niet jegenstaande de soo dikwijls herhaalde waarschouwingen en publicatien, deswegens
gedaan dat men sig niet ontsiet, om allerleij vuijl te werpen op de straaten, en speciaal om heete en
koude assche agter de mishoopen als andersints needer te smijten soo aan de oost als west sijde
deezer plaatze agter de wallen, en ook in de Brandlaan, aan de oostsijde van den haaven, soo dat het
te bewonderen is, dat deeze plaats al niet een prooij der vlammen is geworden, voor welke sig egter
tot hier toe genodiglijk is bewaart gebleeven, heeft de municipaliteijt voornoemd, ter voorkoming van
soodanige wanorders en dis obedienstie, en daar uit kunnende opruiten totale ruine van alle
ingesetenen, goedgevonden bij deeze, ten ernstigste te verbieden het uitgieten van heete of koude
assche, op wat plaats hoegenaamt telkens op een boete van drie guldens ten proffijte van die geene
welke de calange doen sal, waartoe een ider bij deese werd gequalificeert sullende in dit cas de
ouders voor hunne kinderen en een igelijk voor sijne bediendens repondeeren en in staan moeten
verbiedende wijders op gelijke boete en qualificatie het uitgieten of werpen van vuilnisch op de
publicquer straaten binnen deeze plaatse, en eijndelijk interdicerende het doen van gevoeg op
dezelve straaten telkens op een boete van twaalv stuijvers.
En heeft de municipaliteijt voornoemd copie dezer publicatie aan den commandant deezer Fortresse
overgegeeven ten eijnde bij het guarnisoen soodanige ordres te stellen dat het deeze publicatie
stiptelijk moogen nagekoomen werden.
Aldus gedaan ende gearresteert bij de municipaliteijt voornoemd op den 28e Maart 1796, het tweede
e
jaar der Bataafsche vrijheijd, en sal deeze door den boode op aanstaande Zondag den 3 April van
den ban werden gepubliceert en geaffigeert ter gewoone plaatse ( onderstond ) In kennisse van mij en
was getekend. P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Den schout communiceert een missive van het provintiaal bestuur van den agtienden Maart,
sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert betrekkelijk het
doen van petitien en de bevoegtheijd van de persoonen,
Item een commissie van denzelven van den veertienden Maart, met het gewoone getal exemplaaren
van de publicatie dien dag gearresteert, betrekkelijk het in dezelve geinsereerde en gearresteerde
reglement noopens de revisien der sententier en arresten van de Hove van Holland en Zeeland.itum
een missive van dezelve van den agtienden Maart sendende het gewoone aantal exemplaaren van de
proclamatie den sestienden bevoorens door de nationaale vergaadering gearresteert tot
aanmoediging ten spoediger bemanning van slands vloot, met begeerte dezelve met de meeste
pligtigheijd te publiceeren.
Ter voldoeningen aan het laaste point is na deliberatie goedgevonden de proclamatie op over morgen
tusschen twaalv en een uur plegtig uit het regthuis te publiceeren, na voorgaande klokke geklep, ten
overstaan der geheelen municipaliteijt.
Ter vergadering is wijders gecompareert doctor Huijbert Lens, welke kwam declareeren voorneemens
te sijn alhier ter plaatse te blijven practiseren, egter versoekende dat het daar heen mag werden
gederigeert dat de chirurgijns majors der guarnisoenen mogen geinterdiceert worden over de
ingesetenen te practiseren, en dat aan hem eenig tractement uit dorps cassa jaalijks mogte toegelegt
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worden adstrueerdende sijn. Versoek met een andere redenen, speciaal over de geringheijt van het
bestaan, indien een ider in woordig practiseert, waar op na bekome antwoord van den schout dat
sulks in deliberatie brengen zoude, den voornoemde Dr: Lems vertrokken is, waar na dan ook op dat
versoek gedelibereert sijnde, is goedgevonden het selve voor als nog te houden in deliberatie.
Den schout draagt voor dat bereijds bij de voorige regeering, een plan was geformeert, en concept
van besteeding tot derstelling van den toorn, dog sulks vermis de omstandigheeden, destijds niet was
uitgevoert proponerende als nu, daar de noodsakelijkheijd daar was, en bleef om een commissie te
decerneeren welke het voorschreeve concept plan soude examineeren en deeze vergadering dienen
van consideratie en berigt, waar over gedelibereert sijnde is de voorschreeve propositie goedgekeurt,
en dienvolgende tot die commissie benoemt de burgers Wessels, van Putten en de Klerk.
Op het geproponeerde ter vergadering uit hoofde dat schipper Cornelis Klop, desselvs mast hadde
over boord gevaaren, en daar door dus buiten staat was aanstaande Woensdag de Rotterdamsche
beurt te voldoen en in consideratie dat dit een ongeluk is, ’t welk buiten schult van hem schipper is,
soo is goedgevonden dat in plaats van Cornelis Klop, aanstaande Woensdag vaaren sal Jan
Wagenaar, al thans thuis sijnde. En dan de naast volgende dat schipper Klop wederom invallen zal,
om de voorschreeve beurt reijs te doen.
Eijndelijk is op voorstel van den schout goedgevonden den klapwaaker nu met ultimo Maart
aanstaande te licentieeren, waar toe den schout mits deeze gequalificeert.
Vergadering gehouden op den dertigsten Maart 1796, present alle de leeden der municipaliteijt, exept
den burger Wessels.
Den schout burgers Rolandus, van Putten en Bruch hebben ter vergaadering gerapporteert dat sij op
heeden ingevolge van de laast voorgaande resolutie een plegtig teege bezoek, aan den commandant
hebben afgelegt, en bij die gelegenheijd kennis gegeeven van de gearresteerde publicatie ’t geen bij
den commandant aangenoomen is om daar op te doen vigileeren, dat sij gecommitteerdens wijders
hebben gemeent, gemelde commandat te moeten voorhouden eene publicatie van de provisioneele
reprasentanten van het volk van Holland van den… waarbij het inkomende krijgsvolk verpligt werd den
eed van getrouwigheijt in handen der municipaliteiijt der respective steeden, en dorpen, af te leggen,
en hem teffens een exemplaar daarvan ter hand te stellen dat na eenige bedenkingen den
meergenoemde commandant, geoffereert hadt nog heeden het guarnisoen in de wapenen te doen
koomen, ten eijnde dien eed te presteeren, dat sij gecommitteerdens daar op hadde gerepliceert sulks
wel te qouteeren maar teffens daar van aan hunne committeerden te moeten doen rapport, ’t welke sij
nog heeden daar het vergaadering was konden verrigten dat hij commandant aangenoome hebbende
sig in persoon ter vergadering te sisteeren, om de preecisen tijd te mogen weeten sij
gecommitteerdens gescheijden de gecommitteerdens voor hunne gedaane moeijtens en attentie te
bedanken hun verrigte volkomen te approbeeren en dien volgende te bepaalen dat het guarnisoen
conform de opgemelde publicatie heeden na de middag ten drie uuren, in den eed genoomen sal
worden en dat tot dien eijnde deeze vergaadering collagialiter daar bij present sijn sal van welk
geresolveerde gegeeven, die aangenome heeft in gereedheijd te sullen sijn.
De burgers Fouache, Joonas, en de Klerk, doen ter vergadering rapport, van hunne afgelegde
commissie bij den Franschen commandant, welke desselvs ongenoegen betoond had, over de
gedaane injurien. En des obedientie, sullen de sorge draagen, dat voortaan sulks niet meeder
geschieden sal en insteerde dat het vrouwspersoon voor deeze vergadering compareren ten eijnde
behoorlijke sastisfactie te geeven. Waarop na deliberatie is goedgevonden de burgers voor hunne
gedaane moeijtens te bedanken, en met het verrigte genoegen te neemen.
Geleesen eene missive van het committe tot organisatie der gewapende burger macht in Holland van
den ses en twintigsten deezer, houdende om binnen agt daagen na den ontvangst, over te senden,
houdende de naam lijsten van allen soodanige manschappen die dadelijk gewaapend of aan wien uit
hoofde van derselver republikeijnsche wijse de wapenen toe vertrouwt werden zich in deese plaats
bevinden etc: op welke missive gedelibereert sijnde is op voorstel van den schout goedgevonden nog
heeden bij publicatie de ingesetenen hier van kennisse te geeven, en hun uit te noodigen om sig
vrijwillig aan te geeven, waar tot eene commissie op heeden is benoemd, bestaande uit den burgers
van putten en Fouache, welke tot opneeming sullen vaceeren op morgen den 31e Maart en voorts den
eersten en tweede April, sijnde de concept publicatie, door den schout geproduceert, goedgekeurt, en
gerarresteert van deesen volgende inhoud:
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs van het committe ter organisatie der
gewapende burger magt in Holland, op gisteren ontvangen hebbende een aanschrijving in substantie
behelsende, dat geen antwoord op de voorige hunne cenculaire missive van den sesden November
des afgeloopen jaars was ingekoomen tot opgaave der gewapende of tot den waapenhandel
bevoegde persoonen, waar door zij buijten staat gesteld waaren, om de behoorlijke inrichting
deswegens te maaken, en daar het tot voldoening aan de heijlsaame oogmerken bij de publicatie der
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provisioneele reprasentanten ’t volk van Holland de dato 8e Februarij laastleeden, waar bij het ontwerp
der organisatie gesantioneerd is, ten hoogsten noodsaakelijk was dat het gemelde committe
onverwijld daar meede voorsien worden, zoo hebben deselve goed gevonden met concurentie van het
committe van militaire zaaken, ten ernstigsten aan te schrijven om aan hun binnen den tijd van agt
daagen te doen toekoomen.
De naamlijsten van alle zoodanige manschappen die daadelijk gewaapend of aan wien uithoofde van
derselver republikeijnsche denkwijze de waapenen kunnen toe vertrouwd worden sig in deeze plaats
bevinden.
Dat het gemelde committe al verder heeft aangeschreeven deese municipaliteijt te moeten
voorkoomen, dat zij bij ons kennisse van dien, deese plaats onder hoedanige ongewapende en
onwillige zoude moeten reekenen over wien door de naast bijgeleegen gewapende, waar onder deese
plaats zal begreepen worden in de bepaaling van het arrondissement te behooren contributien zullen
geheeven worden als, ingevolge het ontwerp van organisatie zal bevonden worden behooren.
Welke voorschreeve aanschrijvinge de municipaliteijt voornt: bij deese ter kennisse van de
ingezetenen deeser plaatse is brengende en ten eijnde ider bekwaame gelegenheijd werde gegeeven,
om aan de bovenstaande aanschrijving te kunnen voldoen, zoo heeft de municipaliteijt goedgevonden
en verstaan, om een commissie uit hun midden deswegens te benoemen, welke commissie op
e
morgen den 31 Maart Vrijdag den eersten April en Zaterdag den tweeden dito telkens des middags
van twaalff tot een uur in het regthuijs deezer plaatse vaceeren zal, tot opneeming der naamen van
den geene welke zig zoude willen waapenen, en aan bovengemelde aanschrijving voldoen kunne op
dat alsoo deese municipaliteijt het gerequireerd berigt, aan het voorschreeve committe ter organisatie
der gewapende burgerwagt binnen den bepaalden tijd kan oversenden, en hun goed vinden
desweegens naader verstaan.
Aldus gedaan en gearresteert bij de municipaliteijt voornt: op den 30e Maart 1796 ’t tweede jaar der
Bataafsche vrijheijd, en ten zelve daage na klokke geklep voor ’t raadhuijs gepubliceert, en voort
geaffigeert ten gewoone plaatse.In kennisse van mij ( en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas
secretaris.
Vergadering gehouden op dato als vooren des na de middags ten drie uuren, present alle de leeden
welke heeden morgen waaren gecompareert.
Den commandant kennisse hebbende doen geeven dat desselvs battaillion, in order was gerangeert
op het plein voor de kerk, is de municipaliteijt vooraf gegaan door derselver boode daar na toe
gegaan, en heeft vervolgens gedefileert voor bij het front van ’t selve battaillion werdende met
gepresenteert geweer slaande trom, en het salueeren der officieren gerecipieert, vervolgens wederom
aan de regter vleugel te rug gekomen sijnde wierd door den commandeerende officier de orders
gevraagd, en door den schout sulks beantwoord sijnde heeft sig de municipaliteijt begeeven voor het
front, alwaar de officieren eene kring rondom hem formeerde, en waar op het formelier van den eed
voorgeleesen sijnde, door alle de officieren is afgelost geworden, de municipaliteijt van daar sig
wederom terug begeven heeft na het regthuijs, en vervolgens gescheijden is.
Vergadering gehouden op den vierden April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt.
De burgers van Putten, en Fouache leeveren schtriftelijk over dit nagenoemde.
Rapport van de commissie tot de gewapende magt, binnen de Fortresse Hellevoetsluijs aan de
municipaliteijt van dese plaats.
Hoe gaarne de commissie gewenscht en verlangt had aan het soo nuttig plan van een gewapende
burgerwagt op deeze plaats meede burgers te sien op daagen wert het haar met soo een geringe lijst
te moeten tevoorschijn koomen, benevens een opgaav van burgers welke sustireeren door haar
beswaaren van de daar toe gestelde contributie ontheeven te sijn, de commissie ten vollen overreed
sijnde van de aanschrijving aan de munucipaliteijt van de gewapende burgerwagt, twijffelt geenzints of
de municipaliteijt zal met meede werking van deeze commissie alles aanwenden om de bereijd sijnde
burgers te souteneeren, en ook teevens te sorgen dat de onwillige volgens de aanschrijving tot de
contributie wel deegelijk sullen vervallen sijn en zonder of aansien van persoonen niemand hier
ontrent uitgesondert wel degelijk sullen moeten voldoen aan de contributie daar toe gesteld, zie hier
dan meede burgers, een lijste van burgers welke dit gaaf en sonder beswaar aangenoomen hebben,
als de burgers P. J. Gallas, A. J. Fouache, J. van Putten,V. H. House, D . de Klerk. J. M. van Es, J.
Joonas, H. Kraaijensteijn.
Lijst van de burgers welke vermeenen eenig beswaar te hebben tegen de burgerwapening:
Sibert de Groot: wel geneegen mits de affaire op s’lands werf het toelaaten.
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Jan van Duuren, Casper Pusch, en Teunis van Duuren: den burger Jan van Duuren, in het afgeloopen
jaer met meerderheijd van stemmen verkosen tot lid van de municipaliteijt van deeze plaats, en vermis
hij als waaker op slands werff was, en nog fungeerende niet bevoegt was tot de post als lid van den
municipaliteijt, en hij nu van begrip is hij ook niet in den waapenhandel kan getrokken werden, vermis
hij nog werkelijk de post als waaker is, bedienende en waar ontrent sig de twee laast genoemde zig
zelve meede conforneeren, dan of deeze hier in gelijk staan wilde commissie gaarne aan de decisie
van de municipaliteijt overlaaten.
Jan van Someren Brand: in lands dienst sijnde, niet weetende hoe sig hier in te gedragen en dus niet
als burger in dat vak kan aangemerkt worden.
D. E. van den Heuvel:in slands dienst sijnde weet niet hoe sig hier te gedraagen, dog egter niet
onwillig als in de contributie.
Cornelis Rutte: niet onwillig maar door een gebrek aan de eene hand niet in staat de waapens te
draagen.
F. Groen en H. Meulendijk: niet onwillig volgens de publicatie maar in slands dienst sijnde, niet in de
contributie kunnen begreepen worden.
J. E. Gallas: in dienst sijnde van de burger Chardon en dus dikmaals niet in de gelegenheijd zijnde om
op de daartoegestelde tijd te compareeren anders niet onwillig.
J. van Pelt P.Z.: wel geneegen mits plaatselijk anders geen gelegentheijd hebbende om van de plaats
af te sijn.
J. Ludolph: conform. F. Groen en H. M. Meulwijk.
Jacobus Joonas: de ondergetekende sig aan dienende tot de wapenhandel, wanneer hij tot nut van
het vaderland kan sijn onder die miste plaats daar hij woonagtig is te verdeedigen en tot nut daar van
noode kan sijn, omdat sijn aggaire niet toelaat om van deeze plaats te sijn overlatende aan de
commissie van ondersoek volgens publicatie.
J. van Putten: als de burgers welke slands geld trekken tot haar bestaan vrij sijn van den
waapenhandel versoek ik ook geexeuseert te sijn want in soo min de geleegenheijd heb, als veel van
denzelven.
C. van Elzelingen: sijn beswaar schriftelijk aan de commissie en zeer uitgebreijd overhandigt
hebbende zal de commissie dit als een bijlaag bij dit rapport aan de municipaliteijt overhandige
Zie daar meede burgers de taak van deeze commissie zoo goed ons doenlijk was volbragt ende
commissie vleijt sig de goedkeuring door de municipaliteijt hier over te moogen erlangen naar
toewensing van heijl en aanbod van waare broederschap, Uwe meede burgers ( en was ondertekend
) J. van Putten, A. J. Fouache ( ter sijde stond ) Hellevoetsluijs den 3e April 1796 het 2e jaar der
Bataafsche vrijheijd !.
Op welk rapport gedelibereert sijnde, is na de gecommitteerdens voor hunne gedaane moeijtens te
sijn bedankt, de memorie van den burger Cornelis van Elselingen geleesen, en vermis dezelve in
geheel ongemesureerde termen was gestelt en onder scheijde personeele beledigingen daar in voor
kwaamen, is voorschreeve als beneede de waardigheijd deezes vergadering geseponeert geworden.
En wijders geresolveert, daar het oogmerk in deeze geheel niet is bereijkt, de voorschreeve
commissie met toevoeging van den burger de Klerk, te versoeken, en te committeeren, soo als
geschied bij deeze, om te formeeren een naamlijst van alle soodanige manschappen die daadelijk
gewaapend of aan wien uit hoofde van derselver, republikeijnse denkwijse de waapenen kunnen
toevertrouwt werden en is al verder nog goedgevonden den secretaris te qualificeeren de
voorschreeve naamlijst geformeert sijnde per missive over te senden aan het committe der
gewapende burgerwagt in Holland met kennisgeeving van het verrigte, en versoek elucidatie of de
bediendens aan het committe de marine van de wapening souden gexeuseert sijn, soo neen, of sij sig
vrijwillig onder contributie stellen kunnen en wat gevereliter in deeze verder dienst te werden verrigt.
Ter vergaadering is voorts gecompareert Walter Seckleprice Bridge met desselvs dienstmaagt Lidia
Gofs versoekende voor laast gemelde een declaratier ter bekoming van een pas, om na Hamburg te
kunnen vertrekken, waarop na deliberatie en na vertrek van de voornoemde persoonen uit deeze
vergaadering, is goedgevonden het gedaane versoek te accordeeren, en is mitsdien afgegeeven dit
navolgende declaratior.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs chertificeert bij deese dat Lidia Gofs gebore van
Harwich oud vijftien jaaren sijnde kort van postuur, swart haar, blaauwe oogen en hebbende als
dienstmeijd gedient bij Walter Seckleprince Brigge logementhouder alhier sig geduurende den tijd van
e
13 Junij laast leeden tot heeden dat sij alhier ter plaatse is geweest sig ordentelijk gedraagen heeft,
waarom wij mitsdien aan het provintiaal bestuur sijn versoekende aan denzelve Lidia Gofs te
verleenen een pas ten eijnde dezelve vrij en onverhindert na Hamburg soude kunnen moogen
vertrekken.
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Actum Hellevoetsluijs den 4e April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond ) In
kennisse van de municipaliteijt voornt: ( en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Op het gedaane rapport van den medicina doctor Lens volkomen instect was, om te vertrekken, is
goedgevonden, ter voldoening en handhaaving van de resolutien ten haare opsigt genoomen haar als
nu te doen aanseggen sig uiterlijk op aanstaande Saterdag, van deese plaats te begeeven op poene
van absolut delogement.
De missive, en naamlijst welke ingevolge van het op heeden geresolveerde, aan het committe ter
organisatie van de gewapende burgerwagt versonden sijn van deesen volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe ter organizatie der gewapende burgermacht in Holland.
Meede burgers.
e
e
Bij ons op den 30 Maart laastleeden wel ontvangen sijnde UL: aanschrijvinge van den 26 derselver
maand, hebben wij al aanstonds gedelibereert op wat wijse wij het beste aan UL: intentie soude
kunnen voldoen, daar wij in aanmerking moeste neemen de bisonderen sitaatie van deese plaats,
door dien een groot getal ingesetenen behooren, en sijn, in dienst van het committe de marine, daar
wederom andere s’lands aannemers en werkbaasen sijn, wij hebben daarom alvoorens, de
gerequireerde naamlijst te formeeren, geresolveert UL: aan schrijvinge gedeeltelijk bij publicatie aan
de ingesetenen bekent te maaken en een commissie te benoemen aan wien elk sig konde aangeeven
om de waapens op te vatten en alsoo te sien of men een genoegsaam getal bevoegde konde bij een
krijgen, sonder in aanmerking te neemen onder wat committe dezelve behoorden, dan niet
jegenstaande die commissie drie reijsen agter den anderen gevaceert heeft, sijn er maar seer
weijnigen opgekomen en de meeste hebben daar bij nog onderscheijden beswaaren en bedenkingen
ingebragt meest relatiev de bediendens van het opgemelde committe. Wij sijn dus overgegaan om de
naamlijst te formeeren welke wij als nu de eer hebben hier neevens te senden, en waar bij wij de
persoonen die tot het committe van de marine behooren hebben gedisigueert en versoeke bij deese
dat aan ons werde geelucideert of soodanige persoonen van de wapenen soude geexcuseert sijn,
daar indien gevalle er een groot ongenoegen onder de overige bij de lijst opgegeeven sal ontstaan
welke liever dan ook moogelijk op contributie sullen gestelt worden, dan de wapenene draagen ! waar
door dus het heijl saamplan der bewapening alhier geheel illusoir worden soude, en ingevalle bij UL:
wierde begreepen dat alle de opgegeeven persoonen sonder onderscheijding de wapenen voeren
konde, of dan dezelve daar toe verpligt blijven of dat sij na hunne verkiesing kunnen handelen om ook
op contrbutie te werden gestelt ! En eijndelijk wat in deese generaliter verder dient te werden verrigt.
Op een en ander UL: nadere aanschrijvinge en wagtende noeme ons inmiddels na toebidding van
heijl en aanbieding van broederschap.
Uwl: meede burgers de municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekent ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 4e April der Bataafsche vrijheijd
Naamlijst van alle soodanige manschappen die daadelijk gewapend of aan wien uit hoofd van
derselve republikeinse denkwijse de wapenen kunnen toe vertrouwt werden binnen Hellevoetsluijs, op
order van het committe tot orgenisatie der gewapende burgermacht in Holland, bij de municipaliteijt
e
van Hellevoetsluijs voornoemd geformeert op den 4 April 1796.
( door de commissie daartoe benoemd ).
P. A. Steenwijk Gallas, Daniel Rolandus, Jacob van Putten, Pieter Bruch, Jacobus Joonas, Dominicus
de Klerk, Antonij Joh: Fouache, alle leeden der municipaliteijt.
A. P. Asmus, Arij van ’t Hoff, Jan van Duuren, Teunis van Duuren, Cornelis van Elzelingen, Casper
Pusch, Jasper Vogelsangh, Hendrik Muilwijk, Fokke Groen, Johannes Ludolph, J. H. van der Heuvel,
Hendrik Mulder, Gerrit van Weerd, J. H. Seijp, J. F. Leeuwer, Siewert de Groot,
Alle behoorde tot het committe van de marine
Geurt Smits, Wilem Borzet, Jacob Hoogwerf, Willem Moree, V. H. Housen, Johannis Hoogwerf.
Jan Adrianus Gallas, commissaris der zeelootsen.
J. van Someren Brand, secretaris der inklaring.
H. J. van der Meer. commis ter rechergie.
Arnoldus Berg, Daniel Berg, Dirk van der Maaden, Jan Veenis, Cornelis Rutten, Frans van der Pull,
Bard Waarburg, Jan Jansen, Herm: Goudswaard, J. Hartigsveld,
Joh van Rossen extra opsigter van slands werken.
Jacob van Steenweegen, Cornelis van den Born, Harmen Baggerman, Christiaen Reegell, David van
der Kloet, Andries de Kat, Arij Whijteman,
Joseph Chardon, commis van s’lands magasijnen.
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Gerrit Weers, Pieter Gretterland, Jan Eduard Gallas, Rijke Knoope,Pieter de Klerk, Simon van Gijsen,
Jan van Pelt Pieterszoon, J. C. Bergman, Arij Fooreman, Isaak van Piershil, P. Ruijs, Alexander
Speuijbroek, H. Voorsluijs, Stepken de Boois,
R. H. Kooij, commandant van s’lands uitlegger.
Hendrik Duijm.
Vergadering gehouden op den negentienden April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt.
