Ambacht Weergors en Fortificatie Hellevoetsluis. No. 11
(1799-1801)
bewerkt door
Christiaan van der Tuijn
(email: adsl719637@telfort.nl)
Vergadering gehouden op den 18e December 1799, present alle de leeden. President Jacob van Putten.
Den president communiceert ter vergadering het overlijden van den burger P.A. Steenwijk Gallas, in
leeven schout en secretaris deeser plaatse, proponeerende voorts omme in deese omstandigheeden, een
bekwaam persoon te benoemen en te verzoeken om deese vergadering te dienen een advis en waar
over gedelibereert zijnde is goed gevonden en verstaan, omme daartoe te verzoeken den burger Mr:
C.C. Brender a Brandis en derselve per expresse naar hier te ontboden, en is tot het consipieerender
missive aan den voorn: burger Brender verzogt en gequalificeerd den burger R.H. Kooij.
Vervolgens communiceert den burger Kooij dat hij van wegens de wed: van wijlen den schout Gallas
was verzogt om deeze vergadering voor te dragen, om een commissie te benoemen ten eijnde de
papieren raakende de secretarie deeser plaatse, en welke in haar huijs mogten zijn, te verzegelen, en
over te neemen, en is ter voldoening aan de verzoek geresolveert, en den burger Rolandus en Kooij
benoemt omme zig ten huijse van de weduwe van wijlen den schout Gallas te begeeven en aldaar de
papieren rakende deese plaatse over te neemen, te verzegelen en naar ’t regthuijs te doen overbrengen,
en teffens deselve burgers gelast en verzogt omme de bovengemelde weduwe naamens deese
vergadering condoleeren.
Den burger Rolanduscommuniceert dat hij ten tijde van het aan koomen der Engelsche palementaire
Chaloup ter secretarie heeft gedeponeert de provinciaale recepisse benevens alle de papieren relarieff
de inwisseling der Fransche assignaten.
Nog geeft den president kennis dat er door twee burgers van Sommelsdijk een collecte alhier was
gedaan voor ’t afbranden van eenige huijsen daar ter plaatse en deselve had bedraagen de somma van
f. 49-16-6.
Den president communiceert al meede dat den burger Arij Vermaas hem had berigt dat hij van de
penningen van ’t boedelhuijs van wijlen Arij Vaar door den nu overleedene secretaris nog niet geheel
was voldaan.
Eijndelijk communiceert denzelven dat er een arrestant was zittende in s’lands provoost huijs, over
welke een missive aan den bailluiw s’lands van Voorne was afgezonden. Waarna den president deese
vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 18 e December 1799 des avonds, present alle de leeden, presiden J. van
Putten.
Is geleesen eene missive van ’t uitvoerend bewind van dato den 13 e December 1799, zijnde van den
volgende inhoud: Voort land no. 24.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
Extract uit het register der besluiten van het uitvoerend bewind der Bataafsche republiek.
Nota de dagteekening in het nummer van dit besluit bij de aanhaling van het zelve naauwkewurig uit
te drukken.
Vrijdag den 13e December 1799, het vijfde jaar der Bataafsche vrijheid.
Is geleezen het rapport van de agent van oorlog, van den 11 e dezer loopende maand gerecpuirreerd den
4e bevoorens no: 39 op de requete van de municipaliteit van ’t Weergors en Hellevoetsluijs, daar bij
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als nog voorzieninge verzoekende ter aan betaaling van het resterende preetensien, wegens ten dienste
der Fransche troupes verstrekte avances, immers en provisioneel eenige ordonnantie ten subsidie van
hunne stedelijke casse. Waar op zijnde gedelibereert, is conform het rapport van den agent voorn:
beslooten, in het verzoek der requestranten te dilficulteeren. En zal extract desess aan den agent voorn:
worden gezonden, als mede aan de requestranten worden afgegeeven tot informatie respectivelijk.
(was get:) A.W. Hoeth.
(onderstond) accord: met voorsz: register Hullman. En is denzelven na deliberatie aangenoomen voor
notificatie.nog een missive van den werver Auffust van dato daar bij eenige informatie geevende over
de aan te werven manschappen voor deese plaats, en is geresolveert dezelve te antwoorden van in
perzoon naar hier over te komen.
Als meede een missive van den bailluiw s’lands van Voorne van dato den 18e December 1799, zijnde
als volgt:
Aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Mede burgers!
Hier neevens den chirurgijn van ’t collegie van leenmannen ten eijnde daadelijk naar de wonden en de
al of niet gevaarlijkheid van dien inspectie te doen, waar in gijl: wel zoo goed zult willen zijn hem
door twee Uwer leeden te adsisteeren, uit hoofde der plaats hebbende tete op morgen zal ik niet eerder
voor overmorgen ten Uwent kunnen vaceeren om de getuijgenisse in te winnen, tegens welken dag des
namiddags ten 2 uuren mijn stadhouder zich aldaar zal bevinden zullende Ul: wel zoo goed willen zijn
tegensdien tijd de getuijgen als Pieter Verdoorn, Jillis Rees, Teunis Brand en Pieter van der Linden te
willen citeeren ten huise van vrouw Polders.
In afwagting dat gijl: aan dit een en ander wel zult willen voldoen en provisioneel den arrestant in
bewaaring zult doen houden ben ik met achting in haast. T.T.
(was get:) W. Hoijer 18e December 1799.
En is geresolveert om aan het versoek in deese vervat te desereeren, en is tot de commissie omme bij
de inspectie welke door de stads chirurgijn moet werden gedaan te adsisteeren benoemt de burger van
Putten en Speuijbroek.
Eijndelijk een missive van den burger Mr: C.C.Brender a Brandis per expresse te rug ontfangen,
kennis geevende dat denzelven zig op morgen alhier zal bevinden. Waar na den president deese
vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 19e December 1799, present alle de leeden.
En is ter vergadering gecompareerd den burger Mr: C.C. Brender a Brandis, en met denselven
gebesoigneert zijnde over de situatie der secretaris, en andere zaaken, deese municipaliteijt
betrekkelijk, is denzelven vervolgens verzogt om de post als schout civiel adinterim waar te neemen
en deese vergadering te dienen als advocaat consulent, alle ’t welke denselven op zig heeft genoomen.
Voorts in deliberatie gebragt zijnde dat het noodzakelijk was, dat er een secretaris adinterim wierd
aangesteld, waartoe is geproponeert den burger J.A. van Es, welke ter vergadering ontboden en
gecompareert zijnde is het zelve aan hem voorgedragen, en heeft denzelven al meede dien post
aangenoomen mits daar voor behoorlijk door deese vergadering te werden gesalarieert.
En is geresolveert om van beijden benoeminge bij publicatie aan den volke kennis te geeven, waar na
den civiel adinterum en consulent, beneevens den secretaris adinterum beijde de belofte van secretesse
hebben afgelegt.
In deliberatie gebragt zijnde, de verantwoording welke van weegen wijlen den thesaurier Gallas moet
werden gedaan, is beslooten eene commissie te benoemen en denselven aan de wed: van wijlen den
thesaurier Gallas te zenden en dezelve te zeggen naamens deese vergadering van geene goederen hoe
genaamd te veralieen eeren ofte vervreemden, en dat hier meede werd gehouden of het arrest
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schriftelijk gedaan, tot welke commis te zijn benoemt de burger Chardon en Kooij, beneevens den
burger Brender.
Bij resumptie in deliberatie gebragt zijnde de order tot aanwerving van manschappen is geresolveert,
omme daar de vrijwillige gifte niet meerder heeft gerendeert dan een somma van f. 42-0-0. Een addres
te maaken aan ’t wetgeevend lichaam en dezelve authorisatie te verzoeken tot het leggen eener
belasting op de ingezetenen deser plaatse ten eijnde alzoo de nodige, zijnde penningen voor de
werving te bekoomen.
Voorts gedelibereert zijnde over de vervulling der vacatuure van de schout en secretaris plaats, is
geresolveert eene missive te schrijven aan het uitvoerend bewind, en deselve dien aangaande hunnen
orders te vraagen.
Nog is geresolveert om een zitdag tot den ontfangst der verponding te houden op aanstaande Vrijdag
den 27e deeser, en daar van bij publicatie kennis te geeven. Waarna den president deese vergadering
heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 24e December 1799, present alle de leeden, president J. van Putten
Den burger Rolandus en Kooij rapporteeren de papieren ten huijzen van den overledenen schout voor
zoo verre zij denzelven hebben kunnen vinden, en aan hun zijn ter hand gesteld, hebben
overgenoomen en verzegelt, en op ’t regthuijs hebben besorgt.
In deliberatie gebragt zijnde dat in ’t vervolg den vergadering hunnen president zal benoemen, is
geresolveert dat den thans fungeerende president zal blijven tot het eijnde van dit jaar, en dat als dan
een nieuwe president zal wrden benoemt voor den tijd van een maand.
Is ter vergadering gecompareert den burger Asmus, verzoekende dat er door deese vergadering eene
tweede commissaris over ’t lootsmans gilde mogte worden benoemt ten eijnde er een different welke
er nog was hangende konde werden afgedaan, waar op gedelibereert zijnde is goed gevonden omme
daar toe te benoemen, provisioneel den burger Kooij, welk ’t zelve heeft aangenoomen.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden aan ’t wetgeevende lichaam deese navolgende
missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de eerste kamer van ’t tegenwoordigen lighaam des Bataafsche volk.
Burgers.
De municipaliteijt door ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas, op den 15 e dezer maand
December l.l. ontfangen hebbende een extract uijt de notulen van ’t zelve bestuur in dato 6e December
bevoorens, waar bij zij gelast word om binnen den tijd van veertien dagen na den ontfangst van ’t
gemelde extract resolutie aan de circulaire aanschrijving, ten eijnde uit elke grondvergadering drie
man ter comploteering der Bataafsche armee aan te werven, dezelve naar Utrecht te doen
transporteeren, en ter goedkeuring van den inspecteur generaal aldaar over te leveren te voldoen, en
daar de municipaliteijt binnen die nu peremptoir vast gestelde tijd, daar aan niet voldoende dezelve tog
de nadeelige gevolgen daar uit ontstaande voor de finantie van haare gemeente zig te wijten zoude
hebben, en dat vorder dit de laaste aanschrijving was, welke dezelve desweegens zoude ontfangen dat
alle de verdere versoeken tot ’t bekoomen van uijtstel bij deeze voorn: aanschrijving zoude zijn
vervallen, vind dezelve zig in de noodzakelijkheid Ul: bij deese te adieeren dog alvoorens Ul: te doen
remarqueeren, dat zij alle middelen beproeft en aangewend hebbende om die voorn: manschappen op
de bepaalde tijd te bekoomen eerstelijk hunnen pogingen en gegeeve last, door hunne aangenoome
werver zijn teleur gesteld geworden, en ten tweede dat geen penningen tot zulk een important
voorschot voorhanden zijnde zij egter dog vrugteloos getragt heeft dezelve door een vrijwillige gift
hunner ingezetenen te bekoomen, dog welke gift bij na niets heeft gerendeert, dus dat zij al wederom
onder hun heeft moeten raadslaage welk in deeze hun stond te doen waarom zij met de hier exteerende
commissisie uit stemgerechte burgers tot ’t finantieele deezer Fortresse is te rade geworden zig tot Ul:
te keere en alle reverentelijkst te verzoeken ’t geen zij had aangewend bij deese te doen, dat schoon zij
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reekenen door de hun aangewende poogingen deligent aan de hun opgelegde last te zijn geweest, zij de
benoodigde gelden ter voorn: aanwerving manqueerende, onverwijld mag worden gelast, om een
belasting over de ingeseetenen hunner plaatse te leggen en daarom, en daar van ten spoedigste Ul:
gewigtige resolutie te erlangen, terwijl intusschen in die aangen: alle verwagting verseerende
nogmaals haare wervers hebbende aangeschreeven om met de aanneeming der voorn: manschappen
ten spoedigste voort te gaan, zig zal bezighouden ten einde op Uwe favorabel resolutie direct gereed te
zijn het minst drukkenste plan voor haare ingezeetenen te formeeren, waar meede zij vermeend aan
hun pligt te hebben voldaan, Uwe favorabele resolutie ten deeze te gemoed zende Ul: in gods heilige
protexie aan beveelt en met alle eerbied zig noemt.
Ul: meede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) J. van Putten president.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. Secret: adint:
Hellevoetsluijs den 15e December 1799.
Nog aan ’t uitvoerend bewind deeze missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t uitvoerend bewind der Bataafsche republicq.
Burgers!
De municipaliteijt vind zig met leedwesen verpligt Ul: te moeten communiceeren het subiet overlijden
van den burger Pieter Adriaan Steenwijk Gallas, schout en secretaris van deezer Fortresse bij welke
kennis geeven dezelve de vrijheijd neemt zig bij Ul: te informeeren, hoe dezelven ter vervulling deeze
vacatuuren moeten gedraagen, hier over Ul: resolutie verzoekende en inwagtende betuijgt zij Ul: in
godes protexien aan beveelen met alle eerbied te zijn.
Ul: meede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) J. van Putten president.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secret: adinterum.
Hellevoetsluijs den 20e December 1799.
En te hebben laaten publiceeren en affigeeren de navolgende advertentie.
Advertentie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch van Hellevoetsluijs doet all-in en opgezeetenen bij deezen
bekend te maaken dat zij vermits het schielijk overlijden van den burger Pieter Adriaan Steenwijk
Gallas in leeven schout en secretaris deezer plaatse, het welvaare van haare ingezeetenen met alle
haare belangens in agt genoomen hebbende en desweegens rijpelijk gedelibereert heeft geresolveert tot
hunne advocaat consulent te verzoeken en te benoemen Mr: Charles Christoffel Brender a Brandis
practiseerend advocaat voor de Hove van ’t voormalig gewest Holland, en geaddmitteerde notaris te
Brielle, en teevens denzelve tot de waarneeming van ’t schouts ampt deezer Fortresse te versoeken
gelijk ook den burger Jan Adriaan van Es tot waarneeming van ’t secretariaat dezer plaatse en beijde
geduurende de voorsz: vacatuure aan welke verzoeken en benoeminge voorn: burgers wel hebben
willen defereeren, en reeds hunne poiten zijn begonne te aanvaarden.
Vertrouwende de voorn: municipaliteijt deesen alle op en ingeseetenen deezer Fortresse de voorn:
keuze zullen billijken te meer dewijl hier bekend en bewust dat dezelve ondervinding genoeg hebben
gehad om de belangens van ’t volk en dat der scheepenen waar te neemen, en de municipaliteijt met
raad en daad te adsisteeren.
Voorts maakt de voorn: municipaliteit alle die het aangaat bekend dat vermits bijna de tijd is
geexpireerd, dat de aanslag der beide verponding als de ordinaire voor den jaare 1798, en de extra
ordinaire over den jaare 1799 moeten werden betaald, zij zal vaceeren op Vrijdag den 27 e December
deses jaars 1799 op ’t rechthuijs alhier des s’morgens van halff 10 tot een, en des na de middags van
drie tot vijff uuren, en word daarom ijder gewaarschoud haare verpondingen te komen voldoen
werdende verder alle de ingeseetenen aldaar zonder onderscheid gelast om hunne laaste quitantien
ordinair en extra ordinaire verponding te koomen vertoonen op bovengemelden tijd.
4

Aldus gedaan en gearresteerd bij de municipaliteit voorn: Heeden den 19 e December 1799. In kennisse
van mij J.A. van Es. Secret: adinterum.
En zijn alle dezelve geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Vervolgens doet den burger Kooij deese navolgende propositien, eerstelijk dat den gaarder zal werden
aangezegt, omme voort te gaan met den ontfangst der plaatselijke middelen en daar van maandelijks
verantwoording aan den nieuwe te benoemen thesaurier te doen, ten tweede omme te benoemen een
thesaurier, tot den ontfangst der plaatselijke inkomsten, en daar van de uijtgaave voor deese plaatse
insgelijk te doen, mits stellende een behoorlijke borgtogt, en eijndelijk omme twee nieuwe
commissarissen over ’t loodsmans gilde, als meede om in ’t vervolg twee Arimnieertere over den
grooten armen te benoemen, geen leeden der municipaliteit zijnde, waar op gedelibereert zijnde, heeft
de vergadering met de voornoemde propositien, zig geconfireneert, en dezelve geconsenteerd in een
resolutie, uitgenoomen egter het laaste point, welke is gehouden in advis.
Is geleesen een request van C.P. Ampt zijnde van den volgende inhoud:
Aan de municipaliteit van Hellevoetsluijs.
Geeft reverentelijk te kennen Carl Phillip Ampt, gepensioneerd lieutenant en adjudant laast gediend
hebbende in het regiment van den Lt: generaal van Monster, en bevoorens als vaandrig en adjudant in
’t regiment Zwitsers van Sturler naderhand guarnisoen, woonende te Bergen op Zoom. Dat de
suppliant na dat zijn naam aan de ingezeetenen van Ulieden plaats zal zijn bekend gemaakt, en dezelve
uitgenoodigd, zoo zij eenige aanklagten teegen hem mogten hebben, om die aan Ulieden op te geeven,
tot behoud van zijn pensioen, benoodigt heeft een certificaat van Ulieden, inhoudende dat zich
geduurende hij bij Ulieden in guarnisoen geweest is, altijd wel gecomporteert heeft, en er tegen hem
geene klagte zijn ingekoomen.
Weshalven de suppliant zich keert tot Ulieden ootmoedig verzoekende, dat het Ulieden goedgunstig
behaage om des suppliants naam ten puije van den stadhuijse te doen afroepen en de ingezeetenen van
Ulieden plaats uitte noodigen om, zoo hij eenige klagten tegen hem mogte hebben, dezelve aan
Ulieden binnen zeekere te bepaalde tijd op te geeven, en geene klagte na verloop van die tijd
inkoomende dan den suppliant te verleenen een certificaat, inhoudende dat hij zedert het jaar 1786, tot
de omwending in Ulieden plaats in guarnisoen heeft geleegen, en dat hij zich direct of indirect aan
geene plunderingen, oproer vervolgingen off geweldenarijen, die in die jaaren 1786 en 1787 hebben
plaats gehad, heeft schuldig gemaakt, en dat des suppliants naam aan de ingeseetenen behoorlijk is
bekend gemaakt, en er geene klagte teegen hem zijn ingekoomen, ’t welk doende C.P. Ampt
gepensioneerd lieutenant.
Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden denselven bij publicatie op aanstaande Zondag voor te
hangen, en indien er geene beschuldigingen inkoomen jegens dezelven als dan een certificaat af te
geeven waar toe den secretaris werd gequalificeert.
Nog is geresolveert om de herbergiers te doen aanzeggen van alle avonden prompt hunne briefjes der
bij hun logeerende perzoonen te bezorgen.
Eijndelijk zijn de respective commissarissen voor ’t loodsmans en voermans gilde gequalificeerd
omme de charters en papieren rakende die gildens en welke op ’t secretarie zijn berustende over te
neemen. Waar op den president deese vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 28e December 1799, present alle de leeden, president J. van Putten.
De burgers Chardon en Spuijbroek gedaan hebbende de collecte voor de ingezeetenen van Noord
Holland rapporteeren daar van te hebben gecollecteerd de somma van f. 54-8-8 en is den burger
Brender verzogt en gequalificeert omme die gelden ten comptoire van den ontfanger te Brielle te
bezorgen.
De burgers Rolandus en Kooij rapporteeren te hebben gevaceerd voor den ontfangst der verpondingen,
en daar van te hebben ontfangen de somma van f. 1153-19-6, en dat die gelden behoorlijk
gecachetteert door den burger Kooij zijn in bewaring genoomen.
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Den burger Brender rapporteert dat hij bij den ontfanger der verponding te Brielle hadde geinformeert
naar de verponding welke deese plaatse ten agteren is, en aldaar heeft vernoomen, dat er aldaar nog
moest werden betaald, de ordinaire en extra ordinaire verponding 1798, en de ordinaire 1799, waar op
is geresolveert uit de als nu ontfangene gelden der verponding provisioneel aan ’t comptoir te betaalen
de ordinaire verponding 1798, en de nog te goeds zijnde gelden zoo dra mogelijk van de ingezeetenen
in te vorderen.
Is geleesen een extract uit ’t register der besluiten van ’t uitvoerend bewind van dato den 23e
December 1799, zijnde van den navolgende inhoud:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap. Lands 39.
Extract uit het register, der besluiten van het uitvoerend bewind der Bataafsche re[publcq
Maandag den 23e December 1799, het vijfde jaar der Bataafsche vrijheid.
Is geleesen de missive van de municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs van den 20 e dezer
loopende maand, daar bij kennis geevende van het overlijden van den burger Pieter Adriaan Steenwijk
Gallas, schout en secretaris daar ter plaatze, verzoekende geinformeerd te moogen worden hoe in
deese vacatuure zal moeten worden voorzien.
Waarop zijnde gedelibereert is besloten de municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs aan te
schrijven en te gelasten, zoo als geschied bij dezen, om ter vervulling der voorsz: vacatuure ingevolge
het decreet van het vertegenwoordigend lichaam van den 2e November 1798, den aldaar aan volgende
no. 1 alhier ingekomen aan het bewind een tweetal van geschikte persoonen voor gem: post voor te
dragen, ten einde daar uit den door het bewind zou kunnen worden geeligeerd en aangesteld.
En zal extract dezes aan de voorsz: municipaliteit tot informatie en naricht worden gezonden. Besier.
Accordeert met voorsz: registert (is get:) Hultman. En is het zelve voor als nog gehouden in advies.
Een missive van Boers en Merkenburg, verzoekende om betaaling van geleeverde schrijf behoeftens
voor ’t secretarie deezer plaatse, en is denzelven aangenoomen voor notificatie.
Nog is geleezen een missive van ’t departementaal bestuur van dato den 17 e December 1799, daar bij
zendende een extract uit hunne resolutien van dien dag inhoudende eenige bepaalingen omtrent het
leveren van fouragies aan de troupes.
Bij het zelve was nog ingeslooten twee publicatien van ’t uitvoerend bewind, de eene van Do den 12 e
December daarbij verbiedende den uitvoer van hooij, stroo en den andere meede van 12 e December
daar bij verbiedende den uitvoer van graan en is al het zelven aangenoomen voor notificatie.
En zijn eijndelijk de leeden verzogt om hunne gedagten te reguleeren over de te doene belasting voor
de wervinge. Waar na de president deeze vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 31e December 1799, present alle de leeden, president J. van Putten.
Den president communiceert deese vergadering te hebben doen belegen op zeer sterken instantien,
door en burger Kooij bij missive aan hem gedaan.
Waar op den burger Kooij repliceerd deese vergadering bijzonderlijk te hebben verzogt om deese
navolgende voorstellen te doen, en welke hem noodzakelijk voorkwaamen als eerstelijk omme eene
missive te depecheeren aan ’t departementaal bestuur, en hun de door deese vergadering gedaane
pogingen tot het bekoomen van manschappen aan te toonen, hun te berigten ’t addres door deese
vergadering aan ’t wetgeevende lichaam gemaakt omme eene belasting te heffen over de ingezeetenen
en hun instantelijk te verzoeken deese vergadering te houden voor deligent, ten tweede om als nu eene
nieuwe president te benoemen voor de eerst volgende maand, en moetende afgaande niet voor de
tweede reis nomenabel weesen, ten derden dat alle adviesen in de notulen zullen werden geinsereerd,
ten vierden om wanneer door den procureur van Sina en den adviseur Brender in de papieren werd
verzogt van de secretarie, als dan twee leeden van deeze vergadering te benoemen om daar bij te
adsisteeren, en ten vijfde, omme op heeden een provisioneele thesaurier aan te stellen, waar over
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gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan ten eersten een missive te zenden aan ’t
departementaal bestuur en hun de door deese vergadering gedaane pogingen tot het bekoomen van
manschappen aan te toonen hun te berigten ’t addres ’t welke door deese vergadering aan ’t
wetgeevend lichaam is gezonden en te verzoeken van deese vergadering te houde voor deligent tot het
depecheeren van welke missive den secretaris is gequalificeert geworden, ten tweeden ome als nu
eenen nieuwen president te benoemen waar toe door deese vergadering geprocedeert zijnde is daar toe
benoemt den burger R.H. Kooij.
En is alverder geresolveert alle adviesen in de notulen zullen werden geinsereerten.
Nog is conform het zelve voorstel beslooten dat er door deese vergadering twee leeden zullen werden
benoemt omme te adsisteeren indien er door den procureur van Sina en den adviseur Brender in de
papieren dit secretarie aangaande werd verzogt.
Eijndelijk is ingevolge het zelve voorstel geresolveert omme een provisioneele thesaurier te
benoemen, welke zal hebben den ontfang van alle plaatselijke inkomsten, en daar van doen
benoodigde uitgaaven dog egter niet dan na dat op alle door hun te betaalen reekeningen, declaratien,
door deese vergadering behoorlijk ordonnantie zal zijn geslaagen en stellende eenen dultisante
borgtogt ten genoegen van deese vergadering.
En is vervolgens door de vergadering tot provisioneel thesaurier benoemt en aangesteld den burger
Joseph Chardon welke dien post heeft aangenoomen en zullende extract deeser resolutie aan den
burger Chardon werden afgegeeven omme te dienen tot desselfs qualificatie.
Nog communiceert den burger Kooij een mondelinge boodschap te hebben ontfangen Hoijer, hem
verzoekende om in den Brielle bij hem te koomen ten eijnde over de agterstallige verponding te
spreeken, wilde de municipaliteit zig voor om aangenaamheeden bevrijden.
Den commissaris over ’t lootsmans gilde Chardon communiceert gereed te zijn om de reekening van ’t
gemelde gilde, te doen.
Eindelijk communiceert den secretaris den gedaane publicatie opzigtelijk C.P. Ampt welke is
luidende:
Publicatie.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs heeft ontfangen een adres van Carl Phillip
Ampt, laast gedient hebbende in ’t regiment van den generaal van Monster, en bevoorens als vaendrig
en adjudant in ’t regiment Zwitsers van Sturler naderhand Gumoem, daar bij verzoekende een
chertificaat dat denzelven in den jaare 1786 en 1787 aan geene hinderingen, oproer, vervolging of
geweldenarijen heeft schuldig gemaakt, zoo is ’t dat de municipaliteit voorn: denzelven Carl Phillip
Ampt bij deeze aan de ingezeetenen deeser plaatse is voorstellende en dezelve uitnoodigd om indien
zij gegronden bezwaaren jegens den voorn: Carl Phillip Ampt mogte hebben alwaarom aan denzelven
’t voorgemelde chertficaat niet zoude kunnen werden gegeeven dezelve binnen twee maal vier en
twintig uuren na de afkondiging dezes behoorlijk op te geeven ter secretarij deeser plaatse. Actum bij
de municipaliteit voorn: op den 24e December 1799, en zal deese op den 29 e daar aan volgende werden
gepubliceert en geaffigeert ter gewoone plaatse. In kennisse van mij J.A. van Es secret: adint:
En daar er geene beschuldigingen zijn ingekoomen ten behoeven van den zelven ’t hebben
affgegeeven het navolgende chertificaat.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs chertificeert bij deese, dat Carl Phillip Ampt,
gepensioneerd lieutenant en adjudant laast gedient hebbende in ’t regiment van de lieut: generaal van
Monster, en voorens als vaandrig en adjudant in ’t regiment Zwitsers van Sturler naderhand Gumoen
geduurende den tijd dat denzelven in den jaare 1786 en 1787, binnen deeze plaatse guarnisoen heeft
gehouden voor zoo veel hun bekend is, zig met denzelven heeft schuldig gemaakt aan plundering,
oproer, vervolgingen off geweldenarijen, dat denzelven Carl Phillip Ampt, aan de ingezeeten deeser
plaatsen al meede is bekend gemaakt geworden, dog dat er geene klagten hoe genaamd jegens
denzelven zijn ingekoomen.
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In oirconde der waarheid ’t zegel deezer plaatse hier onder opgedrukt en door onze secretaris gedaan
teekenen binnen Hellevoetsluijs den 31e December 1799.
J.A. van Es secret: adint:
En is beijde dit verrigte geapprobeert en aangenoome voor notificatie. Waar na den president deese
vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 2e Januarij 1800, present alle de leeden, absent J. Chardon, president
R.N. Kooij.