De burgers Steenwijk Gallas, en Rolandus doen ter vergaadering het navolgende schriftelijke rapport.
Rapport van de burgers Steenwijk Gallas en Rolandus, als van weegens, de municipaliteijt van
Hellevoetsluijs, bij derselver resolutie genoomen op den agt en twintigsten Maart 1796, gecommitteert
sijnde na den Hage ter bevoordering van onderscheijden pointen bij die resolutie breeder gemeld !
De gecommitteerdens voornoemd hebben de eer te berigten, dat sij eerst in het generaal, met de
procureur Wilborn Schepman in den Hage, de noodige arrangementen hebben daar gesteld en
elucidatien gevraagt, waar zij die in benoodigt hadden, en dat zij vervolgens op Maandag den elvden
April 1796 een aanvang gemaakt hebben, om te voldoen aan de onderscheijden pointen bij de
e
resolutie deeser vergaadering op den gemelde 28 Maart genoomen, hun opgedraagen, en
vervolgens daar in op de navolgende wijse gehandelt ten relatie namentlijk van het eerste point
bestaande daar in dat den procureur Schepman, bij missive hadde berigt dat er weijnig apparentie
meer was dat de veerlieden en dus ook bij consequentie de voerlieden niet meer van slands weegen
zoude betaalt worden, voor het rijden en vaaren van Fransche militairen ingevolge een resolutie van
het bondgenootschap hebben zij gecommitteerdens hun addres eerst tragte te maaken aan het
committe van ´t bondgenootschap zelve of met eenige lieden van dien, dan uit hun op dat oogenblik
mislukt zijnde hebben zij dien aangaande zig aan het committe van administratie vervoegt, en met den
preesident geconfereert, en speciaal tragten te elucideren het misverstand ´t geen er scheen te
weesen, over de explicatie van een publicatie de datis 23e September 1795, ´t geen ook in zoo verre
is gereuseerd, dat men heeft begreepen dat zulks alleen relatie had, tot vrijdom van slands impositie
op het passagie en veergeld maar geensints betrekking had of konde hebben op de vragtloonen
selve, versoekende den preesident egter dat zij gecommitteerdens, den volgende dag na de middags
ten een uur wederom koomen zoude, alsoo hij president dien avond met commissarissen uit het
bondgenoodschap hierover confereren zoude, Uwe gecommitteerdens risteerden zig wel op den
bepaalden tijd maar moesten onverrigter zaake terug keeren door dien den preesident uit hoofde van
veelvuldige zaaken, niet de conferentie hadde gehouden en waaren zij gecommitteerdens alwederom
wierden geappointeerd jeegens savonds ten vijff uuren op welken tijd zij eijndelijk na veele moeijtens
door dien men eerst nog nader bij ’t committe wilde delibereren, en daar via de papieren vermist
waaren in zoo verre met het committe zijn gereuseert dat f. 300 guldens inmidiaad op reekening der
veerlieden zoude werden betaalt dat de municipaliteijt onder approbatie van ’t committe ten
spoedigste moogelijk, met de veerlieden een contract zoude aangaan hoe veel mdeselve in drie
maanden eens af zoude moeten hebeen, voor ’t overvaaren op Flacque welk accoord getroffen zijnde,
om de drie maanden promtelijk zal werden betaalt, en laastelijk dat hangende de deliberartien over
het aan vangen accoord, de municipaliteijt op den tot hier toe gebruijkelijke weg zoude voortgaan, dit
e
point dus in zoo verre afgehandelt zijnde hebben zij gecommitteerdens over het 2 point hunner
commissie met gemelde procureur Schepman, gedelibereert namentlijk inhoudende, wie of de
betaaling doen moet van schuijten en van waagens bij het uitmarcheeren der alhier in guarnisoen
zijnde troupes, en na over en weeder opraak in het Uwe gecommitteerdens den voorgekoomen dat
die kosten, nu en in ’t vervolg gebragt konde werden op de lijst der reekeningen van ’t committe van
administratie, dat even als alle anderen veragtloonen, door ’t land moeten werden betaald, en dus de
nu prersente reekeningen op de oversenden lijst aan veergelden, en wagenvragten kan werden op
gegeeven, en ( onverhoopt ) aangaande dit point eenige aubiteijt bij het committe kwam te onstaan ’t
welk bevooren niet kan werden geweeten, als dan bij missive addres gemaakt kan werden, of bij
onstentenis geweijgert eenige waagens of vaartuijgen te accordeeren, als sijnde deese vergaadering
dan door het schriftelijk antwoord van ’t committe geindemneert voor de verantwoording Uwe
gecommitteerdens dit point, op die voet gearrangeerd werdende seer solide bevindende hebben
gemeent daarom voor als nog geen verdere demarches te moeten doen, en zijn overgegaan ter
behandeling van het derde point behelsende te adviseeren in hoe verre deese vergaadering met
fudament zoude kunnen reuseeren om alhier voor deese plaatse te arresteeren een keur of reglement
tot maintien eener goede policie, zij hebben desweegens de consideratie en advis van den advocaat
Schepman ingenoomen, en na voor het geen in deese voor, en tegen was te hebben gepondenceert
daar moogelijk ’t collegie van bailliuw en leenmannen slands van Voorne zoude kunnen of willen
sustineeren dat het regt van keure te maaken, hun was compitterende, zoo heeft gemelde advocaat
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geadviseert dat men zoude kunnen voort gaan met ’t concipieeren van zoodanig reglement als
plaatselijk noodig bevonden zal worden dat men zoodanig concept op een of meer plaatsen ter visie
van de stemgeregtigde burgers leggen kan, en hun bij publicatie daar van kennis geeven ten eijnde zij
denzelven bedenkingen zoude kunnen opgeeven dat door die weg, het ontwerp om een reglement te
formeteeren, notoir alle publiciteijt heeft, en daarom, ook ter kennisse van ’t collegie van leenmannen
koomen zal en dat bij oppositie van dezelve het als dan eerst de tijd zal worden om die quesdieuse
zaak voor het provintiaal bestuur te demilleeren, en de decissie daar op te inquireeren kunnende
wanneer zoodanige oppositie niet existeert deese vergaadering voortgaan, met het arresteeren van
het geconsipieerde reglement, Uwe gecommitteerdens vermeende met dit geadresseerde genoegen
te moeten neemen en zoude dien volgende deese vergaadering advisseeren hier in te acquiesceeren
en na dat het concept in gereetheijd was ( waar toe eene commissie diende te werden gedecineert )
het zelve nog alvoorens te stellen in handen van den gemelde advocaat Schepman ter wegneeming
van alle cavillatien, welke moogelijk naderhand over het civile of crimineele zoude kunnen werden
geventileerd dit 3e point, daar meede afgehandelt zijnde, zullen Uwe gecommitteerdens voorgaan tot
het rapport van hunne commissie ’t welke daar in bestaat of het nut met effect konde werden
geprobeert te versoeken dat er een qualificatie op deese municipaliteijt wierde gedecerneert, om de
e
voor den 2 Februarij 1795 ontvangen Franschen assignaten bij deese ingesetenen gedaan op ordre
van den schout bij nagt Storij, en schout deeser plaatse, jeegens provintiaale recipissen ( alhier in
voorraad zijnde )in te wisselen aan wat advis desweegens bij hun ingekoomen is zoo wel van den
procureur Schepman, als van de ministers der respective committe, als zijn dedenatoir en de
argementen die daar toe aangevoerd zijn op fundament van zoo veele diergelijke dog alle
afgeslagene versoeken, hebben Uwe gecommitteerdens doen arselen, om aan dit point voor als nog
meerder te doen daar zij begreep dat moogelijk door een eenvoudige demarche meerder nadeel dan
voordeel in dit geval konde toegebragt worden maar in den loop van hunne deliberatie en ruggespraak
over deese matterie. Is het hun voorgekoomen en waartoe zij tans adviseeren dat deese vergadering
met meer vrugt van reusitie voor de ingezetenen kan werkzaam zijn, om in de eerste plaats zig te
voorzien van een declaratoir van den schout bij nagt Storij dier tijds commandant deese Fortresse ’t
welke bij missive naamens deese municipaliteijt zoude kunnen worden versogt, en dat ingekoomen
zijnde zoude na het insien Uwer gecommitteerdens deese vergaadering of bij missive, of bij request,
op dat declaratoir, zig moeten addresseeren aan het provintiaal bestuur, met allugatie der redenen,
welke het ontvangen dier assignaten als doen noodsaakelijk hebben gemaakt, ten eijnde tot de
inwissling, gequalificeert te werden daar buijten dat geene uitsigt staat gebooren te worden, waardoor
deese vergadering onstaat kan worden gesteld om de ingezetenen in deese van nut te kunnen zijn, en
zoude zij gecommitteerdens indien dit voorenstaande geaggreceert wierd van oordeel weesen, dat de
commissie welke uit de ingezetenen gedecerneert anno den 26e Februarij l.l. zig ter deeser
vergaadering gesisteert heeft het selve provisioneel in antwoord op hun versoek zoude kunnen
gegeeven worden, hier bij van dit point afstappende neemen Uwe gecommitteerdens de vrijheijd, ten
relatie van het 5e point hunner commissie namentlijk over de van tijd tot tijd aan deese vergaadering
gedaan worden, versoekende voor diverse benoodigtheeden voor het guarnisoen, als bij voorbeeld
hooij, brant, kaarsen en wat dies meer is te rapporteeren dat daar vermeend word, dat tans allen ´t zij
bij ´t Hollands, ´t zij bij ´t Fransch guanisien op een gereegelde voet bij die departement kan werden
behandelt en uitgevoert deese vergaadering daar van kan werden gereliveert en daar bij, dat het
provintiaal bestuur tans niet vergaadert was, waar andersints zoodanig addres zoude behooren, zij
gecommitteerdens zulks op dien voet hebben nagelaaten, in deese verder werksaam te zijn, en
aangaande nu het sesde point over de inguartiering hebben Uwe gecommitteerdens ook vermeent,
beschouwende den afloop hunner onderhandeling op het point met het committe der administratie niet
seer geschikt te weesen om daar op te insteeren dewijl door het doen van aanhoudebnde versoeken
het geheele werk niet uit desselvse verbant te rukken of anders gesegt in ´t geheel geen betaaling te
erlangen te moeten supercedeeren en deese vergaadering op grond van bij genoome informatien te
moeten aanraaden dit point voor als nog tot een bekwaame gelegenheijd te reserveren terwijl al
verder Uwe gecommitteerdens betreffende het sevende point hunner commissie, ter relatie der
betaaling van het geleverde op de requisitien der Fransche troupes de eer kunnen hebben te berigten
met de commissie tot dat eijnde bij de provisioneele reprasentanten gedecorneert te hebben
geconfereert en dat zij daar zijn onderregt dat hun rapport over deese geheele zaak uitgebragt was
geagreert en ook dat zij bij geadviseert hadden dat het soulagement van s’lands cas, de respective
agterstalligge verpondingen in computatie koomen zoude dat alle de lijsten volgens resolutie der
welgemelde reprasentanten in handen van het provintiaal committe gesteld waaren met last om na
justificatie van deselve het committe van finantie betaaling te qualificeeren, dit geinfermeede aan de
intentie wel eenigsints voldoende zijnde dewijl daar uit bleek, dat er apperentie tot een eijndelijke
koomen zoude, meende egter Uwe gecommitteerdens eene naadere instantie te moeten waagen, en
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insteerde daarom op een daadelijke voldoening, dan alles wat hier bij wierd uitgewerkt was alleen dat
de municipaliteijt een exhorteerende missive zouden schrijven aan het committe ’t geen Uwe
gecommitteerdens dan ook als niets anders kunnende optineeren, aanneemd en daadelijk werkstellig
maakte als begrijpende dat zulks met den aart hunner commissie op dat point volmaakt strookte, zij
schreeven dan namentlijk uit naam deeser vergaadering is substantie.
Dat zij eijndelijk hadde gehoopt op hunne ingeleverde lijsten en den aandrang der noodsakelijkheijd
welke aan de provisioneele reprasentanten bij niet minder den neegen onderscheijdene missivens
waaren, beweesen, eenige betaaling te zullen erlangen, maar tot heeden alles vrugteloos was, dat zij
als nu genootsaakt waaren te verklaaren, daar de ingezetenen, met processen boven non betaaling
van het geene zij ten dienste der Fransche requisitien hebben moeten leveren wierden bedreijgt, dat
zoo niet de betaalinge, of ten minste een gedeelte daar van ten spoedigste wierden gesonden, deese
vergaadering hunne posten moesten nederleggen, en deese plaats overlaaten aan desselfs lot, daar
zij intusschen zig gerust op hunne registers te bekoomen konde beroepen, en gevolglijk niet
verantwoordelijk wilde gestelt zijn dewijl het tog nimmer te vergin was dat zaaken ten dienste van ’t
algemeen verstrekt door een bisondere dorps cassa immer konde of behoorde te werden betaalt,
behalven de onmoogelijkheijd, welke in deese daar toe existeerde, versoekende en verwagtende
eijndelijk binnen den tijd van agt daagen antwoord.
Deeze missive hebben Uwe gecommitteerdens doen stellen volgens afspraak in handen van den
secretaris van het meergemelde committe welke ook aangenoomen heeft het selve op de meeste
efficasieuste wijse te zullen appuieeren en Uwe gecommitteerdens vleijen zig dat deese demarche
van het gewenst effect zijn zal, en geeve hier bij in consideratie, of van dit gerapporteerde even als
dat ten relatie van het vierde point ook geen kennisse bij forma van antwoord aan de commissie uit de
ingezetenen op den gemelde 26e Februarij l.l. ter deeser vergaadering gecompareert zal gegeeven
worden, hier meede vermeent Uwe commissie aan de hun opgedraagen last bij resolutie deeser
municipaliteijt van den agt en twintigsten Maart laastleeden voldaan te hebben, het doet hun leed, van
inplaats van dit ampel rapport het peculieele aangaande niet daadelijk de penningen ter deeser taafel
te kunnen neederleggen dan zij vertrouwt dat deese, zoo wel als zoo veele voorgaande demarches,
nu in kort het dadelijk effect genieten zullen, en de reijkhalsende ingezeetenen eenmaal betaald zullen
worden voor hunne zoo enorme leverantien, ten dienste der Fransche troupes gedaan, bij deese
gelegenheijd van hun aanweesen in den Hage hebben Uwe gecommitteerdens ook vermeent zig te
moeten informeeren, na het geene van weegens deese municipaliteijt conform derselver resolutie van
den veertienden September 1795 aan de provisioneele reprasentanten is overgesonden weegens het
verlies dat bij de respective broodbakkers is geleeden met het bakken van rogge brood ten dienste
van het eerste battaillon van Saxen Gotha, alhier guanisoen gehouden hebbende en waar van immers
voor den tijd van agt daagen een speciaal decreet bij welgemelde reprasentanten op den twaalfden
Augustus 1795 genoomen was zoo deese vergaadering vermondert was bij de communicatie van een
missive van den fiscaal Hoijer van Brakel breeder bij de resolutie van den seevenden November 1795
omschreeven, en waar bij bleek dat dit booven aangehaalde decreet niet meer voorhanden te zijn,
niet minder waaren Uwe gecommitteerdens verwondert uit de monde van den secretaris Leemans
leed moeten hooren dat over die zaak nog stukken nog in handen waaren van den opgenoemde
fiscaal welke zij gecommitteerdens daar over moesten spreeken, en hunne verwondering wierd nog
meerder vergroot, van den procureur Schepman te vermeenen ( welke in deese inmiddels ter
informatie albevooren was werksaam geweest ) dat gemelde fiscaal, van alle die stukken niets wist,
Uwe gecommitteerdens vermeende onverwijld, desweegens den fiscaal Hoijer te moeten
onderhouden en het eenige resultaat daar van is geweest, dat denselven niet heeft kunnen ontkennen
die stukken in handen gehad te hebben, maar deselve na de van deese vergadering bekomene
elucidatien aan het committe van finantie te hebben terug gegeeven, als tot zijn departement niet
behoorende inmiddels schijnt men bij ’t committe van finantie igorant waar die papieren zijn
gebleeven, maar inmiddels zijn ook de bakkers ten minste tot heeden geprireert van het geene zij
waarlijk hebben moeten, als een promisse zoo wel van de reprasentanten zelvs, als van deese
vergaadering, en daar dit onredelijk is, geeven Uwe gecommitteerdens in bedenking of deese
vergaadering niet zoude kunnen goed vinden om de nove, een extract uit de resolutie dien aangaande
aan het provintiaal bestuur te senden, met copie van het decreet van de provisioneele reprasentanten
van den twaalfden Augustus, en daar bij eene missive te voegen, met versoek, om als nog een
spoedige voorsieninge te doen, dat de geheele te kort koomende somma, uit deese zaak gedaan
afbetaald wierd, eijndelijk moeten Uwe gecommitteerdens berigten, dat hoe zeer de favorable
dispositie van het committe missive op heeden aan deese vergaadering gecomuniceert en de
daadelijk opgevolgde ordonnantie van het committe op den ontvanger van s’ lands gemeene middelen
in den Brielle voor het vooruitschot te behoeve van de burgeressen Catharina van Gogh en Jannetie
Lems ( door hun gecommitteerden aldaar geligt ) het hun egter is voorgekoomen, door dien als nu
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beijde de burgeressen in den Haage woonagtig zijn, het veel gemaklijker, en min kostbaar weesen
zoude, dat deselve die weekelijkse onderstand onmiddellijk in den Hage ontvangen alschoon ook het
ter dier tijd genoomen decreet op deese municipaliteijt is luidende al waarom zij met de opgemelde
burgeressen hebben gesprooken, en haar aangeraaden om het committe van algemeen welzijn te
versoeken, dat zij hunne penningen bij de finantie ontvangen moogen, zonder dat die gelde alvoorens
van en na deese plaats versonden worden, ’t welke zij beijde aangenoomen hebben te doen, waar
door de moeijte zijnde zij gecommitteerdens in die hoop van met deese aan hunne last te hebben
voldaan, en dat zulks ook alsoo bij deese vergadering zal werden begreepen.
Actum Hellevoetsluijs den 19e April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond en was
getekend ) P.A.Steenwijk Gallas, D. Rolandus.
Waar over gedelibereert sijnde, is goedgevonden de gecommitteerdens voor hunne gedaane
moeijtens en uitgebragt rapport te bedanken, het verrigte te approbeeren, en dienvolgende
geresolveert dat eene commissie tot het formeeren van een keur voor deese plaats sal werden
benoemt, ten 2e de commissie uit de ingesetenen ten deezer vergadering te versoeken ten eijnde hun
te communiceeren, den uitslag der poogingen soo ten opsigte van de Fransche assignaten als over
de apparenten van betaaling der Fransche requisitien, ten 3e dat een missive aan den schout bij nagt
Storij sal afgesonden werden met versoek om een declatoir ten relatie van de Fransche assignaaten,
e
waartoe den secretaris werd gequalificeerd. En eijndelijk ten 4 dat met het point van inquatiering
conform ’t rapport als nog werd gesupercideert ter vergadering gecompareert sijnde de veerlieden
Cornelis en Baarend Klop, is hun kennis gegeeven dat sij wederom eenige betaaling erlangen sullen.
En is wijders met hun, onder approbatie van het committe van administratie een accoord geslooten
voor den tijd van drie maanden voor een somma van vier hondert guldens en is den secretaris versogt
sulks per missive aan het voornoemde committe te communiceeren met sollicitatie te mogen werden
geinformeert van de preesisen dag wanneer dit accoord soude moeten beginnen, en dat de
municipaliteijt hangende de deliberatie, op den oude voet doen blijven voort gaan.
Binnen gestaan sijnden den apothecar van Bokkelen versoekende dat den chrirurgijn major van ’t
guarnisoen mag werden geinterliceert van over de ingesetenen te practiseeren, is daarover, na sijn
vertrek gedelibereert en den schout gecommuniceert hebbende, dat hij met gemelde chirurgijn major
gesprooken hadt, en hem onderegt dat hij sonder alvoorens daartoe gepermitteert te sijn niet
vermogte te practiseeren, egter volgens informatie bleev voortgaan, goedgevonden eene commissie
te decerneren, om des weegens met den commandant Zeebis te confereren, en te versoeken dat
gemelde chirurgijn major verboode werden te practiseeren sonder alvoorens de permissie deeze
vergaadering te hebben geoptineert, en voorts te relatie van het bovenstaande versoek, aan den
apothecair van Bokkelenen door den boode te doen antwoorden, dat sijn versoek voor het principaale
is gehoudenden in advis.
Schipper Pieter van der Priem binnen gestaan sijnde doet versoek, om een agterstallige beurt reijs te
mogen in haale, en nog een welke hij hadden moeten verletten als in dienst van de keijserlijke
geweest sijnde wel sijn schuit waar op in sijn absentie is goedgevonden door den telkens versoeken
werden gedaan, en daar door veele verwaringen, en dispointen ontstaan het gedaane versoek te
wijsen van de hand, en dat voortaan stipt bij de letter van de ordonnantie sal gebleeven, en niets
meerder buiten dezelve in deliberatie genoomen worden sal.
Voorts is ter vergadering ontbooden en geconpareert Aart Spek, welke niet jegenstaande een
expresse waarschouwende door den boode aan hem gedaan, egter met vreemde passagiers is
e
weggevaaren, sonder aan de bel te koomen, direckt strijdende jeegens het 9 artikel van den
orsonnantie, en is daar op gehoort, dog geene genoegsaame defensie hebbende voorgedraagen, is
vervolgens conform het opgemelde articul gecondemneert in een boete van drie guldens dog binnen
drie maal vier en twintig uuren dit niet betaalt sijnde, als dan in de volle boete beneevens verbeurte
van de vragt, en is den boode gelast, hier van aan gemelde Aart Spek aansegginge te doen.
De commissie uit de ingesetenen bestaande in de burgers Jan van Duuren, en Cornelis van Ginkel
binnen gestaan sijnde, heeft den schout aan hun gecommitteerdens den uitslag der poogingen
wegens de Fransche assignaaten, als van de requisitien hier vooren in deese resolutie breeder
gemeld, waar op de commissie deese vergadering heeft bedankt voor de gedaane moeijtens,
aangenome hunne committeerden daar van te adverteeren, en versogte de verdere werkzaamheeden
deezer vergadering, t’ geen den schout wederom beantwoort hebbende, deeze commissie daar op
vertrokken is.
Den schout brengt in deliberatie het gedaane versoek van Adriana Moree, om acte van indemniteijt
voor haar kind na Nieuw Hlevoet, is daar op goed gevonden geen acte van indemniteijt, maar alleen
een acte van non preejuditie te verleenen, soo als dit leeste geaccordeert werd bij deese.
Door den jeegenswoordige commandant is geklaagd over het niet gaar bakken Frans roggebrood
waardoor hij indien sulks contenieerde, in de noodsakelijkheijd soude gebragt worden, selve graanen
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te klaaten koopen, en te bakken, waarop na deliberatie is goedgevonden ’t committe van
waaksaamheid te versoeken, soo als geschied bij deeze hier op speciaal te inquireren en de bakkers
aan te seggen dat andersint het guarnisoen selve bakken sal
Den bakker Jan Fredrik Engelfriet sijnde koomen te overlijden sonder testamentaire dispositie of acte
van voogdij over desselvs nagelaaten minderjaarig kind te hebben gepasseert, is op heeden
goedgevonden tot voogden over het even genoemde kind aan te stellen en te committeeren, soo als
aangesteld en gecommitteerd bij deese den schout Steenwijk Gallas, en de Jacob Proost geevende
aan dezelve soodanige magt en gesagh als voogden na regten zijn competeerende, en zal extract
deezes dienende sijn tot acte van aanstelling voor de voorschreeve voogden.
Geleesen een request van differente herbergiers binnen deeze plaatse van den volgende inhoud;
Wij ondergetekende burgers en inwoonders van deese Fortresse Hellevoetsluijs, wij doen een
ootmoedig versoek aan u burgers en wethouders deezer Fortresse Hellevoetsluijs om soo het UL: de
goetheijt geliefde te hebben om te belette het tappen der militairen door dien sij alle onse neering
wegneemen en wij geen lasten hebben op te brengen en wij s’jaarlijks onse lasten moeten op brengen
en zelfs onse broodwinninge is, en dus vinden wij ons genootsaakt om U burgers en wethouders
deese Fortresse Hellevoetsluijs, hier van kennisse te geeven en verhopen dit versoek van UL: burgers
en wethouders te verkrijgen om na deese niet meer onder de militairen te laaten tappen.
e
Hellevoetsluijs den 17 April 1796. ( onderstond en was getekend ) And: de Kat, Corn: Rutten,
Johannes Haus, Maartinnijs Drop, J. Hoogwerf, V.H. Hausen, IJan de Kieviet, en per order Wou de
Vink.