Den president produceert ter vergadering de quitanties van de door den burger Brender betaalde
ordinaire verponding 1798, en is den president gequalificeert omme uit de ontfange gelden der
verponding aan den burger Brender zijn gedaan voor uit schot te restitueeren, en de overschietende
penningen aan den thesaurier ter hand te stellen.
Den president communiceert nog dat er een loots is koomen te overlijden, en hij reeds sollisitanten
hadde gehad, brengende als nu in deliberatie hoedanig in deese vacatuure te handelen en is na
deliberatie goedgevonden deese zaak provisioneel te houden in advies.
Is geleesen een missive van J.A. Gallas van heden dato zijnde van den volgende inhoud:
J.A. Gallas. Aan de tijdelijke president van de municipaliteit binnen Hellevoetsluijs.
Meede burgers!
Daar bereijds addres bij missive aan den agent van finantie der Bataafsche republicq, den burger
Gogel, door mijn ongelukkige zuster is gemaakt, ten eijnde was het mogelijk tot soutien van de arme
weduwe en haar zes vaderloose kindertjes de post als gaarder van s’lands onbeschreeve middelen,
alhier op een zeekere uitkeering door iemand doen waarneemen tot tijd en wijle dat haar oudste
zoontje oud 13 jaar de nodige ouderdom zoude hebbe bereikt om die post selfs te kunnen waarneemen,
en waartoe om hem den in te instrueeren alles aangeevend zal worden.
Zoo diend dan expresselijk en met alle instantelijk en gevoelig versoek om ten requarde van de arme
weduwe en weesen en ten relatiev van den overleedene die Ued: bekend en bevriend was, aan de
vergadering die zoo als geinformeerd ben deezen avond bij elkander zal koomen voor te draagen, om
dewijl er voor de weduwe zoo als hier inne gemelde sollicitatien worde gedaan, ten eijnde in haar
ongelukkige staat nog iets zoude kunnen genieten, de voorspraak of brieven van voorschrijven aan den
agent van finantie of zoo waar Ul: het goedvind te schrijven, ten eijnde onse sollicitatie met meerder
kragt in deese epoque en met fundement mogte werde geeffectieert.
Hier meede zal Ued: en de leeden uitmaakende de municipaliteit een oneijndig en verpligtend
dankbaar plaisier doen aan een ongelukkige, als meede aan die geenen die de eer neemt met waare
agting te blijven.
Uw meede burger (is get:) J.A. Gallas.
Hellevoetsluijs den 2e Januarij Ao 6.
En is het verzoek daar bij gedaan aan denzelven geaccordeert.
Bij resumptie gedelibereert zijnde op een missive van K. van Bergen en C. Lourens van dato 28 e
November 1799, in qualiteijt als executeuren in den boedel van Wijlen J. Wassenaar zijnde van de
volgende inhoud:
Aan de municipaliteit van het Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Mede burgers!
De ondergeteekende executeurs van den testamente van wijlen Jan Wassenaer, mitsgaders voogden
over de minderjaarige daar in genoemd, hebben q.q. het opzicht over zeker huijsje alhier gelegen op
den hoek van het Kerkstraatje en gelegateerd aan de kinderen van Teunis Verhage en Maartje van den
Toom, doch beswaerd met dit verband, dat de zoo even genoemde ouders in dat huijsje mogen wonen,
mits het zelve in goede reparatie houdende en alle lasten zoo extra als ordinaire daar van betalende, dat
dienvolgens gem: Teunis Verhage en Maartje van den Toom den 1ste Meij 1798 daar in getrokken
zijnde tot heden toe aan de gestipuleerde voorwaarde en conditie fine qua non, zijnen gebreeken
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gebleven, en niet alleen niets gerepareerd, maar in tegendeel beschadigd hebben, dat verder gem:
persoon tot heden toe in gebreken zijn gebleven, niet tegenstaande hier dan eenmaal daartoe door ons
aangemaand, om de twee laaste termijnen elk van f 4 percent op de geforceerde geldheffing van 4
percent te voldoen en nog weer onlangs zijn aangesprooken om den 5e termijn der gem: heffing aan te
zuiveren, dog het welk zij met redenen van onvermogen beantwoord hebben.
Nadien nu de ondergeteekende q.q. verplicht zijn voor het eigendom der gem: kinderen te zorgen en
echter verlegen zijn, op welke wijze dit het gevoeglijkste te kunnen doen, zonder zich zelven bij eenig
onderzoek na den opbrengst der gem: heffingen eenige onaangenaamheid te veroorzaaken zoo neemen
wij de vrijheid Ul: bij dezen schriftelijk te adieeren, en te verzoeken dat Ul: zoodanig gepast middel
daar tegen zult geheven te gebruiken, als oordeelen zullen te behooren, ten minsten, om deeze onze
schriftelijk demarsche per missive nu en ten allen tijde, en bij allen onderzoek te mogen rekenen en
aanzien, als een behoorlijke acte van devoir, en mitsdien de ondergeteekende q.q. van alle mogelijke
onaangenaamheden, uit de wanbetaling van voorn: ouderen misschien kunnende proflueeren, te willen
helpen bevrijden. Waar mede wij de eere hebben Ul: gods bescherminge aan te beveelen en ons met
respect onderteekenen.
Ul: medeburgers (getr:) Klaas van Bergen q.q Cornelis Lourens q.q. Meede instaande en de rato
euverende voor Willem Boek.
Hellevoetsluijs den 28e November 1799.
Is goedgevonden en verstaan omme de gem: executeuren met haar verzoek te renvoijeeren, aan de
commissie van onderzoek, te Brielle.
Als meede bij resumptie gedelibereert op de aanschrrijving van de finantieelen commissie van ’t
voormalig gewest Holland van dato 31 e October, omme opgaave van agterstallige lasten is
goedgevonden denzelve aan te neemen voor notificatie.
Vervolgens zijn benoemt omme bij een te houden besoigne met den procureur van Sina als
gequalificeerde van de wed: wijlen den thesaurier Gallas te adsisteeren de burgers Kooij en Chardon.
Voorts is ter vergadering binnen gestaan C. van den Muijsenberg, verzoekende om in ’t stemregister te
werden ingeschreeven, en wijders solliciteerende om met de noothulpsplaats te worden begunstigt, en
is het zelve versoek gehouden in advis.
Den secretaris communiceert een missive te hebben ontfangen van den ontfanger der gemeenelands
middelen van Dam van Aarden te Brielle, hem daar bij berigtende dat er door wijlen den secretaris
Gallas nog geen penningen van den 40 e penning over den jaare 1799 ten zijnen comptoire zijn betaald
geworden. Aangenoomen voor notificatie.
Eindelijk produceert den president de navolgende reekening, als een van J. Jonas groot f. 17-6-0 en
van de wed: Leend: Verhagen groot f. 7-4-0. Een van ’t luijden der klokken groot f. 7-16-0 en van
Willem Kerkhoff groot f. 9-0-0 en een van J. van Pelt P.Z. groot f. 2-0-0, aller voor ’t feest van den
19e December 1799, en is den thesaurier gelast omme alle deeze reekeningen te voldoen. Waarna den
president deese vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 6e Januarij 1800, present alle de leeden, presiden Kooij.
De notulen der vergadering van den 18 e, 19e, 24e, 28e en 31e December 1799, beneevens die van den 2e
Januarij 1800 zijn geresumeert, en werden met eenige weijnige veranderingen ingehouden voor
gearresteert.
Vervolgens communiceert den secretaris te hebben doen publiceeren en affigeeren deese navolgende
advertentie.
Advertentie.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs adverteert bij deese dat zij tot hunne president
voor de maand Januarij 1800 hebben benoemt den burger Rempko Hagens Kooij, en tot provisioneele

9

thesaurier den burger Joseph Chardon. Actum bij de municipaliteit voorn: op den 31 e December 1799.
In kennisse van mij (get:) J.A. van Es. Secret: adint:
Nog communiceetrt denzelve de missive hier na volgende aan ’t departementaal bestuur te hebben
afgezonden.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Meedeburgers!
Wij neemen de vrijheid ons door deese andermaal aan Ul: addresseeren en te berigten dat wij niet
jegensstaande alle aangewende pogingen tot heeden niet in staat geweest zijn, om geheelijk aan Ul:
aanschrijving van den 2e October ten opsigte van de aanwerving van drie manschappen voor iedere
grondvergadering te voldoen, als hebbende wij niet meerder dan een man kunnen aanneemen, welke
door ons naar Utrecht is opgezonden en ook als hier is goedgekeurt geworden, wij hebben ter
bekooming van de overigen door ons te levere manschappen met een werver afgezonden, dog welke
geen manschappen heeft aangebragt, wij hebben al verder burgers ons gaddresseert aan een werver te
Rotterdam dog welke voor de aanwerving der gemelde manschappen zoo een aanmerkelijke somma
was eijsschende dat wij dezelve uit onse plaatselijke kas, welke geheel uitgeput is niet konde voldoen,
al waar om wij toen resolveerde om onse burgerij uijt te noodigen tot het geven van vrijwillige giften,
ten eijnde alzoo aan de noodige penningen te geraaken, dog ’t welk almeede vrugteloos is geweest, als
hebbende die gifte maar zeer weijnig opgebragt, en het is daar na dat wij ons als geen meede weeten te
vinden ter bekooming van penningen daare ook geen vooruitzicht was, om dezelve genegotieert te
krijgen, en egter geerne aan Ul: last willende voldoen hebben geaddresseert aan ’t vertegenwoordige
lichaam en dezelven verzogt authorisatie tot het leggen eener belasting op de ingeseetenen dezer
plaatse ten eijnde alzoo benoodigde penningen voor de werving der meergem: manschappen te
bekoome, dog welke authorisatie wij tot heeden niet hebben ontfangen, en dus tot nu toe buijten staat
zijn omme aan Ul: last ten voldoen, al waar omme wij bij deese ten ernstigste zijn verzoekende dat Ul:
in dit bovenstaande ziende de onmogelijkheid welke er voor ons was omme aan U lieder meergemelde
last te voldoen en de middelen welke door ons zijn berigt om ter volbrenging dier last in staat gesteld
te worden geliefde te resolveeren om ons immer tot zoo lange als wij geene authorisatie van ’t
wetgeevend lichaam tot het heffen eener belasting hebben bekoomen te houden voor deligent, zullende
er door ons indien wij opgem: authorisatie mogen erlangen geen middelen werden verzuimt om de
meergem: manschappen zoodra mogelijk te leveren. Waar meede wij na Ulieden in de bescherminge
godes hebben aanbevoolen ons met alle achting zijn noemende.
Ul: meede burgers. De municipaliteit voorn: (get:) H.M. Kooij president.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secret: adinterum.
Hellevoetsluijs den 31e December 1799 A:L:B: 5e
En zijn beide dezelve geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Bij resumtuie gedelibereert zijnde over de aanschrijving van ’t uitvoerend bewind van dato den 23 e
December 1799 is geresolveert het zelve als nog in advis te houden tot de eerst volgende vergadering.
Is geleesen een missive van G. van Keulen woonende te Gouda, zijnde de hier na woordelijk
geinsereert.
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
Gouda den 4e Januarij 1800.
Gerard van Keulen, stemgerechtigd burger der Bataafsche republicq, woonende binnen de stad Gouda.
Aan den president en leeden der municipaliteit van Hellevoetsluijs.
Meede burgers!
Gebruike de vrijheid mij door deeze letteren aan Ulieden te addresseeren, alzoo op heeden uit S’Hage
door een mijner vriende geinformeert geworden ben, dat door het overlijden van den burger Gallas,
niet alleenlijk deszelfs post als hoofdgaarder van U lieder plaats, maar ook die van schout en secretaris
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is komen te vaceeren zo dient deeze, vermits ik wel zoude inclineeren en daar bij eenige capaciteit tot
de waarneeming van een schout en secretaris plaats vermeene te hebben, ben ik Ulieden instantelijk
verzoekende dewijl dezelve vacatuure notoir dient vervuld te werden, mij te melden of ’t zelve ampt
van schout en secretaris bij wijze van verkoop of op recognitie door Ulieden werd verleend, hier
omtrent eenigsints door Ulieden voorgelegt zijnde, zoude mijne reeds gedaane sollisitatien, ter
bekooming van eene post bij ’t committe van finantie over ’t voorn: gewest Holland specialijk ten
reguarde deezer vacatuure a costij hernieuwen indien en door het een en ander een fatsoenlijk bestaan
voor een huisgezin met vier kinderen uit konde proflueeren.
Het zal mij aller aangenaamst zijn door Ulieden hier omtrent eenigzints te werden onderecht, alzoo
daar na de zaak, ten opzichte van het schout en secretaris ampt, mij doendelijk aanneemlijk
voorkoomende den ook gaarne mijne suppletien daar toe aan Ulieden wilden aanwenden, of zelfs, zoo
zulks mogt werden gerequireerd, in persoon overkoomen omme deswegens de eer te genieten, met
Ulied: te kunnen spreeken en handelen en mijne certificaten van conduites en ten dien eijnde te
suppediteeren.
In hoope gijlieden mijne vrijpostigheid zullen gelieven excuseeren, en mij door eenige informatien
nopens dezelve posten door Ul: antwoord zullen vereeren hebbe ik de eer mij in Ulied: protextie te
recommandeeren, en na Ul: in de bescherminge des allerhoogsten te hebben aanbevoolen. Noeme mij
na toewensing van heil met eerbied.
Meede burgers Uw mede burger (get:) Gerard van Keulen.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden den zelven te houden in advis.
Nog is geleesen een missive van M. Vermijs, verzoekende dat geene te mogen ontfangen ’t welk den
nog per resto van de Fransche reguisitien is competeerende, en is geresolveert denzelven almeede te
houden in advis.
Vervolgens prodiceeert den president een reekening van den smit Cornelis van derr Meulen groot f. 24-0 waarop den thesaurier is gelast dezelve te voldoen.
En is na deliberatie goedgevonden en verstaan om nog andermaal een zitdag te houden tot den
ontfangst der verpondingen, daartoe bepaalt aanstaande Vrijdag den 16 e deeser van s’morgers ten tien
tot des middags ten een uuren, en dat wijders den booden zal werde gelast om de als nog in gebreeke
gebleeven mondeling op te roepen.
Vervolgens draagt den president voor of de adsistent N. van Es, zal voort blijve gaan omme de
imposten deser plaatse van ’t gemaal beestiaal bieren en wijnen te ontfangen, en hoe veel aan dezelve
daar voor zouden en werden toegelegt, waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan
omme tot gaarder der inposten deeser plaatse als namentlijk van het gemaal beestiaal, bieren en
brandewijnen aanstellen te qualiticeeren gelijk aangesteld en gequilificeerd werd bij deesen den burger
Nicolaas van Es adsistent ter collecte comptoire binnen deese plaatse omme te ontfangen de dorps
imposten, van ’t gemaal beestiaal, bieren en brandewijnen van welke ontfangst denzelven gehouden,
zal zijn na ’t eijndigen van iedere maand verantwoording doen op eene behoorlijke staat aan den
nieuwe aangestelde of nog aan te stellen plaatselijke thesaurier, zullende denzelve N. van Es wijders
voor den ontfangst dier middelen genieten vijff persent van ’t honderd, dog van dezelve vijff percent
moeten betaalen zodanige kosten, als welke op de inzamenling van voorn: inkomsten zullen koomen
te vallen, en zal extract van deese resolutie aan den voorn: N. van Es worden afgegeeven, ommme zig
daar na te gedragen.
Eijndelijk proponeert de president daar den boode met het bij hem des avonds aan huijs brengen der
billietten van de herbergiers zeer veel moeijte en last is hebbende omme een bus te doen vervaardigen,
en dezelve bij ’t huijs van den bode te doen plaatsen, waar in die billietten kunnen werden ingelegt, en
is dezelve propositie gegouteert en den burger Speuijbroek verzogt en gequalificeert zodanige een bus
te vervaardigen. Waarna den president de vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 7e Januarij 1800, present alle de leeden, president Kooij.
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Is geleesen een extract uit de besluiten van den agent van inwendige politie van dat den 4 e Januarij
1800, daar bij zendende een extract uijt de besluijten van ’t verteegenwoordigend lichaam van dato
den 24e December 1799, daar bij deese vergadering ten opsigte van haar versoek bij missive van den
20e December 1799, aan de eerste kamer gedaan om een belasting te mogen leggen op de ingezeten tot
vinding der kosten benoodingd tot aanwerving van manschappen ter completeering van de Bataafsche
armee word gerenvoijeert aan den duijdelijke letter van ’t 194 articul der staats regeling, waar op
gedelibereert en het gem: 194 articul der staats regeling nagezien zijnde is geresolveert om de
gevolmagtigden uit de stembevoegde burgers op aanstaande Donderdag ter vergadering te verzoeken,
hun den inhoud van ’t bovengemeld besluijt ter kennisse te brengen en van hun te versoeken een
declaratie, ten blijke dat het met hunne overeenkomst is, dat de municipaliteit addres maake tot het
doen van een omslag ter vinding van de kosten tot de aanwerving van de manschappen welke deese
plaatse is genoodzaakt te leveren, en indien de gevolmagtigde gem: declaratoir hebben affgegeeven,
als dan ’t gemelde declaratoir bij missive te zenden aan de eerste kamer van ’t vertegenwoordigende
lichaam, en hun andermaal te verzoeken qualificatie tot het heffen van bovengem: belasting. Waarna
den president enz:
Vergadering gehouden op den 9e Januarij 1800, present alle de leeden, president Kooij.
Den president communiceert een extract uit de resolutien van den finantieele commissie over het
voormalig gewest Holland van dato den 5 e December 1799, daar bij gelast ende om in te zenden een
behoorlijken distincten en precijen staat van alle zodanige onkosten en uitschotten, als welke ter zaake
van de heffing van 8 percent van 5 e December 1797 zijn geinpendeert produceerende wijders den
secretaris de memorie daar van door hem geformeert zijnde, als volgt:
Voor ’t land.
Memorie van onkosten en uitschotten door de municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs bij
het in werking brengen van het geordonneerde in de heffing van 8 percent voor de marine gearresteerd
den 5e December 1797 ingevolge de aanschrijving van de finantieele commissie over het voormalig
gewest Holland van dato 5e December 1799, gespecificeerd en gevaceert tot het formeeren en
reguleeren van de naamlijst der ingezetenen van Hellevoetsluijs f. 2-8-0.
Schout en secretaris zijne vacatie. f. 2-8-0.
Den bode voor het citeeren en bedienen der kaamer. f. 1-4-0.
Van ’t gebruik der regtkamer. f. 1-10-0.
Voor ’t drukken der noodige declaratoiren. Memorie.
Gevaceerd tot het doen afhaalen der declaratoiren en duplicaat quitantien. f. 2-8-0.
Den bode voor ’t ophaale der declaratoiren en duplicaat quit:f. 1-4-0.
Voor de regtkamer f. 1-0-0.
Gevaceerd tot het nazien der bovengemelde declatratoiren en duplicaat quitantie het sorteeren der
zelve en formeeren der lijsten f. 2-8-0.
Den schout en secretaris zijn vacatie. f. 2-8-0.
Den boode voor ’t citeeren bedienen der kamer f. 1-4-0.
Voor ’t gebruijk der regtkamer f. 1-0-0.
Den boode voor ’t ophaalen der quitantien voor de tweeden termijn f. 1-4-0.
Gevaceerd tot nazien der quitantien het sorteeren en formeeren van lijsten voor dezelve f. 2-8-0.
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Den schout en secretaris zijne vacatie f. 2-8-0.
Den boode voor ’t citeeren f. 1-4-0.
Bedienen der regtkamer f. 1-4-0.
Voor de kamer f. 1-0-0.
Gevaceerd tot het formeeren van dubbelde lijsten der declaratoiren en duplicaat quitantien
buurtgewijs, in gevolge aanschrijving der commissie van onderzoek f. 2-8-0.
Den schout en secretaris zijne vacatie. f. 2-8-0.
Den boode voor citeeren en bedienen der kamer f. 1-4-0.
Voor de kaamer f. 1-0-0.
Bij de commissie gevaceerd tot het overgeeven der declaratoiren en duplacaat, quitantien in ’t geeven
aan deselve van de noodige inlichting f. 2-8-0.
Den schout en secretaris zijn vacatie f. 2-8-0.
Den boode voor ’t citeeren en bedienen der kamer f. 1-4-0.
Voor de kamer f. 1-0-0.
Saamen f.-----De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs declareert bij deese dat alle de voorenstaande
posten bij deeze memorie van onkosten en uitschotten vermeld der waarheid conform zijn gesteld.
Actum Hellevoetsluijs den 9e Januarij 1800. (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van deselve J.A. van Es. secret: adint:
Gelijkheid Vrijheid.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de finantieele commissie over ’t voormalig gewest Holland.
Burgers!
Hier neevens zende wij Ul: onse memorie van onkosten en uitschotten gedaan voor de heffing van 6
percent voor de marine gearresteert den 5 e December 1799. Waar meede wij na Ul: in gods heilige
protexie te hebben aanbevollen ons met alle achting zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 9e Januarij 1800 Ao 5.
Waar op gedelibereert zijnde is gem: concept memorie en missive van den secretaris geapprobeert en
denzelven gequalificeert om die memorie alzoo aan den finantieele commissie over te zenden.
Vervolgens proponeert den president om den burger Rolandus te verzoeken de provinciaale recepissen
welke onder hem nog berustende zijn over te brengen en dezelve als dan na behoorlijk na gezien en
gecachetteert te zijn aan de thesaurier ter hand te stellen, waarop gedelibereert zijnde is conform gem:
propositie geresolveert, en geeft den burger Rolandus aangenoomen deselve onder behoorlijk reçu
over te geeven.
Wijders draagt den president voor dat den municipaliteit op den 26 e September 1796 eene resolutie
heeft genoomen, waar bij aan den schout en secretaris, als meede aan den boode werd gelast omme
hunne recognitie penningen welke zij aan den bailluiw van den lande van Voorne gewoonlijk betaalde,
ter secretarie te deponeeren, dat aan gemelde resolutie wat ’t deponeeren der penningen ter secretarie
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betreft niet voldaan zijnde en hij ook beschouwen dat deeze zaak de municipaliteit niet aanging, maar
een questie was tusschen den bailluiw, den schout en secretaris en den boode, proponeerende
derhalven om de gemelde resolutie van den 26 e September 1796 in te trekken en buijten effect te
stellen, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert deese propositie als nog te houde in advies.
Wederom bij resumptie gedelibereert zijnde over ’t besluijt van ’t uitvoorend bewind van dato 23e
December 1799 breeder in de resolutie deeser vergadering van den 28 e December 1799 omschreeven,
is geresolveert ’t zelve als nog te houden in advies.
Voorts is ter vergadering binen gestaan de wed: J. de Kievit, verzoekende dat zeker meisje bij haar
thuijs geweest zijnde nagt werden gelast omme, een somme van f. 7-16-0 welke zij voor kostgeld van
’t voornoemde meijsje was competeerende aan haar te voldoen, waar op gedelibereert en dezelve wed:
Kievit beneevens het gem: meijsje over en de wed: gehoort zijnde, is geresolveert dezelve aan te
zeggen en te ordonneeren omme deese zaak ondrling te vereffenen of bij onstentenis daar van dezelve
te renvoijeeren aan den ordinaire rechtdag.
Den president produceert een reekening van Willem Orijn is voor ’t schoonhouden der rechtkamer
groot f.18 gld, en is den thesaurier gelast dezelve te voldoen.
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gekoomen en gecompareert de burgers T. Bos van Duuren. H.
van der Meer. A.P. Asmus en K. van Bergen, gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgers deeser
plaatse waarop aan hun is gecommuniceert en voorgeleesen ’t extract uit de besluijten van de eerste
kamer van ’t vertegenwoordigend lichaam van dato den 24 e December 1799, en dezelve wijders
verzogt omme een declaratoir aan de municipaliteijt af te geeven ten blijke dat het met over eenkomst
van hun gevolmagtigden is, dat en eene belasting over de ingesetenen deser plaatse werd gelegt ten
eijnde daar uit de kosten tot de aanwerving van manschappen te hunnen vinden en hebben gemelde
gevolmagtigden aangenoomen om zodanig declaratoir aff te geeven en is vervolgens den secretaris
gequalificeert om het gemelde declaratoir benevens de missive aan ’t tegenwoordigend lichaam in
order te brengen.
Eindelijk zijn verzogt en gecommitteert tot het vaceeren op morgen voor den ontfangst der
verpondingen de burgers Wessels en Speuijbroek. Waar na den president de vergadering heeft
gescheiden.
Vergadering gehouden op den 10e Januarij 1800, present alle de leeden, president R.H. Kooij.
De president communiceert te hebben ontfangen een extract uit de notulen van ’t departementaal
bestuur van dato den 27e December 1799, daar bij gelastende omme aan hun op te geeven conform de
daar bij gezondene tabellen zoodanige wateren als welk kunnen ingedijkt worden en off er voledige
woeste gronden in deese gemeente zijn, en of er maaten gronden in den omtrek deeser gemeente zijn
geleegen, waarop gedelibereert zijnde, is het zelve gehouden in advis.
Nog een missive van ’t zelve bestuur daar bij zendende twee publicatien van ’t uijtvoerend bewint van
dato den 26e December 1799, daar bij verbiedende den uijtvoer van meel, en den anderen meede van
dato den 26e December 1799 opzigtelijk de veepest en zijn beijde aangenoomen voor notificatie.
Al wederom bij resumptie gedelibereert zijnde op de aanschrijving van ’t uitvoerend bewind van dato
den 23e December 1799, relatoir het verzende van een nominatie voor een schout en secretaris, en is
als nu geresolveert omme ter eerst volgende vergadering eene nominatie voor een schout en secretaris
te formeeren en als dan te gelijker tijd een nominatie te maaken voor een lid der municipaliteijt in de
plaats van den burger Jan Keijser, welke met er woon na Rotterdam is vertrokken.
Nog is na de deliberatie geresolveert om een commissie te benoemen welke zij zal vervoegen aan de
wed: van wijlen den schout Gallas, en haar verzoeken in naam deser vergadering om zoodraa mogelijk
over te geeven de papieren en documenten relatieff deeze plaatse, welke nog onder haar mogte zijn,
als meede omme met de meesten spoed de reekening van de plaatselijke ontfangst en uitgaave als
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meede van de verdere plaatselijke administratien, bij wijlen den schout Gallas gedaan en de gehad en
nader doen brengen
Vervolgens rapporteerten de burgers Wessels en Speuijbroek dat zij hebben gevaceerd tot den
ontfangst der verponding, ende ontfangen penningen ter somma van f. 417-12-14 behoorlijk gezegeld
aan den thesaurier hebben overgegeeven, dat al verder zommige ingezeetenen voor hun zijn
gecompareert welke verscheijde jaaren verponding schuldig waaren en declineeren niet in de
mogelijkheid te zijn omme dezelve als nu te voldoen, waarom zij aan dezelve een termijn van veertien
dagen hebben gegeeven om hunne verponding als nog te koomen aan zuijveren.
Eijndelijk proponeert den burger Rolandus omme eene missive te zenden aan den advocaat en
procureur Schepman, en dezelve als welke meest al zijn gechargeert geweest met de zaaken deser
plaatse de respective bestuuren, te verzoeken van deese vergadering te willen informeeren of er nog
zaaken van deese plaatse bij eenig bestuur zijn hangende, of en in hoe ver dat dezelven zijn
geavanceerd en waar op gedelibereert zijnde is conform gemeld propositie geresolveert, en den
adviseur Brender verzogt en gequalificeert om zodanige missive te depecheeren. Waarna den president
deeze vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 12e Januarij 1800, present Kooij, Wessels en Chardon, absent van
Putten, Rolandus en Speuijbroek.
Den president communiceert dat bij hem een man zig had aangegeeven om te werden geengageert
voor deese plaats ter completeering van de Bataafsche armee, waar op gedelibereert zijnde, is den
president verzogt en gequalificeert om gem: man te engageeren, en onder behoorlijke geleijde naar
Utrecht op te zenden en is al verder den thesaurier gequalificeert omme de daar toe noodig zijnde
penningen af te geeven.
Eindelijk produceert den secretaris een consept missive aan ’t vertegenwoordigend lighaam benevens
’t declaratoir door de gevolmagtigde uit de stembevoegde burgers afgegeeven en geteekend, in
gevolge resolutien op den 9e deser maand genoomen zijnde van den volgende inhoud: Gelijkheid,
Vrijheid.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks.