Waarop gedelibereert en in agting genoomen sijnde, de billijke klagten der herbergiers is
goedgevonden om des weegens met den commandant te confereren, en te insteeren, om het tappen
in de casernen te verbieden, en is daar tot versogt als meede om ter selver tijd, te effectueeren, het
geen volgens resolutie hier vooren is bepaalt dat bij gemelde commandant moet werde verrigt de
burgers Steenwijk Gallas, van Putten en de Klerk.
De burgers van Putten, en de Klerk leveren ter vergaadering over het navolgende schriftelijke rapport
welke was van deezer hier na volgende inhoud.
Rapport weegens verhandelde ter districts vergadering van den lande Voorne en Putten gehouden
binnen Hellevoetsluijs op den 9e April 1796.
Meede burgers.
Het was des morgens reeds twaalff uuren toen er niet meer leeden present waaren als van vier
plaatsen, bestaande weegens Hellevoetsluijs voor de municipaliteijt de burgers van Putten en D. de
Klerk weldenkende burgers de Groot, J. v. Duuren en C. Pusch.
Oostvoorn weldenkende burgers J. Vrijland, A. Schipper.
Zwartewaal municipaliteijt Blind. Weldenkende burger de Gilde.
Nieuwenhoorn weldenkende burgers Hamburg.
Ten twaalf uuren niemand nader komende wierd beslooten met onse zaak te beginnen en wierd ten
dien eijnde benoemd tot president j. Vrijland en tot secretaris van Duuren, werdende door den burger
Vrijland de volgende aanspraak gedaan.
Meede burgers.
Wij alle zijn reijsligt om ons goed en bloed reijl te hebben voor ’t behoud van ons lieve vaderland in ’t
gemeen en bijzonder met alle magt te wachten dat er geene inbreuken werden gemaakt, op onse pas
verkreegen vrijheid, schoon wij ook niet minder verpligt zijn voor ons huishoudelijk belangens sorgen,
en wel zoo dat een plaats of de inwooners derselve zig geen souvoir over nabuurige plaatsen in
desselvs inwoonders aanmaatigen dewijl dit strijdt tegen de afgekondigde regten voor den mensch en
burger, zullen wij als waare patriotten handelen dan zijn wij verpligt over onse eijgen regten en
voorregten te beschikken, is er wel een eenig ampt dat ’t land van Vooren raakt of ’t staat in dis positie
van den Briel, alle schouts zijn burgers inwoonders van den Briel execpt Hellevoetsluijs en
Zwartewaal, bailluiw, leenmannen en heemraaden meest al menschen die onse belangen niet
kennen, of daar wij geen nut van hunnen trekken, bailluiw, stadshouders en dienaars der justitie
woonen gelijk een igelijk bekend is in den Briel werden er in den nagt euveldaaden gepleegt en men
heeft de justitie, noodig dan zijn de poorten geslooten, komt de justitie des anderen daags aan zijn de
pleegen van oproer en geweld door de vlugt ontsnapt, als een ijder plaats zijn eijge regt had ’t welke
zoo behoord zoude er activer kunnen worden gehandelt, om welke een en andere reedenen ik aan U
lieden voorstel wat plan er is te vinden ten eijnde onze eijge regten te herneemen, en de voordeelen
daar uit proflueerende zelfs genieten op dat wij ten platte landen ook eens kunnen zeggen nu zijn wij
vrij nu zijn wij gelijk hier op omvraag gedaan zijnde alle de lieden exept Zwartewaal die ’t overnamen
geresolveert, eene commissie te benoemen van vier leeden ten einde op ’t voorgestelde een
naawkeurig ondersoek te doen, en te bewerkstelligen, dat wij in onse regten werden gemanitineert, en
die leeden haar devoir aanwenden, ten einde er een spoedige afdoening van zaaken komen, en zijn in
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voornoemde commissie benoemd de burgers Gallas, Vrijland, Schitler, Fouache, met versoek dat die
commissie ’t door haar verrigte aan U burgers van Voorne rapport van doen, dewijl zij begrijpen die
alleen met de zaak in quistie te doen hebben, egter onder die conditie dat den burger J. van Duuren ’t
advies van den burger Gallas als vicipreesident daar over inneemen, en teffens ook werd voornoemde
commissie ook geauthoriseerd om ’t volgende dat is geproponeert, en door alle de leeden
goedgekeurt, ook te bewerkstelligen, dat het bij de bureau van correspondentie daar hun werde
gederigeert dat er eene spoedige afdoening van koste tusschen meerder en minderheid gemaakt
werde aangesteld. En teffens te ondersoeken of er nog geen antwoord is gekoomen van de stukken
die naar de provisioneele reprasentanten van ’t volk van Holland zijn gesonden en waar die stukken
zijn gebleven en is ook door de leeden versogt, dat bij aanschrijving tot een nadere vergadering, aan
elke plaats worde voorgesteld ’t noodsaakelijke om op den daar na te bepalene dag te comparen. Ziet
daar meede burgers ’t hoofdzakelijke van onse verrigtingen, die zig naar toewensing van heijl en
aanbod van broederschap noeme Uw meede burgers ( was getekend ) J. v. Putten, Dominiq de Klerk
( ter zijde stond ) Hellevoetsluijs den 19e April 1796 het 2e jaar der Bataafsche vrijheijd.
Waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden de gecommitteerdens voor hunne gedaane moeijtens
en uit gebragt rapport te bedanken, en het verrigte te approbeeren, soo als zulks geschiede bij deese.
Den schout communiceerd een missive van het proventiaal bestuur sendende het gewoon getall
exemplaaren van de publicatie betrekkelijk het schrijven, of doen schrijven van der krijgsraad
somnatien, en verovatien op behoorlijk zeegel.
In bovenstaande missive was ingeslooten eene aanschrijvinge van dato den vijfden April laastleeden
houdende dat geene ampten of bedieninge binnen deese provintie zullen moogen worden begeeven
dan aan burgers welke hun stemrecht in de wettig opgeroepen grond of wijk vergadering hunner
woonplaatsen hebben uit geoeffend om te inquireren na het gedrag der amptenaaren in deese, en om
van die amptenaaren welke bevonden sullen werden tot dus verre geene der wettig opgeroepene
grond of wijk vergaaderingen te hebben bij gewoond af te vorderen een verklaaring daar bij breder
omschreven sijnde daar over gedelibereert en in consideratie van de omstandigheeden der bisondere
departementen alhier goedgevonden en verstaan alvoorens te obtenpereren, eene missive aan het
proventiaall committe af te senden, met versoek van elucidatie. 1ste wat men onder amptenaaren
rekend of daar onder hooren alle persoonen die een acte van de regeering hebben ten 2e of de binnen
lootsen, welke door ’t collegie van bailluiw en leenmannen aangestelt worden, egter hier sijn worende
voor de municipaliteijt die verklaring ook doen moeten, soo ook preedicant en kerkenraade.
En laastelijk ten 3e of de beampten dan het committe de marine daar onder ook begreepen sijnde,
dien eed presteren moeten, bijden de extentie van die missive als ’t volgt.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het proventiaal committe van Holland.
Burgers.
Bij ons ontvangen en geleesen sijnde een aanschrijving van het proventiaal bestuur, van dato den
vijfden April laastleeden tot het afnemen van eene belofte van alle de amptenaaren onder onse
jurisdictie sijnde daar bij breeder omschreeven hebben wij gemeent, alvoorens te optempereren
vermits de bisondere situatie deezer plaatse de vrijheijt te moeten neemen UL: te versoeken ons te
elucideeren, ten eersten wat men onder amptenaren verstaan moet of bij voorbeeld daar onder
begreepen zijn alle, persoonen welke acte van die plaatselijke regeering hebben, soo ook preedikant
en kerkenraden, ten tweede of voor ons ook moeten compareren de binnen lootsen die wel alhier
woonagtig sijn maar door ’t collegie van bailluiw en leenmannen s’lands van Voorne resideren in den
Brielle aangesteld worden, ten derden of de amptenaaren alhier woonende, behoorde tot het committe
van de marine ook verpligt sijn voor ons de voorschreeve belofte te presenteren alle voor soo verre
sijn gekoomen, en ten laaste ingevalle er persoonen mogte sijn die weijgeragtig waaren, die belofte te
doen en niet tot onse cognitie behoorde, of wij daarvan kennisse geeven moeten aan die geene van
wie soodanige persoonen sijn aangestelt, om door hun als dan te kunnen werden gedimitteert.
Hier op een spoedige reschribtie versoekende, noeme wij ons na toe bidding van heijl en aanbieding
van broederschap Uwl; meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 19 April, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Vervolgens heeft den schout gecommuniceert eene missive van het proventiaal bestuur van den
eersten deeser, sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteerd,
de eene, betrekkelijk de begonne werksaamheeden van ’t proventiaal committe ende andere nopens
den uitvoer van grraanen.
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Is bovenstaande was ingesloten een aanschrijving van het welgemelde proventiaal bestuur van den
vijfden deezer houdende om uit ons midden eene comissie te benoemen, welke in alles in de
werksaamheeden van de gesabstiteerd hebbende, of nog subsisterende committes van
waaksaamheijd, subintreren moeten, met ordre omme daar van, aan het proventiaal committe te
moeten kennis geeven, Waar op gedelibeert sijnde, is conform die aanschrijving goedgevonden, om
het committe van waaksaamheijd te surcheeren, en burger Wessels, van Putten, de Klerk, en
Fouache leeden deeser vergadering met toevoeging van de burger Jan Adriaan Gallas als secretaris,
aan te stellen, tot leeden van het committe van corspondentie, en dat hier van de noodige kennis sal
afgesonden werden.
Nog communiceert den schout een extract decreet van ’t committe van algemeen welsijn, houdende
om een ordonnantie te depecheeren ter somma van f. 72-:-:. Weegens uitgesloten penningen ten
behoeve van de burgeresse Catharina van Gogh, en Jannetje Lems welke uit hoofde van het
voorenstaande rapport is aangenoomen voor notificatie.
Wijders geleesen een missive van de commissi van binnenlandsche correspondentie voor de
proventie Holland houdende aanschrijving om den persoon van Jacobus Portugies, wiens signalement
daar in was geinsereert bij sijne komst alhier te arresteeren, en desselvs papieren te versegelen, is
goedgevonden te stellen in handen der commissie van correspondentie alhier, en dat wijders de
gedecerneerde commissie aan den commandant hem van deese de noodige informatie geeven sal,
om hier meede, ook te kunnen vigeeren.
En is bij herhaaling in deliberatie genoomen het planten van een levende vrijheijts boom, in plaats van
de opgeregte staak, welke hier is staande, en sijn tot het beraamen, en opgeeven van een plan, daar
toe versogt geworden, de burgers Rolandus, de Klerk en Fouache.
Eijndelijk is gearresteert deese navolgende;
Instructie voor Willem Orijnus als uitroeper binnen Hellevoetsluijs.
Articul 1.
Dezelven sal niets hoegenaamt mogen uitroepen dan al voorens daar van kennisse gegeven te
hebben aan den schout deezer plaatse of bij sijn absentie aan de preesident van de municipaliteijt
welke binnen deeze plaatse present sijn mogte.
Articul 2.
Is gehouden wanneer hij geroepen wert daadelijk soo wel binnen deese plaatse als in de baracque
duidelijk uit te roepen, het geen aan hem werd opgegeeven, dat te koop is, beneevens de plaats
alwaar het selve te bekoomen is.
Articul 3.
Sal voor idere uitroep, welke hij als vooren sal hebben verrigt sonder onderscheijd wat het ook
weesen mag, genieten vier stuivers, egter blijft het uitroepen der sitdaagen van de beschreve
middelen, op den oude voet, namentlijk ses stuijvers.
Articul 4.
Des sondaags, of op andere feestdagen sal den uitroeper niet vermoogen uit te roepen, maar sal wel,
als het bij de regeering geaccordeert werd het een, of ander te verkoopen, het na bekome permissie
aan de deuren der ingesetenen, en in de baracque kunnen rond seggen, mits dat voor idere verkoop
of aansegginge aan hem moet betaalt werden ses stuijvers.
Articul 5.
Alle en een ider welke alhier binnen deese Fortresse op een bepaalde plaats ietwes verkoopt, ’t sij
visch, groenten, of iets diergelijks ( uitgenome egter hout en turff ) en van die verkoop beschouwende
dertig stuijvers meeder, sal verpligt weesen, wanneer hij niet verkiesen mogt sijn waaren of goederen
te laaten rondroepen evenwel aan den uitroeper te moeten betaalen twee stuijvers hier van egter
uitgesondert de groenten die op de markt, aan den kerkte koop komen met waagens van buiten
gebragt werdende ’t sij deselve in eens of bij gedeelte verkogt werden welke als van ouds blijven
betaalen, eene stuijver of dezelve boven of onder de dertig stuijvers verkoopen mogte voor het
schoonhouden van den van den markt. En die daartoe onwillig soude weesen, sal door den boode
deezer plaatse ten sijnen eijgen kosten daartoe genoodsaakt werden.
Articul 6.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs reserveert aan sig de vermeerdering, verandering of vernietiging
van deese soo als sij in tijd en wijlen te rade werden sal, gelastende intusschen een ider die het
aangaat sig hier na re reguleeren.
Aldus gedaan ende gearresteert bij de municipaliteijt voornoemd op den negentienden April 1796 het
tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond ) In kennisse van mij ( en was getekend ) P. A.
Steenwijk Gallas secertaris.
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Vergadering gehouden op den drie en twintigsten April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt.
De burgers Rolandus, de Klerk, en Fouache bij de laast voorige vergaadering gechargeert tot het
ontwerpen van een pland, voor een nieuwe levendige vrijheijds boom, leveren ter vergadering over
het navolgende
e
Ín onze vergadering gehouden den 19 April 1796 onder andere gedelibereert zijnde over het planten
van een anderen vrijheijds boom in de plaats van de dorse machine, die door het afneemen
wegneemen of liest steelen van de daar op gezet geweest zijnde hoed tot ergernis van alle
weldenkende burgers, was geworden, wierd beslooten eene commissie te decerneeren en daar toe
benoemd de burger Rolandus, de Klerk en Fouache om daar van een soort van een plan of propositie
te maaken en bij de eerste vergadering rapport des wegens te doen ofschoon de eerst genoemde
zeer weijnig kennis draagt van tekenen, schilderen, planten en timmeren heeft hij sig niet willen
ontrekken daar van een voorstel op te maaken idealiter, versoekende ende verschooning voor de
onkunde die daar bij mogt door straalen met concurentie van zijne meede gecommitteerdens doet hij
de navolgende propositie, om, een anderen en wel groeijende boom te planten, welken stam de
hoogte van 14 a 15 voeten boven de oppervlakte van den grond tot boven aan den top zoude dienen
te bereiken.en zoo doenlijk er een op te spooren welke takken zig boven aan den boom rondom en
egaal verspreiden, de grond waar in deese boom zoude geplant worden diende een a twee daagen te
vooren geprepareert en met goede aarde hier toe te gebruiken diende men te informeeren bij den
commandant of er geene persoonen bij het guarnisoen zich bevonden die kunde in liefhebberij
hadden ( onder behoorlijk betaaling ) daar aan te willen arbeiden dewijl de genoegsaam algemeene
wil onzer ingezetenen zig niet tot dat einde als schoorvoetende onleedig zoude houden, de boom
geplant zijnde zoude men daarom eene vierkante koker dienen te stellen, ter hoogte van 6 a 7 voeten
boven de grond welkers op oppervlakte tot tegen de voet van de koker met groene looden in
denseernerder wijse diende belegt te worden, de kooker diende van booven en onder met lijstwerk
gemaakt te worden, en van boven aan ieder vierkante hoek met kriel of lofwerk, van onderen op de
wijse als een pedestal waar op de kooker schijnt te rusten, de lijsten van bovendiende nationaal
geverft te worden en de kooker van booven tot onderen rood genaneert met dien verstande dat in ’t
midden van ider vierkant vak van de koker te rekenen van boven van ’t lijst werk tot onder aan ’t
lijstwerk van de pedestal, bij wijse van een langwerpig ovaal of een langwerpig vierkant geheel en
blinkend zwart diende geschildert te worden in welkers rok op het zwart met groote vergulde capitaale
letteren diende geschildert te worden gelijkheijd, op het derde broederschap en op het vierde B. R. om
deese kooker te voet van deselve diende 1791 een hekken van glint of latwerk gesteld te worden ter
hoogte van 5 voeten en breed 8 voeten in ’t vierkant, welkers hebben geheel met best groen diende
geschildert te worden. En de knopjes van ink glint of lat verguld, men konde het lat werk of geheel en
al van booven op eene gelijke linde of wel schulps gewijse al na verkiesing doen vervaardigen terwijl
men bezig was een kuil te graaven in de grond te prepareren zoude men van de commandant kunnen
versoeken een schilwagt daar bij te plaatsen, ten einde door kwaadwillige zoude worden en wanneer
alle in gereedheijd was om de boom te planten, de koker in hekken om te plaatse zoude men den
commandant kunnen versoeken om eenigsints nog daar aan plegtigheijd bij te zetten voor die tijd een
detachement daar bij in de wapenen te brengen, terwijl ook voor die tijd de municipaliteijt collegialiter
daar bij als aanschouwers van het verrigten zoude kunnen advisteren en het zij bij wijse van eene te
doene publicatie of mondelinge aanzegging aan alle de weldenkende of stemgeregtigdens te
bepaalde tijd wanneer zulks geschieden zouden doen weeten en uitnoodigen daar bij present te zijn
laatende dus een ieder de vrijheijd nu koomen wil om ooggetuijgen te zijn van onze verrigtingen, na
het wel afloopen van welke lant de municipaliteijt alle de officieren van het Hollands en Fransch
guarnisien als meede alle de weldenkende burgers die daar bij hadde geadvisteert zoude kunnen
versoeken s’avonds tegens een te bepalene uur bij hem in de regtkamer of op een andere daar toe
geschikte plaats een pijp te koomen rooken, en een glas wijn ter verversing van het geheugen in den
groeij en welvaart van die boom te komen drinken.
Zie daar meede burgers onze gedagten in propositien hier bij op ’t papier gesteld, wij vraagen
verschooning over het minkundige en gebrekkige, dat daar bij mogt gevonden worden en refereren
om zeer gaarne aan het meerdere oordeel en betere gedagten van dese vergadering.
e
Hellevoetsluijs den 23 April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond en was
getekend ) Rolandus, Dominicq de Klerk, A., Fouache.
Op welk gedaan rapport gedelibereert sijnde, is goedgevonden de gecommitteerdens voor het selve
te bedenken vervolgens dien conform te concluderen, en alsoo het voorschreve rapport in eene
resolutie te converteren, soo als dat geschied bij deese met qualificatie aan de burgers Jonas, de
Klerk, en Fouache, om soodanige of diergelijke boom, in Oostvoorn, waar deselve te bekoomen sijn,
in te koopen, en te sorge dat dezelve op aanstaande Donderdag alhier gelevert werde, terwijl
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vervolgens de burgers Steenwijk Gallas, van Putten, en de Klerk werden versogt, den commandant
deezer plaatse hier van te preeadverteren, en na den afloop het corps officieren in de regtkamer te
versoeken soo als sulks bij het rapport, is voorgedragen geworden, terwijl eijndelijk deesen
aangaande is goedgevonden eene publicatie doen, en alle weldenkende burgers daar bij uit te
noodigen, om deese nieuwe plegtigheijd met hunne presentie te vereeren, sijnde de daar toe gedaane
publicatie van deezen volgende inhoud.
Vrijheijd, gelijkheijd, Broederschap.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan allen hunne ingesetenen heijl en broederschap.
Naar dien bij de municipaliteijt te meermaalen in deliberatie genoomen was, dat vermits het soo
rakeloos afneemen of steelen van den hoed op den alhier geplante vrijheijds boom, het noodwendig
was, een nieuwe en wel levende boom te planten om daar op een ander vrijheijdshoed te stellen daar
toe eijndelijk op den negentiende April laast leeden eene commissie bij hun is gedecerreert welkers
ingebragt rapport volkomen goedgekeurt sijnde dienvolgende is geresolveert dat op morgen
Donderdag den agt en twintigsten April voornoemd des na de middags ten drie uuren een vrijheijds
boom alhier sal worden geplant, versoekende de municipaliteijt bij deese aan alle weldenkende
ingesetenen dezer plaatse, deeze nieuwe plegtigheijd met hunne tegenwoordigheijd te willen
vereeren, en daarom sig des na de middags voor drie uuren op dien dag te willen sisteren en in het
regthuijs deeser plaatse, terwijl de municipaliteijt voornoemd, voorts aan alle ende aan igelijk
interdiceert van sig tegens het selve, bij of ontrent ook niet in eenige voege hoegenaamt te stellen, te
interumperen, of beletten met woorden of daaden, op soodanige poene of correctie als daar jeegens
gestatueert.
Aldus gearresteerd bij de municipaliteijt van ’t Weergorsch, en Hellevoetsluijs op en tot een iders
narigtinge door derselve boode na voorgaande klokke geklep gepubliceert den 27e April 1796 het
tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond ) In kennisse van mij ( en was getekend ) P. A.
Steenwijk Gallas secretaris.
Wijders is op herhaald versoek aan de weduwe van Arkel gepermitteert, het houden van kinderschool
op den tot hier toe gewoone voet binnen deese plaatse tot soo lange desweegens eene nadere en
verbeterde voorsieningen, en inrigting sal worden gedaan.
De schout communiceert eene missive van het proventiaal committe van Holland sendende het
gewoone getal exemplaren van de publicatie den veertienden deezer bij de nationaale vergadering
gearresteerd tot prolongatie der permissie om verder tot den eersten September eerstkomende, de
nog voor handen sijnde Engelsch, Schotsche en Iersche kousen te mogen verkoopen.
Nog communiceert den schout eene missive van het committe van administrtie der Fransche troupes
van den 19e deeser berigtende dat alle ’t geene de Fransche troupes aan mond behoeftens fouragie
noodig hebben sal werden bestelt, versoekende daar toe de medewerking van deese vergadering ’t
welke is aangenome voor communicatie.
Vergadering gehouden op den agt en twintigsten April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden van de municipaliteijt, absent den burger Bruch.
Den schout communiceert te hebben ontvangen een missive dan den burger bailluiw Hoijer offerende
eene commissie uit het colegie van bailluiw ende leenmannen s’lans van Voorne te qualificeeren ten
eijnde bij de plegtigheijd van het planten eene nieuwe vrijheijds boom te adsisteren, dat hij schout met
concurentie van den burger Rolandus, sulks daadelijk hadde geamplicteerd, en als nu die commissie
ider ogenblik wagtende was dat voorts alles in gereedheijd was, en den boom selve aan de Brielsche
pot sig bevond, van waar deselve soude werden afgehaalt, en dat het geheele guarnisoen sig aldaar
bevinden soude, alle ’t welk goedgekeurt sijnde, is vervolgens de opgenoemde commissie, uit het
collegie van bailluiw ende leenmannen binnen gekoomen, en na dat rapport was gebragt dat het
guarnisoen in gereedheijt was soo is de municipaliteijt, met dezelve, en de weldenkende burgers, na
de voorschreeve poort gegaan, en van daar in eene bepaalde order, met voorafgaande musijk tot voor
de kerk met den vrijheijds boom gekoomen sijnde, is denzelven aldaar onder een drievoudig salvo,
van het daar meede adsissterende detachement, geplant en voorts sijn alle de officieren van het
guarnisoen benevens de weldenkende burgers, door de municipaliteijt dien avond, onthaald, en alles
in gepaste vrolijkheijt afgeloopen.
Wijders is beslooten, dat het te maaken hek, en kooker, om opgemelde boom, sal werden
gedemandeert aan de directie van de burgers Wessels, van Putten en de Klerk, soo als sulks aan
hem gedemandeert werd bij deese.
De setting van ’t brood is.
Het brood gebakken van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 7 stuij: 4 penn:
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Het rogge brood weegende vier ponden sal verkogt worden om 6 stuij; 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 3 ¾ looden.
e
Actum den 24 April 1796 ( en was getekend ) C.P. Herselman.
Vergadering gehouden op den vierden Meij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, Bruch, en Fouache.
Den secretaris berigt ingevolge de resolutie van den negentienden laastleeden versonden te hebben
de missivens hier na geinsereerd.
Vrijheijd, Gelijkheijd. Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van de administratie der Fransche troupes ten dienste van de Bataafsche republiek.
Burgers.