Burgers vertegenwoordigers!
Wij neemen de vrijheid aan Ul: hier neevens te zenden een declaratoir van de gevolmagtigden uit de
stem bevoegde burgers deeser gemeenten, waar uit aan Ul: zal blijken dat dezelven met ons
overeengekoomen omme tot vinding der kosten voor de aanwerving van drie manschappen voor iedere
grond vergadering deeser gemeente, ter completeering van de Bataafsche armee, eene belasting over
de ingezeetenen deeser plaatse te leggen, en het is op fundament van dit declaratoir dat wij ons nu
andermaal aan Ul: zijn addresseeren, en omme de redenen in onze missive van den 20 e December des
gepasseerden jaars geallegeerd zijn verzoekde dat Ul: gelieven goed te keuren dat er door ons over de
ingezeetenen dezer gemelde plaatze eene belasting werd opgelegd, omme daaruit de kosten tot
aanwerving van de manschappen welke door deese plaatse ingevolge de aanschrijving van ’t
departementaal bestuur van Schelde en Maas moeten geleverd werden, te kunnen vinden. Waar meede
wij nu Ul: in de bescherminge godes te hebben aanbevoolen ons met alle achting zijn noemende.
Ul: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secret: adinterum.
Hellevoetsluijs den 12e Januarij 1800 ’t 6e jaar der Bataafsche vrijheid.
Wij ondergeschreeven gevolmagtigden uit de stemgevoegde burgers van Hellevoetsluijs declareeren
dat wij met de municipaliteijt deezer gem: plaatse zijn over een gekoomen dat er door gemelde
municipaliteijt onder goedkeuring van het vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, een
minst drukkende belasting op de ingeseetenen deeser voorgemelde plaatse werd gelegd, omme daar uit
te vinden de kosten voor den aanwerving van zes manschappen welke door deeze plaatse ingevolge de
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aanschrijving van het departementaal bestuur van Schelde en Maas van den 22 e October 1799 ter
completeering van de Bataafsche armee moeten werden gelevert.
Actum Hellevoetsluijs den – Januarij 1800, onderstond en was geteekend T. Bos van Duuren, H. Just
van der Meer, A.P. Asmus. Klaas van Bergen.
En is gemelde consept missive beneevens declaratoir geapprobeert en den secretaris gequalificeert
dezelve alzoo aan ’t verteegenwoordigend lichaam over te zenden. Waar op den president de
vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 16e Januarij 1800, present allen de leeden, president R.H. kooij.
Bij resumptie gedelibereert zijnde over de propositie van den president in de vergadering van den 9 e
deser maand gedaan, tendeerende omme in te trekken en buijten effect te stellen de resolutie der
municipaliteijt deeser plaatse van den 26 e September 1796, waar bij aan den schout en secretaris
beneevens den boode deser plaatse was gelast, omme hunne recognitie penningen welke zij aan den
bailluiw van de lande van Voorne gewoonlijk betaalde ter secretarie te deponeeren, dog aan welke
replutie wat ’t deponeeren der penningen ter secretarie betroft niet voldaan was, en in achting
genoomen zijnde dat wat aangaat het al of niet betaalen der recognitie penningen aan den bailluiw van
Voorne door den schout en secretaris beneevens den boode in het zelve geensints ter decisie stond van
deeze vergadering, is dienvolgende goedgevonden en verstaan omme de gemelde resolutie der
municipaliteijt deeser plaatsen van den 26 e September 1796 in te trekken en buijten effect te stellen,
gelijk de selve in getrokken en buijten effect word bij en door deesen blijvende het egter aan den
schout, secretaris beneevens den boode onverlet indien zij susteneeren van het betaalen der gemelde
recognitie penningen ontheeve te moeten zijn, omme zig dien aangaande te kunnen addresseeren ter
plaatse alwaar dit behoort.
Vervolgens is na deliberartie goedgevonden en verstaan dat indien eene nieuwe schout en secretaris
zal zijn aangesteld denzelve zal gehouden en verpligt weesen om sultusante borgen te stellen voor
zodanige administratie als derzelven in zijne qualiteijt deese plaatse aangaande zal mogen hebben of te
verkrijgen.
Den president communiceert ingevolge de aan hem gegeeve qualificatie een man voor deese plaatse
ter completeering van de Bataafsche armee te hebben geengageert met naame Dominicus Robers voor
zodanig handgeld als welke door den lande is uijt geloofd, dat hij denzelven onder geleijde naar
Utrecht had opgezonden, en voor transport had meede gegeeven provisioneel 12 guldens, verzoekende
wijders dat den thesaurier moet werden gequalificeert omme indien gemelde Dominicus Robers mogt
zijn goedgekeurt aan hem ’t bepaalde hand geld af te geeven, en is den president voor zijne gedaane
moeijte bedankt, en den thesaurier gelast om het hand geld aan voorsz: Dr: Robers indien dezelve is
goedgekeurd af te geeven.
Is geleezen een missive van J.F. Malsuure te Brielle, verzoekende betaaling van eenige gedaane
leverantien aan deeze plaatse door zekere J. Klaassens te Rotterdam, en is na deleberatie
goedgevonden en verstaan den secretaris te qualificeeren om gem: J.F. Massuure te antwoorden van
nog een weijnig geduld te moeten hebben.
Vervolgens communiceert den president te hebben geadsisteert bij de reekening van ’t geweesen
lootsmans gilde gedaan door den commissaris over ’t loodsmans gilde Chardon ten overstaan van
dekenmeesteren uit het voorn: geweesene gilde, dat op ’t doen van dezelve eenige difficulteijten
waaren ontstaan uijt hoofde dat den commissaris Chardon aan wijlen den commissris Gallas hadde
afgegeeven uit de kas van ’t gem: gilde een somma van 200 gld, welk door wijlen den commissaris
Gallas niet waaren gerestitueerd geworden en dus in de kas van ’t gem: geweesende gilde te kort
kwaamen, dat den gem: commissaris Chardon op sterke instanties van den lootse de voorn: som van f.
200 gld van zig zelve in de kas van ’t geweesene lootsmans gilde had gebragt, en dus deselve alzoo
aangezuijverd, Waar na den commissaris Chardon declareerden aan zig voor te behouden omme over
gezegden f. 200 gld ter dezer vergadering eene nadere voordragt te doen.
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Voorts produceert de secretaris een consept instructien voor den thesaurier deeze plaatse is luijdende:
Instructie voor den thesaurier van Hellevoetsluijs.
Art: 1.Den plaatselijken thesaurier zal hebben den ontfangst van alle plaatselijke inkomsten welke
almeede bestaan en welke hier inne nader zullen werden gestipuleert van zodanige welke in “t vervolg
nog mogte daar gesteld worden.
Art: 2. Hij zal na ’t eijnde van iedere maand van den door de municipaliteijt daar gestelden gaarder der
middelen van ’t beestiaal gemaal, bieren en brandewijnen ontfangen op eene behoorlijken staat,
zodanige gelden als door dien gaarder in de afgeloopene maand zijn ingezameld geworden, en van die
penningen aan den gemelden gaarder mogen afgeeven vijff per cento, van iedere honderd guldens door
den gemelden gaarder ontfangen zijnde voor de inzaameling zonder meer.
Art: 3. Ook zal den thesaurier ijder halff jaar te weeten na den 18 e Maart, en na den 18e September
1800 ontfangen van de municipaliteijt van Middelharnisch zodanige penningen als de welke ingevolge
’t octroij, en daar van gemaakte accoord tusschen Middelharnisch en Hellevoetsluijs aan deese plaatse
zijn toekoomende.
Art: 4. Den thesaurier zal al meede den ontfangst hebben van de lantaarns, nagtwakers gilde, welke
door hun na de laaste Maart van ieder jaar moeten werden ingezamelt.
Art: 5. Ingelijks zal den thesaurier ieder halff jaar en wel op den eersten Meij, en den eersten
November van de beurtschippers op Rotterdam ontfangen de recognatie penningen, welke dezelven
aan deese plaatse moet opbrengen, ingevolge resolutie van schout en scheepenen deser meergemelde
plaatse van dato den 28e April 1794.
Art: 6. Nog zal de thesaurier ontfangen van den secretaris deeser plaatse, telken reijse wanneer er
actens van admissie mogte werden verleend door deese municipalitreijt dat geene ’t welke deese
plaatse ingevolge voor noemde resolutie van de 28 e April 1794 is genietende.
Art: 7. En zal den thesaurier voor alle hier voorgemelde door hun te ontfangen penningen moeten
stellen twee sultisante borgen ten genoegen van deese municipaliteijt.
Art: 8. Voorts zal de thesaurier van alle zijne ontfangen penningen wederom betaalen alle plaatselijke
ractemente, als van bode, schoolmeester, karrevrouw, dienaar der justitie, vroedvrouw en alle zodanige
verdere uitgaaven doen als tot welk hij door de municipaliteijt deeser gemelde plaatse zal werden
geauthoriseerd dog zullen aan hun geene andere uitgaaven in de rekening werden geleeden dan alleen
de zulke welke behoorlijk met quitantien werden aangetoont en op welke quitantien door deese
municipaliteijt ordonnatie zal zijn geslaagen.
Art: 9. Ook zal de thesaurier alle maanden moeten overbrengen en aan de municipaliteijt in hunne
vergadering overgeeven een staat van ontfang en uitgaaff welke geduurende de laaste afgeloopen
maand door hem zijn gedaan ende verrigt.
Art: 10. Eindelijk zal den thesaurier gehouden zijn op eene door de municipaliteijt te bepaalen dag alle
jaare te doen generaale reekening van zodaanige ontfang en uijtgaav als hij in ’t laaste affgeloope jaar
van de plaatselijke inkomsten heeft gehad, ende gedaan.
Reserveerende de municipaliteijt aan zig omme deeze instructie te allereren ende amplieeren
vermeerderen en verminderen zodanig alle dezelven in tijd en wijlen zullen vermeenen te behooren.
Aldus gedaan ende gearresteerd bij den municipaliteijt van Hellevoetsluijs voorn: op den 16 e Januarij
1880. Ter ordonnantie van dezelve.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan dezelve instuctie te approbeeren en te
arresteeren gelijk dezelve geapprobeert en gearresteerd werd bij deesen.
En heeft den thesaurier Chardon der vergadering verzogt dat er mogt werden bepaalt hoe van dezelve
voor administratieloon zal genieten, waar op gedelibereert zijnde geresolveert het zelve verzoek als
nog te houden in advis.
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Vervolgens produceert den armmeester van Putten, een notitie van ontfangst der turff door wijlen den
gaarder Gallas, voor den groote armen zijnde groot f. 364-14-8. En welke somma van wegens den
boedel van gem: gaarder Gallas aan den gemelde grooten armen moet werden voldaan
communiceerende wijders dat hij meede van wijlen de schout Gallas de 40 guldens aan den armen
geaccordeert van de brandewijn niet had ontfangen voor de maand November, en is den president
versogt om de gem: notitie aan den burger J. van Sina, als door de wed: van wijlen den gaarder Gallas
gequalificeert zijnde in haaren boedel ter hand te stellen, en dezelve te communiceeren de boven
gemelde 40 guldens welke de armen nog van de brandewijnen uit den boedel moet hebben.
Bij resumptie gedelibereert zijnde op de missive van G. van Keulen woonende te Gouda breeder in de
resolutien van den 6e deeser maand omschreeven, is goedgevonden en verstaan den secretaris te
qualificeeren om aan gem: G. van Keulen te reschribeeren dat deese vergadering hem op zijne gedaane
verzoeken ten opzigte van de schout en secretaris plaats niet kan elucideeren, en dat zij gehouden is
ten opzigte der benoeminge zig te gedraagen na het decreet van ’t vertegenwoordigend lichaam van de
2e November 1798.
Den burger Rolandus produceert ter vergadering de provinciaale recepissen welke onder hem zijn
berustende geweest ter somma van f. 2871 gld, welke nagezien zijnde ende in order bevonden is aan
den zelven burger Rolandus een reçu voor gem: recepissen affgegeeven en zijn deselve vervolgens
ingeslooten en verzegelt aan de thesaurier Chardon ter bewaaring overgegeeven.
Vervolgens steld den burger Rolandus voor dat deese vergadering zoude benoemen een tweede
commissaris over het voermans gilde in de open zijnde plaats van wijlen den commissaris Gallas, en is
dit voorstel gehouden in advis.
De vergadering vervolgens overgegaan zijnde tot het formeeren van de respective nominatien zoo voor
een schout en secretaris als een lid voor de municipaliteijt is na opneeming der stemmen gebleeken,
gebleeken dat met meerderheijd van stemmen op de nominatie van schout en secretaris geplaast
waaren de burgers mr: C.C. Brender a Brandis en J.A. van Es, en op de nominatie van lid der
municipaliteijt zijn meede met meerderheijd van stemmen geplaast de burgers H.J. van der Meer en J.
van Steenwegen, waar na is geresolveert om deese nominatie zoo draa mogelijk aan ’t uijtvoerend
bewind ten fine van effectie over te zenden.
Voorts zijn binnen gestaan de voerlieden Barend van Hennikke, Jacob Spreuijt, en Arij Eland,
verzoekende dat de vergadering zoude aanstellen twee commissarissen, over het geweesen voermans
gilde, buijten de leeden der municipaliteijt, en dat er door den tans zijnde commissaris reekening mogt
werden gedaan van voorn: geweesene gilde, waarop aan hun is gerepliceert, dat wat betrof de aan te
stellen van commissarissen zulks direct afhang van de municipaliteijt, en wat aangong het doen van
reekening, voor al van dier tijd dat commissaissen nog niet waaren aangestelt zulks hun pligt verzuijm
was dat zij de hoofdman en boekhouder niet in hunne qualiteijt als dekenmeesters tot het doen van
reekening hadde geexhorteert, en dat overigens van de op hun versoek te noemen resolutie aan hun zal
worden kennis gegeeven.
Nog ie binnen gestaan de huijsvrouw van Jan Cabaar, verzoekende dat haar man als nog in ’t
stemregister moet werden ingeschreeven en is dezelve geantwoord dat de vergadering in ’t verzoek
niet kan treeden zoo lang haar man van de teegens hem leggende beschuldigingen niet gezuijvert is,
waar op dezelve heeft verzogt copie van zodanige beschuldigingen het welk aan haar is geaccordeert,
en den secretaris tot het afgeeven daar van gequalificeert.
Al verder is binnen gestaan Gerardus Pieterers overgeevende zijne reekening groot twaalff guldens als
extra klapwaker en verzoekende dat hij iets moet genieten voor ’t rondloopen met de klap gedurende
de ziekte van Adolff Bongers, en is de thesaurier gelast omme de voorn: reekening van 12 gld aan den
gem: G. Pieters te voldoen en denzelven gezegt dat wat het versoek aanging om extra te werden
betaalt rondloopen gedurende de ziekte van A. Bongers hij zig die aangaande nader moest
addresseeren.
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Eindelijk is binnen gestaan P. Ouderkerk verzoekende om in ’t stem register te worden ingeschreeven,
en is gem: verzoek geaccordeert en hem aangezegt om bij een volgende vergadering te compareeren,
ten eijnde als dan te werden ingeschreeven.
Den president communiceert nog te hebben ontfangen een extract uit de resolutie van de finantieele
commissie over het voormalig gewest Holland van dato 7 e Januarij 1800, daar bij gelastende aan alle
ontfangens collecteurs gaarders en om ten hunnen comptoire te ontfangen de coupons van
verschreeven zijnde interessen der herwisselde obligatien off nationaale schuldbrieven, aangenoome
voor notificatie. Waarna den president deese vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 17e Januarij 1800, present alle de leeden, president R.H. Kooij.
Den president communiceert te hebben ontfangen van ’t departementaal bestuur een missive van dato
den 3e en 7e Januarij 1800 daar bij zendende de volgende extracten als:
Een extract uit hunner notulen van dato den 3 e Januarij 1800, daar bij gelast ende om de leeden van de
polder bestuuren, welke geen stemgeregtigde zijn provisioneel in hunne posten te laaten continueeren
en is het zelve wijl zodanig iets alhier niet exteerd aangenoomen voor notificatie.
Nog een extract van dato den 3e Januarij 1800 daar bij gelastende omme op te geeven een copie over
te zenden van zodanige plaatselijken placcaaten, plublicatien, ordonnantien, off keuren welke alhier
gevonden werden tot voorkooming van ’t bederf der visscherijen, waar op is geresolveert te
reschribeeren, dat er zoodanigde binnen deese plaatse niet bestaan.
Nog een extract van dato den 3e Januarij 1800, daar bij aan eenige gemeente bestuuren gelastenden om
als nog te voldoen aan de aanschrijving van dato 28 e October jongstleeden opsigtelijk de affgegeeven
paspoorten off chertificatien naar buijten lands, en is het zelve daar deese vergadering niet in deese
aanschrijving is begreepen, als hebbende reeds voldaan, aangenoomen voor notificatien.
Een extract van dato den 7e Januarij 1800 daar bij gelast om zodanige gewapende burger corps welke
nog bestaan en die volgens ’t 2e articul van ’t constitueel reglement van burger wapening niet kunnen
blijven bestaan dadelijk te licentieeren, en hunne wapenen zoo verre die aan het land behooren, aan
den commies Beeldsnijder te Delft over te zenden welk extract uijt hoofde alhier geen gewapende
burgermagt bestaat al meede is aangenoomen voor notoficatie.
Nog communiceert den president een missive van ’t zelve bestuur, daarbij zendende drie publicatien
van ’t uitvoerend bewind, een van dato den 30 e December 1799, daar bij verbiedende de invoer van
thee, behalven die van comm: tot den Oost Indischen handel.
Een van dato den 31e December 1799, opzigtelijk betaalen van de in en uitgaande rechten van eenige
daar in gemelde goederen.
Nog een van dato den 31e December 1799, tot aanfokking van paarden., en zijn deese aangenoomen
voor notificatie, en een exemplaar van ieder derselve aan den boode ter hand gesteld, om deselve als
naar gewoonte te publiceeren en affigeeren.
Eindelijk zijn ter vergadering binnen gestaan H.J. van der Meer en J. van Sina, gequalificeerden van
de wed: wijlen den schout en secretaris Gallas, en met hun gebesoigneerden zijnde over de zaaken
deese plaatse aangaande welke den overleeden schout en secretaris Gallas heeft geadministreert, is
over een gekoomen dat zij aan deese vergadering zoude overgeeven zodanige papieren, welke door
hun in den boedel van gem: schout Gallas zijn gevonden deese plaatse betreffende, en dat wijders door
deese vergadering aan hun zal worden overgegeeven zodanige papieren als zij benoodigt zullen
hebben tot opmaaking van de plaatselijke reekeningen en verdere administratien bij wijlen den gem:
schout Gallas, gedaan en gehad.
Vergadering gehouden op den 24 e Januarij 1800, present alle de leeden exempt Wessels, president
R.H. Kooij.
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Ter vergadering is binnen gestaan Jan van Pelt Jansz: verzoekende een chertificaat inhoudende dat
denzelven in de jaare 1795, bakker is geweest binnen deese plaatse, dat denzelven ter dien tijd voor
een derde gedeelte heeft gebakken ten dienste de requisetie voor de Fransche troupes in gem: jaare
1795, binnen deese plaatse guarnisoen houdende, en is het zelve verzoek geaccordeert, en den
secretaris gequalificeert omme zodanige chertificaat aan voorn: J. van Pelt J:Z. af te geeven.
Vervolgens is binnen gestaan Gerrit Weers verzoekende acte als kleijne kramer in zout en zeep, welk
verzoek is gehouden in advis.
Nog is binnen gestaan Pieter Grettterland, verzoekende om in het stem register te werden
ingeschreeven, en is het zelve verzoek al meede gehouden in advis.
Wijders zijn binnen gestaan Zwerus Dolk, Jan Wagenaar, Jan van Raamsdonk, Hugo Vermaas, Teunis
Verhagen, Jacob Dorst, alle verzoekende, in ’t stem register te mogen ingeschreeven werden, waar op
gedelibereert zijnde, en in agting genoomen dat er jegens alle de bovengemelde beschuldigingen van
gedaane mishandelingen in den jaare 1787 waaren leggende is goedgevonden en verstaan dezelve op
hun verzoek te antwoorden dat zij zig eerst van gemelde beschuldigingen moesten zuijveren, en is
zulks nadat zij ter vetrgadering wederom zijn binnen gestaan hun aangezegt geworden.
Nog zijn binnen gestaan Adrianus Boon en Ad: Hofman beijde, verzoekende om al meede in ’t
stemregister te werden ingeschreeven en welke verzoeken zijn geaccordeert en hun aangezegt om op
den volgende vergadering te compareeren, ten eijnde als dan te werden ingeschreeven.
Is geleesen een missive van de commissie van onderzoek, naar den rechtigen opbrengst der
ingezeetenen in de heffingen gearresteerd den 5 e December 1797, 30e November 1798 en 29e October
1799, geschreeven in den Brielle den 20 e Januarij 1800, daar bij verzoekende om de quitantien van den
5e termijn der heffing op de bezittingen van de ingezetenen te doen inzamelen en aan hun over te
geeven voor den 20e Februarij 1800. Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan omme
op Zondag den 2e Februarij eene advertentie te doen afleesen ende ingezeetenen te waarschouwen dat
gem: quitantien op Donderdag den 6 e daar aan volgende van hunnen huijzen zullen worden afgehaald
door den boode deeser plaatse.
Vervolgens communiceert den secretaris te hebben afgezonden ingevolgen laast voorige resolutien aan
’t uitvoerend bewind deese navolgende missive:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t uitvoerend bewind der Bataafsche republiek.
Burgers directeurs!
Wij hebben de eer hier neevens te zenden een nominatie door ons gemaakt ter vervulling van de
vacatuure van schout en secretaris deeser plaatse, bestaande uit de navolgende burgers als:
Mr: Charles Christoffel Brender a Brandis en Jan Adriaan van Es.
En daar er door het vertrek van den burger Jan Keijser een vacatuure als lid van de municipaliteijt is
open gevallen, zoo neeme wij de vrijheid ter vervulling dier vacatuure als meede aan Ul: doen toe
koomen een dubbel tal perzoonen door ons tot dien post genomineert, bestaande uit de volgende
burgers:
Hugo Juist van der Meer, Jacob van Steenweegen.
Op welke nominatie wij Ul: besluijt te gemoet ziende wij die eere hebben na Ul: in de bescherminge
Godes te hebben aan bevoolen, ons met alle achting te noemen, Ul: meedeburgers
De municipaliteit voor R.H. Kooij voorn:
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 16e Januarij 1800. Ao 6 L: B:
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Als meede en in gevolge gem: resolutien ’t departementaal bestuur deeser hier nagemelde missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
Ingevolge en ter voldoening aan den last vervat in Ul: aanschrijving van den 9e deeser maand no> 20
hebben wij de eer Ul: te berigten dat er binnen deese gemeente geenen plaatselijke placcaaten,
publicatien, ordonnantien of keuren tot voorkooming van het bederf der visscherijen en observantie
zijn.
Waar meede wij vermeenen aan Ul: te hebben voldaan ons met alle recpect zijn noemende Ul: meede
burgers.
De municipaliteit voorn: Ter ordonnantie van dezelve.
Hellevoetsluijs den 17e Januarij 1800 ’t 6e J: D: B: Vrijheid.
En dat wijders den president met concurrentie van zommige leeden had doen affleezen deeze
navolgende advertentie.
Advertentie.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs ontwaar geworden zijnde, dat veele
ingezeetenen deeser plaatse zig niet ontsien omme op de straaten binnen deese plaatse allerhande
vuijlnis ter neder te werpen, direct strijdig jegens het 22 e articul van de generaale ordonnantie voor
deesen plaatse, zoo is ’t dat de municipaliteijt voorn: bij deese ten aller sterkste is verbiedende dat de
ingezeetenen van deeze plaatse conform hiervoor gemelde ordonnantie geen vuilnisch hoegenaamt op
de straaten te mogen ter neder werpen, op een boeten van drie guldens bij de voorgemelde ordonnantie
bepaalt, en zij een ieder gewaarschouwt dat den geregts bode, en den dienaar der justitie zijn gelast
omme naauwkeurig toe te zien dat er niet jegens deese advertentie werd gehandelt, en deselve daar en
boven zijn gequalficeert omme de hier vooren gemelde bekeuring te doen, zullende voorts een iegelijk
voor zijne kinderen en bediendens verantwoordelijk zijn.
Actum bij de municipaliteit voorn: op den 18 e Januarij 1800. In kennisse van mij (get:) J.A. van Es.
secret: adint:
En is alle het hier vooren gecommuniceerde geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Den president communiceert een missive van ’t departementaal bestuur van dato den 7 e, 10e en 14e
Januarij 1800, ten geleijde van deese navolgende stukken als:
Een extract uit de notulen van gem: bestuur van dato 7 e Januarij 1800, daar bij gelastende om
onverwijld te voldoen aan de circulaire aanschrijving van dato 26 e April jongstleeden, en na dat gem:
aanschrijving van 26e April, is nagezien, is geresolveert omme aan ’t gem: bestuur te reschribeeren dat
alhier een post comptoir bestaat onder geschikt aan ’t generaal post comptoir te van Rotterdam voor de
posterijen van ’t voormalig gewest Holland, dat tot zelve geadministreert werd door een commies
zijnde thans den burger Daniel Rolandus.
Nog een extract van dato den 7 e Januarij 1800, daar bij gelastende om als nog onverwijld te voldoen
aan ’t gerequireerde bij circulaire aanschrijving van den 16e Julij 1799 No: K, waar bij is gerequireerd
opgaave van de amptenaaren, bediendens en gepensioneerdens welke niet voor of op den 31 e Julij
1798 in ’t openbaar stemregister de gemeente zig hebben gedaan inschrijven. Waar op gedelibereert
zijnde is goed gevonden en verstaan aan ’t gem: departementaal bestuur te reschribeeren dat er alhier
geen plaatselijke amptenaaren zijn, welke voor zoo veel onze vergadering bekent is, niet in ’t
stemregister zijn ingeschreeven.
Insgelijk een extract uit de notulen van ’t zelve bestuur meede van dato 7 e Januarij 1800 daar bij
zendende eenige exemplaaren van een lijst van zodanige persoonen als welke behooren tot de sesde
halve brigade van de geweesen burgermacht deser republicq, departement de Delft, welke zig door
hun absentie aan den van hun gerequireerde dienst onttrokken hebben met last om indien een of meer
derselven, zig in deese gemeente mogt bevinden deselve dadelijk civiliter te arresteeren, en daar van
kennis te geeven aan gem: departementaal bestuur, waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en
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verstaan, om een exemplaar van gem: lijst aan den president ter hand te stellen, en dezelve te
verzoeken, om zoo naauwkeurig mogelijk toe te zien op de billietten, welke door de herbergiers aan
hem mogte werden overgegeeven off ook eenige van de op den lijst vermelde perzoonen zig alhier
mogten off zulle koomen op te houden, en in die gevallen te handelen overeenkomstig voorsz: last.
Nog een extract uit de notulen van ’t zelve bestuur de dato 10e Januarij 1800, waarbij word gelast om
ten spoedigsten aan gem: bestuur in te zenden de gecontificeerde lijsten van de manschappen door
deese gemeente voor de Bataafsche armee aangeworven, waar op is geresolveert om copie van die
lijsten te houden en de origineele aan gem: bestuur over te zenden.
Bij dezelve waaren nog ingeslooten ’t gewoon getal exemplaaren van de publicatie van ’t uitvoerend
bewind van dato 8e Januarij 1800, daar bij eenige bepaalinge vast stellende omtrent de manier van
procedeeren tegen zoodanige burgers welke zig door absentie van de aan hun gerequireerde dienst
hebben onttrokken, aangenoomen voor notificatie en een exemplaar van deselve aan den boode ter
hand te stellen, omme deselve als naar gewoonte te publiceeren en affigeeren. Waar na den president
deese vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 31e Januarij 1800, present alle de leeden, president R.H. Kooij.
Den president communiceert eene missive van ’t departementaal bestuur van de 17 e en 21e Januarij
1800 daar bij zendende een extract uit hunne notulen van dato 17 e Januarij 1800, houdende omme op
’t naauwkeurigen toe te zien, of zig zekere ex Marquisde la Fitte Pillepont zig in of onder dit ressort
der gemeente op houden deselver verblijf ontdekkende daar van onverwijld aan ’t gem: bestuur berigt
in te zenden, en is geresolveert om aan denzelven last zoo veel mogelijk te voldoen
Bij het zelve waaren nog ingeslooten eenige exemplaaren van de publicatie van ’t uitvoerend bewind
van dato 13e Januarij 1800 daar bij eenige peenaliteijte van stellende tot voorkooming van de verdere
voortgang der veepest.
Nog communiceert den president een missive van P. Klompenhouwer daar nevens zendende een
reekening van gedaanen leverantien van deese plaats in den jaare 1797, 1798, en 1799 en is den
president verzogt om gem: Klompenhouwer te antwoorden dat hem gem: reekening zoodraa mogelijk
zal werden voldaan, en aan deese vergadering op te geeven een bijsondere reekening van ’t geene op ’t
feest van den 19e Meij 1798, is gelevert.
Wijders communiceert de president een reekening van de wed: J. Kraamer over extra inquartieringen
in de jaare 1798 en 1799, en is geresolveert om dezelve reekening provisioneel ter thesaurie te
depecheeren.
Nog een reekening van And: de Kat, groot f. 11 gld over inquartiering in den jaare 1799.
Een dito van J.van Pelt P:Z: groot f. 15-4-0 over leverantien ten dienste van ’t regthuijs.
Een dito van J. van Rekum groot f. 1-4-0 over en ter zelver zaaken.
En is den thesaurier gequalificeert omme deeze drie laaste reekeningen te voldoen.
Vervolgens draagt den president voor dat Willem Orijmus oppasser en schoon houden van ’t
rechthuijs daar voor is genietende een somma van f. 72-0-0 welke som in deese tegenwoordige slegte
staat van dorps kasse aan hem rendant te hoog voorkwam, proponeerende denselven om den gem:
Willem Orijmus toe te leggen een somma van f. 50-0-0. En dezelve voorts ter gemoet koming van ’t
geene welke den zelven hier door komst te lijden aan te stellen om de plaats als zakkedrager op een
uitkeering aan de wed: Kievit waar te neemen, Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en
verstaan omme voorn: Willem Orijmus voortaan en wegens oppassen en schoonhouden der regthuijs
en ’t aan steeken der lantaarns van de regtkamer toe te leggen een somma van f. 50 gld. egter daar niet
onder begreepen het extra schoonmaaken van ’t geen gem: rechthuijs en denzelven Willem Orijmus
vervolgens aan te stellen gelijk denzelven aangesteld word bij deesen omme de plaats als zakkedraager
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waar te neemen voor de wed: van wijlen Jan de Kievit, mits daar van doende een uijtkeering
aangemelde weduwe.
Den secretaris communiceert ingevolge de laast voorige resolutie aan J. van Pelt J:Z: te hebben
afgegeeven ’t navolgende chertificaat.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs chertificeert bij deeze dat Jan van Pelt Jansz:
woonende binnen deeze plaatse zedert lange jaaren alhier als broodbakker heeft gefungeert en onder
andere ook in de jaare 1795, dat denzelven wijders ter dier tijd voor een derde gedeelte heeft gebakken
en brood geleverd ten dienste der requisitie voor de Fransche troupes in den gemelde jaare 1795 alhier
in guarnisoen geweest zijnde.
In oirconde der waarheid deese gegeeven en door onsen secretaris gedaan tekenen binnen
Hellevoetsluijs op den 25e Januarij 1800 (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Als meede aan ’t departementaal bestuur ingemelde gemelde resolutien te hebben overgezonden de
missive hier na woordelijk geinsereerd.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
Ingevolge en ter voldoening aan de last vervat in Ul: resolutie van den 7 e deeser maand Januarij 1800,
hebben wij de eer te berigten dat er onses weetens geene plaatselijke amptenaaren alhier zijn welke
niet in ’t stem register deeser gemeente zijn ingeschreeven. Waar meede wij de eer hebben met alle
achting ons te noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij. Ter ordonnantie van dezelve.
J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 25e Januarij 1800. Ao 6.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
Ter voldoening aan den last vervat in Ul: resolutie van dato den 19 e Januarij 1800 hebben wij de eer
hier neevens te zenden twee lijsten van de door ons aangeworven manschappen voor de Bataafsche
armee welke te Utrecht goedgekeurt zijn, wij verzoeken ten sterksten, dat de door ons voor gemelde
manschappen uitgeschoten penningen zoodraa mogelijk aan ons werden gerestitueerd, wijl onse
plaatselijke kas niet in staat is om eenig uijtschot dier penningen te kunnen dragen. Waar meede wij de
eer hebben om met alle achting te noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij voorn:
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es secret: adint:
Hellevoetsluijs den 25e Januarij 1800 Ao 6.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
Ingevolge en ter voldoening aan den last vervat in Ul: resolutie van dato 7e Januarij 1800, hebben wij
de eer te berigten dat er binnen deese plaatse een post comptoir bestaat, welke ondergeschikt is aan ’t
generaal post comptoir te Rotterdam, en dat onder directie der commissarissen over de posterije van ’t
voormalig gewest Holland. Dit al verder gezegde post comptoir werd geadministrastreert door een
commies zijnde tans de burger Daniel Rolandus. Waar mede wij vermeenen aan Ul: opgemelde last te
hebben voldaan, en met agting zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij voorn:
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Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 5e Januarij 1800. Ao 6
En is al het voorsz: gecommuniceerde geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Voorts is den secretaris gequalificeert omme een missive te depecheeeren aan den burger Willem Ris
en te verzoeken deese vergadering te willen opgeeven wat van de regt is geschrap wat nog te betaalen
is, hoeveel ordonnantie dat er gedepecheert, en wat gelden overgemaakt.
Vervolgens is binnen gestaan L. in ’t Hout en is aan denzelven onder ’t oog gebragt dat hij ingevolge
de keur deezer plaatse verpligt is, omme voogden over zijne minderjaarige kinderen te benoemen, dog
waar op denzelven heeft te kennen gegeeven, dat hij niet in staat was de kosten tot het maaken eener
acte van voogdij te kunnen inpendeeren en verzogt om dien aangaande eenig uijtstel te moogen
hebben.
Al verder is binnen gestaan de huijsvrouw van M. de Jong, inwoonende bij de wed: G. van der
Voorden welke wed: van der Voorden den president hadde geklaagt dat gemelde huijsvrouw van M.
de Jongh eenige goederen van haar hadde ontvreemd en is zulks aan gem: huijsvrouw van M. de Jongh
onder het oog gebragt, dog welke voorsz: ontvreemding heeft genigeert, waar na denzelve vervolgens
is verzogt en gerecommandeert om voorn: wed: G. van der Voorden wel en ordentelijk te behandelen.
Nog is binnen gestaan A. Lensveld verzoekende twee beurt reijsen, welke dezelve heeft verlooren uit
hoofde hij ten dienste van den lande was geprest geheel wederom te mogen inhaalen, waar over
gedelibereert zijnde is gemelde verzoek aan A. Lensveld geaccordeert.
Vervolgens ter vergadering ontboden en de gecompareert zijnde V.H. House welke de persoon van P.
Gretterland, die zig nu had aangegeeven om in het stem register te werden ingeschreeven beschuldigt
heeft gehad van hem House in den jaare 1787 om zijn patriottise een sentiment te hebben vervolgd en
mishandeld, en is den voorn: House afgevraagd of hij in staat was eene behoorlijke atterstatie in te
geeven ten blijke dat gem: Gretterland hem alsoo in den voorigen jaare 1787 heeft vervolgd en
mishandeld, dag heeft den gem: V.H. House geantwoord van zulks niet te kunnen doen, waarop
gedelibereert zijnde is met meerderheid van stemmen geresolveert, om den gemelde P. Gretterland tot
het inschrijven in het stem register toe te laaten, en den meer voornoemde V.H. House aan te zeggen
dat deese vergadering uit hoofde hij House geene behoorlijke attestatie konde geeven, verpligt was den
persoon van P. Gretterland in het stem register in te schrijven, behoudens egter zodanige actie als hij
jegens voorn: P. Gretterland on vervolgingen of mishandelingen hem aangedaan zoude willen of
kunnen institueeren, en is gem: resolutie aan den voorn: V.H. House na dat dezelve wederom was
binnen gestaan gecommuniceert geworden.
Nog is binnen gestaan G. Klop, verzoekende om in het klijn schippers gilde te werden gepermitteert,
welk verzoek aan den gem: G. Klop is geaccordeert, mits betaalende het geene daar toe ten behoeve
van den grooten armen is staanden.
En zijn ten deesen daagen in het stem register na dat zij de gerequireerde verklaaring hadde afgelegd
in geschreeve L. Vermaas, P. Gretterland, A. Boon, L. Rietdijk, Arij Hofman en Arij Tongerloo.
Vervolgens legt den president Kooij met eene korte aanspraak zijn presidium needer, dog op de sterke
instanties van de leeden uijt hoofde van hunne veelvuldige occupatien heeft den gem: burger Kooij het
presidium wederom aanvaart, en is geresolveert hier van bij advertentie aan den volke kennis te
geeven. Waar na den president deese vergadering heeft gescheijden.
Vergadering gehouden op den 8 Februarij 1800, present alle de leeden, president R.H. Kooij.
De notulen deeser vergadering van den 6 e, 7e, 9e, 10e, 12e, 16e, 17e, 25e, en 31e Januarij 1800, zijn
geresumeert, en werden met eenige weijnige veranderingen gehouden voor gearresteerd.
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Vervolgens draagt den presiden voor dat de vergadering bij haare resolutie genomen op den 31 e
Januarij l.l. aan A. Lensveld hadden geaccordeert om twee reijse, welke gem: Lensveld hadde moeten
missen uijt hoofde denzelven ten dienste van den lande was geprest geworden te mogen inhaalen, en
dat zulks voor al aan hem was geaccordeert door dien hij de vergadering berigte dat zulks met
genoegen der schippers zoude zijn, dog dat hij president was geinformeert, dat dit laasten met over
eenkomstig de waarheid was, en het zelve niet met genoegen van de overige schippers zoude weesen
indien hij gemelde reijse inhaalde, waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan omme uit
hoofde dat gem: Lensveld de vergadering in deese misleijd had, de resolutie van den 31 e Januarij
laastl: in te trekken, en dien volgende voorn: A. Lensveld te interdiceeren van op gem: beurt reijsen te
mogen inhaalen, zal van deese resolutie door den boode aan meergem: Aart Lensveld worde kennis
gegeeven.
Voorts communiceert den president eene missive van den procureur F. Welborn Schepman, daar bij
zendende zijne declaratie van salaris, en verschotten voor gedaane diensten in den jaare 1799, en is
geresolveert denzelven aan den thesaurier ter hand te stellen, met last omme deselve declaratie zoodraa
mogelijk te voldoen.
Nog is den thesaurier gelast om te voldoen een reekening van C.A. Bothe groot 3 guldens.
En is ter vergadering ingekomen een reekening van J. van Pelt J:Z: over leverantie van brood op ’t
feest van den 19e Meij 1798, en bij een vorige gelegentheid gedaan, waar op gedelibeert zijnde is
goedgevonden omme die reekening van J. van Pelt J:Z: te rug te geeven en dezelve te zeggen om de
pretentie van de leverantie voor ’t feest van den 19e Meij 1798 gedaan aan de gequalificeerde in den
boedel van wijlen den schout Gallas over te geeven, wijl de ordonnantie tot betaaling van diergelijk
pretentien, door wijlen den schout Gallas is ontfangen geworden, en van de anderen pretensie een
nieuwe reekening ter voeg: te kunnen in leveren.
Vervolgens is binnen gestaan A. van Tongerloo verzoekende dat het aan hem werde gepermitteerd
omme de zakkedragers plaats voor A. Bongers te mogen waarneemen, waar op gedelibereerd zijnde is
goed gevonden en verstaan omme gemelde verzoek te accordeeren gelijk zulks geaccordeert word bij
en door deese.
Den burger Rolandus communiceert in qualiteijt als commissaris over ’t voermans gilde tot
vergadering dat hij over een genoomen hebbende de charters en papieren van ’t voermans gilde uijt de
secretarie deeser plaatse hadde opgemaakt zoo veel hem mogelijk was den staat van ’t gesegde gilde
als nu omtrent in staat zijnde omme de reekening te kunnen opmaaken, ten dien einde een besoignen
had gehouden met dekenmeesters van gemelde gilde, en dat dezelve aan hem hadde versogt om die,
reekening in order te brengen, dat er wijders twee reekeningen waaren ten lasten van ’t meergemelde
gilde een van J. Jonas en een van J. Wessels, vezoekende gequalificeerd te mogen worden omme die
reekening bij pajementen voldoen, en eijndelijk proponeerende dat deese vergadering een tweede
commissaris overgesegde gilden zoude aanstellen, waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en
verstaan omme den commissaris Rolandus eerstelijk voor zijne gegeeven communinicatie te
bedanken, denzelven wijders te qualificeeren, omme met concurentie van dekenmeesters over ’t
voermans gilde de reekeningen van J. Jonas en J. Wessels bij pajementen te voldoen en eijndelijk wat
’t benoemen van een tweede commissaris betreft, zulks uijt te stellen tot een volgende vergadering.
En stelt den president voor omme bij een volgende vergadering meede een nieuwe commissaris over ’t
lootsmans gilde te benoemen.
Vervolgeng zijn na het afleggen der verklaaring in het stem register ingeschreeven Jacob Mulder en
Pieter den Hartog.
Eijndelijk communiceert den president te hebben ontfangen dit navolgende als:
Een missive van ’t departementaal bestuur van den 31e Januarij 1800, daar bij zendende.
1e. Een extract uit hunner notulen van de 31 e Januarij 1800, daar ine gelastende omme binnen den tijd
van agt dagen aan hun over te zenden de enregistratie lijst der burgers deser plaatse. En is den
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secretaris versogt ter voldoening aan gemelde resolutie enregistratie lijst zoo spoedig mogelijk in
gereedheijd te brengen en aan ’t departementaal bestuur over te zenden.
2e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van de 29e Januarij 1800, opzichtelijk te doen aanwerving
van manschappen ter completeering van de armee omme voor den 1 ste April aanstaande en daar bij
bepaalende de boetens jegens de als dan in gebreeke gebleven zijnde municipaliteijten.
3e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van de 24 e Januarij 1800, daar bij intrekkende de
proclamatie van den 23e Augustus 1799. Waarna den president deese vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 22e Februarij 1800, present alle de leeden.
Den president communiceert ter vergadering dat de tijd bij na geexpireert is, omme den staat van den
40e en 80e penning over den jaare 1799 te verantwoorden, dat de gequalificeerden in den boedel van
wijlen den secretaris Gallas hadde gedeclareerd van geen penningen in dien boedel te hebben, omme
voorsz: staat te kunnen verantwoorden, en dat tot borg van de voorsz: staat is de wed: J:E:Gallas, waar
op gedelibereert zijnde is goed gevonden en verstaan omme de gequalificeerden in den boedel van
wijlen den secretaris Gallas te verzoeken omme den staat zoo spoedig mogelijk in gereedheid te
brengen en aan den ontfangen der gemeenelands middelen te Brielle te bezorgen.
Den president produceert twee ingekoomen rekeningen van W. Orijmus en groot 10 gld voor ’t
aansteeken der lantaarns, en een groot 6 gld voor ’t oppassen, van ’t regthuijs, en is den thesaurier
gequalificeert omme gem. reekeningen te voldoen.
In deliberatie gebragt zijnde hoedanig dat met de als nog in gebreken gebleeven, ten opzigte van de
betaaling der agter stallige verponding zouden werden gehandelt, is goedgevonden en verstaan,
dezelve door den boedel te doen aanzeggen om hunne agterstallige, als nog op aanstaande Vrijdag den
28e deezer van s’morgens ten 10 tot een uur op ’t rechthuijs te koomen voldoen.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden aan ’t departementaal bestuur ten geleijde van de
registratie lijst der burgers deeser plaatse deese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers.
Wij hebben de eer Ul: hier neevens zenden de copie der registratie lijst van de inwoonders deeser
plaatse, welke door ons ingevolge het plan van burger wapening op de rol der wapens, draagende
burgers zijn ingeschreeven geworden. Waar meede wij na Ul: in de bescherminge Godes te hebben
aan bevoelen ons met alle achting zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) J. van Putten president adint:
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J. a. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 8e Februarij 1800. ´t 6e J: D: B: V:
Nog communiceert deselve dat den burger van Putten J:Z. bij absentie van den president hadde
geaccordeert, en hem secretaris gequalificeert omme aan Gabriel Viertelhausen een pas af te geeven
naar Delfzijl, zijnde denzelven van den volgende inhoud:
De municipaliteit van de Fortresse Hellevoetsluijs chertificeert bij deese dat Gabriel Viertelhausen
zeedert verscheijde jaaren in onsen burger en inwoonder, weshalven de municipaliteijt voornoemd is
verzoeken aan alle plaatselijke bestuuren, commandeerende officieren omme derzelver Gabriel
Viertelhausen, op zijne reijse naar Delfzijl vrij en ongehindert te laaten passeeren en repasseeren.
Des ten oirconde ’t zegel deeser plaatse hier opgedrukt, en door onzen secretaris gedaan teekenen op
den 13e Februarij 1800, het zesde jaar der Bataafsche vrijheid.
(get:) J. a. van Es secret: adint:
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En is beijde dit gecommuniceerde geapprobeert, en aangenoome voor notificatie.
Vervolgens steld den president voor, daar den secretaris adinterum deeser vergadering in zijne
qualiteijt is hebbende den ontfangst der 40 e en 80e penningen en andere gemeene lands middelen, en
voor welken ontfangst denzelven zoude gehouden weesen een borge te stellen dan daar het evenwel
van gem: secretaris niet wel te vergen was omme de onkosten te doen van een borgtogt te passeeren,
uijt hoofde van de korte tijd welke gem: secretaris zomtijds dien post maar zoude waarneemen,
proponeerende hij president dierhalven omme den secretaris adinterum deser vergadering te gelasten
van de penningen, welke hij in zijne qualiteijt reeds heeft of in ’t vervolg nog zoude ontfangen naar
aftrek van ’t geene hem daar van is competeerende, aan den thesaurier over te geeven, waar op
gedelibereert zijnde is goed gevonden en verstaan, omme zig met de gedaane propositie van den
president te conformeeren en dien volgens den secretaris adinterum deeser vergadering te gelasten
gelijk den zelven gelast word bij en door deese omme de penningen welke denzelven in zijne
qualiteiijt voor den lande reeds heeft of in ’t vervolg nog zoude mogen ontfangen naar aftrek van ’t
geen hem daar van is conpeteerende aan den thesaurier deeser plaatse te geeven, en zal extract deser
resolutie aan bovengem: secretaris werden afgegeeven, omme zig daar na te gedraagen.
Voorts zijn successivelijk ter vergadering gecompareert Jan van der Broek en Dirk van der Made,
beijde verzoekende omme met hunne schuijten, in de Rotterdamse beurt te mogen werden
geaccordeert, en zijn deeze beijde verzoeken gehouden in advis.
Op voorstel van den president is geresolveert om alle vierendeel jaars aan den booden deeser plaatse te
betaalen zijn tractementen, welke hij van deese plaatse is genietende, en tot welk betaaling den
thesaurier bij deese is gequalificeert geworden.
Vervolgens verzogt den burger Chardon in naam der directien van de sluijsen deese vergadering zoude
doen weg neemen den aschhoop leggende aan de west zijde deser plaatse tegens de wall, als meede de
schuijt van Teunis Verhagen leggende in ’t voordok beijde uit hoofde dat opgenoemde plaatse moest
gewerkt worden, waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan omme een commissie te
benoemen, welke zal nagaan en opneemen, waar eene andere geschikte plaats zoude te vinden zijn, tot
legging den gem: assche en zijn tot die commissie benoemt de burgers Kooij, Wessels en Speuijbroek,
en eijndelijk omme ten opsigte den schuijt van Teunis Verhagen, den uijt eijnde van ’t proces dien
aangaande af te wagten.
Nog communiceert den burger Chardon eerstelijk dat er eenige goederen waaren gespotieerd van de
sluijs, dan dit enkel als communicatie en niet als klagte ten vergadering brengende ten tweeden dat hij
in den asch bak staande op ’t kerkhoff voor eenige avonden brand hadde gevonden, waar op
gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert ten opzigte ’t gecommuniceerde den asch man
te ordonneeren van met de kar behoorlijk om te gaan tot aan ’t huijs van gezegde commies Chardon,
en die geene welke in den omtrek van ’t kerkhoff woonen aan te zeggen om geene assche in
bovengem: bak te werpen, maar denzelven aan den aschkar te geeven.
Voorts communiceert den burger Rolandus als commissaris over ’t voermans gilde dat hij bijna gereet
was tot het doen der reekening van ’t gem: gilde, en verzoekende hier van dat deese vergadering eene
commissie zoude benoemen tot het overstaan bij ’t doen dier zelver reekeningen, en is op voorstel van
den president tot die commissie gecommitteert, gelijk gecommitteerd werd bij deese de burgers J. van
Putten, en A. Speuijbroek.
Is geleesen een reque van Gevrebij Beukelaar woonende binnen deese plaatse gepresenteerd vinde
finantieele commissie over ’t voor malig gewest Holland, en door de commissaris tot de gemeene
middelen uit gem: finantieele commissie bij marginale appostille gesteld in handen deeser vergadering
omme daar op te dienen van berigt inhoudende de gem: request verzoek omme in de plaats van haare
man Joh: van Rossem welke tans buijten staat was omme die affaire te kunnen waarneemen te werden
aangesteld als grossierster en slijtster in sterke dranken alhier, waar op gedelibereert zijnde is
goedgevonden en verstaan om met te rug zending van ’t gem: request aan de voorn: commissaris te
berigten dat het deese vergadering aangenaam zoude zijn indien het verzoek aan gem: Gevrebij
Beukelaar wierde geaccordeert.
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Is geleesen een missive van den kerkenraad deese plaatse geschreeve alhier den 21 e deser maand daar
in verzoekende permissie tot het doen eener collecte voor den arme van Zwartewaal, waar op
gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan het gemelde verzoek te accordeeren, gelijk zulks
geaccordeert word bij deezen, en zal van deezen resolutie aan den bovengem: kerkenraad werden
kennis gegeeven en denzelve door den boode te gelijk werden gelast, omme bij die collecte te
adsisteeren.
Nog is geleesen een extract uit de resolutien van den agent van inwendige politie van dato den 13 e
Februarij 1800, daar bij zendende copie van een extract uijt ’t register der besluijten van de eerste
kamer van ’t vertegenwoordigende lighaam des Bataafsche volks van dato 3 e Februarij te vooren, waar
bij deese vergadering opsigte van hun versoek om eene belasting beleggen op de ingezeetenen tot
vinding der kosten voor de aan te wervene manschappen andermaal gerenvoijeerd aan den dagelijken
letter van het 194 articul der staats regeling, waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan
vermits de als nu tot tweemaal toe vrugteloose gedaane pogingen tot het bekoomen van qualificatie ten
einde eene belasting te kunnen doen, omme met deeze zaak provisioneel te supercedeeren.
Den president communiceert aan de commissie van onderzoek na de geldheffing over den 7 e ring van
dit departement te hebben afgezonden de quitantie der ingezeetenen deeser plaatse, van den 5 e termijn
der geldheffing melde daar toe behoorende lijsten, en dat hij opgisteren die lijsten met een behoorlijk
daar onder gesteld reçu had te rug ontfangen, en welk gecommuniceerde is aangenoomen voor
notificatie.
Is geleezen een missive van Hide Mol te Brielle daar bij zendende desselfs declaratie als geweesen
opzigt over ’t repareeren van den thooren. En is de missive aangenoomen voor notificatie, en
geresolveert, omme deselve zoo spoedig mogelijk te voldoen.
Nog communiceert den president te hebben ontfange deese navolgende stukken, als:
Een missive van ’t departementaal bestuur van dato, 7 e 11e en 13e Februarij 1800, daarbij zendende. 2
extracten uit hunne notulen, een van dato den 7 e Februarij 1800, daar bij gelast ende omme zekere daar
in vermelde persoonen op te spooren en in dien ontdekt werde ze dadelijk te arresteeren, en is deeze
gesteld in handen van den president, en denzelve versogt om zoo veel mogelijk na te zien, of ook
eenige dier persoonen zig alhier kwaamen op te houden, en als dan te doen conform gem:
aanschrijving.
Een van dato de 7e Febr: 1800, daar bij gelastende omme op te geeven welke tucht huijsen in deese
gemeente mogte zijn, mitsgaders omme opgave welke publicque gebouwen binnen de gemeente off ’t
ressort van dien mogte zijn, welke voor nationaale reekening werden onderhouden, en niet tot het
departement van oorlog, off dat van finantie behooren.
En is het zelve uit hoofde zoodanige gebouwen alhier niet exteeren, al meede aangenoomen voor
notificatie.
Bij dezelve waaren nog ingeslooten twee publicatien van ’t uitvoerend bewind, van dato 4e Februarij
1800, daar in kennis geevende van de vernietiging der Etstoel in ’t voormalig Drenthe.
Een van dato den 10e Februarij 1800, daar bij gelstende omme voor ten ondertrouw opneemene, en
trouwen zaamen niet meerder te mogen reekenen en boven en behalven de zegels dan een vierde van ’t
reglementen.
En is den boode een exemplaar van ieder ter hand gesteld, omme deselve als na gewoonte te
publiceeren en affigeeren.
Vergadering gehouden op den 25 e Februarij 1800, des morgens present Kooij, Wessels, Chardon en
Speuijbroek
Den president communiceert ten verzoeken van den captein Pleisner, commandant der drie
compagnienen van Saxe Gothe, door den secretaris aan de zelven captein Pleisner te hebbe doen
afgeeven een chertificaat van ’t goed gedrag der voorsz: drie compagnien geduurende hun verblijff
alhier. Welk verrigte is geapprobeert en aangenoome voor notificatie.
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Den president communiceert wijders deeze vergadering bisonderlijk te hebben belegt uit hoofde dat
een man zig bij hem president hadde aangegeeven omme voor deeze plaatse te werden geingageerd ten
dienste en completeering van den Bataafsche armee, dog dat die persoon hem president daar toe niet
wel geschikt voorkwam, en dierhalven dat hij de gedagte deeser vergadering daar omtrent geerne
willende weeten, waarop vervolgens dien persoon ter vergadering gecompareert zijnde is nadat
denselven wederom was buijten gestaan geresolveert, om den gem: persoon uijt hoofde dat denzelven
in allen deelen omgeschikt ’t voorkwam niet te engageeren, ’t welk alzoo aan hem is geantwoord
geworden.
Vergadering gehouden op den 25e Februarij 1800, des avonds, present alle de leeden.
Den president stelt de vergadering voor omme uijt hoofde dat den tijd ter verantwoording van den
staat der 40e en 80e penning bij na geexpireert was, als nu ter vergadering te verzoeken den burger van
der Meer gequalificeerde in den boedel van wijlen den secretaris Gallas ten eijnde deselve af te vragen
hoedanig dat het met voorsz: staat gevordert was. Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en
verstaan omme zig met ’t gedaane voorstel van den president te conformeeren en dienvolgende den
gequalificeerden van der Meer ter vergadering te verzoeken, ten einde aan hun dit voorenstaande af te
vragen, en is den gem: burger v. d. Meer vervolgens ter vergadering gecompareert, als wanneer door
den president aan hun dit vooren staande is afgevraagt geworden, waarop denzelven heeft geexpliceert
dat den staat was opgemaakt, dog dat het dubbelt daar van nog niet vervaardigt werden, en dat wat de
verantwoording van denzelven aanging zij gequalificeerdens zulks niet konde verrigten, waar op
gedelibereert zijnde is geresolveert omme den burger van der Meer voor zijne gegeevene ouvertures te
bedanken, en voorts den secretaris gequalificeerd omme den staat op morgen over te schrijven.
Vergadering gehouden op den 28e Februarij 1800, present alle de leeden.
De president produceert deeze vergadering de na volgende bij hem aangekomen reekeningen als: Een
van J. van Pelt J:Z: groot f. 11-12-12 voor gedaane leverantien ten dienste der Fransche troupes op
order der municipaliteijt bij gelegenheijd dat ’t brood door den aanneemer niet in order was geleeverd.