Ingevoge van den afspraak met onse gecommitteerdens onlangs gehouden hebben wij de voerlieden
van hier op Flacque Baarend en Cornelis Klop,, voor ons doen compareren, en met dezelve na veele
moeijtens geaccordeert, voor het overbrengen der Fransche troupes gedurende den tijd van die
maanden voor f. 450 gulden, daar van uitgesondert soodanige groote transporten, welke in eens
komende niet in de vaartuijgen tot het veer behoorende soude kunnen bevat werden, wij versoeken
dierhalven hier op Uwl: approbatie, en opgaave van den tijd waarop dit accoord, een aanvang nemen
moet ! Inmiddels sijn wij ook versoekende dat de door ons uitgeschotene penningen soo van het een
als andere tans in Uwl: handen gestelt sijnde ten spoedigste in handen van porcureur Welborn
Schepman mag werden gerestitueer terwijl hangende de deliberatie over de versogte approbatie, wij
conform de bovengemelde afspraak sullen blijven voortgaan, met de betaaling op den tot hiertoe
gewoone voet.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van denzelven ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris
Hellevoetsluijs den 19e April 1796 het tweede jaar den Bataafsche vrijheijd.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliuteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan den burger Storij schout bij nagt ten dienste der Bataafsche republiek.
Meede burger.
Bij het inkoomen van de Fransche troupes binnen deeze plaatse in Januarij 1795 Uwe als doen
commandant sijnde, evengemelde Fortresse, is het ten bewaring van rust en goede order noodsakelijk
geweest, dat, sonder dat er konde ingesien werden, wat maatregelen dies tijds bij de provisioneele
reprasentanten van ’t volk van Holland stond genomen te worden, de winkeliers te gelasten soo als
ook namens U, en den schout deezer plaatse als doen is geschied, de Fransche assigraten te
ontvangen jegens tien stuivers de livre of minder, na maate sij konde accordeeren hier aan hebben de
naaring doender persoonen geobtenpereert, en hebben uit dien hoofde nog een aantal assignaten
welke, als voor den tweeden Februarij ontvangen sijnde niet kunnen werden ingewisselt, onder hun en
daar wij considererende de noodsakelijkheijd om in die tijd alsoo te handelen voorneemens sijn, over
dit point. Een addres aan het proventiaal bestuur te maaken, maar het daartoe seer van nut konde
weesen, indien aan ons suppediteerde een declaratie, houdende de onvermijdelijkheijd deeser was
om dien ontvangst alsoo te ordenneeren waar door alle anders te dugten onheijlen sijn geweest, soo
versoeke wij U bij deese ten vriendelijkste om aan ons soodanig declaratie te suppediteren ten eijnde
daar op ons versoek te fundeeren, en te tragten dat onse ingesetenen alsoo die Fransche
assignaaten uitgewisselt krijgen welke sij in voegen als vooren genootsaakt geweest sijn, te moeten
ontvangen.
In hoope van een spoedig en gunstig antwaard noeme wij ons na toebidding van heijl en aanbieding
van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 19e April 1796 het 2e jaar der Bataafsche vrijheijd.
Nog berigt den secretaris meede conform aan den resolutie van den negentienden laastleeden, te
hebben afgegeven de navolgende acte van non prejuditie.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs verklaart bij deese dat de inwooning te Nieuw
Helvoet of elders van het kind van Adriana Moree waarvan dezelve op den vijff en twintigsten Maart
1796 alhier ter plaatze is verlost aan de respective regeeringen niet kan of sal prejudiceeren maar het
gemelde kind ten aller tijden wederom in deeze plaatze sullen readmitteeren.

142

In oirconde deeze gegeven, en door onsen secretaris doen ondertekenen binnen Hellevoetsluijs op
den negentienden April 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd ( onderstond en was getekend )
P. A. Steenwijk Gallas.
Alle welke gecommuniceerde, na den secretaris daar voor te sijn bedankt, is aangenoomen voor
notificatie.
Den schout heeft aan de vergadering voorgedraagen bij hem successivelijk gekomen sijn de beurt
schippers Cornelis Klop, Baarend Klop, Jan veenis, aart Lensveld voor de weduwe Bruch, Hendrik
Keijkser en Teunis Verhaagen, de laast gemelde exhiberende een chertificaat van den
scheepstimmerman Willem Pink, van Oud Beijerland, ’t welk hij schout als nu deezer tavel overlag alle
versoekende conform op het veer op Rotterdam, continuatie om wederom voor een jaar in het selve
veer te moogen vaaren, waarop gedelibereert sijnde, is goedgevonden, het gedaane versoek soo als
het selve leggende is te accordeeren, soo als sulks geaccordeert werd bij deeze, en is ten opsigte van
de overige twee schippers goedgevonden indien sij sig meede aan de schout addresseeren met een
gelijk versoek, denzelven te qualificeeren, hun het selve meede op den vooren staande voet in het
gilden voor een jaar te permitteeren.
Nog geeft den schout kennis, dat hij geinformeert sijnde, van de slegte gedragingen van seker vrouws
persoon op gepasseerde Sondag in Nieuw Helvoet, en dat dezelve eerstdaags met er woon sig
binnen deeze plaatze souden naader setten na onderregting waar dezelve hadde ingehuurt, aan de
verhuerders interdictie had laten doen dezelve niet te admitteren buiten nadere order van deesen
vergaadering, en is teevens binnen gestaan, de man van het voornoemde vrouws persoon genaamt
Leendert Fielekind, welke versogte dat aan hem en sijn huisgesin dog de inwooning mogte werden
geaccordeert, seggende dat sijne huisvrouw, in de gevangenis in den Brielle geset was waarop in sijn
absentie gedelibereert sijnde, is in consideratie van de rapporten van het goedgedrag van den
gemelde Leendert Fielekind denzelven de inwooning geaccordeert, mits brengende behoorlijke actens
van indemniteijt, en met ernstige recomandatie van sig stil, en wel te gedraagen, sijnde voorts het
verrigte van den schout volkome geapprobeert en voor desselvs genomene moeijte bedankt !.
Ter vergaadering binnen gestaan sijnde de vrouw van den waavel bakker Groen, doende versoek om
haar kraam bereijds te mogen opslaan, is in haare absentie ten opsigte der bepaalde dag van de
gewoone kermis gedelibereert en in aanmerking genome sijnde, dat dezelve als met eenige andere
kermissen te gelijk komende niet soo frequent is als dezelve andersints weesen soude, is
goedgevonden dit jaar de kermis te bepaalen op vier weeken na Pinxteren, en sulks op den twaalvden
Junij aanstaande, en dat hier van advertentie sal worden in de Rotterdamse Nederlandsche, en
Leijdse couranten, en is deese resolutie aan de gemelde vrouw Groen, wederom binnen gestaan
sijnde kennis gegeeven, en voorts ten relatie van den dag der kennis goedgevonden, dat de kraamen
niet sullen mogen verkoopen voor vijf uuren, en in de huisen niet mogen werden gespeelt voor agt
uuren des avonds.
Wijders is ter vergadering binnen gestaan Barend Klop, versoekende om te gelijk als schipper, en aan
boord setter te moogen blijven fungeeren, waarop na dat denzelven wederom buiten gestaan was, is
gedelibereert en den schout daar bij in aanmerking gebragt hebbende diergelijk versoek van den
boode namentlijk om ook te gelijk, als knegt van het binnen lootsmans gilde blijven fungeeren is
geresolveert de finaale corelutie, uit te stellen soo van het een, als anderen tot op eerst komende
Maandag, waarvan aan beijde bovengemelde, is kennisse gegeven geworden.
Den schout communiceert een extract uit de resolutie van het provintiaal committe van den twee en
tewintigsten April laastleeden, waar bij dezelve goedgevonden hebben aan de weduwe van den
sergeant Lenz: gedient hebbende onder het onlangs alhier in guarnisoen geweest sijnde eerste
battaillion van Saxen Gotha, te accordeeren een kaamer in s’lands casernen alhier voorsz: is op
voorschreeven aanschijving gedelibereert en in consideratie genomen, dat dezelve weduwe Lenz: is
hebbende ses kleijne kinderen en dat hoe seer dezelve na voor haar huisgesin alhier de kost
gewinnen konde, het niet te min seeker is dat ingeval van siekte of andere ongelegenheeden, dezelve
al aanstonds tot de armen fondsen deezer plaatse, als sijnde met geene actens hoegenaamt
gemuniceert haar soude vervoegen moeten, en dus een aanmerkelijke schade aan dezelve
toebrengen, soo is goedgevonden eene missive aan het welgemelde committe provintiaal af te
senden houdende dat indemniteijt mag geaccordeert worden weegens die gegeeven permissie ten
behoeven der armen fondsen deezer plaatse, en was de missive daar toe afgesonden van deese
volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het provintiaal committe van Holland.
Burgers.
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Bij ons ontvangen en geleesen sijnde, extract uit het register der resolutie van den twee en twintigsten
April laast leeden, waar bij het Ul: heeft behaagt, aan de weduwe van C. F. Linz provisioneel te
permitteeren in een kaamer van s’lands casernes alhier ter plaatse te moogen blijven woonen, alsoo
sij daar door een middel van bestaan heeft, hebben wij gemeent, alschoon wij ook wel edroueeren dat
de gemelde weduwe welke door het overlijden van haar man sijnde geweest sergeant in ’t regiment
van Saxen Gotha van alle bestaan is ontbloot, moet werden voort geholpen en gesoutereert, onder de
attentie van Ul: te brengen dat door soodanige permissien onse arme fondsen gevaar loopen van
totaal te werden geruineert, daar het immers seeker is, dat wanneer gemelde weduwe het ongeluk
heeft van door siekte aangetast te worden, sij onmiddellijk met haare ses kleijne kinderen, tot die
fondsen haare toevlugt soude moeten neemen, en wij voor die arme fondsen op welke de verarmde
ingesetenen, en geenzints alle vreemden aanspraak hebben, het niet soude kunnen verantwoorden
alwaarom wij sijn versoekende dat Ul: soude gelieven goed te vinden, te verklaaren, dat de gegeven
permissie van inwooning aan de weduwe van C. F. Linz en haare ses kinderen , en s’lands casernes
binnen deese plaatse geenzints sal of ken prejudeceeren, aan de publique armen fondsen binnen
deeze voorschreeve plaatse.
Voorts hebben wij de eer ingevolge de aanschrijvinge van het provintiaal bestuur van den vijfden April
laastleeden kennisse te geeven, dat na wij het committe van waaksaamheijd alhier hadde
gedessolveerd, uit ons midden een commissie van vier persoonen benoemt hebben, welke in alles de
werksaamheeden van het voornoemde gesubsisteert hebbende committe van waaksaamheijt, sullen
subentreren.
Waar meede wij na toebidding van heijl en aanbieding van broederschap ons eerbiediglijk noeme.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van denzelve ( getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 25e Meij 1796 het 2e jaar der Bataafsche vrijheijd.
En heeft den schout gecommuniceert een aanschrijvinge van het opgemelde committe meede van
den twee en twintigsten April laastleeden, houdende om geene kerkelijk leeraren, ouderlingen, of
diaconen, van welke gesintheijd ook de belofte bij aanschrijving van het provintiaal bestuur van den
vijfden April l.l. laastleeden te doen afleggen, maar alles des wegens te laaten in staten, tot dat daar
op door het provintiaal bestuur zelve zal zijn voorsien.
Item is nog geleesen een aanschrijvinge van het selve provintiaal committe van den seven en
twintigsten Aprill, houdende om ten spoedigste eene commissie te decerneren, tot ondersoek na de
geforceerde geld negotiatie, en wijders te doen soo als aldaar breeder is omschreeven, waar op
gedelibereert sijnde is goed gevonden het selve tot eerst komende vergaadering te houden in advis.
Nog is geleesen een missive van het meergemelde committe provintiaal van denzelven datum
sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie den twee en twintigsten dito gearresteert,
tot vrijstelling van de betaaling der inkomende rechten van het buitenlands komend graan.
Wijders is door J. Koelmans ter vergadering verzoek gedaan, van twee huwelijks voorstelling op een
dag te mogen hebben, welk versoek na deliberatie, en om dat daar toe geene genoegsame en
voldoende redenen waaren opgegeeven, is gewesen van den hand.
Eijndelijk is aan Ewoutie van der Priem, geaccordeert de weijnige agter gelaaten goederen van de
huisvrouw van Gerrit van Spraag, welke van hier clandestien vertrokken is, te moogen verkoopen, om
daar uit haar selve voor soo verre het strekken kan te voldoen voor de debed gebleeven kaamer huer.
Aldus gedaan ende gearresteert binnen Hellevoetsluijs en sijn alle voorgaande resolutien van den
elvden Maart tot en met den vierden Meij ingeslooten geresumeert en gearresteert en ten oirconde bij
de municipaliteijt ondertekend op den tienden Meij 1796. P. A. Steenwijk Gallas, D. Rolandus, J. van
Putten, P. Bruch, F. Jonas, d. de Klerk, J. Wessels.
De setting van ’t brood is;
Het brood van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 6 stuivers 12 penn:
Het roggen brood weegende drie ponden sal verkogt werden om 6 stuivers.
Een halve stuijvers witte brood of twee witte brood koekies sullende moeten weegen 4 ¼ looden.
Actum den 9e Meij 1796 ( en was getekend ) C. F. Herselman alhier geaffigeerd dato utz:
Vergadering gehouden op den tienden Meij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present alle
de leeden van de municipaliteijt, absent de burgers Wessels en van Putten.
Den schout geeft kennis, dat de schippers Jan Wagenaar, en Pieter van der Priem sig bij hem hadde
gesisteert, en versogte constinuatie in de Rotterdamse beurt, en dat hij conform aan de resolutie van
den vierden deeser sulks hadde geaccordeert, ’t welk is aangenome voor notificatie.
Bij resumptie gedelibereert sijnde, over het gedaane versoek bij laast voorgaande vergadering door
Barend Klop, om te gelijk als schipper en aan boord setter te moogen blijven fungeeren, en van den
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boode van Pelt om in die qualiteijt te mogen dienen als gilde knegt van het binnen lootsmans gilde, is
goedgevonden de beijde gedaane versoeken te accordeeren, voor den tijd van drie maanden, en
sulks tot den eersten Augustus aanstaande.
En is bij resumptie gedelibereert over de gedaane aanschrijving van het provintiaal committe van den
seven en twintigsten April over de aanstelling van een commissie tot ondersoek, waar op is
goedgevonden alvoorens daar toe over te gaan eenige elucidatien van de omliggende plaatsen in te
winnen en dienvolgende de finaale resolutie des weegens uit te stellen tot in de naast volgende week.
Den schout communiceert op heeden in besoigne te sijn geweest, met den baiiluiw van Voorne en de
schouten van Oostvoorn, en van Rockainge ter beraaming van een plan, om te doen ophouden het
rondgaan van de dienaars der justitie ten platten lande, bij gelegenheijd van nieuwe jaar, Paaschen,
als andersints waar door de in en opgesetenen aan veele relatien wierde bloot gestelt alles conform
de gewoone resolutie bij breetste geerfden op de vergadering en rekening van het generaale dijkgagie
schot in Junij 1795 genomen, en dat was geresolveert om een behoorlijk de dommagent aan gemelde
dienaars te geeven eene plaatselijke omslag te proponeeren, en waar in als dan deese plaatse soude
moeten draagen, in ’t jaar veertig guldens ’t welk hij schout, onder approbatie hadde geoffireert waar
over gedelibereert sijnde, is goed gevonden, den schout voor het gecommuniceerde te bedanken en
de gedaane propositie te approbeeren, als ook strekkende is, ten dienste der ingesetenen deezer
plaatse, en dat over het vinden dier kosten na dat het bij breedste geerfdens sal weesen
geconcludeert nader sal werden geresolveert als bevonden sal werden te behooren.
Den schout heeft voorgedragen, dat alhier gekomen was Willem Leening, weleer inwoonder deeser
plaatsen in een seer deplorabele en armoedige omstandigheijd, dat denzelven wel, als sijnde lidmaat
was gehoorende onder den diaconie armen deze vergadering egter in het gepasseerde jaar toen
denzelver in Rotterdam sig soo armoedig bevond had geresolveert hem een deuceur uit de cas van
den grooten armen te geeven ’t welk als doen vermits sijn vertrek uit Rotterdam, niet was kunnen
werden geeffecteert waaren hij schout proponeerde, om het selve douceur en wel ter somma van
sestien guldens als nu aan den gemelde leening uit te reijken, waar op gedelibereert sijnde is conform
het voorstel geresolveert met qualificatie op den armmeester bruch, die penningen te betaalen.
Op het geproponeerde in deese vergaadering is goedgevonden, door dien kwaadwillige in de
tuijtouwen van den vrijheijds boom gesneeden hadden waar door dien boom ingevaar is geweest, om
uit den grond te waaijen, den commandant te versoeken, een speciaalder toesigt door den schildwagt
te doen neemen, waartoe dan ook gelegeheijd geweest is, te spreeken, dewijl den commandant sig
ter vergaadering sisteerde kennis geevende van sijn aanstaande vertrek, en heeft meergemelde
commandant aangenome daar een strikt toesigt op te sullen laaten houden, en er snagts in plaats van
een twee schiltwagten bij te late stellen.
En wijders goedgevonden om bij denzelven boom een lantaarn des snagts te doen branden, om het
welke te effectueeren, en wat daartoe werd vereijst den schout bij deeze is versogt en gequalificeert
geworden.
Laastelijk is geresolveert wie van de leeden deezer vergadering soude vaceeren beneevens den
schout op de aanstaande rekening des verponding en generaale dijkagie, in den Brielle, en zijn daar
toe gecommitteert.
Op de reekening der verponding:
Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout.
Jacob van Putten en Dominicus de Klerk, leeden der municipaliteijt.
Op de rekening van ’t generaale dijkagie schot.
Pieter Adriaan Steenwijk Gallas schout.
Daniel Rolandus en Jacobus Joonas, leeden van municipaliteijt.
Vergadering gehouden op den negentienden Meij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels en Bruch.
Naader gedelibereert sijnde, over de aanschrijving van den seeven en twintigsten Aprill breeder in de
voorgaande resolutie omschreeven en na gehoort te sijn, de ontvangen elucidatien, is goedgevonden
en verstaan, dat deese geheele municipaliteijt sig sal constitueeren, als commissarissen als denzelve
is doende bij deeze, met belofte soo als bij voorschreeve aanschrijving is gerequereert.
En dat hier van op aanstaande Sondag een publicatie gedaan sal werden, met inheesie, dat ider
ingesetenen sig gereed houden, om voor commissarissen bij de eerste oproeping te compareren, en
voorts een ider vermeend om als nog in deese negotiatie te participeeren, welke sulks tot hier toe
nagelaten hebben op poene als bij de respective publicatie is gestatueert, en laastelijk dat op
aanstaande Maandag naader de wijs der op roeping sal werden gerequleert.
Sijnde de publicatie van deezen volgende inhoudt.

145

De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs ontvangen hebbende een aanschrijvinge van
het provintiaale committe van Hollant van dato den seven en twintigsten April laastleeden, onder
anderen houdende dat zij ten spoedigste moeten decerneeren een commissie uit een aansienlijk getal
persoonen bestaande welke hun zullen moeten requineeren alle de een iegelijk ingezeten welke zij
verneemen aan de geforceerde geld negotiatie bepaalt bij de publicatie van de provisioneele
reprasentanten van het volk van Holland van dato den zeventienden Julij 1795 alhier gepubliceert op
den ses en twintigsten daar aan volgende, verschuldigt te zijn, maaken bij deese bekend dat, de
geheele municipaliteijt deeser plaatse als commissarissen daar toe vaceeren zullen en waarschouwen
mits dien alle de ingezetenen van Hellevoetsluijs zig gereed te houden om bij de eerste oproepng
door den boode naamens commissarissen te doen voor hun te compareeren om hunne quitantien te
exhiberen en wijders te doen het geene ingevolge van de bovengemelde publicatie en op gevolge
alleratien zal werden vereijst, dat voorts commissarissen voornoemd nog deeze week, te rekenen van
het publiceeren deezes een aanvang van hunne commissie maaken zullen, en werd daarom
nogmaals aan ider ingezetenen welk nogte nalaatig zijn geweest hunne fournissementen te voldoen
ernstig aangemaant, om zig van hunne pligt als nog te kwijten, daar zij andersints wanneer de
wanvoldoening opsettelijk ter kwaader trouw is geschied, zekerlijk zulen incuren zoodanige boete en
e
poene, als bij de publicatie van den 16 December 1795 is bepaalt, een ider zij dus bij deesen
gewaarschouwt en verhoede zig voor schadens.
Aldus gearresteert bij de municipaliteijt van Hellevoetsluijs voornoemt op den negentienden Meij 1796
het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd en zal deese voor den boode op aanstaande Zondag den
twee en twintigsten dito van den ban werden gepubliceert en geaffigeert ter gewoone plaats (
onderstond ) In kennisse van mij ( en was getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
Den schout communiceert wijders een extract uit het register der resolutien van het provintiaall
committe van Holland genomen op den sesden Meij laastleeden, houdende elucidatien de missive
van deese vergadering van den negentienden Aprill breeder in de resolutie van dien dag geinserreert
waar over gedelibereert sijnde is goedgevonden, dat als nu soodra de oproeping weegens het
ondersoek der geforceerde geld negotiatie finaal sal afgelopen sijn met de oproeping der ingesetenen
tot het doen van de belofte volgens aanschrijving van den vijfden Aprill en deese als na,
voorgeleesene elucidatien een begin gemaakt sal werden, en dat den tijd op welke, naader sal
werden geprefigeert, dat voorts alle persoonen welke met een acte sijn gecommuniceert, en dus als
bevoorregte opkomen, en eijndelijk dat den burger Rolandes werd versogt soo als denzelver versogt
werd bij deese, met den equipagiemeester Asmus te aboucheeren, en weg te neemen de
difficalteijten die weegens de bediendens van het committe tot de saaken der marine desweegens
zoude kunnen obsteeren, waartoe hem de respective aanschrijvinge sijn gesuppediteert, met verder
versoek, aan deese vergaadering te besorgen een lijst van alle de persoonen vaste beampten sijnde
van het opgemelde committe tot saken der marine.
Wijders is geleesen eener missive van de commissie tot het opmaaken der Fransche requesitien van
den tienden deeser houdende versoek om aan hun over te senden alle de recues en bons, door de
Fransche commissarisse van oorlog en magazijnmeester, aan de municipaliteijt en afgegeven is dier
conform, goedgevonden aan het gedaane versoek te voldoen, en dat mitsdien alle de alhier
voorhande sijnde bons, bij den anderen gebragt sijnde aan de commissie sullen overgesonden
werden, niet daar van werde te rug gegeeven, een behoorlijk acquit, dat dezelve wesentlijk, aan die
commissie sijn ter hand gekomen geworden
Laastelijk communiceert den schout eene missive van het provintiaal committe van den sesden
deeser sendende het gewoone getal exeplaaren van de publicatie van de nationaale vergaadering
van den tweeden deezer tot het uijtgeeven van brieven van algemeen represailles en nog het
gewoone getal exemplaaren van het placcaat bij deselve gearresteert den derden deezer houdende
reglement op het welke de prijsen of buit sullen werden verdeelt, en nog eene missive van het
provintiaal bestuur van den tienden deezer met het gewoone getal exemplaaren van den proclamatie
bij de nationaale vergaadering den sesden deezer gearresteerd, voegende daar bij meede de
articulen door dezelve vergadering besloten, volgens welk dit vrijwillig engagement kan worden
aangegaan met verdere aanschrijvinge om de ingesetenen tusschen de 18 en 55 jaaren oud op te
roepen aan hun de voorschreeve proclamatie met de articulen van engagement voor te houden, en
hen alle persaasive middelen te beweegen om sig te verbinden van het vaaderland ingeval van nood,
vrij willig ten dienste te staan etc: met last wijders daar van over te senden behoorlijke lijsten. Waarop
gedelibereert sijnde is geresolveert om soo dra de commissie van ondersoek, en van de te doene
belofte afgeloopen is, of wel eerder de voorschreeve oproeping der ingesetenen te effectueeren.
Vergadering gehouden op den drie en twintigsten Meij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle den leeden van de municipaliteijt, absent de burgers Wessels, Bruch, en Joonas.
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Ingevolge van het geresolveerde op de laast voorige vergaadering is goedgevonden, de oproeping
van de ingeseetenen ten relatie van de geforceerde geld negotiatie te beginnen op aanstaande
Donderdag des avonds ten seeven uuren, en door den boode dertig persoonen te laaten citeeren
volgende daar in het rapport ’t welk breeder in den resolutie van den elvden Maart laastleeden is
geinsereert en vervolgens van dag tot dag daar meede te continueeren op den bovengemelde tijd.
De voogden in den boedel van wijlen Jan Fredrik Engelfriet op heeden gepasseert hebbende, een
acte van repudiatie, des voorschreeve boedels ten behoeve van de bekende, en onbekende
crediteuren, hebben voorts ter vergaadering versoek gedaan, dat voor als nog immers binnen veertien
daagen geene curateele mogten gedececerneert worden, uithoofde sij vermeende dat den boedel
door de gesamentlijke crediteuren soude werden geadieert, ten welke eijnde nu binnen weijnig
daagen eene generaale convacatie sal werden belegt waar op de crediteuren hun dan soude
capliceeren, is daar op, na deliberatie goedgevonden en verstaan als nog met het decerneren eener
curateele te supereederen mits de voogdens in voorschreeve boedel sullen gehouden blijven, soo
lange het opsigt over den boedel te blijven aanhouden, tot dat de crediteuren sig deesen aangaande
finaal sullen hebbe gedeclareert.