En is geresolveert om die reekening te voldoen, en de restitutie van dezelve van D: J: Hagendorp als
gewesene aanneemer af te vorderen.
Een reekening van J. van Pelt J: Z: groot f. 7-14-0
Een van Joh: van Rekum groot f. 1-7-12.
Een dito can C. van Zantwijk groot f.0-18-0.
En is den thesaurier gequalificeert omme alle dese bovengem: te voldoen.
Vervolgens draagt den president voor dat hij van ter zeijde was geinformeert, dat het proces van deese
vergadering contra de wed: Kramers voor ’t hoff zeer verre gevordert was, en het te vreesen stond dat
deese vergadering zoude werden gecondemneert als wanneer uijt het zelve zeer veele
onaangenaamheeden voor deese vergadering zoude voortkomen, en groote kosten voor de plaats zoude
veroorzaaken, welks kas niet in staat was om eenige zelfs geringe kosten te kunnen dragen! Waarop
gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan den adviseur Brender a Brandis te qualificeeren,
gelijk denselven gequalificeert werd bij deese, omme zig naar den Hage te begeeven en aldaar
zodanige demarches te doen als welke nodig zullen zijn om voorsz: procedures was ’t mogelijk te
sureneeren, omme al verder informeeren of er als nog mogelijkheid zoude zijn om nog andermaal de
addres te maaken tot verkrijging van hersiening der geschrapte pretensien en de requisitien, voorts bij
’t uitvoerend bewind elucidatie te vraagen van hunner resolutie waar bij zij difficulteeren omme deese
plaats een subsidie te accordeeren, of belasting van de door deese plaats aan de Fransche verstrekte
avances als meede omme bij de commissie van ’t wetgeevend lichaam te informeeren waarom deeze
vergadering, ten opsigte van haar verzoek om een belasting te mogen leggen op de ingezetenen, tot
twee maal is gerenvoijeert ’t 194 articul der staats regeling, en eijndelijk omme al dat geene te doen
wat hij gecommitteerde ten bovengemelde eijnde ten meesten nutte deeser plaats, en daar bij belang
hebbende ingezeetenen zal nodig en dienstig vinden te behooren.
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Waarna den president Kooij zijn presidium heeft neder gelegt, dog op instanties van de leeden het
zelve provisioneel wederom heeft aanvaart.
Eijndelijk zijn benoemt tot commissarissen voor de maand Maart de burgers Rolandus en Speuijbroek.
Vergadering gehouden op den 2e Maart 1800. Present alle de leeden exept den burger Chardon.
Den president communiceert der vergadering dat hij een missive heeft ontfangen van den asviseur
Brender waar in de zelven hun berigt dat hij alle de stukken relatief de commissie naar den Hage waar
toe hij volgens resolutie van den 28e Februarij laastl: benoemt ingezien hebbende, en na examinatie
van dezelve had bevonde dat het noodzakelijk was, dat er door deeze vergadering eene commissie
neevens hem wierd benoemt om de commissie bij resolutie van den gem: 28 Februarij l.l. in den Hage
te verrigten, en voor al van zodanige lieden als welke ’t meeste van de daar in voorkoomende zaaken
zoude kunnen hebben, als zijnde hem den toedragt deszelve niet genoegzaam bekend om het zelve
alleen te kunnen verrigten. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert omme nevens den voorsz:
adviseur Brender te committeeren gelijk gecommitteert werden bij deesen de burgers Kooij en
Rolandus beneevens de secretatis van Es, ten eijnde zodanig te doen en te handelen als in de resolutie
van den 28e Februarij l.l. staat vermeld.
Eijndelijk communiceert den president Kooij dat hij op sterke instantien van vier krijgsgevangenen
officieren welke hier met een cartel schip zijn overgekoomen aan ieder derselve tien guldens ter leen
voor reijsgeld hebben afgegeeven, en welk verrigte van den president is geapprobeert.
Vergadering gehouden op den 11e Maart 1800. Present alle de leeden exept den burger Spuijbroek.
De burger Kooij, Rolandus, den adviseur Brender a Brandis beneevens den secretaris adinterum van
Es, gecommitteert geweest zijnde naar den Hage doen ter vergadering dit navolgende rapport.
Medeburgers!
De ondergeteekende, uitmaakende de commissie uit U lieder vergadering, ingevolgen derselver
resolutie van den 3e Maart 1800, naar S’Hage hebben de eer Ul: bij deese van haar verrigte nu rapport
te doen en te communiceeren, dat zij Dingsdag den 4 e deser met elkander op reijs gegaan zijnde, en in
den Haag gearriveert op de missive van de derde ondergel: bij een billiet ter reschriptie van den
advocaat Schepman kennis hadde bekoomen, dat dezelve hun dien avond ten 8 uur zoude afwagten,
wijl de procureur Willem Schepman niet eerder bij de houden besdoigne konde present zijn.
Dat zij ondergel: hun vervolgens ten huijse van voorn: advocaat hebben verzogt, en van dezelve tot
hun grootste verwondering hebben verstaan dat de zaak tusschen deeze municipaliteijt, en juffrouw de
wed: Kraamer nopens haare pretensie en gesustineert recht desweegens teegen de municipaliteijt niet
alleen een litispendent was, maar zelfs op de pleit rol stond om teegen of na de Paasch vacantie voor
den Hove te worden bepleijt en dat hij zoo als hij van den beginne af aan geadviseert had geene de
minste fidicie op het winnen van dezelve stelde, dat hij ook begreep het beste te zijn om, zoo men die
penningen noopens de Fransche requisitie niet van de finantieele commissie konde krijgen, een request
te presenteeren tot subsidie, ofte anders zodanige plan van belasting te formeeren met een commissie
uit de stem geregtigde burgers, als het minst drukkende zijn zoude, en het zelve dan ter approbatie aan
het wetgeevend lichaam te presenteeren, zijnde ten dien einde en ter naderen examinatie eenige
rapporten en memorien aan dezelve provisioneel ter hand gesteld, hebbende deese besoigne met
voornoemde advocaat en procureur Schepman bij kans twee uuren geduurd.
Voorts zijn ondergel: des anderen daags s’morgens om negen uure gegaan naar ’t uijtvoerend bewind
der Bataafsche republicq, ten einde om met de president dezelve off met een der leeden te spreeken,
gelijk zij ook genoegen hebben gehad zeer ampel met den burger van Hooft te abouseeren, bij welken
geleegenheid zij explicatie te hebben gevraagt omtrent de woorden difficulteeren in een bij deeze
municipaliteijt ontfangen resolutie in dato 13 e December 1799 voor koomende dezelve teevens
communiceerde de staat waar in de kast van de municipaliteijt zig bevonden te kennen geevende de
onaangenaame procedures, in welke de municipaliteijt was ingewikkeld geworden noopens het
schrappen van eenige Fransche requisitien, en welke procedures dezelve wierden aangedaan, door een
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castelenesse op ’t Fortres, zijnde de wed: Kramer aan welke de municipaliteijt als geen locaal voor een
hoofdkwartier van een generaal die het gantsche eijland commandeerde gelast had die generaal met
zijn gevolg en het bureau in huijs te neemen, en van alles te verzorgen wat nodig zijn zoude, terwijl
het huijs van de marine daar toe was geinterdiceert geworden, dat er wel is waar, en waar op de
sustenu van juffrouw Kramer schijnt gegrond te zijn, dat zij de reekeninge of haar pretensien dien
aangaande hebben afgevordert, dog ’t geene geschied is om reede men begreep en vast stelde, dat
vermits het een hoofdkwartier van de Fransche commandant, die ’t commando over ’t gantsche eijland
van Voorne, Flacque en Goedereede had, wat de kosten tot de gemeene zaak behoorde, en dat als die
geimpendeerde kosten hun niet wierde voldaan door de finantieele commissie de municipaliteijt dan
genoodzaakt zijn zoude daar toe subsidie van den lande te verzoeken, wijl de kas van de Fortresse met
schulde was overdaaden, en men de ingezeetenen door geen belasting daar toe konde drukken wijl de
meeste van dezelve niet meer dan 17 en 19 stuijvers daags wonnen, en veele kinderen hadden
verzoekende de ondergeteekende aan voorn: directeur in dat cas zijn appuijen en bijstand: Waar op
door voorn: directeur de ondergeteekende repliceerde dat wat ’t point van difficulteeren betroft hij die
zaak of die reedenen van dit besluijt niet kon bevorderen, en wat de subsidie aangong, dat hij wel
wilde in ’t werk stellen wat hem mogelijk was, dog dat men daar toe een request aan ’t
verteegenwoordigend lighaam moest presendeeren, dat hij zulks betuijgde ’t beu te zijn dog teevens
dat het zeer onaangenaam voor de municipaliteijt zijn zoude en ’t gevolg van dien onbereekenbaar,
zoo dezelve dikwijls uijt hoofde van een condemnatie over ’t geen zij aan hunne posten hadde gedaan,
en hun prive aan een gijseling zoude zien bloot gesteld.
Vervolgens hebbende ondergeteekende zig vervoegt bij den burger van Galen in decentichambre van
de vergadering van ’t vertegenwoordigd lighaam, alwaar zij teegen 12 uuren waare geappoincteert, en
aldaar met denzelven spreekende van dezelve hebben verzogt explicatie van de resolutie waar bij de
municipaliteijt nopens verzoek van den belasting gerenvoijeert was na het 194 art: der staat regeling,
waar op deszelfs replicque was, dat bij dit request moest gevoegt zijn geweest een plan dat door de
municipaliteijt en een commissie uit de grond vergaderingen, daar dat alleen gecommitteert was,
geformeert, dat de municipaliteijt om die commissie te bekomen grondvergaderingen behoorde op te
roepen, en te communiceeren de reede van die oproeping, als wanneer ten dien einde de commissie
met de municipaliteit dat plan ook behoorde te formeeren, en geformeert zijnde ’t zelve moet werden
gezonden aan ’t verteegenwoordigend lihaam des Bataafsche volks ter approbatie, gelijk zulks aan de
laaste en derde der ondergeL en aan particulier met andere leeden van ’t vertegenwoordigende lighaam
des Bataafsche volks spreekende door deselve is geadviseerd geworden, gelijk alle de
ondergeteekende van den advocaat procureur Schepman ook zijn ondericht geworden, edog wel te
verstaan dat die commissie niet in ’t generaal maar adblomatien door de gemelde grond vergaderingen,
moest ingelast hebbende wijders Ul: commissie aan dezelve burger representant van Galen te kenne
gegeeven de proceduren waar in zij door het schrappen van eenige poincten van koste die zij van de
commandant van ’t eijland als zijnde ’t hoofd kwartier met al het gevolg van dien aldaar geplaast
hebben moeten doen maaken, waare in gewikkelt en dat zij gaarne zoude verlangen surchense van
dezelve, waar toe zij indien zij daar toe een request mogte in leveren zijn meede werking verzogten,
dat daarop voorn: burger van Galen aan de ondergel: had geexpliceert dat hoe zeer hij teegens het
stemmen der justitie, en nu tegen het verleenen der surchense was, hij egter de gronden, van het voorn:
verzoek zeer billijk zoude vinden wijl het zeer hard zoude zijn voor een municipaliteijt, en de gevolge
onbereekenbaar, dat de municipaliteijt in rechte zoude worde betrokken voor iets of uit hoofde van
eenige orders, die zij niet in hunne persoonen, maar in hunne qualiteijten en wel op last van de
Fransche generaals, bijzonder van een commandant van ’t gantsche eijland hadde moeten geeven, dat
hij begreep dat men alles er op waagen moest, dat men maar konde om de suites van een condemnatie
die er welligt konde werden gedecerneert voor te koomen dog egter dat hij vreede uijt hoofde van de
(schraat) staat van s’lands finantie dat als er een uit en dit wierd gevraagt, dat verzoek niet zoude
werden geaccordeert, maar dat men dan liever surchense van executie op de condemnatie moest vrage,
of (cesligten).
Na welke conferentie de onderget: zig hebben begeeven naar den procureur Welborn Schepman
alwaar wij de stukken betreffende de verzoeken van restititie der Fransche requisitien met al het geen
daar toe was relatieff hebbe nagezien, en van dezelve des aangaande een nadere inligting verzogt en
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bekoomen hebben, ten einde des te beter met den burger Ris die als lidt van de finantieele commissie
de herziening der opgave der Fransche requisitien gehad, ende roijeering in den lijst of opgaave
derzelve gedaan had.
Wijders hebben onderget: des avonds om 5 uuren geappoincteert zijnde ten huijzen van voorn: burger
representant Ris, zig derwaards begeeven en met dezelven van dien tijd af tot na neegen uure, en dus
vier uuren juist in besoigne geweest, in welke besoigne alles door de ondergel: is onderzogt, en onder
andere bevonden dat aan Cornelis en Barend Klop veerlieden binnen deeze Fortresse hunne pretensies
van ’t veer te vollen was betaald geworden, hebbende den burger Ris bij die geleegenheid aan de
ondergel: ter hand gesteld een notitie, op hoeveel dezelve voor ijder schipper had gereekend, en waar
uijt consteert, dat de schipperij Fortresse meeder uijt hande van de municipaliteijt had ontfangen dan
eigentlijk door den landen aan dezelve was toegereekend, of gevaledeert geworden, beloovende voorts
de voorn: burger Ris aan de onderget: om, zoo het in zijn vermoogen was, hun nader omtrent de
Fransche requisitie te elucideeren, en daartoe op te zoeken de lijsten derzelve ten einde daar uit te zien
op welk een wijs de bereekening voor de veerluijde, bak en maalloon, voor dezelve gereekend was,
wijl daar uit zoude consteeren, dat aan dezelve gelijk aan de schippers door de municipaliteijt dikwils
ook te veel was betaald geworden. Dat wijders ten opigte de, procedures tusschen de municipaliteit en
juffrouw de wed: Kramer hij begreep dat er niets anders te doen was, als zig desweegens aan de
finantieele commissie met een behoorlijken zeer gedetailleert request te addresseeren, en daar bij niet
alleen herziening van de overgelegde lijsten der Fransche requisitie te verzoeken, maar wel voor al in
’t zelve te doen consteeren, dat de kosten, welke op Hellevoetsluijs waaren geimpendeert geworden
eenig en allen zijn veroorzaakt op order van de commandant van de Fransche troupes, welke aldaar
niet was ingequartiert, maar die aldaar zijn hoofdkwartier en vervolgens zijn bureau had, vermits
dezelve commandant van het gantsche eijland van Voorne en Goedereede was, en dus dat die kosten,
voor al van juffrouw Kramer, de wed: P. Brug, de bode van Pelt, en anderen zoo als bij de laaste
memorie was opgegeeven aller noodzaakelijst geweest waare en niet konde ontbeert worden, en welk
gedetailleerd request hij vermeende dat in zijne handen zoude worden gesteld, en dat op die poincten
dan zeer veel requard zoude kunnen worde geslagen, terwijl het ook teevens onbereekenbaar was, als
de municipaliteit in hunne respective qualiteit uit de voorschreeve hoofde order gegeeven hebbende
door de non voldoening van die penningen door den lande, daar toe in rechte in hun prive zoude moete
worde betrokken, en voor de voldoening verantwoordelijk zijn, en dat dit nu eevenwel zoo schijnende
te worden begreepen, het niet meer dan na recht en reeden is, dat dezelve zig des weegens nog
beklagen herziening vraage subsidie tot betaaling verzoeken, geevende dezelve aan de onderget:
lectuure een memorie bij deese vergadering gevraagt dog die volgens het appoinctement in orginaal en
dat tot 1798 nu pas om te berigten in zijn handen gesteld was.
Des anderen daags hebben de onderget: ten klokke elff uuren des s’morgens zig vervoegt ten huijsen
van den advocaat Schepman, en met dezelve een zeer ampt besoigne gehad, hem van ’t voorenstaande
geinformeerd, en gevraagt, of het als nog niet mogelijk was, dat er bij het wetgeevend lighaam
surchance der voorn: procedures teegen de municipaliteit wierd gevraagt, en dat inmiddels ’t request
aan de finantieele commissie wierde gepresenteerd, dog waar op de advocaat repliceerde, dat de zaak
ter rolle staande niet konde werden gesurecheert en dat, dezelve reeds lange was gedilaijeert, en zijn
voortgang moest hebben, dog dat hij niet civers was om een nadere memorie op de geallegueerde
gronden steunende zeer gedetailleerd aan de finantieele commissie te presenteeren, en zulks ook
adviseerde, verzoekende dat wanneer die commissie zoude zijn geretourneert, de concepte van de
memorie voor al van die hij laaste had opgemaakt, en gepresenteert waaren, aan hem mogt worde
toegezonden, wijl hij dan die nadere memorie zoude op maaken, waar toe de onderget: zig hadde
geengageert, zijnde de ondergeteekende daar na naar den procureur Welborn Schepman gegaan, als
wanneer zij met dezelve zeer ampel hebbe gebesoigneert, en aan dezelve verzogt zijn oom den
advocaat Schepman aan te zetten om die nadere memorie met alle spoed op te maaken, hebbende de
ondergeteekende de memorie die zij van den burger Ris ter lectuure hadde bekoomen, en vervolgens
appointement in dato 1ste December 1798 nu pas om op dezelve te berigten in zijn hande gesteld was,
aan voorn: procureur overgegeeven ten einde die aan den burger Ris te restitueeren, van, en voorts bij
die geleegenheid met dezelve nog weegens de Fransche requisitie te besoigneeren, en te doen als na
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raade het meest profijtelijkst voor de municipaliteit, en respective ingezeetenen dezer Fortresse zijn
zoude.
Hier meede de ondergeteekende vermeende aan de intentie van Ul: te hebben voldaan besluijten dit
hun rapport, en noeme zig na toewensching van heijl.
Ul: meede burgers. (get:) R.H. Kooij. D. Rolandus. C.G. Brender a Brandis. J.A. van Es.
Hellevoetsluis den 11e Maart 1800.
Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert de commissie voor hunne gedaane moeijtens en
uitgebragt rapport te bedanken, ’t door hun verrigte te approbeeren, en dien volgende zig nader te
addresseeren aan de finantieele commissie en bij dezelve te verzoeken herziening van de geschrapte
pretensien en de requisitien deser plaatse.
Vervolgens communiceert den president eene missive van den ontfangen der gemeene middelen te
Brielle, daar bij deese vergadering aanmaanen omme den staat van den 46 penning over den jaare
1798 ten zijnen comptoire te ligten, en die over den jaare 1799 te verantwoorden immers binnen den
tijd van 14 dagen, dat hij president op gemelde missive reeds hadde geantwoord, dat den secretaris
welke den ontfangst had gehad was overleeden, en dat de wed: J.E. Gallas voor die penningen was
borge gebleeken, dan dat den voorsz: ontfanger hadde geantwoord dat hij niet met den borg maar met
de municipaliteijt nodig had. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert om aan voorsz: wed: van
J.E. Gallas den ontfangst der voorsz: missive te berigten en denzelve aan te maanen, omme den daar in
peramptoire vast gestelden tijd, die voorsz: state te voldoen.
Den president communiceert dat hij in den Haag zijnde de vier officieren aan welke hij blijkens de
resolutie van den 2e deser maand 40 gld heeft doen voorschieten uit de plaatselijke kas hadde
opgezogt, en aangemaant om restititie dier penningen, dat de twee officieren, van de artillerij daaraan
ook hadde voldaan, dog dat de twee officieren van de 7 ½ brigade wel hadde belooft dat ook te zullen
doen, dog dat zij zonder te betaalen uit den Haag na Haarlem waren vertrokken, proponeerende hij
president dier halven een missive te schrijven aan de commandeerende officier van dat battaillon en
dezelve te verzoeken omme zorge te dragen dat voorsz: officieren die penningen aan deese
vergadering vragt vrij doen toekoomen. Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan zig
met voorsz: propositie conformeeren en is dienvolgende den secretaris gequalificeert, zoodanige
missive te depecheeren.
Vervolgens communiceert den secretaris de requeste van Gerzebij Beukelaar aan den commissaris tot
de gemeene middlen uijt de finantieele commissie over het voormalig gewest Holland te hebben te rug
gezonden met het navolgende berigt:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan commissarissen tot de gemeene middelen uijt de finantieele commissie over ’t voormalig gewest
Holland.
Burgers!
Wij hebben de eer Ul: met te rug zending van de requeste van Gerrebij Beukelaar huijsvrouw van Joh:
van Rossem aan de finantieele commissie geprezenteert te berigten dat het aan ons aangenaam zoude
zijn dat deselve Gerrebij Beukelaar door de finantieele commissie voorn: in de plaats van haaren man
wierde geadmitteert als grossierster en slijter in sterke dranken binnen deese Fortresse dewijl gem:
haaren man thans buijten staat is, om die affaire te kunnen waarneemen.
Waar meede wij de eer hebben na Ul: in debeschermingen Godes te hebben aanbevoolen met alle
achting te zijn.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 22e Februarij 1800 ’t 6e jaar.
En is dit verrigte geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
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Ter vergaderijng is binnen gestaan V.H. House overgeevende een door hem en A. Collignon
geteekende attestatie van beschuldiginge tegens P. Gretteland, over mishandeling en vervolgingen
door P. Gretteland aan hem House in 1787 aangedaan, waar op gedelibereert zijnde is goed gevonden
en verstaan de voorsz: attestatie aan V.H. House te rug te geeven en dezelve met zijnen
beschuldigingen als met gehoorende ter cognitien van deese vergadering te renvoijeeren aan den
bailluiw van den lande van Voorne.
In deliberatie gebragt zijnde hoedanig dat de commissie naar den Haag geweest zijnde zal werden
betaald voor hunne reijskosten en verteeringen, is goed gevonden en verstaan aan de gesegde
commissie te voldoen hunne reijskosten en dat aan ieder der leeden van die commissie daags zal
werden toegelegd ses guldens voor hunne verteeringen, zullende in ’t vervolg alle commissien welke
door deese vergadering naar elders mogten gedecerneert op gelijke voet werden betaald, en is den
thesaurier gequalificeert om de declaratie aan den commissie naar den Hage geweest zijnde alzoo te
voldoen.
En is den thesaurier almeede gequalificeert omme aan den armmeester van Putten uijt ’t fonds van de
brandewijnen te betaalen een somma van veertig guldens s’maands.
Den president communiceert te hebben ontfangen van ’t departementaal bestuur een missive van dato
den 28e Februarij en 7e Maart 1800, ten geleijde van dit navolgende als:
1e. Een extract uijt hunne notulen van dato den 4e Maart 1800, daar bij gelastende om een exemplaar
van ’t daar neevens gevoegde algemeene manier van procedeeren civiele en crimminele zaaken ses
weeken lang ter leezing te leggen, en zulks bij advertentie op morgen ter kennis van de ingezeetene te
brengen.
2e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 24e october 1799, opzigtelijk het doen drukken en
ter leezing leggen van de bovenstaande algemeene manier van procedeeren.
3e. Een publicatie van ’t zelve bewind van dato 27 e Februarij 1800, daar bij kennis geevende dat de
municipaliteijt respective instructien van de daar aangemelde agenten voor den prijzen daar in bepaald
ter s’lands drukkerrij, voor een ieder verkrijgbaar zijn.
4e. Een publicatie van ’t zelve bewind van dato 3e Maart 1800, opzigtelijk het converteeren van de
resepissen gesprooten uit de heffing van 30e November 1798 en 29e October 1799.
5e. Een dito van ’t departementaal bestuur van dato 4 e Maart 1800. Herinnerende in dezelven
subsisteerende wetten tegen het schenden van jonges plantsoenen, heesters, jonge boomen ect:
En is geresolveert deese alle op morgen ten overstaan van comissarissen te doen publiceeren.
Nog een missive van ’t departementaal bestuur van dato 21 Februarij 1800, daar bij zendende:
1e. Een extract uit de notulen van ’t zelven bestuur van dato 21e Februarij 1800, daar bij gelatende om
naauwkeurig toe te zien off ook eenige persoonen waarvan de signalementen daar neevens zijn
gevoegt zig in deese gemeente mogte bevonden en deselve dan te arresteeren.
En is een exemplaar van voorsz: signalementen gesteld in handen van den president ten dezelve
verzogt om op de billietten van de herbergiers na te zien, of er ook eenige dier persoonen alhier
waaren bevindende kwaamen op te houden, en als dan te handelen ingevolgen gemelde aanschrijving.
Ten tweeden een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato den 13e Februarij 1800, daar bij
intrekkende de proclamatie van den 23 e September 1799, en de respective battaillon gelastende omme
hunne als nog ontbreekende manschappen zelve aan te werven.
En is geresolveert deselve meede op morgen ten overstaan van commissarissen te publiceeren.
Nog twee extracten uit de notulen van ’t departementaal bestuur, de eene van den 4 e Maart 1800, daar
bij gelastende, om aan die geene welke zijn belast met de aanwerving van manschappen voor s’lands
scheepen van oorlog, alle hulp en adsistentie te geeven.
E tweede van dato 28e Februarij 1800, daar bij gelastende omme geen inquartiering te geeven aan
pulver of buskruijd moolens.
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Eijndelijk een missive van ’t gem: departementaal bestuur van dato 28 e Februarij 1800, daar nevens
zendende.
1e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 22e Februarij 1800, waar bij de publicatie van 1 ste
Maart 1799, werd gecontinueerd.
2e. Een publicatie van ’t zelve bewind van dato 24e Februarij 1800. Daar bij verbiedende den uitvoer
van tarw, rogge, gerst, haver, boekweijt, spelt, erwte en boonen.
3e. Een publicatie van ’t gem: bewind, meede van dato den 24 e Februarij 1800, waar bij zommige
ingezeetenen in ’t betaalen der geldheffing van de boetens werden gelibereerd. En communiceert den
president dat deesen drie laasten publicatien op den 9 e deeser maand reeds zijn gepubliceerd
geworden. Waarop den president deeze vergadering heeft gescheiden.
Vergadering gehouden op den 12e Maart 1800, prezent alle de leeden, exept van Putten.
Den president communiceert ingevolge de op gisteren genoomene resolutie aan den wed: J.E. Gallas te
hebben afgezonden deeze navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de wed: J.E. Gallas woonende binnen Hellevoetsluijs
Mejuffrouw.
Wij hebben ontfangen een missive van den ontfanger van de gemeene lands middelen te Brielle daar
bij verzoekende dat wij ten zijnen comptoire zoude doen afhaalen den staat van den 40 e penning over
den jaare 1798 met betaaling van f. 29-0-0 deniers, waar meede dezelve moeten aangezuijvert werden,
als meede om den staat van den 40e penning over de jaare 1799, binnen den tijd van veertien dagen ten
gemelde comptoire te doen bezorgen, wij hebben ons al reeds geaddresseert aan de gequalificeerdens
in den boedel van wijlen den secretaris Gallas, om de betaaling verzogten van de voorgem: staat en
ontfang, dog waar op dezelve aan ons hebben geantwoord, van geene penningen hoe genaamt te
hebben in den boedel en de gem: staate niet te kunnen verantwoorden, weshalven wij bij deese ons aan
Ul: addresseerende wijl Ul: borge zijt gebleeken voor wijlen U zoon den secretaris Steenwijk Gallas
voor zodanige ontfangst als welke denzelven van den 40 e penning zoude hebben gehad, en Ul: ten
ernstigste zijn verzoekende om zorge te willen dragen van binnen den tijd van veertien dagen ten
comptoire van den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle te doen afhaalen den staat van den
40e penning over de jaaren 1798, met aan zuijvering van deselve ter somma van f. 29-0-6. deniers, en
binnen gemelde tijd te doen verantwoording van den staat van de 40e penning over den jaare 1799,
kunnende Ul: den staat over 1799, welke wij in gereedheijd hebben doen brengen te onzer secretarie
doen afhaalen. Waar meede de eer hebben ons met alle achting te noemen.
De municipaliteijt voorn:
Hellevoetsluijs den 11e Maart 1800.