Ter deezer vergadering binnen gestaan sijnde, den setschipper Willem Peereboom, benevens den
burger Arij Forman dispuct hebbende over voldoening der vragt van een mande spek, seggende den
eerst gemelde dat de voorschreeve mande was inhoudende 280 lb spek, en daar voor hadde
gevraagt vijftien stuivers op fundament van de ordonnantie welke vijf stuijvers per hondert lb bepaalt,
waar jeegens den laast gemelde avanceerde, dat in wat voor een vaatie men eenige goederen pakt,
men niet meerder dan agt stuivers kende rekenen, en dienvolgende dat hij meerde te kunnen
volstaan, met het betalen van vijf stuijvers eens voor de boven gemelde goederen. En is nadat
dezelve wederom vertrokken waaren hier over gedelibereert, en de ordonnantie der vragtloonen daar
op nagezien sijnde is goedgevonden alschoon deselve ordonnantie sulks wel niet duidelijk segt, egter
de intentie dat vijff stuijvers per hondert ponden vragt van het spek betaalt moet werden, hoe seer het
ook in vaatwerk of mandens was ingepakt, den voornoemde Forman daar in te condonneeren, en dat
denselve mitsdien verpligt is aan schipper Peereboom, te betaalen voor vragt van de gemelde 280 lb
spek, veertien stuijvers.
Voorts communiceert den schout, dat meede der vergadering doen compareeren had Adriana Moree,
welke niet jegenstaande de soo speciaale genome resolutie op gevolgde aansegging egter
alwederom binnen deeze plaatse, was komen inwonen. Waarop dezelve binnen gestaan sijnde, is
haar allesints disobedient gedrag haar voorgehouden en sij geene behoorlijke verantwoording
doende, ten sterkste gereprimandeert, en geinjungeert van niet binnen deese plaatse te blijven
inwoonen, dan alvorens daar toe van deese vergaadering te hebben geobteneert het noodige
consent.
Den burger Fouche heeft ingelevert deese hier na volgende memorie.
Aan de municipaliteijt van ’t Weergors van Hellevoetsluijs.
Meede burgers.
Den ondergetekende vind zig verpligt U lieder tot kenniss te moeten brengen, dat den burger Jan van
Duuren, op Vrijdag den 20e deeser aan taafel zittende ten huijsen van den burger Jacob Gorseman,
woonende op de Prinse Stee in Sint Anna Polder, niet ontsien heeft na eenige laster van deese
municipaliteijt alhier resideerende geregte hebben openlijk teegen mij gezegt heeft ’t zijn alle slijmerige
slegte duijvels en dat ben gij, namentlijk ik, ook al geworden, ik hem hier op antwoordende dit zou gij
immers niet kunnen bewijsen hier op zeijde hij, jawel vriend, want de geheele municipaliteijt zijn niet
anders als een partij schelmen die het regt niet in maintinieren, ik hem hier op in de reeden vallende
zeggende dit zal gij moeten bewijsen, want ik de partij voor de municipaliteijt op nam, ja zeijde hij dat
weet ik wel, want gij zijt met zoo wel een schelm, als de rest, dit van de taafel opstaande heb ik hem
gevraagt of hij nog bij zijn gezegdens bleef persisteren, waar op hij wederom dit met ja beantwoorden,
zijnde dit bovenstaande gehoort door de burgers Arij Hogendijk en Cornelis Gorseman, en meest van
alle de burgers welke aldaar ter maaltijd geweest zijn, die ik met weijnig moeijte als het vereijst word
zou kunnen opgeeven vervolgens in ’t naar huijs wandelen zijn er over dit stuk nog eenige
woordewisseling geweest, waar op den burger C. Puijs, nog heeft gesegt, als ik de waarheijd moet
seggen, zoo heeft Fouche gelijk dat hij het voor de municipaliteijt opneemt schoon ik mij hier niet
verder meede inlaat, vervolgens die zelven avond vergaadering zijnde, van de weldenkende burgers
vond ik mij verpligt voor het concept plan van wetten voor deselve vergadering wierd voorgedraagen ik
tot mijn smert voor deselve vergadering provisioneel moest bedanken want zij niet gaarne met
schelmen in een vergadering wil cessie hebben, en ik door hem voorneemende burger zelfs tot een
schelm ben uit gemaakt zou het mij leed doen, dat braave burgers, met mij zoo lang het niet
beweesen is, met een schelm, zoude verkeeren, dit stuk is eenige van de leeden van de municipaliteijt
bekent welke op deese vergaadering present waaren, al verder meede burgers moet ik U lieden ter
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tafel brengen, dat ik die zelven avond, datum hier booven gemeld na mijn avond eeten hier aan mijn
inwooning gebruikt te hebben, ik op de stoep van dit huijs ben gaan staan, om de streek van neegen
en een half uur, en met mijn buurman Baarend Klop ben aan de praat geraakt, waar op ik aller
onverwagts ben aangerand, en dat wel van agteren door den voornoemde burger van Duuren,
zeggende donders kind, komd nu aan mijn huijs, want gij zijt de oorsaak van de rusie, die er bij is
onder het meede gaan, naar zijn huijs heb ik, hem twee maal gevraagt wat is er dan te doen, vermits
ik gantsch ignorant was, wat daar ten zijnen huijsen gaande was,, toen ik bij hem in de gang kwam,
vond ik den burger Cornelis Elzelingen in zijn borstrok in groote vermoedheijd staan, en wiert door C.
Puijs en van Duuren zijn zuster en de meijd vast gehouden, waar op de voornoemde Jan van Duuren
tegen C. van Elzelingen zeijde, en mij bij den arm vattende, daar is nu den blixem slaat hem nu op zijn
donder, waar op C. van Elzelingen zeijde, waarom zou ik dat doen, want Fouche is onschuldig van dit
geval, ik nog niet weetende dat er te doen was, vroeg andermaal naar de reeden, maar kreeg geen
berigt hier op, ik ben vervolgens naar binne in de kamer gegaan, en heb al needer, het zelve aan de
vrouw van de voornoemde van Duuren gevraagt wat er te doen was, die mij antwoorden, vraagt gij
nog wat het is daar gij zelfs de oorsaak van zijt scheer je uit mijn huijs soo duivel, ik haar zeggende ik,
weet niet dat ik mij U huijs onwaardig heb gemaakt, ook heb ik nooijt iets van U gestoolen, maar zag
mij tog wat hier ten doen is, daar kreeg ik ten antwoord, het is U schuld dat Jonas van, van Elzelingen
slaag heeft gekreegen maar hier over mijn onschult en onweetenheijd te kunnen gegeeven te hebben,
’t geen maar in ’t geheel in geen bedenking kwam ben ik stil naar mijn huijs gegaan, en het hier van
niets verder die avond gehoord, maar des andere daags smorgens wierd ik door IJda Hansen zuster
van de huijsvrouw van den burger Jonas geinformeert dat haar broeder Jonas door van Elzelingen
was geslaagen en dat, dit niemand zijn schult was, als de mijne, want dat ik van Elzelingen teegen
Jonas had opgezet, en dewijl, ik zoo onschuldig van dit geval een gelijk C. van Elzelingen zelfs
getuijgt nooijt hem tegen Jonas te hebben opgezet, heb ik die zelven morgen hier in de regtkamer,
aan de burger Jonas gevraagt, wat of er tog te doen was geweest hij mij zeiden geepraat voor mij te
hebben want het mijn schult was, en ik er toen gezegt heb dat hij, dit moet bewijsen, en ik er alles aan
waagen zal, over een zaak daar ik onschuldig meede beschuldigt ben, vervolgens meede burgers die
zelven avond voor bij het huijs van de voornoemde Jonas koomende daar zij alle op de stoep
stonden, wierd ik door den burger J. van Duuren, staande gehouden, met te zeggen, onder heb je
weer bij slijmerige Jantja Gallas geweest, ik hem antwoordende dit raak U niet daar is nu Gallas zelfs
vervolgens begon Jonas en zijn vrouw en zuster en J. van Duuren zoodanig uit te vaaren, dat tegen
alle redelijkheijd streijt ik ziende den schout aan zijn deur daar zijnde ben daar na toegegaan om van
deese valsche beschuldiging ontslagen te zijn.
Zie daar waarde meede burgers een egt verslag van het voorgevallene met den burger J. v. Duuren
en Jacob Jonas met mij ondergetekende, ik twijfel geenzints of mij braave meede lieden, zullen alles
in ’t werk stellen om haar en mijn ontnoomen eer, door J. van Duuren geschonden een behoorlijke
satiofactie te doen erlangen en te zorgen dat ik veijlig over des heeren straaten kan passeeren, want
dit onverhoed nog lang uijstel mogt lijden zal ik mij verpligt vinden des avonds gewapent op straat te
moeten begeeven, getuijgende al dit bovenstaande de egte en gezonde waarheijd te zijn, en
behoorende als het gevergt word met solemneele bede te bevestigen.
Ik blijve U meede burgers ( onderstond en was getekend ) A. J. Fouache ( ter sijde stond )
e
e
Hellevoetsluijs den 23 Meij 1796, ‘t 2 jaar der Bataafsche vrijheijd.
Waarop gedelibereert, en den injuriien in de memorie voorkomende ad animun gerevoceert sijnde is
goedgevonden den burger Fouche, te versoeken getuijgenisse van die burgers te winnen, welke in
sijne memorie voorkoomen, om dan hier op bij nadere en completer vergaadering te resolveeren, als
den aard deezer saak vereijsschen sal.
Vergadering gehouden op den ses en twintigsten Meij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijt,
present alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, Bruch, en Fouche.
Den schout heeft ter vergadering kennisse gegeeven dat de oproeping der ingesetenen bepaald bij de
voorige resolutie, niet hadde geefficitueert, om redenen van nog geene genoegsaame elucidatien
maar vermeende die als nu binnen weijnig daagen te sullen ontvangen daarom proponeerde, om op
aanstaande Woensdag, een begin te maaken, ’t welke ook alsoo is geconcludeert.
Nog heeft den schout kennisse gegeven dat den commandant deezer Fortresse aan hem schriftelijk
hadde ter hand gestelt een plan voor een algemeen feest sijnde van deesen volgende inhoud.
Het gouvernement willende aan de republikeinsche krijgbenden luijksterijke betuijgenis geeven, der
verpligte dankbaarheijd weegens de meenig vuldige overwinningen, dewelke soo dikwijls, en niet lang
geleden in de Steliaansche velden, door de dappere pogingen der vrijheijds helden bekroont sijn
geworden heeft gedaereteert dat men een feest te hunner eer sal vieren, onder de naam van.
Victoirie feestdagh.
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Den 10e prairiel ( 29e Meij ) zullen alle de troupes van alle leegers cantonnementen en guarnisoenen
der noordelijk armen, het geweer vatten, en zig begeeven met hunne vaandels, met lauwer kransen
verciert bij den vrijheijdsboom, dewelke met drie couleurig lind, fropheem en eijke takken verciert sal
worden, en aan dewelke een daar toe geschikt tafereel sal hangen, tot aandenken der gewigtigste
overwinning door de armen van staliers, behaalt, als meede die geene dien den noordelijke armen
zoo regtmatig vermaand hebben. Waarop men deeze woorden sal leesen.
Veldslaagen van Montenotte, Milessimo, Modore, Cere, en den inval van Piemont.
Den deeze.
Veldslaagen Gemappe, Mondschoot, Contraij, Fournaij, overwinning van Belgien, de overtogt der
rivieren, en de inkomst in de Bataafsche republiek.
De vernietiging van het stadhouderschap !en de vernietinging van de Fransche en Bataafsche
republieken.
En eijndelijk daar onder zullen deese reegels opgetekend werden.
Met dank baar vaderland schep ´t vermaak om de krijsdaaden der armen te vereeren.
De armen herhaalen op deesen dag onbepaald de getrouwheijd aan de constitutie, onderwerping aan
de wetten, brandende liefde voor het vaaderland, ongeduldig dwingelanden, tot een roemrijke vreede
voor, Vrankrijk te dwingen.
De optelling der voordeelen, deezer armen dewelke eene der eerste van alles de overwinninge aan de
drie couleurige vaandels scheen te strengelen, de uitdrukking der gevoelen die haar der armie van
Stalien, zullen aan deese feeft alle pragt en waardigheijd bij setten die haar zal moeten kenmerken.
De Fransche en Bataafsche geconstitueereden uitvoerende magten worden versogt om deese
plegtigheijd bij te woonen, en zij zullen het groot belang er aanhegten, die zij aan de vrijheijds
vrienden moeten inboesemen van welke natie sij ook sijn moge.
De troupes, de regeering, en het volk vergaadert sijnde, zal den generaal of commandeerende officier
een reedevoering over eenkomstig met de omstandigheeden uitspreeken, en dezelve sal met
vaderlandse gesangen gevold worden.
Daarna sullen de troupen rond om de vrijheijds boom marcheeren, danssen, en nspeelen na het
plaatselijke ingerigt zullen deese feestdag voor het overige verfraaijen.
Voor copie conform aan ´t register.
Door den adjudant generaal den adjuinit aan den adjudanten generaal ( was getekebnd ) Martelet.
Voor copie conform.
De adjuinit aan de adjudanten generaals ( was getekend ) Massabau.
Voor copie conform.
Acte de camp ( was getekend ) Dirsson.
Dat hij schout voort sich aanmerking dat deese vergaadering het voorenstaande versoek,
apparentelijk niet soude wijsen van de hand, en de kortheijd des tijds binnen welke het plaats grijpen
moet, dan ook aanstonds met de burgers Rolandus, van Putten, en de Klerk gechargeerde met het
werk van de vrijheijd boom, hadden werksaam geweest, en ondekkende dat onder het guarnisoen een
schilder sig bevond met denzelven in onderhandeling sijn gekomen, om op twee borden van
grauwbordpapier het noodige te schilderen, en te plaatsen, en dat sij bij die gelegenheijd met gemelde
schilder gesprooken hebben, om inplaats van de woorden vrijheijd, gelijkheijd, broederschap het selve
door hem in figuure te laaten beschilderen. En dat sij hen daar over nader gehoord hadden, sij onder
approbatie deezer vergaadering geaccordeert waaren voor het een en ander ( behalven ses ellen lind
tot het eerste stuk benoodigt voor een somme van ses en twintig guldens sullende hij daar voor de nu
onder handen sijnde kooker welke om de vrijheijds boom staan moet, dan alsoo figuurlijk
beschilderen. En op het vierde vak, de alliartieplaats is daarop gedelibereert, en goed gevonden ten
eerste dat het voorenstaande versoek sal werden voldaan, ten twaalfde dat daar toe, deeze
vergaadering op aanstaande Sondag sig ten vier uuren des na de middags in de regtkamer sal
susteeren om van daar met de weldenkende burgers na de wal te gaan waar het guarnisoen, in de
wapenen sijn sal, en ten derden dat het verrigte van de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus, van
Putten en de Klerk met danksegging voor gedaane moeijtens werde geapprobeert, en zij
gequalificeert, wat hier in nog verder te doen is, uit te voeren, soo als sij vermeenen sullen te
bekooren.
Den schout brengt wijders in omvraag hoedanig men den stemgeregtigde burgers sal doen oproepen
bij publicatie of nominatie volgens de lijst des tekening welk laaste algemeen goedgekeurt sijnde, is
sulks geincludeert, en den boode gelast, dezelve jeegens Zondag voornoemd te versoeken jegens
vier uuren in het regthuis ten eijnde als boven vermeld !.
Ter vergaadering is ingelevert twee rekeningen, van de voerlieden Elard en Reegell weegens het
halen van bier voor het guarnisoen door de officieren hem gegeven bij gelegentheijd van het planten
der vrijheijds boom, en nog een rekening van een wagenvragt, welke ter dier tijd de musikanten van
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den Briel heeft herwaarts gebargt, waar op na deliberatie is goedgevonden de twee eerstgemelde
wederom terug te geeven, als niet door deese vergaadering geordonneert, egter de laast gemelde te
doen betaalen uit consideratie, hoe seer dezelve andersints aan het selve defeckt van de voorgaande
laberende was.
Den schout brengt in deliberatie een gedaan versoek van Doenardus van den Bruch, welke was
hebbende een acte als herbergier, en nu geerne op die acte als flessiaan wederom op nieuw soude
werden geadmitteert. Waarop is goedgevonden en verstaan uit hoofde dat behalven sijne in die tijd
bekoome permissie sig was bepaalende in het huis daar hij toen was inwoonende hij nu in soo lange
jaaren dezelve hadde laaten verloopen, en bovendien een herbergier niet op die acte als flessiaan
fungeeren kan het versoek soo als het selve leggende is te wijsen van de hand, hem niet te min
onverlet laatende sig naader aan deeze vergaadering te addresseeren opnieuw versoek te doen, als
hij soude noodig oordeelen.
Is geleesen eem missive van commissarissen te Rotterdam, uit het committe tot den saaken van de
marine renderende in den Hage, geschreeven in Rotterdam den drie en twintigsten deeser in
substantie houdende klagten over de ingesetenen welke niet ontsien sig het opkoopen van
scheepsplunjes op te houden, tot nadeel van den lande en de vlootelingen, versoekende daar,
jeegens voorsiening, waarover gedelibereert sijnde is goed gevonden soo danige opkooping bij
publicatie op poene van nulliteijt, en gemaliteert naar exigentie te verbieden en den boode die
aanstaande Zondag te laaten publiceeren, en affigeeren als na behooren, sijnde dezelve publicatie
luidende als ’t volgt;
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellvoetsluijs, door commissarissen te Rotterdam uit het
committe tot de saaken van de marine residerende in den Hage, bij missive klagten bekome
hebbende dat zich alhier ter plaatse onderschijeijden lieden bevinden welke sig ophouden met het
opkopen van scheepsplunjes, hembden en wat dies meer is, van de mattroosen, en soldaaten van
slands schepen van oorlog alhier ter rheede leggende, welke kwaader praktijken seer waaren
strekkende ten nadeelen van den lande en van de vlotelingen, versoekende daar jeegens
voorsiningen ! Soo is het dat de municipaliteijt voornoemd daar jeegens willende voorsien bij deese
aan alle en de een igelijk interdiceert, en verbied het opkoopen der plunjes hembden etc; van s’lands
scheepvolk, op poene dat die geene welke deeze ter contrarie handelen sullen, op de eerste klagte de
alsoo opgekogte scheepsplunjes, sullen moeten restitueeren, sonder eenige te rug gaave van het
daar voor betaalde te moogen vorderen, en sulks te meer maalen doende bovendien soodanig werde
gemuliteert als bevonden sal werden tot voorkoming van nadeelen aan den lande en slands
vlotelingen in gode justitie te behooren.
Aldus gedaan en gearresteert bij de municipaliteijt voornoemd, op den 26e Meij 1796 het tweede jaar
der Bataaksche vrijheijd, en sal deeze op aanstaande Zondag door den boode deeze plaatse, van den
ban werden gepubliceert en voorts geaffigeert ter gewoone plaatsse ( onerstond ) In kennisse van mij
( en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Laastelijk is ter vegadering binnen gestaan den burger Kraaijenstein, produceerende rekening ter
sijner huis van verteering der musikanten die bij het planten der vrijheijds boom geweest sijn groot f.
19-12-0, vragende of sulks bij deeze vergadering moet worden betaald. Waarop is goedgevonden den
burger Kraaijenstein te antwoorden, dat deese vergadering hier in niet konde treeden maar hem te
moeten renvoijeeren, aan die welk soodanige verteering voor die musikanten hadden geordonneert.
Vergadering gehouden op den neegen en twintigsten meij 1796 het tweede jaar der Bataafsche
vrijheijd, present alle de leeden der municipaliteijt except den burger Bruch.
De leeden in gevolge de resolutie van den ses en twintigsten deezer vergaadering, en eeniger
weldenkende burgers sig meede gesisteert heebende sijn en corps voor afgegaan door vier
ordonnance sergeant, en denselver boode, vertrokken na de wal egter de casernen, waar het geheele
guarnisoen in de waapenen was, en sijn van daar, tot voor de vrijheijds boom gemarcheert, aan de
welke bevoorens de twee gemaakte paublaus op hangen waaren, vervolgens is door de Hollansche,
en Fransche commandanten aan hunne onder hebbende manschappen, aanspraken gedaan, het
canon van de wallen gelost rond de vrijheijds boom gemarcheert en de municipaliteijt met de
weldenkenden burger daar, na wederom met deselve plaatse in het regthuis geretourneert.
Vergadering gehouden op den een en dertigsten meij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt, absent de burger Wessels, Bruch, en Fouache.
Is ter voorschreeve dage een begin gemaakt met het viseeren der quitantien weegens de geforceerde
geld negotiatie, en het afneemen der eeden, voor die welke sulks verkoosen hebben, en sal nu
vervolgens daar meede werden gecontinueert op de best convenable daagen, sonder daar meerde in
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deeze resolutien van te doen consteeren tot na den afloop van die geene welke gaav het declaratoir
hunner derde termijn getekend hebben, werdende voorts wel expresselijk, ten deese gerefereert, tot
het register, hier van gehouden !.
Den schout communiceert een missive van het provintiaal bestuur van den ses en twintigsten Meij
laastleeden sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie heeden bij hem gearresteert,
betreklijk het creceren van twaalf millionen guldens recipissen.
Vergadering gehouden op den vierden Juli 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present alle
den leeden van de municipaliteijt absent de burger Bruch.
Na den afloop der op heeden gehouden regtdag heeft den schout in naam der commissie gechargeert
met het consieeren van een reglement voor de politie binnen deeze plaatse, als meede een regerings
reglement, voor gedraagen, dat hoe seer sij hunne werksaamheeden, met alle mogelijke spoed
voortsetten, sij egter door een saamenloop van besigheeden tot heden buiten staat waaren, om dit
stuk ’t welk seer uit gebreid inleveren, en dat het selve dus niet voor den vijftienden deezer geheel kan
sijn getermineert, dat als op laast gemelde dag, de regering soude veranderen, dit stuk ’t welke
bereijds soo verre gevordert was geheel soude vervallen, behalven dat het insien van commissie seer
noodsakelijk was, dat er alvoorens een regeering reglement was gearresteert eer men overging eene
nieuwe regeering te benoemen. En daarom in consideratie gaave, of deese vergadering onder
approbatie der stem geregtigdens, niet konde goedvinden, hunne werksaamheeden te continueeren,
tot op den eersten Augustus aanstaande, als wanneer sij gecommitteerdens vertrouwen dat het een
en ander finaal kan weesen geapproneert, en dat hier van als dan behoorlijke publicatie geschieden.
Waar op gedelibereert sijnde, is na eenige consideratie des leeden, goedgevonden en verstaan, de
gedaane propositie te amplecteeren, en mitsdien de werksaamheeden, sonder beswaar van
stemgeregtigdens te continueeren, tot op den eersten augustus aanstaande, en dat hier van, op
morgen, publicatie sal werden gedaan, een copie daarvan ter lecture, voor de stemgeregtigde, ten
huise van den burger Kraijenstein sal gegeeven worden.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs aan de weldenkende burgers heijl en
broederschap !. Daar wij van ’t oogenblik van onse aanstelling aff steeds hebben werksaam gerwwest,
om alle wat in ons vermoogen was daar te stellen, dat tot goede order en tot gevestigt op de regten
van den mensch en burger dienstig zijn, hebben wij geduurende den loop onser regeering maar al te
dikwijls bespeurt, dat de regel, en waar na regenten en waar na ider ingezeten zig gedraagen konde
geheel en al binnen deese plaatse ontbrak, te meermaalen is dit point een onderwep onser
deliberatien geworden, en daar wij het gebrekkige steeds moesten erkennen hebben wij geresolveert (
na daar toe alvoorens consideratien en advis te hebben gewonnen ) eene commissie uit ons midden
te benoemen, welke zig volleedig zoude houden met het consipriesen van een generaal reglement
voor deese plaatse en daar bij ook zoude opgeeven de articulen tot een regeerings reglement binnen
deese evengemelde plaatse noodig zijnde, ten eijnde nadat zoodanig reglement bij ons geexamineerd
en des noods gerecideert zijnde, zulks ter kennisse van de stem geregtigde burgers te brengen, om
daarop hunne consideratien in te winnen, en daar na het zelve te arresteeren, dat die voorschreeve
commissie wel in deese werksaam is dan op heeden aan ons heeft voorgedraagen, dat zij door een
samenloop van besigheeden voor als nog niet instaat is, dit uitgebreijde stuk ter onser tafel in te
leveren, veel min dat het zelve voor den vijftienden, deezer maand Junij aan staande bij de stem
geregtigde zoude kunnen geexamineerd hun op gehoort, of bij ons konde weesen gearresteert daar
om in consideratie gaaven, of daar deese municipaliteijt op den voornoemde vijftiende Junij hadde
gedefungeert, en gevolglijk dat plan, ’t welk nu zoo verre gevordeert was anders geheellijk zoude
vervallen, wij niet zoude kunnen goed vinden onder approbatie der stem geregtigde onse
werksaamheeden voor eenige tijd nog te continueeren ten eijnde dit begonnen werk geheel te kunnen
werden volbragt. Ingevolge van welk voorstel ’t welk bij ons, om derselve nuttigheid is is geaggeleert,
zoo adverteren wij bij deese, dat wij onse werksaamheeden en functien zoude continueeren tot op
den eersten Augustus eerstkomende binnen welke tijd, wij vermeenen het voorschreeve werk zal
kunnen instant gebragt zijn egter niet anders dan met approbatie der stem geregtigde burgers, welke
wij bij deese versoeken indien zij mogte vermeenen met bovenstaande schikking, te zijn beswaart
hunne wettige beswaaren aan ons die tans daagelijks in het regthuis veceeren op te geven om daar
na zoodanig anders te besluijten als noodig weezen zal egter zoo er voor den twaalfden deezer
maand geen wettige beswaaren aan ons zijn opgegeeven, zullen wij het daar voorhouden, dat in
deese door de stem geregtigde is geacqucesceert.
Aldus gedaan en geresolveert voornoemt op den 4e Junij 1796 het tweede jaar der betaafsche
e
vrijheijd, en zal deese door den boode op morgen den 5 dito van den ban werden gepubilceert en
voorts geaffigeert ter gewoone plaatse, mitsgaaders copie deezer ten huijse van den burger
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Kraijensteijn ter lecture voor alle stem geregtigde afgeeven worde ( onderstond I In kennisse van mij (
en was getekend ) P.A. Steenwijk Gallas secretaris.
En hebben sig alle leeden na gedaane omvraag met de voorenstaande extensie, sig geconformeert.
Van weegens Doenardus van der Beek, andermaal. En opnieuw versoek gedaan sijnde om acte als
flessiaan, of kleijne branderwijn verkooper, binnen dese plaats, is het zelve, onder de gewoone
restrictien, en betaalinge geaccordeert geworden.
En is op herhaalde en vriendelijk versoeken van den commandant Zeebis om betaalinge van de
vragtloonen voor het haalen van het bier aan de voerlieden Eland, Reegel, en Hoogwerf geresolveert
het selve egter sonder eenige consiquentie accordeeren, en mitsdien die rekeningen te voldoen, en
betaalen.
De setting van ’t brood is.
Het brood gebakken van best tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 7 stuivers.
Het rogge brood weegende vier ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers 12 penn:
Een halve stuijvers witte brood of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 4 looden
Actum Brielle den 6e Junij 1796 ( getekend ) C. F. Herselman alhier geaffigeert op dato utz:
Vergadering gehouden op den seventienden Junij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden den municipaliteijt, absent de burgers Wessels, en van Putten.
Voor dien geene de minste beswaaren door de stem geregtigde burgers op de gedaane publicatie
deezer vergaadering van den vierden laastleeden breeder in de resolutie van dien datum vermeld is
ingekomen, soo werd de municipaliteijt gehouden voor gecontinueert tot den eersten Augustus
aanstaande.
Den schout communiceert in naam van de commissie gechargeert tot consipieering van een
regeerings reglement, en een voor de goeden politie en justitie binnen deeze plaatsen nu soo verre
gevordert te sijn dat het selve aan de leeden deezer vergadering kan rond gesonden werden
proponeerende sij dien volgende, het consept daar na, te arresteeren op Donderdag den dertigsten
deeser, en op Sondag den derden Julij publicatie te doen, dat het selve van dien dag ter visie liggen
sal, tot op Sondag den seventienden daar aan volgende, voor alle stem geregtigde burgers, en dat
des Maandags daar aan volgende de municipaliteijt des na de middags ten ses uuren soude
vaceeren, om de remarques van stem geregtigde schriftelijk, over te neemen, om daar op het vereijste
requard te slaan, de voorschreeve consepter te concludeeren en dezelve op Sondag den een en
dertigsten Julij te publiceeren, en affigeeren ter gewoone plaatze, op welke voordragt gedelibereert
sijnde is goedgevonden de commissie voor alle gedaane moeijtens te bedanken.
En conform het voorgedragene te resolveeren, soo als geresolveert werd bij deese, en is
dienvolgende geconsupieerde aan de leeden rond gesonden.
Den schout communiceert wijders van op den tweeden deezer, met concurrentie van eenige leeden,
en uithoofde van een conferentie, met den burger Verhell, als lid van het provintiaal bestuur te hebben
afgesonden de missive hier na geinserreert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t committe van algenmeen bontgenoodschap te lande resideerende in den Hage.
Burgers.
Van tijd tot tijd bij gelegentheeden van changementen de quarnisoenen uit deese Fortresse op
requsitie der commandanten, zijn wij in de noodsakelijkheijd gebragt geworden, om de noodige
schuijten en waagens te moeten leveren tot transport der bagagien speciaal nu onlangs vier schuijten
voor de goederen van ’t eerste battaillon van Saxen Gotha, en nu binnen weijnige daagen voor het
derde battoillon der levende halve brigade vijff schuijten na Thiel, en tien waagens na de stad Brielle,
Ul: zullen gelieven te considereren dat het ten alle uiterste hard is, dat een enkelde dorps cassa, zoo
als de onse, die bevoorens met schulden was belaaden, en door de gedaan requisitien tans geheel
geruineert is, nog boven dien zig zoude moeten beswaaren met leverantie van schuijten en waagens
voor de uittrekkende quarnisoenen daar ’t zeeker is, dat zulks ten dienste van de republicq geschied,
en dus geenzints het beswaar voor een enkele plaats weesen of worden kan, wij zijn daar om te rade
geworden, ons aan Ul: te addresseeren met ernstig versoek, dat Ul: ons ten spoedigste gelieve te
reschriberen of Ul: zoodanige uitschotten bereijds gedaan ofte nog te doen, restitueert en de wijse op
welke wij zulks gerembourseert krijgen kunnen want daar wij geen penningen meer in voorraad
hebben, kunnen wij nog schipper nog voerman meerder betaalen, en zijn dus buijten staat om daar in
ook verder zonder daadelijke voorzieninge te antereren, want daar gemelde lieden bereijds zoo veel
te goede hebben van onderscheijdene diensten, zoo kunnen wij deselve niet langer noodsaaken
zonder betaaling te vaaren of te rijden, ja het ongenoegen is alhier deswegens zoo vergekoomen, dat
wij ond tans persoonlijk resigueeren, waarom wij ook beslooten hebben indien onverhoopt geene
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betaalinge spoedig op komt, ons zelve niet meerder in te laaten, met zoortgelijke besorgingen, maar
zulks geheel en al overlaaten aan die het benoodigt hebbe mogte. Wij bidden Ul: ten ernstigste ons
met eene spoedige en gunstige reschribtie te vereren terwijl wij inmiddels na toewensing van heijl en
aanbieding van broederschap ons met alle agting noeme Ul: meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekent ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 2 Junij 1796 A 2: L:B.
Waar op den schout voor de genome moeijtens bedankt sijnde, is goedgevonden het verrigte te
approbeeren, en de extensie der missive aan te neemen voor notificatie.
Ter vergaadering geciteert en gecompareert sijnde den burger Jan van Duuren, is denzelve
onderhouden voor de beschadigingen aan de municipaliteijt gedaan vervat in de memorie door den
burger Fouache, op den drie en twintigsten Meij laastleeden ter deezer tafel overgelevert en breeder
in de resolutie van dien dag geinsereert, dan den burger Jan van Duuren heeft aanhoudend blijven
ontkennen de geheele municipaliteijt, beleedigt te hebben, maar personeel jegens den burger
Fouache, waarom denzelven is versogt buiten te staan, en is als toen den burger Fouache afgevraagt
daar hij de ontkentenis van den burger Jan van Duuren hadde gehoort, in hoe verre hij was
gevanceert met het inwinnen van de getuigenissen, soo als ter bovengemelde tijd, aan hun was
gerepliceert daar omtrent werksaam te sijn geweest, maar de getuijgen huiverig waaren in ’t geeven
van attestatie, dat Jacob Gorseman hem selvs ook gesegt had, te sullen getuigen, met bij voeging, dat
het hen speed het geen dat voor gevallen was, den schout hier op hebbende geantwoord, dat niet
voldoende was, aan het geen bij bovengemelde resolutie hen was opgedraagen heeft versogt de vrije
deliberatie, over dit point aan deeze vergaadering over te laaten, ’t geen door den burger Fouache is
aangenomen, waar op over dit stuk, serieuselijk en rijpelijk is gedelibereerd, en na het selve
goedgevonden aan den burger Jan van Duuren voor te slaan, om af te geeven een declaratoir met
betuiging van niets hoegenaamt ten lasten van de massa der municipaliteijt deezer plaazr, te hebben,
of te weeten.
En aan den burger Fouache, te proponeeren, meede een declaratoir te passeeren, houdende dat
sijne gewaagde aantijgingen bij meer gemelde memorie in drift en haastigheijt ter reeden was gestelt,
dat in dien gevalle deese vergadering daar meede schoon alleen om gevoegs wille, en om verdere
onaangenaam heeden tusschen die burgers voor te koomen, soude genoegen neemen, dog bij
ontsteltenis, soodanige acten bleeven reserveren, als sij tot maintien en reparatie hunner geschonde
eer noodig soude oordeelen, en dat eijndelijk aan den burger Fouache als lid deezer vergadering daar
na in consideratie sal werden gegeven, door dien de municipaliteijt der eersten Augustus aanstaande
hadt gedefungeert, en na mogelijk maar vier a vijf maalen meerder vergaderen soude, ter voorkoming
van verdere discreperens dezelve, niet meerder bij te woonen. En zijn daar op de gemelde burgers
wederom binnen gestaan, en hun het geresolveerde in substantie voorgehouden, waar op den burger
van Duuren, versogt heeft sig daar op naader te moogen bedenken ’t geen aan is geaccordeert mits
binnen twee a drie dagen sig explicerende. En heeft den burger Fouache aangenome om ter
bevordering van de broederschap, het gevraagde declaratoir te passeeren, waar op den burger Jan
van Duuren vertrokken sijnde, is het laaste lid deeze genome resolutie aan den burger Fouache
gecommitteert welke aangenome heeft sig hier op te sullen bedenken.
Den schout communiceert eene missive van het provintiaal committe van den sesden deeze met het
gewoone getal exemplaaren van de op authorisatie van het provintiaal bestuur bij hun gearresteerde
publicatie betrekkelijk de koornwijn stokerijen, mirsgaders den uitvoer van gemoute graanen.
Wijders een extract uit de resolutie van het committe tot de algemeene saaken van het
bondgenootschap te sende van den negenden deezer, in antwoord op de missive deezer
municipaliteijt van den tweeden deezer in substantie dat deeze municipaliteijt ter bekoming van
soodanige voldoening hunner regtmatige pretentien aan het committe sullen doen toekomen
behoorlijke rekeningen der verschuldigde wagen, en scheepen vragten gemurieerd met attestatien,
dat de bagagie der troupes ter besten der plaats zijn getransporteerd, en afgelevert, om vervolgens
daar op de noodige ordonnantien geslaagen te werden, welke gelegt sullen moeten werden tot
bekooming van betaaling ter comptoire generaall etc: waar op gedelibereert sijnde is goedgevonden,
dat ten spoedigste hier aan sal werder voldaan, en is den secretaris versogt de lijst desweegens te
formeeren, en met de bewijsen daartoe dienende, aan het committe der missive over te senden.
Nog is geleesen een missive van het committe van administratie van de Fransche troupes aan den
veertiende deeser houdende versoek, om te continueeren de Fransche sieken te transporteeren \na
den Brielle, en ter aanmoediging sendende een promesse groot f 534-1-0 weegens het desweegens
verdiende. Is daar op goedgevonden, die somma bij eerste gelentheijd te doen ontvangen, en de
schippers en voerlieden tot de continuatie te exhorteren, werdende deese aangaande wijders tot de
generaale lijsten hier van gehouden gerefereert.
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Voorts eene missive van het provintiaal committe van den sesden deezer afsendende het gewone
e
getal exemplaaren van de publicatien den 31 Meij en den derden deezer maand, door de nationaale
vergaadering gearresteerd, de eerste betrekkelijk de uit noodiging dat alle uit geweeken zich aan de
voorschreve vergadering binnen den tijd van ses weeken addresseeren, en de andere advertentie van
het besluijt der Fransche republiek weegens de uitwisseling van assignaaten teegen mandaaten, of
promessen van mandaten in voegen als in dezelve is vervat.
Bij laastgemelde missive was ingeslooten een aanschrijving van het welgemelde committe van den
tweede deezer, in substant het gemelde committe van den tweede deeser, in substantie houdende dat
van den Fransche officieren, binnen deeze provintie quarnisoen houdende geene onbehoorlijk prijs
voor logies gelden worde afgevordert, als meede alle inschikkelijkheijde te gebruiken, en het besorgen
van paarden, en deswegens hier meerder afgevordert werd, dan de ingesetenen gewoon sijn te
betaalen. En die tot voorkoming van dispacten voor het afmeijden te lasten voldoen !.
Een missive van het provintiaal bestuur van den elvden deezer sendende het gewoone getal
exemplaaren, van de publicatie, dien dag gearresteert over de nalatenheijd der amptenaaren, in het
afhaalen hunner commissien instructien.
Verder een missive van de municipaliteijt van den Briel van den veertienden deezer houdende dat het
districkt van Maas en Haaringvliet gelast is ( even als alle andere districkten ) om daadelijk dertig
stuks goede en tot den welsdienst geschikte paarden in de hoofd stad bij een te brengen ten eijnde
binnen kort, door een commissie uit het bondgenoodschap te werden goedgekeurt, gemerkt en tegen
betaaling van f. 175-0-0 per stuk tot den veld en artillerij dienste te kunnen werde geemploijeerd, om
welk redenen de municipaliteijt voornoemd, versoekt informatie te neemen, of vrijwillig dezelve of
eenig van dien in dit departement te bekoomen sijn, ten eijnde daar van te doen berigten op saterdag
den agtienden Junij aanstaande, door een gecommitteerde als dan herwaarts te senden, om
vervolgens ook over die paarden, welke aan ’t genoemde getal bij vrijwillige levering ontbreken mogte
de noodige middelen te beraamen om deselve bij requisitie uit het districkt bij een te brengen, waar
over gedelibereert sijnde, is goedgevonden ten bovengemelde eijnde te comiitte soo als geschied bij
deeze den schout, Steenwijk Gallas, met qulificatie in de districkt vergaadering de onmogelijkheijt te
communiceeren dat eenige vrijwillige paarden uit ons departement kunnen geleverd werden. En
wijders hier omtrent meerder te doen, dat noodig sij en vereijst werden sal.
Laastelijk heeft den secretaris berigt dat hij de missive van het departement militair van het provintiaal
committe van Holland van den 30e Meij op den eerste Junij laastleeden, bij gelegenheijd van het
viseeren der quitantien der geforceerde geld negofiatie, an deeze vergaadering gecommuniceerd,
hadde beantwoord, met opgaave der naamen en geboorte plaatsen, van de kinderen van de
weduwe van den sergeant Linz: ten adstructie van de missive deser vergaadering geschreeven aan
het provintiaal committe, en breeder in de resolutie van de agt en twintigsten April deeses jaars
geinsetreert sijnde de naamen en geboorte plaatsen die kinderen als ’t volgt, Marta Philippina., oud 16
jaar gebore te Steenbergen. Arend, oud 12 jaar, geboorte ter Wernerhuijse. Joseph, oud 11 jaaren
geboorte Bergen op Zoom. Maria , oud 9 jaare geboorte Bergen op Zoom. Johannes Godfried, oud 4
jaare geboorte Willemstad en Christiaan Ferdenant Linz, oud 2 jaare gebooren te Geertruidenberg.
En is den secretaris voor de gegeven communicatie bedankt, en het selve voorts aangenome voor
notificatie
Vergadering gehouden op den neegentienden Junij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt except de burger Bruch, en Fouache.
Den schout heeft ter vergaadering mondeling rapport gedaan van de gehouden districkst vergadering
op gisteren in den Brielle, alwaar gekomen waaren gecommitteerde, uit alle de grond vergaderingen
deese districkt, van Maas en Haaringvliet, en heeft als toen de secretaris van Lidt, voorgelesen een
missive van dato den sevenden deezer dag welke eerst den elvden daaraan volgende ontvangen was
aan de hoofdplaats geschreven, sal staatueel inhoudende buiten het geene breijds in de circulaire aan
alle municipaliteijten is gemeld, dat elf paarden direct gelevert werden in de hoofdplaats, en de
overige negentien, tien daagen na de naadere aanschrijvinge, dat voor ider paart van weegens de
generaliteijt, een promesse sal afgegeven werden van f. 115-0-0 en gemaks halve sal betaalbaar
wesen op alle comploire van slands gemeene middelen onder welk ider districkt en wel op den
eersten Augustus aanstaande, dat door na is opgenoomen hoeveel paarden daadelijk in gereedheijd
waaren, en is bevonden dat er maar ses gereed waaren, waaronder deese plaatse en de Streuijten
met een paard behoorde alsoo hij schout in de acassie geweest is denzelven voor de boven bepaalde
prijs te koopen dat vervolgens op propositie van de gecommitteerden van de stad, de vijf te kort
komende bij looting sijn ingetrokken. En dat laastelijk is geresolveert aan het committe kennisse te
geeven dat aanstaande Woensdag, de elf paarden in de hoofd plaats gelevert sullen werden met
denurtiatie nu nog goedgevonden sijnde met de naadere aanschrijving, deese vergadering,
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gescheijden is. Waarop gedelibereert, en den schout voor gedaane moeijte bedankt sijnde, is
goedgevonden het verrigte in deeze te approbeeren.
De burgers Steenwijk Gallas en Rolandus, hebben ter vergaadering gerapporteert, dat sij in den Hage
sijnde, met den president van het provintiaal bestuur hebben geconfereert over eene finaale bepaaling
van het doen der eed, door de inkomende militairen, alhier binnen deeze Fortresse door dien sulks nu
door het onlangs ingekomen battaillion van Weldek, wierd gedefficalteert, dat de preesident hun daar
op hadde geinformeert, dat het seer apparent was dat binnen kort bij den nationaal vergadering was
dat die welke bij publicatie van de provisioneele reprasentanten gearresteert was, soude vervallen,
maar dat het egter aan de municipaliteijt stond, om van de inkomende militairen af te vorderen een
verklaring dat sij de goede orders bewaaren sullen, en bij brand, oproer of iets dergelijks sullen
obedieeren de order welke door de plaatselijke regering sal gegeven werden.
Waar over gedelibereert sijnde, is goedgevonden de burger Steenwijk Gallas, en Rolandus te
bedanken voor de gedaane moeijtens, en dat wijders dezelve sullen versogt werden, soo als geschied
bij deese, om met den tegenwoordige commandant van het battaillion der derde halve brigade, dit
point aangaande te confereren, en desselvs intentie verstaan, tot het presteren van soodanige
plaatselijke belofte.
Verder rapporteeren de voorschreeve burgers dat sij bij voorschreeve geleegenheijd, met welgemelde
preesident gesprooken hebben, over een te doen addres aan het provintiaal bestuur, ten eijnde
restitutie te kunnen bekoomen, over betaalinge der waagen, en schuijten vragten voor de changeerde
troupes, en dat het sesultaat dier onderhandelingen geweest is, dat deese municipaliteijt een addres
soude maken aan het provintiaal bestuur, welke addres dan door dezelve soude werden geappuceerd
bij de nationaale vergaadering, op ’t welke gedelibereert sijnde is goedgevonden, uit hoofde van de
bekoomen aanschrijvinge ’t committe van ’t bondgenootschap breeder in de laast voorige resolutie
vermeld, aan te neemen voor notificatie.
Nog rapporteert dezelve burgers dat sij met den preesident, en het committe van de Fransche
requisitien geabeucheerd hebben, over de betaaling van het geene alhier op requisitie geleveert is
aan de Fransche troupes, en dat aan hun was geinformeert, dat er in April laastleeden een resolutie
was genomen om aan die plaatsen die geen agterstallige verpondingen hadden eener nog geheele, of
gedeeltelijke betaaling te doen, dat sij vervolgens na dat decreet ondersoek gedaan hebben, bij den
burger Verhell van weegens dit districkt, benoemt in het provintiaal bestuur, en dat sij daar
geclacideert sijn, dat sulks onmiddellijk bij het secretarie van Holland, moest geligt worden dan, dat
het selve decreet van weegens de stad van den Brielle reeds gelegt sijnde, aldaar copie van het selve
konde werden gevraagt, waar over sijnde gedelibereert is goedgevonden, na de burgers voor hunne
moeijte te sijn bedankt, copie van het voorschreeve decreet, te versoeken aan den preesident der
municipaliteijt van den Brielle te versoeken, of bij ontstentenis, die te ligten van het secretarie van
Holland, en ingekomen sijnde op den grond, wederom een addres aan ’t provintiaal bestuur te
maaken, op dat dog eenmaall, de betaaling voor de requisitien in koomen moge !
Den schout steld voor, om de commissie welke soo als hier vooren is bepaald met den commandant
sal confereren, te gelijk te verzoeken met denzelven te spreeken 1ste om meede in de casernen werd
gedaan, en waar over eenige tappers binnen deeze plaatze, bevoorens bij request aan deeze
e
vergadering sig beklaagt hadden. Ten 2 desselvs order te versoeken dat de schildwagten een goed
e
toe versigt op den vrijheijts boom houden, en ten 3 te vraagen om passen voor alle de leeden der
municipaliteijt om te moge wandelen over de wallen, welke pointen goedgekeurt sijnde, in de
voorschreeve commissie hier meede gechargeert.
Verder heeft den schout berigt, dat op eene generaale convocatie dr crediteuren in den boedel van
wijlen Jan Fredrick Engelfriet gehouden den vierden deezer deselve, de na ge laaten boedel, onder
hun hadde geadieert en tot redding derselver gecommitteert hem schout, benevens Jacob Proost, ;t
welke is aangenomen voor notificatie.
En communiceert den schout te hebben afgesonden de missive hier na geinsereert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
Den municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het committe van administratie der Fransche troupes in dienst der Bataafsche vrijheijd.
Burgers.
Wij zenden hier neevens de lijste van verdiende vragtloone van de veerlieden en voerlieden wederom
ten bedrage van f. 750-16-0 en versoeken als nu de prompte afbetaaling van deese, en de laast
voorige lijst, terwijl wij bij langer ontsentenis, in de nood sakelijkheijd gebragt worden om te moeten
declareren, geheel en al te zullen ophouden, egter om alle veranderingen voor te koomen hebben wij
de van en voerlieden nog gedisponeert om te continueeren tot op den twee en twintigsten deeser
maand Junij, egter wanneer als dan onverhoopt geen betaaling was ingekoomen sullen elke deselve
daadelijk ophouden met des wegens eenige verdere diensten te presteren, en wij die nu alles gedaan
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hebben, wat moogelijk was ter bevordering en volbreging van gerequireerde diensten moeten
declareren om selve onverantwoordelijk te stellen, voor alle de onaangenaame gevolgen welke daar
uit noodwendig proflueeren moeten.
In hoope van door Ul: voor bovengemelde tijd, de betalinge te erlangen, zijn wij ons inmiddels
noemende, na toebidding van heijl en aanbod van broederschap.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
In naam van deselve ( getekent ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 13e Junij 1796 ‘t 2e jaar der Bataafsche vrijheijd
Sijnde de voorschreeve missive geapprobeert, en den schout voor de genomene moeijtens in deeze
bedankt geworden.
Laastelijk is door den schout berigt dat den burger Fouache gisteren morgen ten sijner huise hadde
overgegeven het hier navolgende declaratoir en missive.
Memorie.
Aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Meede burgers.
e
Alsoo door mij op den 23 Meij deeses jaars 1796 een memorie aan de municipaliteijt, is ingelevert
aangaande eenige gesegdens van den burger J. van Duuren ten nadeelen van de municipaliteijt ten
huise van den burger Jacob Gorseman en het bijsonder mijn zaak was als meede hiet hier van teegen
te ageeren, zoo zoude het egter kunnen zijn dat door den drift en die memorie woorden in ’t meerder
voor stonden die enkel provioneel zoude moeten zijn, en waar door de broederschap benadeelt, en tot
ergere gevolgen geen of deeze zouden uitloopen, zoo erken ik nogmaals met deese, dat de gemelde
memorie van 23e Meij in een groote haastigheijd is geschreeven, en herroepen enkelde gezegdens
van dezelve ( onderstond ) en was getekend ) J. A. J. Fouache ( ter zijde stond ) Hellevoetsluijs den
18e Junij 1796. H.2.J.D.B.V.