En dat gem: wed: J.E. Gallas aan den boode hadde gesegt van gem: missive niet te kunnen aanneemen
maar dezelve te rug gegeeven ’t geene hij president beschoude als een elisie deese vergadering
aangedaan, en waaromme hij deese vegadering expresselijk hadde doen convoceeren, dan dat even
voortaan aan deser vergadering gem: wed: J.E. Gallas een billiet aan hem president hadde gezonden en
verzogt dat de voorsz: missive andermaal aan haar mogt werden ter hand gesteld, wijl zij de zaak
geheel verkeerdelijk hadden begreepen, Waar op gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan de
voorsz: missive andermaal te zenden aan de wed: J.E. Gallas en haar doen aanzeggen dat deeze
vergadering de gem: missive op haar verzoek wel andermaal aan haar wilde toezenden dan dat de
vergadering zig overigens refereerde aan den inhoud derzelve.
Vervolgens communiceert den secretaris op heeden te hebben gepubliceert, deese navolgende
advertentie;
Advertentie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, adverteert bij deese dat de algemeene manier
van procedeeren in civiele en crimineele zaaken gearresteerd bij decreet van het vertegenwoordigend
lichaam des Bataafsche volks op den 22 e Augustus 1799, geduurende den tijd van zes weeken
beginnende met dato deezes en eindigde den 23 e April aanstaande voor alle en een iegelijk zal ter
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lezing leggen ten huijze van den geregtsboode deeser plaatse.
Actum bij de municipalitteijt voornoemt op den 11e Maart 1800, en gepubliceert den 12 e daar aan
volgende.
In kennisse van mij (get:) J.A. van Es secretaris.
En communiceert den gem: secretaris ingevolge en ter voldoening aan de resolutie van deese
vergadering dat hij aan den thesaurier hadden ter hand gesteld de penningen van den 40 en 80 e
penningen bij hem tot heeden dato ontfangen bedraagende samen een somma van f. 173-5-10.
En is den secretaris voor de gegeevene communicatie bedankt, het voorsz: verrigte geapprobeert en
overigens aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 19e Maart 1800, present alle de leeden exept van Putten.
Den president communiceert te hebben ontfangen een missive van S. van Rijn, daar bij zendende een
reekening van gedaane leverantien zijnde den zelven groot f. 139-4-4, en is geresolveert denzelve
reekening zoodraa mogelijk te voldoen.
Nog communiceert den president de extra klapwaaker te hebben afgedankt, en den ordinaire
provisioneel te hebben gecontinueert, welk verrigte door den president is geapprobeert, en wijders
geresolveert dat den ordinaire klapwaker nog deeze maand uijt zal blijven voort loopen.
Vervolgens is ter vergadering ontboden en geconpareert Jacobus van Tersijn, welke bij de en
registratie voor de gewapende burgermagt onwillig was geweest om zig te laten en registeert en is
dezelve ingevolge de resolutie van het departementaal bestuur in dato 11 e Februarij 1800 24 uuren tijd
van beraad gegeeven ten eijnde zig als nog te kunnen doen inschrijven.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden aan den commandeerende officier van ’t 2 e
battaillon der 7 ½ brigade deese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den commandeerende officieren van ’t 2e battaillion der 7 halve brigade, Bataafsche troupes in
guarnisoen te Haarlem.
Meede burgers!
Op den 2e deeze maand Maart hebben zig aan onzen president twee officieren van de artillerij,
beneevens den Lt: adjudant van Castel en den 2e Lieutenant A.G. Kemp, welke twee laaste dienen of
behooren tot het 2e battaillion der 7e halve brigade en verzoeken opgemelde vier officieren, om uijt
onze plaatselijke kas ter leen te mogen hebben ijder tien guldens, wijl zij uijt hunne
krijgsgevangenschap komende geheel van penningen ontbloot waaren, en dus niet in staat omme
hunne reijse naar den Hage te kunnen bevorderen, beloovende bij hun arrivementen in den Haage
voorn: peningen aan ons te zullen restitieeren, op welk verzoek onzen president aan ijder der gemelde
officieren door den thesaurier heeft doen affgeeven tien guldens voor ’t welken zij een acceptatie
hebben opgegeeven, dan eene commissie uit ons zig naar den Haag moetende begeeven heeft de
opgemelde officieren verzogt om restititie van de aan hun gegeevene penningen, aan ’t welke de
officieren der artillerij ook hebben voldaan, dan de Lt: adjudant H. van Castel en 2e lieut: A.G. Kemp
welke hadde belooft aan ’t logement onser commissisie in den Haag te zullen koomen betaalen hebben
zig egter zonder te betaalen uijt den Haag begeeven, weshalven wij ten sterksten zij verzoekenden, dat
gij van die goedheid gelieft te zijn om de bovengem: lieut: van Castel, en Kemp te ordonneeren om de
gem: tien guldens, welke zij ijder van ons hebben ontfangen, vragt vrij over te zenden, zullende wij
indien zij daar aan niet voldoen ons moeten addresseeren aan den agent van oorlog, en laatende het
verder aan Uw over om gem: officieren ten opsigte van hun gedrag jegens ons gehouden, zoodanig te
corrigeeren als Uw zult vermeenen te behooren. Waar meede wij ons met alle agting zijn noemenden.
Ul: mede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 12e Maart 1800. Ao 6.
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Welke missive is geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Wijders communiceert den president van boven gem: commandant officier te hebben ontfangen deeze
navolgende missive met de geleende penningen.
Haarlem den 14e Maart 1800..
Den major Broman, thans commandeerende het 2e battaillon der 7 ½ brigade.
Aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Meede burgers!
De eerste leering van Ul: missive van den 12 e deeser mij aan den eenen kant met gevoelens van agting
en dankbaarheid doordrongen hebbende ten opzigte des aan den Lt: adjudant van Castel en lieut:
Kemp van boovengem: battaillon ter voortzetting hunnen reijse door Ul: gedaane voorschot, en aan
den anderen kant, ik ontken het niet, met eene soort van onwillen tegens de gem: officieren die zoo als
het scheen zig zoo weijnig van hunne verpligting tegens Ul: gekweeten hadden, hield ik de zaak aan
deeze voor. Dan ik vond spoedig dat dezelve nog naauwelijks na hun vertrek van Ul: in den Haag aan
gekoomen zijnde ook op ’t zelfde oogenblik door den agent van oorlog wederom gelast waren
geworden zig direct naar het battaillon te begeeven, het welke ik ook met de tijd hunner aankomst
alhier vergelijkende aldus bevond geexeciteert en derselver des buiten schuld te zijn wanneer zij in
ontbreeke gebleeven zijn de voorschreeve somma aan Ul: commissie in den Haag te restitueeren.
Behalven dit verzeekerde mij de adjudant van Castel, dat daagelijks over de zaak aan Ul: door hun
geschreeven was. Ik mag dus hoope dat de paraleile door Ul: getrokken tusschen het gedrag der beide
artillerie officieren, en der beide bovengem: onder mijn commando zig thans op niets verders zal
kunnen betrekken dan op de moogelijkheid welke beide laastgem: er aan belette. Ten einde deeze
hoop op zoo solidere gronden te vestigen, heb ik de eer Ul: nevens gaande de door Ul: aan de H.V.
Castel en Kemp opgeschotene twintig guldens (zijnde voor ieder 10 gld) port vrij te restitueeren, Ul:
teffens van mijne oprechte dankbaarheid en hoog agting verzeekerende, verzoekende mij den
ontfangst te willen accuseeren. Waar meede de eer heb Ul: alle heil toe te wenschen.
(get:)
Broman.
En is den secretaris gelast om bovengem: comm: officier van den ontgangst dier penningen kennis te
geeven, en de missive aan genoomen voor notificatie.
Nog communiceert den president een missive van den lieutenant adjudant van Castel, zig daar in
verontschuldigende, en opgegeeven de redenen welke hem belet hadde aan zijne belofte te voldoen.
En welke missive almeede is aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk communiceert den president een missive van opperdijkrechter en heemraaden van Voorne
zijnde van den volgende inhoud:
Mede burgers.
Eene ontgangen missive op den 12e deezer maand bij het collegie van opperdijkrechter en heemraaden
van den lande van Voorne, inhoudende kennis geeving van het aanleggen van deeze en geene werk op
de dijken deezer dijkagie, als meede om hier en daar de vereischte coupures binnen dit heemraadschap
te maaken, waar van de gevolgen zeer ernstig voor de ingezetenen en ingelanden van de lande van
Voorne voornoemd, zoude kunnen worden. Heeft het zelve collegie doen resolveeren breedste
geerfdens van denzelve lande bij deeze te beschrijven, tegen Zaterdag den 22 e Maart 1800, om des
voormiddags ten tien uuuren op het raadhuijs der stad Brielle te compareeren of gemagtigden te
zenden, ten einde zodanig te resolveeren als zal bevonden worden te behooren. Heil en broederschap.
Het collegie van opperdijkagie en heemraaden van de lande Voornen.
Ter ordonnantie van hetzelve (get:) P. Klompenhouwer secretaris.
Brielle den 13e Maart 1800 ’t 6e jaar der Bataafsche vrijheid.
En is deeze missive aangenoomen voor notificatie.
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Vergadering gehouden op den 26e Maart 1800, present alle de leeden.
Den president communiceert dat den Franschen commandant hem hadde geinformeert, dat hij
commandant order had gegeeven, om alle bokken en geiten, welke op de wal werden gevonden
dadelijk dood te schieten, weshalven hij president tot voorkooming van ongelukken had doen afleezen
deeze navolgende advertentie.
Advertentie.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs, adverteert bij deezen aan alle ingezeetenen
deeser plaatse, dat den commandant van deese Fortresse ordre heeft gegeeven om alle geijten of
bokken, welke op walle dezer Fortresse mogte werden gevonden daadelijk dood te schieten,
weshalven de municipaliteit voorn: dit vooren staande bij deese ter kennisse van alle ingezeetenen is
brengende ten eijnde een iegelijk zig zoude kunnen wagten voor schade.
Actum bij de municipaliteit voorn: op den 25e Maart 1800, en gepubliceert ten zelve dagen.
In kennisse van mij (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Welke verrigte is geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Den president communiceert te hebben ontfangen een missive van ’t departementaal bestuur van dato
11e en 14e Maart 1800, daar bij zendende twee extracten uijt hunne notulen, een van dato 11 e Maart
1800, daar gelastende dat ieder gewapend burger zig met er woon naar een andere plaats begeevende
zijnen uniform wanneer hij dezelve nog geen twee jaaren heeft gedraagen, benevens zijn wapenrusting
zal moeten restitueeren.
Welke resolutie uijt hoofde dit bovenstaande alhier niet exteert, is aangenoome voor notificatie.
De tweede van dato 11e Maart 1800 waar bij ’t besluijt van ’t uit voerend bewind van dato 30e
November 1798, omme te arresteeren H. van der Noot en J.B. van der Noot, ten opzigte van de laaste
werd ingetrokken.
Welke al meede is aangenoomen voor notificatie.
Bij deselve was nog ingeslooten een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 11e Maart 1800,
daar bij intrekkende eenige articulen van zommige publicatie ter voorkooming van de veepest.
En zijn deese publicatien op den 23e laastleeden door den boode reeds gepubliceert.
Nog een missive van ’t zelve bestuur van dato den 18e Maart 1800, daar neevens zendende een
publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 15e Maart 1800, inhoudende eenerleij ’t wetgevend
lichaam gearresteerde geldheffing op de inkomsten en bezittingen.
Den president produceert ter vergadering de provisioneele quitantie van ’t gedaane namptissement
door wijlen de secretaris Gallas op den staat van den 40e en 80e penning, over den jaare 1798, en is op
voorstel van den, president geresolveert denselven over te geeven aan de wed: J.E. Gallas, als borg
zijnde voor wijlen den secretaris Gallas, ten eijnde daar meede den staat van den jaare 1798, te kunnen
ligten en denzelven borg alverder aan te zeggen, dat indien zij een adres zouden maaken en ’t uitstel
verzoekende van betaaling op den staat van 1799 deese vergadering als dan haar verzoek zoude
appuieeren.
Al verder is geresolveert omme ’t uijt hoofde den tijd waar op zaake tusschen deeze municipaliteit
contra de wed: Kramer staat bepleijt te worden spoedig daar zal zijn, en den advocaat Schepman als
nog geen consept adres heeft gezonden tot verzoek om hersiening der reguisitien een missive aan den
gem: advocaat Schepman te schrijven en dezelve aan de maanen om ’t voorsz: adres zoo spoedig
mogelijk in gereedheijd te brengen, en is den secretaris daar toe gequalificeert geworden.
Den president communiceert dat Jacobus van Persijn aan welke 24 uuren tijd van beraad was
gegeeven, zig bij hem had vervoegt en verzogt omme te werden geregistreert voor de burger
wapening.
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Nog is geresolveert op aanstaande Maandag een zitdag te houden tot den ontfangst der agterstalige
verponding van elff tot een uuren.
Den president communiceert eene missive van den bailluiw der stad Rotterdam, van dato 19 e Maart
1800, daat bij verzoekende om zekere Johannis Oloff Blom welke uit ’t spinhuijs te Rotterdam was
gebroken indien deselve ontdekt wierd te approhendeeren, en is deeze gesteld in handen van den
president, en denzelve verzogt om op de billietten der herbergiers na te zien of den voorsz: perzoon zig
alhier komt op te houden en als dan te handelen zoo als nodig zal zijn.
Vervolgens is ter vergadering binnen gestaan Fokker Groen, verzoekende uijt koop te doen voor
deszelfs zoontje Nicolaas Groen, op deese conditien, dat hij gem: kind zal opvoeden en onderhouden,
en op derselve meerder jaarigheijd off eerder huwelijk aan ’t zelfde te zullen uitkeeren een somma van
f. 50-0-0, als meede een juweele boot, een paar zilvere schoengespen en een silvere lepel en vork.
En heeft de vergadering dit verzoek geaccordeert en den secretaris gequalificeert om gem: acte alzoo
in gereedheijd te brengen.
Voorts verzoekt de gem: Fokke Groen acte als koffij en thee verkoopster mitsgaders als vette
warierster, voor en ten naame van Johanna Mikkers, en welk versoeke almeede zijn geaccordeert, en
den secretaris gequalificeert om voorgemelde actens op te maaken en af te geeven.
Eindelijk is binnen gestaan de wed: G. van der Voorden klagende van mishandelt te worden door de
huijsvrouwe van Maarten de Jong, bij haar inwoonende, na dat dezelve over en weder zijn gehoord
geworden, is hun beijde gerecommandeert geworden van zig onderling wel te gedraagen, en alle
oorzaaken van misverstand zoo veel mogelijk voor te komen.
Vergadering gehouden op den 27e Maart 1800, present alle de leeden.
Is geleezen een missive van den ontfanger der gemmene lands middelen te Brielle, zijnde van den
volgende inhoud:
Den ontfanger van de gemeene middelen in den Brielle.
Aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Mede burgers!
Daar de gefixeerde tijd van 14 dagen reeds verstreeken is, en in dezelve nog de staat van 1798 is
afgehaald of aangezuiverd, nog die van 1799 met eenige namptisatie wegens de collateraal van dese
plaats mij bezorgd is, zo diend deze tot Ued. narigt dat wanneer ik de staat van 1799, aanstaande
Zaterdag niet ten mijnen comptoire werden, ik als dan genoodsaakt ben dien dag daar van kennis te
geeven aan de finantieele commissie in den Haag, ik ben bij nadere overdenking nog in ’t zelfde
begrip, dat ik met geen secretaris of borgen noodig heb en alleen de municipaliteit moet aanspreeken,
en daar om zal ik in den Haag ordre vraagen wat ik doen moet.
Heil en achting.
Den ontfanger voornoemd (get:) Francois Beudt.
Brielle 27e Maart 1800.
Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan aan den borg van wijle den secretaris Gallas
zijnde de wed: J.E. Gallas tacte zenden deeze navolgende missive.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de wed: J.E. Gallas.
Mejuffrouw.
Wij hebben op heden ontfangen een missive van den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle
daar bij kennis geevende dat indien den staat van ’t collateraal over den jaare 1798, met ten zijnen
cpmptoire is geligt en die over de jaare 1799, op aanstaande Zaterdag niet ten zijnen comptoire
besorgd is, hij als dan zig genoodzaakt zal vinden om dien dag daar van kennis te geeven aan de
finantieele commissie in den Haag. Weshalven wij bij deese dit bovenstaande ter Uwer kennisse zijn
brengende, en Uw aanmaanende om zorge te draagen dat den staat over den jaare 1798, door of van
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wegens Uwe als borg van wij een den secretaris Gallas, ten comptoire van gem: ontfangen werd geligt,
en de staat over 1799 voormelde dag ten voorsz: comptoire met eenig namptissement is bezorgt ten
eijnde alzoo alle Uwen onaangenaamheeden ’t welke uijt wanbetaling zoude kunnen voort koomen.
Waar meede wij de eer heeben te zijn. De municipaliteit voorn: uit naam van dezelve (get:) R.H.
Kooij.
Hellevoetsluijs den 27e Maart 1800.
En al meede aan den bovengem: ontfanger te berigten dat deeze vergadering van zijn bovengem:
missive kennis heeft gegeeve aan den borg van wijlen den secretaris Gallas en deselve aangemaant om
aan den inhoud zijne missive te voldoen, en dat de verij: zig overigens refereere aan den inhoud der
publicatie van de provisioneele representanten van ’t volk van Holland in dato 13e Julij 1798.
Eindelijk is geaccordeert aan Doen van Beek en pas om te reijsen naar Harlingen, en den secretaris tot
het opmaken en afgeeven van deselve gequalificeert.
Vergadering gehouden op den 29e Maart 1800, present alle de leeden.
Den secretaris communiceert aan den ontfager der gemeene middelen te brielle ingevolgen de laast
voorige resolutie te hebben afgezonden deese navolgende missive.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle.
Mede burgers!
Wij hebben wel ontfangen Uwe missive in dato 27 e Maart 1800. En het is dien gevolge dat wij een
missive hebben afgezonden aan de wed: J.E. Gallas, als zijnde borg voor wijlen den secretaris
Steenwijk Gallas, welke den ontfangst heeft gehad van den staat der collateraare successie 40 e en 80e
penning over den jaare 1798 en 1799, en deselve borgh aangemaant, omme aan den inhoud Uwer
missive te voldoen, waar van wij Uwe bij deese zijn kennisgeevende, en ons overigens zijn refereerde
aan de publicatie van hey provisioneele representanten van ’t volk van Holland, dato 13e Julij 1795.
Waar meede wij de eer hebben met alle achting te zijn.
Uw mede burger.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es secret: adint:
Hellelvoetsluijs den 27e Maart 1800.
En communiceert den president op heeden van den gem: ontfanger wederom te hebben ontfangen
deese navolgende missive.
Den ontfanger van de gemeene middelen der stad Brielle.
Aan de municipaliteijt van Hellevoetsluijs.
Meede burgers!.
Daar ik Ulieder missive van eergisteren zie Ued: zig refereeren aan de publicatien van de
provisioneele representanten van ’t volk van Holland in dato 13 e Julij 1795, en daar door sustineeren
dat ik de borg van den overleedenen secretaris moet aanspreeken en dat ik dus moet opmaaken
gijlieden van gedagten zijt, alles buiten Ulieder is, en er zoo als men zegt af zijt, om reedenen gijlieden
hem secretaris een borg hen doen stellen.
Met vertrouwende op mijn eigen sentemente heb ok aan een partculieren lid van de finantieele
commissie (alzoo ik er de commissie zelve nog niet over wilde vermoeijen, overgeschreeven, en die
antwoord mij, over de pretensie welke den lande van de municipaliteijt van Hellevoetsluijs
competreerd, is ’t zeker dat gij met de reekening en niet met de borg te doen heb.) Ik heb om alvoorens
eenige verdere demarsches te doen, en onaangenaam heeden voor te koomen, Ued: dit tot Ulieder
(qouverno) willen berigten en geloove Ulieden ’t beide zult doen zig te addresseeren aan de finantieele
commissie om eenig uitstel ter namptissement op de staat van 1799 te obtineeren schoon dit messchien
moeijlijk zal volgen, hoe wel ik daar toe termen vindende gaarne diesweegens favorabel wil
adviseeren, en voor al wanneer er eens de helft op genamptezeerd wierd. Ik heb de eer met agting te
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blijven.
Ulieder meede burger.
Den ontfanger voornoemd (get:) Francois Beud.
Brielle den 29e Maart 1800.
Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert omme Cornelis Klop, welke deeze zaak voor de wed: J.E.
Gallas waar neemt, en daar omtrent zig bij de finantieele commissie heeft geaddresseert gehad ter
vergadering te ontbieden en denselven vervolgens gecompareerd zijnde, is hem aangezegt, dat indien
de wed: Gallas zig addesseerde aan de voorn: commissie, en uitstel verzogt, den ontfanger indien hij
daar inne termen voor handen had opgemelde adres favorabel zoude advis, en deezen vergadering
zelve bij meergemelde commissie als dan zoude appuieeren.
Vergadering gehouden op den 2e April 1800, present alle de leeden exept J. v. Putten.
Den president draagt ter vergadering voor daar den tijd reeds verre verloopen is, en den advocaat
Schepman als nog geen concept adres tot herziening der requistitien heeft overgezonden om dezelve
nog andermaal te schrijven en aan te zetten om dan direct gem: adres in order te brengen, of indien
door drukte dit niet kunnende doen, als dan de papieren daar toe relatief over te geven aan den
procureur Schepman, welke ’t zelve als dan direct in gereedheijd zal brengen, en daar van almeede aan
den voorn: procureur Schepman kennis te geeven, waarop gedelibereert zijnde is dien conform
geresolveert, en den burger Rolandus uijt hoofde der indispositie van den secretaris verzogt gem:
missivens te depecheeren.
Nog is geresolveert om de wed: J.E. Gallas als borg van wijlen den secretaris Gallas te doen
aanzeggen, om zorge te dragen van binnen drie dagen den staat te ligten van den 40e en 80e penning,
of dat de vergadering andersints deeze zaaken in handen van een practezijn zal doen stellen.
De vroedvrouw geklaagt hebbende over het defect ’t welk zij zegt aan een venster van ’t huijs waar in
zij is woonende, is den burger Spuijbroek verzogt en gequalificeert omme ’t zelve te examineeren na
bevind van zaaken te doen repareeren.
Al verder in deliberatie gebragt zijnde hoedanig dat men in ’t vervolg zoude handelen met de
verzoeken om actie als zout en zeep verkooper, waar meede deeze vergadering, telkens werd lastig
gevallen, is geresolveerd om in ’t vervolg alle zoodanige verzoeken aan een iegelijk welke daarom
mogt vragen te accordeeren.
Eindelijk is ter vergadering binnen gestaan Martinus Drop, welke door zijne vrouw was beschuldigt
van haar telkens te mishandelen, en is dezelve daar over ten sterkste gereprimendeert geworden, als
meede hem insgelijks geinterdiceert om voortaan geen commaniers van ’t garnisoen te mogen tapper
uithoofde van de meenigvuldigen ongereegelt heeden, welke daar uit ten zijnen huijse ontstaan.
Vergadering gehouden op den 7e April 1800. Present alle de leeden.
De notulen van den 8e, 22e, 25e en 28e Februarij die van den 2e, 11e, 12e, 26e en 27e Maart mitsgaders
die van den 2e April 1800 zijn geresumeert, en werden gehouden voor gearresteert.
Den president communiceert met den burger Chardon zig op gisteren te hebben begeeven naar den
Brielle, en aldaar geaddresseert met den procureur Klompenhouwer over de zaaken deser vergadering
en vooral ten opzigte der boedel van wijlen den schout en secretaris Gallas, dat gem: procureur
Klompenhouwer, van gedagte was, dat door deese vergadering aan de wed: van wijlen den secretaris
Gallas, diende te werden afgevraagt of zij den boedel zoude aanvaarde, ja dan neen dat zij leeden den
procureur Klompenhouwer hadde verzogt om deese vergadering te bedienen in gem: zaak, dog dat
denzelven zig hadde geexcuseert, uit hoofde zijner menigvuldige bezigheeden, maar aan hun hadde
gerecommandeert desselfs neeff den procureur Brox, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert het
verrigte door bovengem: burgers re approbeeren, en dien volgende den secretaris te gelasten omme op
morgen den procureur Brox bij missive naar hier te ontbieden ten einde over bovengem: zaak in
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conferentie te treeden. En is den thesaurier gelast en gequalificeert omme de reijskosten aan
bovengem: leeden te restitueeren.
Voorts communiceert den president eene bij hem ontfanger reekening van J. van Dulvien voor
gedaane leverantie aan Franschen en Bataafsche troupes, groot f. 159-55-0.
En is aan Teunis van der Vaak Jans woonende te Rotterdam acte van indenmiteijt geaccordeert.
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gestaan Jan Goedendorp, C. Peerenboom, G. Weers en L.C.
Bergman alle verzoekende acte als kleijne kraamer in zout en zeep, en zijn dezelve verzoeken
geaccordeert en den secretaris gequalificeert om voorsz: actens op te maaken en af te geeven.
Al verder is geaccordeert en gepermitteert gelijk geaccordeert en gepermitteert word bij deese aan
Jacomijntje van Piersil, om kinder school binnen deese plaatse te mogen houden.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden aan den ontfanger de gemeene lands middelen te
Brielle deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle.
Meede burgers!
Wij hebben wel ontfangen Uwe missive van dato 29 e Maart en den inhoud derzelve ter kennisse
gebragt van den borg van wijlen den schout Steenwijk Gallas, welke borg ons heeft geinformeert van
een adres te zullen maken aan de finantieele commissie en uijtstel verzoeken tot namptissement op den
staat van 1799 en zal dit verzoek door ons bij de finantieele commissie werde geappuieert. Wij
neemen de vrijheid U dit bovenstaande te berigten, en Uw teffens te sterksten te sollisiteeren dat
indien bovenstaande adres in Uwe handen werd gesteld, gij op het zelve zoo favorabel mogelijk
gebiede te adviseeren. Waar meede wij de eer hebben met alle agting te zijn.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 31e Maart 1800.
Aan den advocaat Schepman ingevolge de laast voorige resolutien deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan mr: H. Schepman in den Haage.
Meede burger!.
Wij hebben Ued: door onzen secretaris op den 27 e der gepasseerde maand doen verzoeken om dog zoo
spoedig mogelijk in gereedheijd te doen brengen ’t adres tot hersiening der requisitien en het zelve
gereed zijnde als de ingevolge afspraak aan ons over te zenden ter examineertie, dan wij hebben tot
heden nog geen antwoord van Ued: bekomen, en daar intusschen de tijd nadert dat ons proces contra
de wed: J. Kramers zal bepleijt worden, zoo zijn wij bedugt dat de te vreesen condematie daar zal zijn
eer wij dispositie op ons te maaken adres zullen heben bekoomen, vooral indien ’t zelve door ons niet
tijdig genoeg word ingeleeverd, en waar door wij als dan in groote verlegenheid en
onaangenaamheeden zouden geraaken, weshalven wij bij deesen Ued: andermaal ten vriendelijkste
zijn verzoekende van dog zoo goed te zijn, om ’t voorsz: adres direct in gereedheijd te brengen, en aan
ons over te zenden, dog zoo wanneer Ued: door veel beezigheeden zoms buijten staat was, om aan dit
ons verzoek met zoo direct te kunnen voldoen zijn wij al verder verzoekende dat Ued: de stukken
relatiev voorsz: adres, welke wij aan Ued: hebben ten hand gesteld en overgezonden, gelieve te geenen
aan Ued: neef den procureur Welborn Schepman, welke als dan ’t gemelde adres voor ons zonder
verwijl zal in gereedheijd brengen, en inleveren, terwijl wij eindelijk op deeze Ued: antewoord zijn
inwagtende. En hebben de eer ons met de meeste achting te noemen. Ued: meede burgers,
De municippaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 2e April 1800.
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En aan den procureur Welborn Schepman deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den burger F, Welborn Schepman, notaris en procureur in den Haag.
Meede burgers!
Wij hebben hier ingeslooten een missive aan Ued: om den advocaat Schepman, en daar in denzelven
verzogt om direct in gereedheijd te brengen, en aan ons ter examinatie over te zenden ’t bewust adres
omme herziening van onze requisitien te bekoome en te gelijk denzelven verzogt indien hij door
beezigheeden buijten staat was om ’t gemelde adres direct in gereedheijd te kunnen brengen, de
stukken relatiev die zaak welk wij in zijn handen hebben gesteld, als dan aan Ued: over te geeven, wijl
Ued: dan ’t gem: adres zoude in gereedheijd brengen en in leveren, wij verzoeken derhalven dat Uwe
dier missive aan Ued: om gelieft ter hand te stellen, en denzelve tegelijk aan te maanen om ’t adres
dog in gereedheijd te brengen of andersints de stukken relatiev ’t zelve aan Uw over te geeven, terwijl
wij vetrouwen dat Ued: overtuijgt zijnde van de noodzakelijkheijd van ’t zelve, en den spoed welke ’t
vereijscht, geen tijd zal verzuijmen om ’t meergem: adres op te stellen en in werking te brengen. Wij
verwagten op deezen Ued: antwoord en noeme ons met achting.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn:
Ter ordonnantie van dezelve.