De missive was luidende:
Meede burgers.
Vermis de Fransche maant Ploireal, heeden ten eijnde is en dus op morgen de maant Messider staat
te beginnen, en ik op gisteren door een voorstel van de municipaliteijt ben versogt geworden, buiten
kennis van de stem geregtigden van Meij tot den 2e Augustus uit derzelver vegaadering te houden
schoon nog injorant sijnde waarover, want over het stuk van tussen den burger J. v. Duuren en mij, is
het niet den denkkelijk vermis even te vooren, door de municipaliteijt zelve, een geschikt voorstel is
gedaan om de verbroedering tusschen Palriet en Patriet te vinden, gelijk het van mij sij der gaaf is
aangenomen zulks heeden te doen, zoo kan ik nalatig sijn om aan de municipaliteijt voor te stellen,
om heeden te sorgen, om een ander lit van haare vergaadering aan te stellen, tot het tekenen van de
bons, en ook volgens aanschrijving compareren bij de uitdeeling van vleesch en brood, aan de
Fransche troupes om den anderen dag smorgens ten 7 uuren in het daartoe aangeregten magazijn,
alhier, want is hier door, tans, onbevoegt sijnde, zou dit werk zeer ten nadeelen van de aanneemers
afloopen, ik blijven U meede burger ( getekend ) A.J. Fouache ( ter zijde stond ) Hellevoetsluijs den
20e Junij 1796 het 2e jaar der Bataafsche vrijheijd.
p.s. de uitdeeling geschiet morgen ogtent ten 7 uuren.
En is door den schout hier bij verder berigt dat den burger Jan van Duuren tot heeden sig niet hadde
gecipiceert, op het al of niet geeven van het gevraagde declaratoir op welk een en ander gedelibereert
sijnde is goed gevonden en verstaan na den schout voor de communicatie te sijn bedankt alle ’t selve
aan te neemen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den dertigsten Junij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, van Putten en Fouache.
Na den afloop van nog eenige persoonen die eed gedaan hebben, op het fumissement van de
geforceerde geld negotiatie, en waar bij de cessie ten dien eijnde gehouden sijn geexpireert, heeft den
schout in concideratie toe gegeeven of men soude overgaan tot het hooren van die persoonen welke
hunne declaritoiren met eenige bijvoeging of geheel niet getekend hebben, den daar ingevolge de
missive van de commissie van ondersoek, aan deese municipaliteijt geschreeven in op heeden
gecommuniceert, blijkt dat dezelve in de aanstaande week alhier sullen komen, soo is goedgevonden
deesen aangaande te supercederen tot de welgemelde commissie sal ingekomen sijn.
De burgers Steenwijk Gallas, en Rolandus hebben, ter vergaadering kennisse gegeeven, dat sij in
consideratie dat, de gewagt wordende attestatien in de saak van den Burger Fouache, ten opsigte
sijner overgeven memorie niet inkwaamen, en dus geen afkomst van deese zaak in welke de
municipaliteijt soo eer was geconserneert koomen konde, hun op gepasseerde Maandag hadde
begeeven na den Brielle, dat sij aldaar met de burgers Jacob Gorseman, en Klaas Gorseman
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gesprooken hebben, werde beschuldiging in de memorie van den burger Fouache van den drie en
twintigsten Meij, en waarvan sij ( soo als Fouache aldaar stelt, en bij monden aan deese vergadering
gesegt heeft ) getuigenis geeven konde dan, dat gemelde burgers hebben betuigt sulks alsoo niet te
kunnen attestreeren, als in de memorie stond, dat sij gemelde burgers hebben versogt om een
attestatie van het geene sij dan weeten mogte, te moge hebben, ’t welke door hun is aangenomen
geworden, dat sij vervolgens bij den schout van Andel sijn gegaan, en versogt om eene attestatien op
te stellen, van ’t geene die luijden mogte weeten wat deese aangaande, is voorgevallen, het geen
gemelde schout belooft heeft te doen, versoekende dat boven gemelde persoonen mogte
gewaarschout worden sig bij hen te sisteren, ten eijnde op te nemen het geen hem bekent soude sijn,
dat sij voorts sulks aan de burgers Jacob en Klaas Gorseman hebben weesen communiceeren, die
aangenomen hebben sig aldaar te sullen sisteeren.
En communiceert den schout dat hij op heeden eene missive hadden afgesonden aan den burger Arij
Hogendijk te Geervliet, welke meede als getuigen in de bovengemelde memorie is aangehaalt ( sijnde
denzelven gepasseerde Maandag niet in den Brielle geweest ) met versoek dat denzelven een
notarieele verklaaring passeert, van het geen hem mogte bekent sijn voorgevallen te weesen,
tusschen de burgers Jan van Duuren en Fouache.
Waar op gedelibereert sijnde, is goedgevonden de burgers steenwijk Gallas, en Rolandus te
bedanken voor hunne genoome moeijtens hun verrigte bij deeze te approbeeren, en wijders dat met
deeze saak als na soo lange sal werden gesupercedeert tot dat de altertatien sullen ingekoomen sijn,
om als dan naader te resolveeren, als bevonden sal werden te behooren.
Den schout heeft kennisse gegeven dat ingevolge de resolutie van den seventienden deezer aan het
committe van ’t bondgenootschap was versonden de lijst van het verschuldigde weegens de
chargerende troupes saame ter somma van f. 784-3-0 met de missive hier na geinsereert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het committe tot de algemeene saaken van het bondgenootschap te lande.
Burgers.
Ingevolge van Ul: extract resolutie van den negenden deezer senden wij hier neevens een lijst van het
geen alhier schuldig is voor gedaane diensten aan de gechangeerde sijnde troupes, beneevens de
bewijsen daar toe specterende wij hope dat Ul: conform het opgemelde extract, ten spoedigste een
ordonnantie op ons sullen geheven depecheeren, ten eijnde de penningen te kunnen doen ontvangen,
en ons daar van gelieven te doen adverteren, op dat wij alsoo in staat moogen gestelt sijn, om te
kunnen continueeren tot het doen presteren van soorgelijke diensten.
Na toebidding van heil en aanbieding van broederschap hebben wij de eer ons met agting te noeme.
Uwe meede burgers.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Hellevoetsluijs den 24e Junij het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
Ingevolge en ter voldoening aan de resolutie deezer vergaadering van den seeventienden deeser, is
op heeden in deliberatie genoomen het concept reglement op de politie als dat voor de regering en is
het selve met eenige weijnige veranderingen gehouden voor geconsipieert exept een remarque over
de keuring der visch, welke uitgestelt is, tot den agtiende Julij aanstaande, en is wijders bepaalt dat
verder met de concepten sal werden gehandelt, als bij bovengestelde resolutie van den seventienden
dezer is omschreven waartoe alhier expresselijk werd gerefereert, en was de publicatie hier toe
relatiev van dezen volgende inhoud.
publicatie
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs aan alle weldenke burgers.
Heijl en broederschap.
Daar wij ingevolge onse publicatie van den vierden Junij, laastleeden, door de commissie bij ons
benoemt tans sijn in staat gesteld geworden om van heeden af aan ter visie aan alle weldenkende
burgers voor te leggen een concept reglement voor de goede order en politie binnen deeze plaatse,
als meede een concept regeerings reglement voor dezelve even gemelde plaatse soo hebben wij
goedgevonden daarvan bij deezer kennisse te geeven en aan alle weldenkende burgers voornoemd
te adverteren, soo als geadverteert werd bij deese, dat de opgenoemde consepten van heeden af
aan, ten visie liggende sijn aan het huijs bewoond werdende bij den burger Kraijensteijn alhier, en
vervolgens ten selve eijnde aldaar sullen blijven leggen tot op den seventienden Julij aanstaande, en
werd een igelijk voorts versogt welke eenige aanmerkingen, en verbeteringe op het selve heeft voor te
draagen sulks schriftelijk op te geven aan de municipaliteijt voornoemd, op Maandag den agtienden
daar aan volgende in het regthuis deezer plaatze des avonds ten ses uuren, wanneer na, in dezelve
de noodige veranderingen sullen sijn gemaakt de voorschreeve reglementen daadelijk sullen werden
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gearresteert en op Zondag den een en dertigsten Junij gepubliceerd, en geaffigeert ter gewoone
plaatse.
e
Aldus gedaan en gearresteert bij den municipaliteijt voornoemd op den 30 Hunij 1796 het tweede jaar
e
der Bataafsche vrijheijd, en sal dese op aanstaande Zondag den 3 Julij van der bandoor den boode
gepubliceert, en voorts meede geaffigeert werden, ter gewoone plaatse ( onderstond ) In kennisse van
mij ( en was getekent ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
Den schout communiceert twee extracten uit de resolutie van het provintiaal committe beijde van den
vijftienden Junij laastleeden, als 1ste relatiev tot het afneemen van de belofte van de amptenaaren en
bediendens der gemeene lands middelen conform de aanschrijvinge van den vijfden Aprill, ende
tweede ten drende de splitsing van de kerkgebouwen, en huijsen aan den anderen geleegen ten
eijnde de laaste in de verpondingen aangeslaagen te hunner werden, en op heeden ter voldoening
aan het eerst gemelde extract ter vergadering gecompareert den gaarder en adsistent van slands
gemeene middelen binnen deeze plaatse denwelk de vooren gemelde belofte hebben afgelegt, en
waar de vooren gemelde provintiaale committe sal kennisse gegeeven werden.
Geleesen eene missive van Ulvira Therazia Schrijvier geboore Jacobi, geschreven in Utrecht den 18e
deezer inhoudende versoek om acte van indemniteijt voor een haren kinderen, die uithoofde dezelve
niet heeft opgegeven of sij ledenmaten sijn, of niet, is die missive aangenomen voor notificatie.
Wijders is geleesen eene missive van den burger H. M. van Andel, ten geleijde van een rekening van
kosten voor het aandeel deezer plaatse, in de reprasenstatie wegens dit districkt bij de provisioneel
reprasentanten van het volk van Holland ( ’t welk nu bij minnelijke schikkingen, en met te niet doening
van alle qestien en differenten die tusschen meerder en minderheijd hebben plaats gehad, over alle
de plaatsen na rato der sielen soude betaald werden ) bedragende die reekening same een somma
van f. 191-10-0 versoekende daar bij om die penningen aanstaande Maandag met een
gedeputeerden over te senden, waar over gedelibereert sijnde, en hier bij in consideratie genoomen,
dat het seer apparent soude sijn, dat de twee paarden welke deese plaats leveren moet, hoe seer dan
ook bij wijse van vooruit schot sal moeten werden betaalt, en daar sulks de situatie van dorps cassa
permitteert, het een en ander sal dien gevonden te werden ’t sij bij wijse van omslag over de huijsen, ’t
sij bij omslag over de sielen of andersints, is goedgevonden en verstaan ten 1ste ’t eene missive aan
den burger H. M. van Andel sal afgesonden worden, met versoek, dat de vergaadering tot de
verrekening nog veertien daagen opgestelt worde, ten 2e dat een commissie drie leeden deeser
vergadering sal werden benoemt, om ten spoedigste te dienen van hunne consideratie en advies,
hoedanig het beste een somme van vijf hondert en vijftig guldens soude te bekomen sijn ter betaaling
van bovenstaande te maaken schulden, het sij bij wijse van omslag of negotiatie, en ten 3e dat de
finale resolutie na het ingekome rapport sal weesen bepaalt op Zondag den tienden Julij aanstaande
dewijl als dan deese vergaadering het meeste compleet zijn kan, en is voorts ter voldoening aan het
tweede lid deeser resolutie tot de commissie daar bij bepaald benoemd de burgers Steenwijk Gallas,
Rolandus en de Klerk.
Nog is geleesen een aanschrijving van het provintiaal bestuur van den drie en twintigsten laastleeden,
houdende explicatie wie al, en wie niet de belofte, ingevolge de aanschrijving van den vijfden April
doen moeten, en daar uit consteert, dat alhier alleenlijk overschieten om die belofte te doen, is
goedgevonden, hier toe bij eene nadere vergadering een vaste dag en tijd te prefigeeren.
Eijndelijk heeft den schout voorgedragen, de versoeken van den burger Huijgens voor desselvs
moeder de wed: Willem Huijgens van de burgeresse Catharina van Gogh, beijde om chertificatien,
ingevolge het gerequireerde bij publicatie van de nationaale vergaadering van dato den een en
dertigsten Meij laastleeden, waarop gedelibereert, ende voorschreeve publicatie nagesien sijnde, is
goedgevonden de gevraagde chertificatie te accordeeren, soo als geschied bij deesen, en heeft den
secretaris daar op voorgeleesen twee conceptes hier toe dienende, met welkers extentie de leeden
deezer vergaadering sal, na een weijnige verandering, geconfermeert hebben, sijnde dezelve van den
volgende inhoud.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, declareert ter voldoening aan de publicatie van
den nationaale vergaadering representerende het volk van Neederland, van dato den een en dertigste
Meij laastleeden, dat den predikant Willem Huijgens den tijd van neegen en twintig jaaren, alhier sijn
dienst werk getrouwelijk heeft waargenoomen, dat dezelve, op den vijff en twintigsten Junij van den
jaare 1787, in de noodsakelijkheijd te verlaten waar na het huijs door hem bewoont door de oproerige
meenigte als door bijna is uitgeplundert geworden. En zijn vrouw en kinderen ingelijks genootsaakt
sijn geworden sig door de vlugt te moeten redden, hebbende voorts alle dezelve gedurende hun
verblijf alhier sig ordentelijk gedraagen.
In oirconde der waarheijt ’t zeegel deezer plaatse hier op gedrukt, en door onsen secretaris gedaan
tekenen binnen Hellevoetsluijs den dertigsten Junij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd (
onderstond en was getekend ) P.A. Steenwijk Gallas.
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De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, declareert, ter voldoening aan de publicatie
van de nationaale vergadering representerende het volk van Nederland van dato den een en
dertigsten Meij laastleeden dat Antonij van Gogh, en desselvs huijsvrouw, beneevens hun dogter
Catharina van Gogh, een geruime tijd van jaaren alhier ter plaatse sijn woonagtig geweest, dat hun
huijs en schuur in Junij van den jare 1787, door de oproerige meenigte geheel is uitgeplundert
geworden, en sij alle ter behouden is van hun leevens hebben moeten vlugten, hebbende sij sig
gedurende hun verblijf alhier, ordentelijk gedraagen.
In oirconde der waarheijd ’t zeegel deses plaatse hier opgedrukt en door onsen secretaris gedaan
tekenen binnen Hellevoetsluijs op den dertigsten Junij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd (
onderstond en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas.
De missive ingevolge het gesolveerde van heeden, aan den burger H. M. van Andel, afgesonde was
van deesen volgende inhoud.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den burger H. M. van Andel, in den Brielle.
Meede burger.
e
Bij ons ontvangen en geleesen sijnde Uwe missive van den 23 deezer houdende versoek dat
gedeputeerdens uit ons in handen der te houdende vergadering van municipaliteijt en weldenkende
burgers op aanstaande Maandag den vierden Julij in den Brielle soude overbrengen de soma van f.
191-10-0 ter saake, soo als in neevens gesonden lijst specicquilijk sijn opgegeven geworden ! Sijn wij
in de noodsaakelijkheijt Uwe te moeten informeeren dat alschoon die rekening is geaggreerd.
Wij buitende mogelijk sijn, om die penningen op den gefixeerden dag te kunnen sonder en heeden
daarom eene commissie bij ons benoemd, om ons te adresseeren de geschiktste omslag daar toe te
formeeren welke sulks ten spoedigste ook sal effectueeren, waarom wij uwe in consideratie geeven
om den bepaalden dag van den vierden julij ter bij eenkomst te pralengeeren tot op den agtienden
daar aan volgende, wanneer wij instaat weesen sullen onse quota in de gemaakte kosten , te kunnen
afdoen en betaalen.
Heijl en broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekend ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris
Hellevoetsluijs. (Nakijken.)
Vergadering gehouden op den tienden Julij 1796, het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Bruch, Joonas, en Fouache.
De burgers Steenwijk Gallas, Rolandus, en de Klerk, doen ter vergaadering dit navolgende schriftelijk
rapport.
Rapport van de burgers Steenwijk Gallas, Rolandus en de Klerk overgegeven aan de municipaliteijt
van Hellevoetsluijs den 10e Julij 1796.
De ondergetekende ingevolge van Ul: resolutie genomen op den dertigsten Junij laastleeden benoemt
zijnde omme te dienen van hunne consideratien, en advis, op het point hoe op negotiatie zoude te
vinden zijn een somma aldaar gecalcleert op vijff hondert en vijftig guldens ter betaaling zoo van de
quota in de reprarentatie bij HYolland weegens dit distract gevallen volgens op dien dag ingekoomen
rekening, als meede tot vooruitschot van den aanloop van twee paarden welke door de twee
grondvergaderingen deezer plaatse aan het land geleverd moeten werden, hebben de eer aan de
vergadering voor te draagen, dat zij met alle moogelijke accuratesse nagegaan hebben in de eerste
plaats, of men bovengemelde somma niet omslag over alle de zielen zoude hunnen vinden dan, dat
daar in aan hun zoo veele swarigheden zijn voorgekomen, spruitende uit de onwilligheid der kwalijk
gevonde in gezevenen waar door men in de noodsaakelijkheid zelvs zijn zoude, alvoorrens van het
provintiaal bestuur parate excutie te versoeken als om de onevenredigheid die er natuurlijk in
zoodanige omslag vallen moet, dat Uwe gecommitteerdens het selve niet alleen aanraaden kunnen,
maar het zelve voor als nog onuitvoerlijk beschouwen waarom zij den in de tweede plaats hebben
ondersogt of men die somma niet zoude kunnen vinden uit eene te doene omslag over de huijsen,
dan hier in meede ziijn hun onderscheijde swaarigheeden voorgekoomen als bij voorbeeld hoedanige
omslag zal men maaken over slands gebouwen en huisingen zal ieder huijs gelijk dragen in de
omslag het zij groot of kleijn zulks was immers onevenredig, zal men, na de grootheid der huijsen
calcuratie maaken wat zoude zulks niet van een groote omslagtigheid zijn, het is dus daarom, dat Uwe
gecommitteerdens dit even min als het voorgaande aan deese vergadering aanraaden kunnen maar
als nu zullende dienen van advis, vemeenen Uwe gecomitteerdens dat het beste zijn zoude, om de
penningen tot het bovengemelde eijnde benodigt te negotieeren en dat daar toe deese vergaadering
diende te resolveeren den dorpsmeester speciaal te qualificeeren, om voor reekening van deese
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plaats, voor den tijd van een jaar of wel korter, en jeegens zoodanige interest, als denselven met den
geld schieter zal kunnen convenieeren te negetieeren een somma van ses hondert guldens, dat om
die opgegeven somma ten spoedigste af te lossen diende voor den tijd van ses maanden nominaten
in zonder tot een ander eijnde gebruikt te werden, bepaalt te weesen den ontvangst van de eene
stuijver per stoop brandewijn en andere gedistilleerde waateren, en wijders den geheele ontvangh van
de bieren welke door ’t committe van de marine, ten behoeve van lands werff alhier is ingeslaagen van
primo Julij 1795 tot ultino Junij 1796, welke rekening tans na genoeg een somma van drie hondert
guldens bedragende is, dat egter in die reekening het dorp maar voor de helfte daar aan eijgendom
heeft, en de andere helfte aan de kerk behoort waarn aan een promisse van die halve somma aan de
kerk zoude dienen gegeven te worden, waar toe den dorpsmeester al meede zoude kunnen werden
gequalificeert met belofte die penningen te zullen restitueeren zoodra, als moogelijk zijn zal, dat door
deese schikking zekerlijk de gewoone betaaling eenigzints zullen werden gederongeert dan waarom
Uwe gecommitteerdens al verder van gedagten zijn zoude om den dorpsmeester te versoeken in de
maand December aanstaande rapport te doen of de ordinaire betaalingen hunner geschieden en zoo
niet zoude deese vergaadering als dan kunnen resolveeren, om de tractementen van karrevrouw,
vroedvrouw, schoolmeester, en boode met een agterstallig jaar of halv jaar te laaten betaalen en daar
door instaat weesen om andere noodzakelijke kosten, te doen voldoen, en betaalen wijders zijn Uwe
gecommitteerdens van advis, dat terug bekooming van de penningen en tot sautagement der
gederangeerde cas deeser plaatse deese vergaadering een addres aan het provintiaal bestuur diende
te maaken, versoekende om voor den tijd van vijftien jaaren te mogen werden geoctroijeert te
ontvangen twee stuijver per gulde van den omslag der ordinatie en extra ordinaire verponding over
deese plaatse eene stuijver per Amsterdamsche stoop wijn welke binnen Hellevoetsluijs werd verkogt
en geconsemeert met last wat dit laaste aangaat aan den gaarder van slands gemeene middelen die
belasting te ontvangen en maandelijks behoorlijk te verantwoorden en eijndelijk te versoeken meede,
voor den tijd van vijftien jaaren den lxxx penning van alle publicqui verkopinge het zij mobiel of
inmobiel. Alles met magt van parate executie, is ’t nood, door welke een en ander Uwe
gecommitteerdens vermeene dat niet alleen de nu te negutieeren somma spoedig zal vergoed
worden, maar daar door ook de schulden van deese plaats van tijd tot tijd kunnen worden afgelost en
voldaan, Uwe gecommitteerdens vermeene hiermeede aan de intentie deeser vergadering voldaan te
hebben en sluite hun rapport met het zelve te onderwerpen aan het beeter voordeel van deese
vergadering.
Actum Hellevoetsluijs den 9e Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd en overgegeeven den
tiende daar aan volgende ( onderstond en was getekend ) P.A.Steenwijk Gallas, D, Rolandus,
Dominicq de Klerk.
Op welk uit gebragt rapport gedelibereert sijnde is na dat de gecommitteerdens voor hunne gedaane
moeijte waaren bedankt, goedgevonden en verstaan het selve rapport in allen deelen te approbeeren
en als nu in een resolutie te converteeren soo als het selve geconverteert werd bij deeze, met
qualificatie aan den dorpsmeester om conform het selve te handelen sullende wat uit kragte van dien
door hem verrigt, bij deeze vergaadering werde geapprobeert, onder verband als na regten.
Den schout communiceert eene missive van het provintiaal bestuur van dato den dertigsten Junij
sendende het gewoone getal exemplaaren van de publicatie dien dag gearresteert, betreklijk de geld
ligting van de inkomsten der ingesetenen deze provintie, en door dien ingevolge articul een en veertig
aan elk ingesetenen een gedrukt billet moeten gesonden werden, volgens het model daar bij
opgegeven, is goedgevonden, een genoegsaam aantall daar van te doen drukken, dezelve rond te
geeven, en agt daagen ingevolge het twee en veertigste articul wederom te doen ophaalen, sijnde
vervolgens de burger Joonas en de Klerk versogt ende gequalificeert om de naamlijst der ingesetenen
na te sien, en te revederen, om daarna de billietten te doen invallen, en rondsenden.
Wijders communiceert den schout een missive van het provintiaal bestuur van den eersten deeser
sendende het gewoone getal exemplaaren van twee publicatien dien dag bij hun gearresteerd, de
eene, tegen de misbruiken der brood bakkers op sommige plaatsen wanneer particulieren personen
hun tarwe meell bij dezelve brengen, en den anderen tegens het doen van negotie in graanen door de
koorn molenaars.
Voorts een missive van het provintiaal committe sendende het gewoon getal exemplaaren van de
publicatie dien dag bij hun gearresteert tot ophef der publicatie betrekkelijk de geweese regenten,
ministers en amptenaaren, onder het voorig bestuur onder sodanige bepaaling als in de voorschreve
publicatie is vervat.
Nog een missive van den burger Hugo van Andel in antwoord op die van deese vergadering van den
dertigsten Junij laastleeden berigtende dat het gevraagde uitstel van de vergadering in den Brielle
wierd gequteert tot den agtienden Julij aanstaande, welke missive is aangenomen voor notificatie.
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Laastelijk is in consideratie dat ingevolge van de aanschrijving, op aanstaande Donderdag, eene
commissie van ondersoek, na de betaaling in de geforceerde geld negotiatie gearresteerd den
seventiende Julij 1795 sig alhier visteeren, en hunne werksaamheden beginnen sullen gereguleert de
lijste van oproeping der ingesetenen welke hunne declaratoiren van den derden termijn, of geheel niet
of met eenige bijvoeging geteeken hebben ook van soodanige welke dezelve wel gaav, hebben
getekend, dog in de voorschreeve negotiatie geen deel genomen hebben gehad.
De setting van ’t brood is:
Het gebakken brood van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 6 stuijv: 12 penn:
Het rogge brood wegende vier ponden sal verkogt werden om 5 stuijvers 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood, of twee witte koekies sullen moeten weegen 4 ¼ looden.