Hellevoetsluijs den 2e April 1800.
Alle welke gecommuniceerde is geapprobeerd, en aangenoomen voor notificatie.
En voorts geresolveert om in ’t kort te doen eene generaale schouwing over alle de schoorsteenen
binnen deeze plaatze.
Ter vergadering is vervolgens binnen gestaan Fokke Groen, welke heeft gepasseert acte van uitkoop
voor deszelfs minder jarig kind blijkende gemelde acte, waar toe alhier werd gerefereerd.
En heeft dezelve te gelijk verzogt acte als kleijne kraamer in zout en zeep voor en ten naame van
Johanna Mikker, welk verzoek is geaccordeert, en den secretaris tot het opmaaken en afgeeven van
gem: acte gequalificeert.
Den president communiceert een missive van ’t departementaal bestuur van dato 18 e, 21e, 25e, en 28e
Maart 1800, daar bij zendende.
1e. Een extract uit hunne notulen van dato 14e Maart, daar in gelastende omme als nog te voldoen aan
de aanschrijving van dato 26e November.
En communiceert den president in antwoord op dezelve reden morgen te hebben afgezonden dit
navolgende berigt.
Gelijkheid, Vrijheid.
De municipakliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers.
Wij hebben de eer ingevolge en ter voldoening aan Ul: circulaire aanschrijving van dito 26 e November
1799 te berigten dat er binnen deese gemeente geene huishoudkundige genootschappen off
maatschappijen hoegenaamd bestaan. Waar meede wij de eer hebben ons met de meeste achting te
noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 7e April 1800. ’t 6e J:D:B:V:
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Welke verrigte door den president is geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Nog communiceert den president een extract uit de notulen van ’t bovengem: bestuur in dato 11 e
Maart houdende cijnosuure in het verleenen van pensioenen en gratificatie aan Bataven.
2e. Een extract uijt de notulen van ’t zelve bestuur van dato den 18 e Maart, daar in gelastende om aan
couriers van ’t bestuur af te geven chertificaten van de omstandigheden welke hun zoms zoude
beletten van op de veeren over te koomen.
Daar bij waaren ingeslooten een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 17e Maart 1800, waarin
werde verbooden alle particulieren loterijen.
Als meede een notificatie van ’t departementaal bestuur van dato den 25 e Maart deezer en kennis
geevende dat de registers van hunne handelingen zullen ter lezing leggen geduurende den tijd van 14
dagen, en zijn deese beijde laaste reeds op Zondag den 16 e deser gepubliceert geworden.
Vergadering gehouden op den 12 April 1800, present alle de leeden exept Chardon.
Den president communiceert dat voor eenige dagen den procureur Brox op de aanschrijving van
wegens deese vergadering aan gedaan zig bij hem president had vervoegt, dat hij met denselven als
toen had gebesorgneert over de zaake dezer vergadering relatieff den boedel van wijlen den schout en
secretaris Gallas, dat den gem: procuruer Brox de zaaken van die essentie had beschouwt, dat hij
noodig had geoordeeld om het advis van een bekwaam advocaat daar omtrent in te neemen, waar toe
hij den president had geprefereert den advocaat Gallee en dat als nu de gem: procureur Brox ter
vergadering zoude compareeren omme het gem: advis te rapporteeren.
Vervolgens den gem: procureur Brox ter vergadering gecompareert zijnde, en ’t advis van den
advocaat Gallee voorgedraagen hebbende is geresolveert eene commissie te benoemen, welke staande
deese vergadering zig zal begeeven, na de wed: van wijlen den schout en secretaris Gallas, en haar
afvraagen, of zij gedecideert had, omme de boedel te adieeren of repudieeren en zoo niet denzelve te
verzoeken, omme binnen den tijd van agt dagen zig te decideeren, dog zoo wanneer de gem: weduwe
binnen de voorsz: peremptoir vast gestelde tijd, zig niet decideerende tot securiteit van crediteuren als
den aan te stellen sequesters en de voorsz: boedel, welke denselven zullen inventariseeren en voor den
instandhouding denzelve zorg dragen egter ongepreejudiceert het jusdelibe gahad, en zonder haar in
het zelve te willen hindelijk zijn.
En zijn tot de bovengemelde commissie benoemt de burgers J. Kooij en Rolandus, welke geadsisteert
met de procureur Brox zig staande de vergadering naar de wed: van wijlen den schout en secretaris
Steenwijk Gallas hebben begeeven, en daar wederom geretourneerd zijnde hebben gerapporteert, dat
de gemelde weduwe hun had gerepliceerd dat zij niets aangaande den boedel konde zeggen wijl den
Pr. van Sina haare gequalificeerde niet hier was, en aan haar geene opening van den boedel tot nog toe
gegeeven had de commissie als toen aan haar had verzogt, om zig binnen de tijd van agt dagen te
decideeren.
En is Gem: commissie voor hunne gedaanen moeijte en uitgebragt rapport bedankt, en geresolveert de
afloop der voorsz: tijd van agt dagen als nu af te wagten.
Vergadering gehouden op den 17e April 1800, present alle de leeden exept Spuijbroek.
Den president communiceert den aanslag der extra ordin: verponding voor den jaare 1800, bij hem
ontfange en welke is aangenoomen voor notificatie.
Vervolgens is geresolveert om bij de eerste gelegenheijd de agterstallige verponding welke er nog
mogte zijn van den jaare 1798 en 1799, in te gaan ten eijnde ’t jaar 1798, bij den ontfanger geheel te
kunnen aanzuijveren.
Nog is geresolveert uijt hoofde der slegte situatie van de plaatselijke cas ’t douseur ’t welk de
exploicteur der verponding voor hen was gemet en de in te trekken en ’t zelve in ’t vervolg niet
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meerder aan hem te valideeren, en is den secretaris gequalificeert tot het overzenden der missive van
de melioratien, met opgaave dat er binnen den jaare 1799, alhier zijn gevallen.
Vervolgens is geleesen een missive van de finantieele commissarisse van ’t uitvoerend bewind als
gelast met het toeversigt over de burger wapening in ’t voor malig gewest Holland van dato den 8e
April 1800, houdende last om op te geeven 1 e. Of er in den jaaren 1795 en 1796 contributie voor de
gewapende burger macht zijn geheeven. 2 e. Indien er zedert 1795 alhier een burgermacht heeft bestaan
als dan derselver schulden en reekeningen op te geeven. 3 e. Op te geeven een accuraate lijst der alsoo
geannexeerde en geapprobeerde schulden en ten 4 e Een taxatie te doen van de eijgendommen van
zodanige gewapende burgermacht, en daar al dit bovenstaande hier te plaatze niet geexeerd of heeft
geexteerd, is geresolveert, het zelve den bovengem: commissarissen te rescribeeren waar toe den
secretaris is gelast en gequalificeert.
Den president communiceert een missive te hebben ontfangen van den procuruer Schepman, daar in
berigtende dat zijn oom den advocaat Schepman binnen weijnige dagen ’t bewuste consept adres
zoude over zenden welke gecommuniceerde, is aangenoomen voor notificatie, en geresolveert in dien
gem: advocaat binnen a drie dagen ’t voorsz: adres niet over zend denzelve als dan ander maal bij een
missive daar toe aan te setten.
Nog is geleesen een missive van den eersten commissaris voor de Fransche troupes in dato den 15 e
deeser daar in versoekende dat die geene welke bij absentie van een krijgs commissaris de bons
viseeren, zig onthouden van op de bons de woorden te laaten staan vu parla commissaire des guerres,
maar in desselfs plaats moeten stellen vu parla municipalite, en welke missive is aangenomen voor
notificatie.
Nog is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur van dato 1 e, 8e, en 12 April 1800 daar bij
zendende.
1ste Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 27e Maart 1800, daar bij prolongeerende de
heffing van een ten honderd van de goederen uit de levant koomende ten behoeve van den levanten
handel ten 2e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind, van dato 7e April 1800. Daarin vrij laatende
aan de kooplieden in moes en tuijnzaaden en in kleijne quantiteijten peulen, dop erwten, tuijn of
groente, boonen, mitsgaders tuijn off stamboonen te mogen uitvoeren.
Van welke beijde laaste publicatien aan den boode een exemplaar is ter hand gesteld om op den 20 e
deser te publiceeren.
Bij dezelve waaren nog ingeslooten twee resolutie van ’t departementaal bestuur.
1ste van dato den 8e deser, daar in gelast in de hoedanig de gemeente bestuuren zig moeten gedragen
indien er eenige misverstand ontstaat tusschen de troupes en de aanneemers de vivre en trouragie voor
deselve over de qualiteijt of quantiteijt der door hun te leveren goederen, als meede opgeevende dat de
gem: gemeente bestuur des begeerende een exemplaar kunnen bekomen van de contracten van
aanneeming bij de gemeente bestuur van den hoofdplaats der ring.
2e. Van dato den 11e deeser daar in gelastende aan de geene welke als nog daar omtrent in gebreeke
zijn gebleeven, om voor ’t eijnde der maand de origeneele lijsten geleverde manschappen aan hun over
te te zenden, en al meede aan hun te doen toekoomende gespecificeerde reekeningen van de extra
onkosten voor zoo verre de gemeente bestuuren daar toe gerechtigd geoordeelt kunnen worden. En
zijn deese beijde aangenoomen voor notificatie
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gestaan Arij Forman en Johannes van Rekum verzoekende de
eerstgemelde voor desselfs dogter en de laatsgenoemde voor desselfs vrouw acte als kleijne kraamster
in zout en zeep, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert deselve versoeken te accordeeren, mits ten
naame van de gem: verzoekers, en niet op desselfs dogter en vrouw staande.
En is al meede geresolveert dat bij vervolg geene zodanigen of kindere actens meerder ten naame van
vrouwen zullen werden afgegeeven.
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Nog is binnen gestaan Jacob Hoogwerf, voldoende desselfs agter stallige verpondingen van den jaare
1795 tot 1799 incluijs bedraagende te saamen een somma van f. 50-18-12 welke gelden aan den
thesaurier zijn ter hand gesteld.
Daar na is nog ter vergadering binnen gestaan Doenardus van der Beek herbergier binnen deese
plaatse, verzoekende gedistilleerde wateren in ’t groot met oxhoofden te mogen inslaan, en is
denzelven geantwoord, dat zulks geensints aan deese vergadering behoorde, maar hem gerevoijeert
aan den inhoud der ordonnantie ten dien opsigte geemaneerd.
Al verder zijn ter vergadering binnen gestaan Jan van Eek en Jan Wagenaar beijde noothulpen van ’t
binnen lootsmans gilde binnen deese plaatse zig beklaagende over eene condemnatie hunnen lasten
geslagen door den commissaris, en de gesamentlijke leeden van ’t gemelde loots gilde, en welke
condemnatie is behelsende, dat zij geinploijeert zijnde geweest in ’t gepasserde najaar op lands oorlog
scheepen als, lootsen om deselve boven te brengen en als toen, en als toen geloot hebbende voor twee
oude lootsen, aan de gemelde lootsen te moeten uitkeeren de helft van het lootsgeld naar boven, en de
helft voor ’t wederom af te brengen naar beneeden, sustineerende zij het laaste niet gehouden te zijn
om te betaalen, wijl zij met gemelde scheepen komende ter beteinde plaatse door den equipagie
meester der marine zijn afgedankt geworden als lootsen, en als toen opgemelde scheepen als wagters
zijn geplaast tot zolang deselve daar moette leggen blijven, dat zij daar na wederom door den opgem:
equipagiemeester zijn gelast om voorn: scheepen naar beneeden af te brengen, met voor de opgem:
oude lootsen maar voor hune prive, en dat zij aan voorsz: condemnatie niet voldaan hebbende door
den directie van het gilde in hunne posten als noothulpen waaren gechargeert en verzoekende zij daar
omtrent de intensie dezer vergadering, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert, het gem: verzoek
voor als nog te Houden in advis tot een naderen vergadering.
Eijndelijk is den burger Wessels verzogt, en gequalificeert omme eerst eenige defecten in ’t school te
examineeren, en na bevindig te doen repareeren.
Vergadering gehouden op den 22 e April 1800, present alle de leeden exept R.H. Kooij en A.
Spuijbroek.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden aan de finantieele commissie over ’t voormalig
gewest Holland ingevolge laast vorige resolutie deese navolgende missive.
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de finantieele commissie over het voormalig gewest Holland.
Burgers!
Voldoende aan de ordre neemen wij de vrijheijd te verklaaren dat zedert de laaste berigten daar van
gedaan geen capiaalen ten lasten van de plaats op intrest los en lijfrenten hebben gekreegen.
Dat ook zedert de laaste gedaane opgeevinge in deezen plaats of district geen nieuwe getimmertens en
melioratie zijn gemaakt dat wijders zedert de laaste gedaane opgavinge geene afzandingen, grientens
en aanwassen zijn aangewonnen geworden.
En dat alles met den jaare 1799 incluijs. Wij hoopen hier meede te hebben voldaan en noemen ons na
Ul: in de bescherminge Godes te hebben aanbevoolen met allen achting.
Ul: mede burgers.
De municipaliteit voorn: (Get:) R.H. Kooij
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 17e April 1800.
En aan de finantieele commissarissen van het uitvoerend bewind gelast met toeverzigt over de
burgerwapening, deese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
Demunicipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de finantieele commissarissen van het uitvoerend bewind, als gelast met het toeverzigt over de
burgerwapening in het voormalig gewest Holland.
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Burgers!
Wij hebben de eer in antwoord op Ul: missive in dato 8 e April 1800 te berigten.
1e. Dat er in den jaare 1795 en 1796 binnen deese gemeente geene contributien voor de gewapende
burgerwagt zijn geheeven.
2e. Dat er zedert den jaare 1795 geenen gewapende burgermacht hoe genaamt binnen dese gemeente
heeft bestaan of nog bestaat en dien volgens geene reekeningen of schulden van zodanige gewapende
burgermacht alhier gevonden werden.
3e.Weshalven wij geenen lijst der bovengem: schulden kunnen opgeeven.
4e. En dat er derhalven almeede geene eijgendomme van zodanige corpsen als van veldstukken,
geweeren, wapenrustingen of anderssints alhier voor handen zijn.
Waarmeede wij vertrouwen aan het gerequireerden bij Ul: bovengem: missive te hebben voldaan en
noemen ons met achting.
Ul: mede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es secret: adint:
Hellevoetsluijs den 17e April 1800 ’t 6e J:D:B:V:
Welke beijde missivens zij n geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Vermist tot noch toe op den 12e deser van Hannah Wickham wed: en deliberende erfgenaame van
Pieter Adriaan Steenwijk Gallas door een commissie uit deeze vergadering van deselve versogte
decisie niet is geschied, en in aanmerking genoome zijnde dat dus daar deselve weduwe van ’t jus
deliberatie noch langer schijnt gebruijkt willen maaken hangende deselve deliberatien ter securiteijt
crediteuren zonder echter opgemelde weduwe eenigzints in haar recht van deliberatie daardoor te
hinderen of te preejudiceeren voor de instandhouding van den boedel dient te worden gewaakt, en
deese vergadering in deese niet langer kan stil zitten is naar deliberatie geresolveert ten dien eijnde
gemelde boedel aan te stellen, gelijk aangesteld worden bij deesen tot sequesters de persoonen van mr:
Arnoldus Brox woonende in den Brielle en Jacobus Jonas woonende alhier welke daadelijk den
bovengemelde boedel op behoorlijke inventaris stellen, en hangende de verderen deliberatien der
weduwe op den boedel en de instandhouding van dien een behoorlijk toeversigt houden zullen.
En zalextract van deese resolutie zonder resumptie werden gezonden aan voornoemde Hannah
Wickham wed: wijlen Pieter Adriaan Steenwijk Gallas, tot derzelver informatie, en gelijk extract
werden afgegeeven aan de hier voorengemelde sequesters, omme te dienen tot hunne qualificatie.
Eijndelijk is ter vergadering door Gabriel Viertelhausen in persoon ingezonden eene missive, en is
geresolveert dezelve missive aan gem: Gabriel Viertelhausen te rug te zenden, en dezelve doen
aanzeggen dat indien hij een verzoek aan deese vergadering had te doen, zulks in persoon konde
verregten.
Vergadering gehouden op den 28e April 1800, des morgens, present alle de leeden exept Speuijbroek
Den president communiceert het consept adres van den advocaat Schepman bij hem president
ontfangen, en is geresolveert het zelve te houden in advis tot omherziening of betaaling van zommige
geschrapte posten in de requisitie voor de Fransche troupes, op heden na middag te houden
vergadering.
Wijders communiceert den president dat den procureur Brox aangestelde sequester in den boedel van
wijlen den schout en secretaris Gallas, hem had geinformeert dat den burger van Sina gequalificeertde
van de wed: Steenwijk Gallas, aan hem sequester had versogt om eenige dagen de voorgenoome
inventariseering van den boedel van wijlen den schout en secretaris Gallas uit te stellen, en dat hij na
verloop derselve bij acte zoude verder verklaar binnen 5 weeken, zig te zullen decideere, off den gem:
boedel zoude verder geadieert off gerepudieert zijnde is geresolveert ’t gem: uitstel dog niet langer dan
voor 3 a 4 dagen te accordeeren.
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Ter vergadering zijn binnen gestaan Jan Venus en Cornelis van Ginkel, beijde verzoekende acte als
kleijne kramers in zout en zeep, en welke verzoeken beijde zijn geaccordeert en den secretaris tot het
afgeeven der actens gequalificeert.
Nog is binnen gestaan Gabriel Viertelhausen verzoekende betaling voor zijn gedaane reparatie aan ’t
uurwerk van den thoorn in den voorleeden jaare 1799, waar van hij zeijde alreeds een reekening te
hebben overgegeeven, en is denzelven aangezegt van eene nadere reekening daar van te moeten
inleeveren, wijl de door hem gezegde reekening niet onder de papieren was gevonden.
Eijndelijk communiceert den president te hebben ontfangen eene missive van ’t departementaal
bestuur van dato den 15 April 1800, daar bij zendenden:
1e.Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 11e April 1800, waar bij word verklaart dat de
benoeming van kerkelijke amptenaaren ter dispositie van ieder kerk genootschap in den zijne werd
overgelaaten.
2e.Een publicatie van ’t zelve bewind in dato 12e April 1800, opsigtelijk de uit en doorvoer van miet
spetien.
Nog een missive van ’t departementaal, bestuur van dato den 23 e April 1800, daar bij zendenden. Een
publicatie van ’t uitvoerend bewind in dato den 19 e April 1800, confineerende eene lijst
vertegenwoordigend lichaam gearresteerde geldheffing op de bezittingen en inkomsten.
Gecontinueerde vergadering gehouden op den 28 e April 1800, des na middag, present alle de leeden,
exept van Putten en Spuijbroek.
Den burger Rolandus gecommitteert geweest zijnde in den jaaren 1795, tot het inwisselen van
Fransche assignaten, heeft daarvan gedaan dit navolgende rapport.
Generaal rapport gedaan door den ondergeteekende als geauthoriseert zijnde door de voormalige
regeering alhier ten Hellevoetsluijs in den jaare 1795, tot het inwisselen van Fransche assignaten en
briefje stedelijken recepissen voor provintiaale recepissen.
Toen de Fransche troupen in begin, van den jaare 1795 zich op den Bataafschen grond vertoonden,
was er gelijk het doorgaans met staats omwentelingen gelegen is, vreugde en neerslagtigheid onder
onze Nederlanders te vinden, de vreugde en blijdschap over de komst der Fransche in deeze republicq
wierd eenigsints getemperd door de papiere munt, welke den Fransche betaaling gaven voor het geen
zij benodigt waaren, en daar dezelve door de rampen van het oorlog bij hun binnen koomen
genoegsaam van alles ontbloot, dus aan alles gebrek hadden, wat behalven spijs, drank en legging nog
tot kleeding dienen mocht, verwekter deese munt bij de winkeliers, aan wie zij ziele om ’t benodigde
vervoegde, een zekere huivering om voor Franschen assignaten hunne waaren aan de Fransche te
verkoopen zelfs bij die geene, die deeze omwending van zaaken toegedaan en met de komst der
Franschen verblijd waaren ging dat schoorvoetende en veelal met weigering gepaard, daar de
winkeliers onkundig waaren, niet alleen van de waarde van die assignaaten maar ook in ’t onzeekere
of zij die assignaten voor recepissen moesten aangenoomen worden, in allerleij handel tegen de volle
waarde. De herbergiers wierden ontslagen van de overgaave der schriftelijke orders, maar onder
sterker straffen bedreigt omtrent de opgaave hunner ontfangen assignaten het behaagde dan de
voormalige regenten tot dit moeijelijk werk in commissie te stellen de scheepenen. J. Keijzer. Dr:
Verhagen en D. Rolandus welke laaste wederom voor de commissie aangesteld wierd om te vaceeren
tot de dagelijksche ontfangst van zodanige memorien van aangeving als door de respective winkeliers,
herbergiers en anderen zoude gedaan worden. Daar na de publicatie van den 22 e Februarij 1795, alhier
niet voor den 10e Februarij daar aan volgende heeft kunnen gepubliceert worden, konde den
ondergeteekende niet eerder als den 11e Februarij daar meede werkzaam zijn, en heeft ook den 11 e
daar meede een aanvang gemaakt waar van hij de eer heeft hier bij over te leggen de memorien die bij
hem dagelijks in ontfangst heeft genoteert, dan daar de commissie buiten de mogelijkheid was,
volgens publicatie de assignaten bij winkeliers te ontfangen s’wekelijks tegen geld of recepissen in te
wisselen, als des tijds nog geen recepissen ontfangen hebbende, heeft zij daar meede moeten
supercedeeren tot dat zij provintiaale recepissen ontfangen hadden en welke provintiaale recepissen
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aan hem van den ontfanger te Brielle eerst zijn ter hand gesteld in de maand Meij en Junij 1795, voor
de somma van
f. 19998.
In Julij
f. 9990
In September
f.18882
Te samen
f. 488870.
De voorsz: recepissen ontfangen hebbende is in onderscheide tijde daar van afgegeven voor eerste
voor een somma van f. 15438. Nadat alvoorens een bekendmaking van wegens de regeering deeser
plaatse een der daar bij belang hebbende ingezetenen was geschied in ’t resolutie boek te vinden sub
datp den…. Dat zij zig met hunne signaten en bons zoude kunnen vervoegen bij de commissie om
dezelve voor provintiaale recepissen ingewisseld te krijgen en daar toe nominatien zouden opgeroepen
worden, op welke bestemden tijd de commissie dan daar toe zich onledig heeft gehouden na alvoorens
ingevolge het 3e articul van de publicatie van de provisioneele representanten van ’t volk van Holland,
alle mogelijke onderzoek gedaan te hebben, dat bij de houders der assignaten niet ter kwader trouwe
gehandelt was, en hebbende daar en boven bij de inwisseling door de ingezeetenen dezer plaatse een
mondeling verklaaring doen afleggen, dat de bij hun ontvange en nu aan de commissarissen over te
geeven assignaten geen ander waaren als bij de publicatie van den 2 e Februarij 1795 was vermeld,
blijkens een hier overgelegde notitie boek van inwisseling, en van welke inwisseling zij een memorie
ingevolge een aanschrijving van de provisioneele representanten van ’t volk van Holland van den 29 e
Junij 1795, aan de municipaliteit hebben overgegeven.
Ingevolge de publicatie van de provisioneele repretentante van ’t volk van Holland in dato den 3 e
Augustus 1795, heeft de commissie zich wederom onledig gehouden met aan hun door de ingezetenen
te doen aangeeven voor hoeveel aan assignaten nog voorhanden oningewisselt waaren gebleeven, en
bevonden volgens opgave het montant daar van te zijn f. 1540-10-0.
Terwijl behalven deeze wierden aangegeeven, als voor den 2 e Februarij ontfangen te hebben voor f.
9807-10-0.
Te zamen uitmaakende de somma van f. 11340-0-0.
Van deeze opgaave alwederom op den 28 e Februarij 1795, kennis gegeeven aan de municipaliteit
deezer plaatse.
Daarna is er wederom een aanschrijving aan de municipaliteit gedaan om de nog voorhanden zijnde
provitiaale recepissen die bij de commissie berustende waaren en niet benoodigt mogte zijn ter
inwisseling dezelve aan den ontfanger te Brielle restitueeren den daar er nog een menigte van Fransche
assignaten volgens opgaave der ingezetenen bij hun voor handen waaren, waar van veele waaren
vergeeten aan te geeven, en andere ongewisselt waaren gebleeven heeft de municipaliteit beslooten
aan den ontfanger te Brielle van de overige zijnde f. 33732 niet meer te restitueeren en als voor f.
21420 blijvende dus nog onder de commissie van f. 12312 en ten blijke van de overgifte aan den
ontfanger ter somma van f. 21420 prodiceert den onderget: een brieff van den ontfanger van Dam te
Brielle ontfangen den 15e December 1795 te meer in alle wierd Uwe commissie aangezogt en lastig
gevallen om ook eens eindelijk de nog niet ingewisse de assignaten voor provintiaale recepissen
verwisselt te krijgen, dan Uwe conmissie vermeenende hier in niet faciel te moeten zijn heeft die
verwisseling van tijd tot tijd uitgesteld, de belang hebbende intusschen gerenvoijeert aan den destijds
geweest zijnde commandant, van deeze Fortresse den schout bij nagt Storij op wiens orders die
assignaten moesten aangenoomen worden tot voorkooming van veele onaangenaamheeden die uit
hoofde van weigering daar uit zoude kunnen profliceeren terwijl hij vermeende de ingezetenen te
kunnen verzekeren, dat zij de assignaten van Fransche troupes ontfangen zoude verwisseld krijgen,
aan hem te verzoeken daar de assignaten op zijn orders aangenoomen waaren, door zijn tusschenkomst
en voorspraak ook mogte bewerkt worden dat de commissie in staat wierde gesteld die assignaten voor
provintiaale representanten over te kunnen neemen, intusschen ziende dat den schout bij nagt Storij
aan hun verzoek niet voldeede en de commissie tot de inwisseling huiverig was de nog voor handen
zijnde assignaten te ontfangen en daar voor provintiaale recepissen uit te geeven, vermeende de
ingezeetenen daar zij telkens voor hunne crediteuren tot betaaling wierden aangemaant, en zelfs onder
veele bedreigingen van in cas van non betaaling aan hun onaangenaamheeden te zullen aandoen en
hunne goederen doen verkoopen, zich bij requeste deswegens aan deese municipaliteit te moeten
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adresseeren, en welke requeste te vinden zijn bij, of in het boek der resolutien, dit request ingekomen
zijnde wierd het zelve gesteld in handen van Uwe commissie om consideratie en advis, waar van Uwe
commissie zich heeft geacquiteerd, en om ampel raport den 23e December 1796 aan de municipaliteit
heeft overgelevert, welk raport te vinden zijnde in het resolutie boek den ondergeteekende om niet
wijdlopig te zijn zich daaraan is refereevende het gehaagden de municipaliteit als willende het welzijn
hunner ingezeetenen ter harten neemen zich uitgezondert een lid: met het voorsz: raport te
conformeeren en de commissie te authoriseeren de inwisseling onder die bepaling bij het raport
omschreeven te verrigten en de assignaten bij de requistranten ontvangen aan te neemen, en daar voor
aan hun provinciaale recepissen af te geeven, van welke authorisatie dan Uwe commissie heeft gebruik
gemaakt, en na de daarbij belang hebbende persoonen eene verklaring niet hunne handteekening te
hebben doen bekragtigen, welke verklaring alhier bij dit raport worden overlegt, aan hun voor
Fransche assignaten zijn afgegeeven geworden provinciaal recepissen voor de somma van f. 9441-0-0.