Actum den 4e Julij 1796 ( getekend ) J. P. Herselman alhier aangesegt geaffigeert datu utz:
Vergadering gehouden op den veertiende Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd, present
alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, van Putten en Bruch.
Commissarissen tot ondersoek na de betaling in de geforceerde geld negotiatie bestaande uit de
burgers van der Coen en Haseveld, mitsgaders den secretaris J. van Driel hebben ten deese dage,
gehoort onderscheijden persoonen, opgeroepen conform geformeerde lijst en waartoe alhier werd
gerefereeert.
En is voorts op desselvs versoek acte als flessiaan of kleijne brandewijn verkooper verleent aan Jan
Hendrik Andries Dreijs, onder de gewoone bepalingen conform de resolutie daar van sijnde.
Wijders is ten selve daage, onder evengemelde restrie aan Jan Peereboom geaccordeert acte als
koffie en thee verkoopen mitsgaders gepermitteert ook verdere winkelwaaren te mogen verkoopen

Vergadering gehouden op den vijftienden Julij 1796 het twee jaar der Bataafsche vrijheijd, present alle
leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, van Putten en Fouache.
Commissarissen tot ondersoek der betaaling in de geforceerde geld negotiatie hebben wederom
eenige persoonen gehoord, conform de lijst daarvan gehouden en hebben speciaal versogt, dat bij de
municipaliteijt werden genoteert Arij roos een quitantie heeft vertoont op naam sijnde no: 2864 groot
sestig gulden van dato den 31e December 1795, dewijl sij daar op na moesten inquireren en
vervolgens hun gedaane ondersoek op drie a vier persoonen alhier geeijndigt.
Ter vergaadering binnen gestaan sijnde Cornelis de Bree sijnde een baggerman, en met desselvs
schuijt alhier in de haaven werkende, welke sig beklagde dat op gisteren na de middag in de haaven
was komen zeijlen het schip genaamt Wilhelmina Carolana genaamt werdende door schipper
Christiaan Schelle welke meede alhier was binnen gestaan, met den persoon van Hermanus van der
Maaden, die als loots op dat schip gedient had, om het selve in den haaven te brengen, dat niet
jeegenstaande hij alle moeijte gedaan hadt om sig met sijn bagger schuit te sauveeren het
voorschreeve schip, soodanig op sijn gemelden schuiten is aangesegt van alle dezelve, waar op den
gemelde schipper Christiaan Schelle gevraagd sijnde, heeft geantwoord dat sulks is toegekoomen,
door dien sij de seijlen op order van de loots digt moeten, het selve niet spoedig konde ten uitvoer
brengen, en seijde de loots dat door de swakke euipagie sij geen anker agter uit konde laaten vallen,
om alsoo het schip te stoppen, waar na partijen verder, over al het geene in deese was voorgevallen
over al het geene in deese was voorgevallen over en weeder sijn gehoort en na dat sig sulks aan de
uitspraak deeser vergadering gesumitteerd hadden buiten gestaan sijn, waar na over het selve
gedelibereert sijnde, en alles deese saak betreffende overwoogen, is goedgevonden en verstaan, dat
de schaaden in dit geval, door het schip van schipper Christiaan Schelle aan het bagger schuitie van
Cornelis de Bree door den burger Arij vant Hof mr; scheeps timmerman bij het committe van de
marine alhier als een neutraal en deskundig persoon welke daartoe bij deese werd gequalificeerd, sal
werden getaxeerd, en condemneeren als dan gemelde schipper Christiaan Schelle, die somma der
taxatie beneven de kosten op deeze vallende te moeten voldoen, en betaalen, sullende der sijner
dechargie aan denzelve copie authenticq uit deeze condemnatie ter hand gesteld worden.
Den schout communiceert een missive van de minicipaliteijt derr stad Brielle van dato den dertienden
deezer, houdende in substantie, dat conform de ontvangene aanschrijvinge van ’t committe provintiaal
van de elf bij een gebragte paarden niet meer dan een is goedgekeurt, dat onverwijld denzelve
afgekeurde paarden door andere moeten werden geremplaceert met informatie tevens dat de overige
negentien paarden eersdaags waarschijnlijk sullen werden gerequireert waarom de municipariteijt als
om de reeds gemaakte of nog te maken kosten goedgevonden hadt eene districkts vergadering te
beschrijven jegens Maandag den 18e deezer des morgens ten elv uuren, op het raadhuijs aldaar ten
eijnde als dan over alle pointen relatio dit werk te delibereren en districkt wijse te resolveeren zoo ’t
behoord. Waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden ten vooren gemelde eijnde te committeeren

161

soo als gecommitteerd werd bij deese de burgers Steenwijk Gallas, en Rolandus, ten eijnde sig in
bovenstaande vergadering te sisteeren en te helpen besluiten als noodig sij ende vereijst werden sal.
Wijders is geleesen eene aanschrijvinge van het committe proviniaal van den elvden Julij laastleeden
houdende om de billietten van de geld heffing der inkomsten van de ingesetenen dese geld te rug te
doen haalen en dat dezelve hun naam en toenaam op de rugge derzelver tekenen moeten, waar bij
den schout heeft geinformeert, dat door dien de billietten, nog niet waaren rondgesonden hij het
verrigte dienvolgens is geapprobeert, en verklaarde dat daar meede aan de bovengemelde
aanschrijvingen is voldaan geworden.
Nog is geleesen een missive van het selve commissie van den elvden deezer sendende gewoon
aantal exemplaaren van de publicatie dien dag, bij hun gearresteert tot het nog continueeren der
uitvoer van graanen, en de prijstelling van het verbeesigen ( met uitsondering van tarwe ) in de
koorwijn stokereijen.
De burger Joonas, als commissaris van de inquatiering heeft ter vergadering gecommuniceert dat om
eens eijndelijk van de soo drukkende inquatiering af te koomen, met den commandant deezer
Fortresse hadde geconfereert, en het soo verre gebragt dat een kaamer in de casernen zoude
ingeruimt werden, alwaar de door passeerende Fransen kunnen logeeren mits dat daar in alle het
nodige van kribben, matrassen, deekens, en wat des meer is besorgt word, en een man gesteld om
de sleutel van die kaamer te bewaaren, en daar op toesigt te neemen, over welk laaste met den
burger Bruch als commissaris van de virres gesprooken sijnde heeft aangenomen om alle het
benoedigde in voorschreeve vertrek te sullen besorgen en het committe van administratie daar van
kennisse te geeven, sijnde voorts de burger Joonas voor sijne gedaane moeijte bedankt.
En is daar na door den burger Joonas met den burger Ludolph geaccordeert, over het toesigt neemen
van boven gemelde kaamer en goederen, en heeft den burger Bruch aan het committe van
administratie geschreeven, ten eijnde dat het, te bepaalen daggeld voor de genoemde burger Ludolph
op rekening komen van het opggemelde committe.
Den schout geeft in consideratie door dien hij beneevens den burger Rolandus op aanstaande
Maandag na den Brielle moet, soo als hier vooren is blijkender. En wel moogelijk soo spoedig niet
sullen kunnen weeten geretourneert de vergaadering welke dien dag des avond ten ses uuren moeste
gehouden worden tot het arresteeren van de beijde reglementen na dat de remarques van stem
geregtigden burgers opgenoomen waaren, en daarop het versogte requard geslaagen was uit te
stellen tot op Dinsdag daar aan volgende dat evenwel niet te min eene commissie uit deese
vergaadering Maandag avond ten ses uuren diende te vaceeren en conform de gedaane publicatie,
de schriftelijke remarques der stem geregtigdens over te neemen. Waar op gedelibereert sijnde is
goed gevonden de gedaane propositie te aggreeeren, en alsoo de vergadering te einde als boven uit
te stellen tot aan staande Dinsdag en is vervolgens tot de bovengestelde commissie benoemt de
burgers Bruch, Joonas en de Klerk.
Eijndelijk communiceert den schout dat versonden was met de noodige quitantien, de missive hier na
geinseveert.
Vrijheijd, Gelijkheijd, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het provintiaal bestuur van Holland.
Burgers.
Ingevolge en ter voldoeninge van het decreet genome bij het committe van algemeen welsijn op den
seeven en twintigsten November des gepasseerde jaars 1795 neemen wij de vrijheijd tans aan Uwl:
hier neevens te senden twee quitantien ten bedrage van f. 44-0-0 door ons voorgeschooten aan de
burgeresse Catharina van Gogh en Jannetie Lems, met versoek dat die penningen aan ons spoedig
mogen werden gerestitueert.
Wij hebben voorts de eer Uwl: te berigte dat de belofde gerequireert bij decreet van het provintiaal
bestaan van den vijfden April laastleeden ingevolge van Uwl: resolutie van den vijftienden Junij door
de bediendens van de gemeenlands middelen binnen deese plaatse is afgelegt geworden. Hier mede
beveelen wij Ul: in de bescherminge godesheijl en broederschap..
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
In naam van dezelve ( getekent ) P. A. Steenwijk Gallas secretaris.
e
Hellevoetsluijs den 15 Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd.
De setting van ’t brood is.
Het brood gebakken van beste tarwe weegende drie ponden sal verkogt werden om 6 stuij: 8 penn:
Het rogge brood weegende vier ponden sal verkogt werden om 5 stuij: 4 penn:
Een halve stuijvers witte brood, of twee witte broods koekies sullen moeten weegen 4 ½ looden.
e
Actum den 18 Julij 1796 ( getekend ) L. Dorsman , alhier geaffigeert en aangesegt sato utz.
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Vergadering gehouden op den negentienden Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt, absent de burgers Wessels, Bruch en Fouache.
Ingevolge het gedaane versoek van de commissie van ondersoek na de geforceerde geld negotiatie is
op heeden gehoort de weduwe van Hermanus Duijm welke de breijds gedaane opening van den staat
haares boedels aan de voornoemde commissie door haar soon, volkomen approbeerde en
declareerde niets meerde te hebben, vervolgens produceerde een quitantie van den ontvanger van
Dam van Aerden ter somma van f. 258 guldens.
Nog is ter vergaadering binnen gestaan Hendrik Duim, welke volgens condemnatie van welgemelde
commissi het dubbelt van sijn fournissement in de geforceerde geld negotiatie ter somma van f. 204
gulden heeft betaalt, ’t welk door dezelve ten behoeven van ’t gemeenelands is geconfriqueert.
En is meede ter vergadering binnen gestaan Leendert Harteveld, den welk volgens last der
opgenoemde commissie, opening van den staat van desselve boedel heeft gegeven en vertoond drie
quitantien ter somma van f. 300 guldens en nog een van f. 246 guldens, dan uit hoofde er volgens den
staat van sijn boedell nog f. 8 guldens meerder hadde behooren betaalt te weesen heeft denzelven
aangenome daar aan nog te voldoen en die quitantie aan den schout te sullen exhebeeren.
Sijnde voorts goedvonden dat van deese drie bovenstaande pointen aan de commissie welke op
morgen, wederom alhier stonde te koomen door den schout sal kennen gegeven worden, om hun
goed vinden daar op naader te verstaan.
De commissie deeser vergaadering bij voorgaande resolutie gedecineert, heeft gerapporteert dat
niemand der stem geregtigden burgers met eenige schiftelijke remarques op de twee geconsipeerde
reglementen opgekomen sijn werdende denzelve als na voor hunne gedaane moeijtens bedankt.
Bij resumptie gedelibereert sijnde over de even genoemde twee reglementten soo voor de politie als
regeering in aanmerking dat niemand den stem geregtigdens eenige remarques heeft ingelevert, is
goed gevonden en verstaan dezelve als na finaal te arresteeren, soo als dezelve gearresteert werden
bij deese, werdende alhier tot beijde dezelve wel expresselijk gerefereert, voorts dat twaalv
exemplaaren van ider, in plano sullen werden gedrukt, en van het generaale reglement, bovendien
twee hondert exemplaaren en groot octavo en laastelijk dat dezelve op Sondag den een en dertigsten
deezer, sullen gepubliceert en geaffigeert worden, als na behooren.
En is wijders nog geresolveert, dat ten spoedigsten vier hondert stuks oproepins billietten sullen
gedrukt worden conform het opgegeven consept ten eijnde tijdig te kunnen distribueeren.
De schout communiceert een missive van het provintiaal committe van den veerlieden deezer
sendende eenig exemplaaren van de instructie voor de commissie van opper toesigt en verdere
commissien na de geldligting gearresteert op den dertigsten Junij laastleeden.
Is geleezen een request gepresenteert door Phot Browre, Dirk Bloem, en Jan Harting, breder in de
rolle geinsereert, waar op na deliberatie goedgevonden te appostilleeren.
De municipaliteijt van Hellevoetsluijs gesien hebbende den inhoud neevens gaande request, en gelet
op het versoek daar bij gedaan vinden goed alvoorens te desponeeren, de requestranten te gelasten
de noodige bewijsen te porduceeren, dat geene van alle de procureurs voor deese vierschaar
postulerende, der supplianten saake gelieven waar te neemen, om daar na als dan op het gedaan
versoek te resolveeren, als bevonden sal worden te behooren!
e
Actum den 19 Julij 1796 het tweede jaare der Bataafsche vrijheijd ( onderstond ) In kennisse van mij
als lid der municipaliteijt ( was getekend ) D. Rolandus.
Voorts is geleesen een request gepresenteert door J. P. Gersen, houdende versoek het verkoopen
van verw en glas, en admissie als verwers en glaasenmaakers baas alhier breeder in de rolle
geinsereert waarop na deliberatie, is goedgevonden te verklaaren dat het eerste point van het versoek
vervald, alsoo denzelven bij de voorgaande regeering gepermitteert was het verkoopen van verw en
glas ’t welk nog niet was geinterdiceert geworden, en aangaande het tweede point sulks over te laaten
aan de deeisie van de op den eersten Augustus aangesteld, sullende werden nieuwe regering deeser
plaatse.
En sijn ter vergadering gecompareert eenige schippers van het gilde deezer plaatse uijt aller naam
versoekende dat sij mogte permissie bekoomen, om soo lange sij alhier leggende waaren bij
preferentie boven alle vreemde schippers met het vaaren van vlasch te werden gebedificeerd,
aannemende dat alles te betaalen dat door de vreemde schippers mogte betaald werden, waar na
dezelve wederom buiten gestaan sijnde, is daar op na deliberatie goedgevonden en verstaan, dat
daar deeze regeering na binnen eenig weijnige daagen stond te expireeren, de voorschreeve
schippers aan den nieuw aan te stellen regeering vervoijeeren, welke op hun versoek naader te doen
scherlijk het vereijste reqaurd staan sullen, en is het, aan de gecompareed sijnde schippers
vervolgens aangesegt geworden.
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Den schipper Aard Spek doet vergaadering versoek om in het schippers gilde te werden gececideert,
waar op na deliberatie is geresolveert het selve antwoord aan gemelde Aard Apek te geeven ’t welk
soo even aan de schippers gegeeven is.
Laastelijk communiceert den schout een missive van het provintiaal committe van Holland van den
vijftienden deezer sendende de noodige exemplaaren van de notificatie der bij hun gearresteerde
instructie voor de commissie van opper toesigt en verdere commissarissen tot het doen van
e
ondersoek na de betaling in de geld heffing gearresteert den 30 Junij, als meede een dito notificatie
weegens het marsche reglement voor de troupes van den staat.
Vergaadering gehouden op den vijf en twintigsten Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle der leeden der municipaliteijt, absent de burgers Joonas en Fouache.
Den schout communiceert dat de oproepingsbillietten als nu in gereedheijt sijn, dat hij op morgen
voornoemt is de anderen billietten van de geldligting wederom laaten ophaalen, en dan tegelijk de
eerst gemelde uitgeven wijders dat hij op gepasseerde Sondag hadde doen afleesen en aanplakken
de advertentie hier na geinsereert.
Advertentie.
Ingevolge het 12e articul van de publicatie van het provintiaal bestuur van dato den 30e Junij 1796
betrekkelijk de geldligting van de inkomsten der ingeseten van deese provintie, werd geadverteert dat
e
die conform de uitgegeeven billietten op aanstaande Dinsdag den 26 Hulij 1796 binnen dese plaats
Hellevoetsluijs sullen opgehaald werden dienende deese tot aan iders naritingen.
Gepubliceert en geaffigeert bij mij geregtsboode den 24e Julij 1796 ( en was getekend ) J. van Pelt p.z
Op welk gecommuniceerde gedelibereert sijnde is het verrigte van den schout geapprobeert, en voorts
aangenome voor notificatie.
Den schout proponeerd wijders dat het seer wel alle mogelijke attentie is gebruikt in het opmaken der
stem billietten, het egter evenwel nog mogelijk soude kunnen sijn, dat eenige apparente geregtigde
ingesetenen overgeslaagen waaren om op aanstaande Vrijdag eene publicatie te laten doen, dat de
soodanige sig uiterlijk tot Sondags addreseeren kunnen aan den boode, waarop gedelibereerd en den
burger Rolandus hier bij geaddreseert hebbende, om in de geproporeerde publicatie ook intevooge
dat die persoonen die over geslaagen mogte sijn in de billietten van de geld heffing sig almeede aan
de boode addreserende is goedgevonden, de beijde stukken te amplecteren en dat hier van publicatie
gedaan sal werden, sijnde dezelve voorts van inhoud als hier na is geinsereert.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, in aanmerking genomen hebbende dat niet
jeegenstaande alle moogelijk attentie welke desweegens genoomen is, het evenwel nog moogelijk
konde sijn dat sommige persoonen ingesetenen deezer plaatse soude kunnen verslagen sijn, in het
uitbregen der billietten soo wel van de geld heffing van de inkomsten der ingesetenen, als ook van
oproepins billietten ter verkiesing van een nieuw regeerings bestaan deezer plaast heeft daarom
goedgevonden bij deeze te adverteren aan de soodanige welk nog geen billietten als bovengestelde
mogte ontvangen hebben, dat sij sig ter bekoming van dezelve of een van dien van heeden aff tot en
met aanstaande Zondag den een en dertigsten deeser incluis kunnen addresseren aan den geregts
boode deezer meergemelde plaatse waar de soodanige billietten tot dien tijd toe sullen te bekoome
sijn.
e
Aldus gedaan en gearresteert bij de municipaliteijt voornoemd, op den 25 Julij 1796 het tweede jaar
e
der Bataafsche vrijheijd, en zal deese op aanstaande Vrijdag, den 29 deezer na voorgaande klokke
geklep, door den boode werden gepubliceert, en voorts geaffigeert ter gewone plaatse ( onderstond )
In kennisse van mij ( en war getekent ) P.A.Steenwijk Gallas secretaris.
Den schout geeft kennisse, dat hij ingevolge van de laast voorgaande resolutie aan de commissie van
ondersoek rapport hadde gedaan van den afloop ten opzigte van de weduwe Hermanus Duijm,
Hendrik Duijm en Leendert Harteveld, dat het selve bij hun was geapprobeert, en versogt om bij
gelegenheijd, de penningen van Hendrik Duim te door besoorgen in handen, van den ontvanger in
den Briell, is hier op goedgevonden, aan dit laaste te voldoen, en het overige aan te neemen voor
notificatie.
Ter vergadering is binnen gestaan Huijbregt Schippers te kennen geevende dat op de agt en
twintigsten Julij 1796 hij aangenomen hadt een koets in sijn schuer ten berijen van eene gulden per
week, dat sints dien tijt niemant sig hadden opgedaan om dezelve af te haalen, veel min de
agterstallige huer te voldoen versoekende daarom te mogen werden gequalificeert de voorschreeve
koets ’t sij publicq of onder de hand te moogen verkoopen en daar uit, immers voor soo verre het
selve strikken aan sijne verscheene huerpenningen aan sig selvs te betaalen, waar op na dit gemelde
Schippers buiten gestaan sijnde, is gedelibereert, en uit hoofde van de lengte van tijd, dat de
opgemelde koets aldaar gestaan heeft, sonder dat iemand op komt om deselve af te haalen,
goedgevonden en verstaan voornoemde Huijbregt Schippers te qualificeeren, soo als geschiedt bij
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deezen, de in sijn schuer in bewaaring staande koets, op de gevoeglijkste wijse te verkoopen, en van
het provenu daar van aan sig te voldoen, de verschenen sijnde haar penningen, voor soo verre het
strekken kan, of daar van meerder proveninerende, als dan dat meerder ter secretarij deezer plaatse
te consigneeren !.
Welk voorenstaande geresolveerde aan Huijbret Schipper wederom binnen gestaan sijnde, is
gecommuniceert.
Eijndelijk geeft den schout in consideratie, of van weegen deese vergaadering aan den commandant
deeser Fortresse niet diende te werden vesogt eenige schiltwagten aan en ronds om de kerk op
aanstaande Maandag ter prevenieering van alle baldaadigheeden, waar op na deliberatie is
goedgevonden en verstaan om tecteerende het gedaane voorstel, den schout te qualificeeren aan de
commandant te versoeken vier schuldwagten aan en rond de kerk op voorschreeve tijd ten eijnde als
vooren, te doen plaatsen.
Vergadering gehouden op den een en dertigsten Julij 1796 het tweede jaar der Bataafsche vrijheijd,
present alle de leeden der municipaliteijt, absent de burger Fouache.
Den schout comuniceert, conform het voorgaande gersolveerde aan den commandant deser
Fortresse het versoek om vier schiltwagten te hebben gedaan ’t geen denzelven heeft geaccordeert,
is dat gecommuniceert aangenomen voor notificatie.
Den burger Rolandus geevt ter vergadering kennissee dat hij met den equipagiemeester Asmus
gesprooken heeft, over de vrijlaating aan de stem geregtigde, om op morgen sig van de werf te
kunnen absenteren, ten eijnde die vergadering bij te woonen, is na den burger Rolandus voor de
gedaane moeijte te sijn bedankt meede voor notificatie aangenomen geworden.
Wijders heeft de schout gecommuniceert een extract uit het register der resolutien van het provintiaal
committe van Holland genoomen op den seven en twintigsten deezer houdende authorisatie op het
departement van finantie ten eijnde te restitueeren een somma van f. 44 guldens uitgeschoten ten
behoeve van de burgeresse Catharina van Gogh, en Jannetie Lems, ’t welke voor notificatie is
aangenomen, dog niet te min den schout versogt die penningen wederom te opeijschen.
Nog communiceert den schout op heeden te hebben ontvangen een missive van het provintiaal
committe van den seven en twintigsten deezes sendende het gewoone getal exemplaaren van de
publicatie dien dag bij hun gearresteert behoorlijk het doen daar bij geinsereerde reglement voor de
krijgsraaden of commissie van administratie en dissepline der gewaapende burgerwagten omtrent het
invorderen der contrubutien in de voorschreeve publicatie, en reglement vervat.
In het selve was in geslooten een aanschrijvinge van het welgemelde committe van den neegen en
twintigsten in deezer relatiev de goederen der Fransche emigranten ten eijnde van de benoemde
agenten der Fransche natie, desweegens, de noodige hulp te verleenen.
Nog heeft den schout verder gecommuniceert een aanschrijvinge van het selve committe van den ses
en twintigsten deezer, met eenige bij laagen alle betrekking hebbende, tot de organisatie van de
Bataafsche gewaapende burgerwagt.
Is goedgevonden de drie laast gemelde stukken op morgen te stellen, en over te geeven in handen
der nieuw aan te stellen regeering, om daar meede te doen als noodig, en vereijst werden sal.
Den schout heeft deese vargaadering als nu hunne verrigtingen geeijndigt had, en morgen een
nieuwe regeering stond verkoosen te werden dezelve met eene korte aanspraak geeijndigt en de
leeden bedankt.
Bij de resumptie van de genomen resolutien en gereflemteert sijnde, dat het rapport op den vijff en
twintigsten, deezer gedaan door de burgers Steenwijk Gallas en Rolandus, ingevolge de op hun
gedecerneerde commissie bij resolutie van den veertienden dato, niet was geconsereert, is goed
gevonden het selve alhier te plaatsen en hoofdsaakelijk behelsende dat na veele onderhandelingen
en deliberatien de gesamenlijke gedeputeerdens beslooten hadden alle de paarden, te besteeden op
de keurgoed, en dat daar van aanneemer gebleven is Josijph de Haan voor een somma van twee
hondert guldens sijnde alle de onkosten voor rekening van dienzelve ’t welke als dan, en nu werd
geapprobeerd.
Aldus gedaan ende gearresteert binnen Hellevoetsluijs en sijn alle voorgaande resolutien van den
tienden Meij tot en met dato deeses ingeslooten geresumeert en gearresteert en ten oirconde bij de
municipaliteijt ondertekend.
e
Op den voornoemde een en 30 Julij 1796.
P.A.Steenwijk Gallas, D. Rolandus, Jan Wessels, J.van Rutte\, P. Bruch, J. Joonas, D. d. Klerk.
Fin.
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