Dus met de vorige ingewisselde assignaten voor f. 15138. En het geene Uwe commissie zoo als hier
voore is gemeld aan den ontfanger te Brielle hebben geestitueert voor de somma f. 21420, is somma
totalis afgegven f. 45999.
Den geheelen ontfangst der provintiaale recepissen van den ontfanger te Brielle zijnde geweest f.
48870. En hier van afgegeeven zijnde f. 45999, had den ondergeteekende nog onder zich behouden
voor een somma van f. 2871. Als 10 a f. 18 is f. 180. 4 a f. 54 is f. 216. 11 a f. 90 is f. 990. 3 a f. 135 is
f. 405. 1a is f. 180. 2 a f. 270 is f. 540. 1 a is f. 360. Uitmaakende de voorsz: f. 2871.
En welke voorsz: provitiaale recepissen ter somma van f. 2871 bij resolutie van den municipaliteit in
dato den ………… in handen zijn gegeven van bij de municipaliteit aangestelden thesaurier Joseph
Chardon op den 16e Januarij 1800.
Behalven deeze inwisseling van Franschen assignaten voor provinciaale recepissen heeft de commissie
zich al meede onledig moeten houden, als daar toe geauthoriseerd zijnde, met het inwisselen van
stedelijken recepissen van de stad Brielle uit gegeeven en daarvoor door de municipaliteit van gemelde
stad provinciaale recepissen afgegeeven, het welk zij in onderscheijde tijden tot gerief en gemak voor
de ingezeetenen dien zulks anders in den Brielle hadden moeten doen, hebben verrigt ten bedrage van
f. 8127, zoo dat vervolgens een hier bij over te leggen generaale lijst blijkt, dat den geheele omtvangst
van alle de provintiaalen recepissen heeft bedragen een somma van f. 56997, en dat hier van zijn
afgegeven, zo voor Franschen assignaaten als Brielsche stedelijken recepissen voor een somma van f.
54126 en zooals hier vooren gemeld is, van den geheelen ontfangst is over gebleeven f. 2871 terwijl
de provintiaale recepissen ten bedragen van f. 8127, en voor Brielschen stedelijken recepissen
afgegeeven aan de commissie door de municipaliteijt van den Briellen tegens overgifte van derzelver
stedelijke recepissen met andere provintiaale recepissen, dog van gelijke waarde zijn te rug gegeeven,
en alle vereffend.
Om nu nog te meer aan ’t oogmerk van dit generaal raport te voldoen, en tot meerder gemak van de
leeden dezen vergadering, om zulks te beter na te kunnen gaan heeft den ondergeteekende zich de
moeite gegeeven uit alle de memorien en lijsten een generaale lijst te formeeren, en welke hij de eer
heeft hier bij over te leggen op welke men geredelijk zien kan de perzoonen, aan den provintiaalen
recepissen zijn afgegeeven, de qualiteit en het montant van dezelve op dat zoowel voor ingewisselde
Franschen assignaten als Brielsche stedelijke recepissen.
Zie daar dan meede burgers een relaas van alle verrigtingen die, door de aangestelde commissies
gedaan en volbragt, en waar van de ondergeteekende als nu de eenige en alleen overgebleevene van ’t
begin in af aan wel de moeijelijkste taak heeft afgesponnen waarlijk eene commissie die een druk
volle bezigheid in onderscheide tijden heeft aangebragt en zeer dikmaals niet dan met veele
onaangenaamhedens zijn gepaart geweest daar men aan de eene zijde de bij het inwisselen van
assignaten voor provintiaale recepissen belanghebbende burger zeer gaarne zoo veel mogelijk was
wilde te gemoet komen en de schadens zij natuurlijker wijze door het ontfangen van een vreemde en
aan hun onbekende munt, en door de noodzakelijkheid om alle verwaringen voor te komen aan hun
geboden was, alles wat een Fransche militair nodig had, voor die papieren munt aan hem te
verkoopen, en dezelve aan te neemen terwijl zij zelve genoodzaakt waaren de aldus voor papieren
munt verkogte goederen aan hunne kooplieden met gereede en klinkende munt of anders voor een

50

gedeelte aan geld, en een gedeelte aan provintiaale recepissen en tegen de cours van dezelve te moeten
betaalen, moesten hebben en aan de andere kant Uwe commissie zich in de verpligting bevond zo veel
mogelijk na de publicatie deswegens gegeeven te gedragen, waar door er veele burgers terwijl Uwe
commissie met als zeer spaarzaam en met veel moeite tot het inwisselen te krijgen was, in ’t begrip
verkeerde, dat het alleen waar aan de commissie gedemandeert was, alles in te wisselen, wat aan de
assignaten van de Fransche troupen voor geleverde noodwendigheeden bij hun waaren ontfangen, en
de commissie hier mede retarderende beschouwde het de ingezetenen als een onwilligheid aan de kant
van de commissie even als of zij de daar door ontstaane schadens alleen maar voor rekening van die
burgers wilde doen blijven, welke zich gereed getoond hadden hunne waaren voor de Fransche
troupen veel te hebben, terwijl een meenigte van anderen winkeliers, die in het zelve geval met hun
hadden moeten staan destijds hunne winkels geslooten hadden gehouden en hunne goederen zooveel
hun mogelijk was hadden tragten te bergen, en aan een zijde te leggen.
Den ondergeteekende wil voor als nu niet aandringen om belooning voor zijne meenigvuldige
moeitens in deeze gehad en gedaan, liefst daar meede supercedeeren tot dat de tijd en onstandigheeden
hem daar toe converabelder schijnen zal, intusschen vertrouwd hij daar hij overtuijgd is in alles na zijn
beide kennis en wetenschap gehandelt te hebben, dat al het voorenstaande bij de leden van deeze
vergadering en zijne verrigtingen zal geapprobeert worden, en hij gehouden zal worden voor te zijn
gedechargeert en te hebben gedefungeert, terwijl hij voor het overige aan de leeden van deeze
vergadering in consideratie geeft, dat wanneer eens een maal rekening en verantwoording van den
ontfangst en uitgaaf van de provintiaale recepissen gevordert wierde of het niet het gevoegelijkste zijn
zoude alleen maar uit alle de hier bij overgelegde documenten en lijsten over te maaken, alle de
pacquetten waar in de Fransche assignaten met de bons gecachetteerf zijn, met een extract uit de lijst,
waarop de naamen van de persoonen aan wie, en voor hoe veel aan provintiaale recepissen zijn
afgeeven zijn genoteert in verwagting dat aan den ondergetekende niet zal geweigert worden een acte
decharge tot zijn verantwoording, zo eindigt hij dit raport, vertrouwend dat aan intentie van die
commissie voldaan is, en hij zich voor gedefungeert houden kan. Hellevoetsluijs. Heil en achting
(get:) D. Rolandus.
Waar op gedelibereert zijnde is het geen raport geapprobeert, en aan den burger Rolandus eene acte
van decharge afgegeeven van den volgende inhoud:
Op huijden den 28e April 1800 zoo hebben wij ondergeschreeve leeden der municipaliteit van
Hellevoetsluijs, ’t vooren staande raport gehoort ende daar bijn overgelegde lijsten en pacquetten met
assignaten nagezien en accoord bevonden, weshalven wij bij deze den burger Daniel Rolandus zijn
dechargeerende en houden voor gedefungeert, en verklaaren wij wijders de gem: pacquetten, met
assignaten, en de lijsten daar toe relatieff behoorlijk geacachetteert ter secretarij te hebben
gedesponeert, ende nog van den gem: burger Rolandus op den 16 e Januarij deses jaars hebben
overgenoomen de provinciaale recepissen, welke blijkens ’t boven gem: raport bij den zelven zijn
overgehouden ten bedraagen van f. 2871 guldens. Actum Hellevoetsluijs dato voorsz:
In deliberatie gebragt zijnde het consept adres door den advocaat Schepman toegezonden en op heden
morgen in advis gehouden, is geresolveert het zelve in te approbeeren, dog egter nog aan den gem:
advocaat te schrijven om de verzoeken in het zelve adres te amplieeren met de twee vollen posten als
van de commis faris de vivres en van den doodgraver, en tegelijk aan den meergem: advocaat in
consideratie te geeven of het gem: advies niet in plaats van aan ’t wetgeevend lichaam aan de
finantieele commissie moest werden gepresenteerd, en daar omtrent te aboucheeren met den procureur
Schepman, en is den secretaris gequalificeert om eene missive ten bovengem: eijnde in gereedheijd te
brengen en te depecheeren.
Vergadering gehouden op den 3e Meij 1800, present alle de leeden.
Is geleesen de requeste antidotaal van Jan Venus C.S. alle beurt schippers op Rotterdam zijnde ’t zelve
van den volgende inhoud:
Aan de municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
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Geeven te kennen de ondergeschreevenen alle beurt schippers in het veer van Hellevoetsluijs op
Rotterdam.
Dat zij supplianten zijn geinformeert geworden, dat er aan Ul: vergadering wederom zijn gedaan
verzoeken door Dirk van der Madden en Jan van den Broek omme met hunne schuijten in het voorsz:
veer op Rotterdam te mogen werden geaccordeert.
Dat zij supplianten reeds bij voorige gedaane verzoeken ten gemelde eijnde voor al in ’t bijzonder
tegen ’t verzoek van Cornelis Buurman op den 6e Meij des gepasseerden jaare 1799 aan Ul: gedaan
hebben de vrijheid genoomen op den 20 e Meij desselven jaars hunne beswaaren daar tegens aan Ul:
voor te draagen, het welk als toen van dat gelukkig gevolg voor de supplianten is geweest, dat Ul: in
aanmerking neemende de door de supplianten als toen voorgedragenen beswaaren het opgemelde
verzoek van Cornelis Buurman hebben geweesen van de hand.
Dat zij supplianten als nu wederom door de twee bovengemelde gedaane verzoeken van Dirk van der
Maaden en Jan van den Broek, zig in de noodzakelijkeheid bevinden Ul: vergadering andermaal te
adieeren en de vrijheid te neemen aan Ul: voor te draagen, dat de beswaaren welke zij supplianten bij
hun voorsz: adres hebben ter neder gesteld niet alleen nog aanwezig zijn, maar dezelve eerder zijn
toegenoomen dan vermindert, immers is ’t eene waarheijd burgers! dat de commersie welke zoo een
aanmerkelijk gedeelte van ons bestaan opleverd thans nog bij na geheel stil staat, en van geene de
minste betekenins kan genaamd worden en door welks verval ’t veer van hun supplianten maar een
gering bestaan aan hun verschaft zelfs zodanig dat zommige der supplianten welke door ’t aankoopen
van nieuwe schuijten of ’t verbetere der oude veele kosten hebbende moeten maaken tans zeer groote
moeijte hebben omme de kosten daar voor te kunnen opbrengen, en nog daar te boven met hunne
huijsgezinnen, in deeze steeds toe neemende duurte van tijden te blijven bestaan, en dat dier halven
indien door Ul: de beijde hier vooren gemelde verzoeken aan Dirk van der Maaden en Jan van den
Broek wierde geaccordeert, van nadeelige gevolgen voor verscheijdene der supplianten zoude worden
dat zij in hunne inkomsten aanmerkelijk verminderde in ’t voorsz: veer geen bestaan voor hunne
huijsgezinnen meer zoude vinden, ook de kosten welke zij aan hunne vaartuijgen hebben gedaan niet
zoude kunnen opbrengen, ofte voldoen en dezelve vaartuijgen welke thans in een zeer goede en
bekwaame orde zijn zoude moeten laaten vervallen verkoopen of andere van mindere waarde zig aan
schaffen, als meede buijten staat zoude gebragt zijn omme hunne recognitie penningen aan deese
plaatse behoorlijk te kunnen opbrengen ’t welke alles zoude veroorzaaken dat zij supplianten de beurt
reijse niet met die promptitude als tegenwoordig konden waarneemen, ook veele schaadens aan de
goedren der ingezeetenen zoude aan koomen en verscheijdene hunner geen genoegzaam bestaan daar
in voor hunne huijsgezinnen vindende in armoede zoude werden gedompeld.
Reedenen waaromme de supplianten zig zijn keerende tot Ul: eerbiedig verzoekende dat Ul: in
overweeging gelieve te neemen de beswaaren hier vooren andermaal door hun supplianten ter neder
gesteld, en uit aanmerking daar van en ter voorkoming der ruine van ver scheijdene der supplianten het
goedgunstig gelieve te behaagen, de verzoeken van Dirk van der Maden en Jan van den Broek, omme
met hunne schuijten te werden geadmitteerd in de Rotterdamsche beurt niet te accordeeren, maar te
wijzen van de hand.
’T Welk doende. (get:) J. Venus, Cornelis Klop, Aart Spek, Cornelis van den Priem, per order P. van
der Priem, Cornelis van der Priem, B. Klop, H. Keijser, per order van Aart Lensveld, Pieter Bruch.
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert het zelve requeste mitsgaders de verzoeken van Dirk van
der Maaden, en Jan van den Broek om in de Rotterdamsche beurt te mogen werden gepermitteert, te
houden in advis.
Den president communiceert dan den secretaris van bailluiw en leenmannen van de lande van Voorne
hem hadde versogt dat deeze vergadering geliefde over te zenden ’t halff jaar recognitie der lootsen
ingevolge de resolutie deser vergadering van dato 6e Julij 1799. lopende ’t zelve half jaar van Meij
1798, tot den datum dr publicatie waar bij de gildens zijn vernietigd geworden, zijnde den 5 e October
1798 waarop gedelibereert zijnde is geresolveert den commissaris over ’t geweesen lootsmans gilde
Chardon te qualificeeren gelijk den zelve gequalificeert werd bij deeze, om ’t voorsz: halff jaar
recognitie, welke is berustende in de kas van ’t voorsz: geweesen gilde aan de gem: secretaris van
bailluiw en leenmannen te voldoen en betaalen.
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Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde hoedanig dat met ’t overige half jaar recognitie welke nog in
de kas van opgemelde gilde is berustende zoude werden gehandelt, en of en in hoe verre ’t als nu
wederom gexepireerde jaar recognitie der lootsen zoude werden ontfangen of opgehaald, en in
aanmerking genoomen zijnde dat den lootsen de voorsz: recognitie betaalende voor hunne jaarlijkse
continuatie en aanstelling welke nog daagelijks op den ouden voet blijft geschieden, dezelve lootzen
ondertusschen dierhalven voor als nog de gem: recognitie behoorde op te brengen, dat wel de voorsz:
recognitie door de lootsen voor heen opgebragt zijnde aan ’t collegie van bailluiw en leenmannen van
Voorne dezelve opperdirectie over voorsz: gilde hadden, dog als nu door de publicatie van dato den 5e
October 1798, gesegde directie aan de municipaliteit gedemandeert zijnde den opbrengst dier
recognitie aan ’t opgemelde collegie van builluiw en leenmannen dus is komen te vervallen, dat ’t
naast geregtigd tot die recognitie dier halven als nu de plaats is toe koomende, en eijndelijk dat de
deplorabele staat der plaatselijke kas vordert alle middelen op te spooren en bij de hand te neemen, om
dezelve zoo veel mogelijk te herstellen en verbeteren, is dienvolgende geresolveert, eerstelijk den
commissaris Chardon te qualificeeren, gelijk den zelven gequalificeert werd bij deese, om ’t halff jaar
recognitie van October 1798, tot Meij 1799, welke in de kas der lootsen is berustende over te geeven
en in de kas deser plaatse te storten, en ’t in tweeden dat de recognitie penningen der lootsen voor
hunnen continuatie aanstelling, verscheenen Meij 1800, door den boode van de lootsen zullen werden
opgehaald, en in handen van den thesaurier gesteldt worden.
Na dat den burger Chardon commissaris over ’t lootsmans gilde zig had geabsenteert is in deliberatie
gebragt de gedaane klagten van Jan Wagenaar en Jan van Ek over een geslaagde condemnatie ten
hunne lasten, door den commissaris en leeden van ’t lootmans gilde alles breeder in de resolutien van
den 17e deezer omschreeven en in aanmerking genoomen zijnde, dat er in deese niet wel kan bepaald
worden dat opgem: noothulpen Jan Wagenaar en Jan van Ek voor de twee oude lootsen de reijse met
s’lands scheepen naar beneeden zoude hebben gedaan daar de marine het regt heeft omme lootsen naar
verkiesing te neemen, en dewijl zijlieden van haare eerste reijse zij voor de oude lootsen hadde gedaan
waaren afgedankt naderhand wederom op nieuw zijn aangesteld geworden is geresolveert ten eijnde
deese zaak te termineeren dat de voorsz: en zoude werden geordonneert en gelast omme aan die
lootjes waar voor zij de gemelde reijse naar boven hadde gedaan met s’lands scheepen de helft van die
reijse uit te keeren en had van ’t betaalen der helft van de reijse naar beneeden, zulks werde ontslagen
dat zij voorts de reijse, welke zij door hunne surechense hebben verlooren niet zullen vermogen in te
haalen, en dat eijndelijk de surechense in hunne posten als nu zoude werden opgeheeven en is deese
resolutie den burger Chardon wederom ter vergadering gecompareert, zijnde gecommuniceert
geworden, en den boode gelast omme van deese resolutie aan de opgem: Jan Wagenaar en Jan van Ek
kennis te geeven met last omme aan dezelve te voldoen.
Den secretaris communiceert aan den advocaat Schepman ingevolge en ter voldoening van de laast
vorige resolutie te hebben afgezonden dese navolgende missive.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan mr: A. Schepman advocaat in den Hage.
Meede burgers!
Wij zende Ul: hier nevens te rug het consept adres het welk ons zeer wel is voldoende alleenlijk wilde
wij dat Ul: verzoeken om betaaling in het zelve gestelde als nog wilde amplieeren met deese twee
volgende poincten als voor den commissaris de Vivres welke zijn huijs heeft gegeeven tot een
magazijn voor graan, brood, genever, zout en andere noodwendigheeden voor de Fransche troupes in
1795, en waar voor aan dezelve van den lande niets is gevalideerd, maar zijne pretensie geheel
geschrapt is geworden, en welke voor den doodgraaver welke voor ’t ter aarde bezorgen van
verscheijdene Fransche militairen meede van den lande niets is gevalideert.
Wij moeten ook nog remarqueeren, dat Ul: het adres heb ingerigt aan ’t vertegenwoordigend lichaam,
daar wij in ’t begrip verseeren dat het zelve ingevolge afspraak met de heer Ris, aan de finantieele
commissie moest werden gepresenteert, en verzoeken Ul: ontrent met Ul: heeft den procureur
Schepman te willen aboucheeren welke onze geheele gehoudenen conferentie met de heer Ris bekend
is, en na bevinding het zelve adres zoo spoedig mogelijk ter plaatse in te leveren, welke Ul: het best
zal oordeelen en ons de meesten reusitie kan doen hoopen.
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Waar meede wij ons met achting zijn noemende.
Ul: mede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) H.R. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 28e April 1800.
En welke missive is geapprobeert en aan genoome voor notificatie.
Eijndelijk is geresolveert om in de aanstaande week een generaal schouw te doen over alle de
schoorsteenen binnen dese plaatse en zulks aan de ingezeetene bij publicatie bekend te maaken.
Vergadering gehouden op den 4e Meij 1800, present alle de leeden exept van Putten, Speuijbroek en
Chardon.
De president communiceert een aan hem gedaane verzoek door A. van ’t Hoff voor de wed: J.H.
Bruch tendeerende dat het aan de wed: Bruch werde gepermitteert dat door haar schuijt de beurt reijs
welke zij als nu moest missen wijl haar schuijt in dienst van ’t land zijnde op morgen niet volgens haar
tour in de beurt konde vaaren, naderhand wederom mogt werden ingehaald, waar op gedelibereert
zijnde is geresolveert het zelve verzoek uit hoofde van de consequentie niet te accordeeren maar te
wijsen van de hand. En zal van deese resolutie door den boode aan den voorn: A.van ’t Hoff werden
kennis gegeeven.
Vervolgens communiceert den burger Chardon, commissaris van ’t geweesen lootsmans gilde dat hij
aan de dekenmeesters of onder toezienders van dat gilde had berigt van zijn post als commissaris over
’t meer gemelde gilde niet langer te kunnen blijven furgeeren, dog op instantie der vergadering heeft
den gem: burger Chardon voorsz: post als nog op zig genoomen.
Ter vergadering zijn binnen gestaan Pieter van der Maaden, Willem Peereboom en Willem Moree
dekenmeesteren of onder toezienders over ’t loodsman gilde binnen deese plaatse zig beklagende over
de op gisteren genoome resolutie bij deese vergadering ten aanzien van Jan Wagenaar en Jan van Ek
verzoekende dat het niet alzoo bij deese vergadering zal werden geexecuteert maar dat de condemnatie
door de directie van hun gilde geslagen ten opsigte der voorn: persoonen effect mogt sorteeren, wijl zij
begreepen dat dezelve allezints billijk was, en indien deese vergadering mogt blijven persisteeren bij
hunne opgem: resolutie van gisteren, dat zij als dan verzogte om ontslagen te zijn van hunne directie
en posten als dekenmeesters, wijl zij dan niet wisten waartoe te zijn aan gesteld, of hoedanig te moeten
handelen, waarop gedelibereert zijnde is geresolveert te persisteeren, bij de op gisteren genoomen
resolutie en de opgemelde dekenmeesters, opzigtelijk haare beswaaren tegens de voorgem: resolutie
deser vergadering, met dezelve te renvoijeeren daar ter plaatse waar zij zulks mogte nodig vinden
indien zij dagte door deeze vergadering in ’t ongelijk te zijn gesteld, en ten aanzien van haar verzoek
om ontslag als dekenmeesters het zelve niet te accordeeren maar hun provisioneel in hunne posten te
doen contenueeren, en welke resolutie aangem: dekenmeesteren ten vergadering is gecommuniceert
geworden.
Vervolgens hebben gemelde Pieter van der Maaden, Willem Peereboom, en Willem Moree verzogt dat
het aan de directie van het gilde mogt worden gepermitteert omme voor de lootsen uijt de kas van ’t
gilde de recognitie te betaalen, uijt hoofde van de weijnig off geene inkomsten welke de lootsen thans
waaren genietende, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert het gem: verzoek voor deese reijse te
accordeeren, dog zonder consequentie voor ’t vervolg.
Eijndelijk is ter vergadering binnen gestaan de huijsvrouw van C. Leenhart, verzoekende permissie om
tot soutien van haar huijsgezin kinderschool te mogen houden, en is het gem: verzoek geaccordeert
gelijk zulks geaccordeert werd bij en door deeze.
Vergadering gehouden op den 5e Meij 1800, present alle de leeden exept Speuijbroek.
Den president communiceert dat hij was geinformeert dat Pieter van der Maaden en Willem
Peereboom dekenmeesteren off onder toezienders over ’t lootsmans gilde hadden kunnen goedvinden
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om in naam der directie over dat gilde buijten weeten van hunne commissaris, en niet tegenstaande de
genomene resolutie bij deese vergadering aan Jan Wagenaar en Jan van Ek te doen aanzeggen van zig
te moeten onthouden van lootzen waar door zij de door deese vergadering opgeheven surchense
wederom hadden daar gesteld, de resolutie deser vergadering tegen gewerkt en alzoo illusoir gemaakt,
waar na de opgem: Pieter van der Maaden en Willem Peereboom ter vergadering ontbooden en
gecompareert zijnde hebben deselve verklaard dat zij hadden begreepen, dat deese zaak op denzelven
voet provisioneel moest blijven, en dierhalven voorn: aanzegging aan Jan Wagenaar en Jan van Ek
hadden laaten doen, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert de gem: Pieter van der Maden en
Willem Peereboom te gelasten omme de door hun ten tweede maalen jegens de resolutie deser
vergadering aan gesurcheerde noothulpen Jan Wagenaar en Jan van Ek wederom vrij te laaten en
lootsen, en de surcheerse dadelijk op te heffen, en welke orde aandezelve wederom ter vergadering
binnen gestaan zijnde is gegeven geworden dog aan welke dezelve weijgerende te obtemporeeren, is
dienvolgende zoo uit hoofde van de disobedientie gem: dekenmeesteren en off onderopziender als ter
voorkooming, dat de resolutie deser vergadering door zodanig ondergeschikt bestuur niet meeder
werden tegengewerkt en illusoir gemaakt. Al verder geresolveert de thans hun gegronden
dekenmeesteres of ondertoezienders over geweesen lootsmans gilde binnen dees plaatze Pieter van der
Made en Willem Peereboom, Jan Venus en Willem Moree in hunne voorsz: qualiteijten te ontslaan
gelijk dezelve ontslagen werden bij en door deese, en de geheele directie over te gesegde lootsmans
gilde te demandeeren en over te geeven aan twee commissarissen onder toeversigt deser
municipaliteijt.
Vervolgens overgegaan zijnde tot de benoeming van een tweede commissaris over ’t lootsmans gilde,
en de thans plaats hebbende vacatuure is daar toe verzogt en aangesteld de burger H.J. van der Meer
welke die post heeft aanvaard.
Eijndelijk al meede door deese vergadering overgegaan zijnde tot de benoeming van een commissaris
over ’t gewesene voermans gilde is daar toe verzogt en aangesteld den burger Jacobus Jonas, welke
dien post al meede op zig heeft genoomen.
Vergadering gehouden op den 17e Meij 1800, present alle de leeden exept van Putten.
Den president communiceert aan den ontfanger der verponding te hebben betaald de extra ordinaire
verponding over den jaare 1798 blijkens de daar van door hem vertoonde quitantie, waar meede als nu
’t geheele jaar 1798 is aangezuijverd, welke verrigte is geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Vervolgens heeft den burger S. Wessels, betaalt de agterstallen verponding voor Corn: Plooster zijnde
van den jaare 1798 en 1799, saamen een somma van f. 27-18-12.
En is geresolveert deselve niet te betaalen voor dat de te doene reekening deser plaatse zal zijn
afgeloopen.
Den president produceert ter vergadering een reekening van Gabriel Viertelhausen over gedaane
reparatie aan ’t uurwerk in den toorn groot f. 49-19-0.
En is geresolveert deselve niet te betaalen voor dat de te doene reekening deeser plaatsen zal zijn
afgeloopen.
Voorts is ter vergadering binnen gestaan Jacob Vermaas WZ: benevens deszelfs huijsvrouw
elkanderen beschuldigend van mishandelingen en na dat deselve daar omtrent over en weder om zig
onderling beteren betamelijker te gedraagen, en alles te vermijden, wat kan strekken om van wijdering
en mishandelingen te veroorzaaken.
Vervolgens is den secretaris gequalificeert omme op te maaken en te extendeeren de resolutie deser
vergadering van dato den 9e November 1799, opsigtelijk de gemaakte bepaalingen hoeveel den bidder
ter begraaffenis sal genieten van de lijken, welke binnen deeze plaatse zullen worden bijgezet en
omme wijders van gem: resolutie extract af te geeven aan den voorsz: bidder, ten eijnde zig daar naar
te gedraagen.
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Den president communiceert deeze navolgende de bij hem ontfange stukken als:
Een missive van ’t departementaale bestuur van dato den 2 e en 3e Meij 1800, daar bij zendenden.
1e. Een extract uit hunne notulen in dato 3 e Meij 1800, daar in gelasten de zorge te dragen dat er geen
Fransche soldaten werde overgevoert welke zonder blijkbaar consent hunne corps verlaaten en tevens
dat door de ingezetenen aan de zodaanigen geen schuijl plaats werd verleend. En is geresolveert den
veerman te gelasten om zodanige Fransche soldaaten niet over te vaaren.
2e.Een publicatie van ’t uitvoernd bewind in dato 28 e April 1800, opzigtelijk den uijtvoer van
zeijldoeken. En is deesen op den 11e deser gepubliceert geworden. Nog een missive van ’t
departementaale bestuur van dato 29e April, 6e, 9e, en 14e Meij 1800 daar bij zendende:
1e. Een extract uit hunne notulen in dato 19 e April ten geleijde van een aantal exemplaaren en
quitosatie billietten voor den heffing op de bezittingen. En is gedelibereert gem: quitosatie billietten
der aanstaande week bij de ingezetenen te doen rond brengen.
2e.Een dito van dato den 6e Meij 1800, daar in aan verscheijdenen gemeente bestuuren gelastende,
omme als nog te voldoen aan de exemplaaren aanschrijving in dato 27 e December 1799. En is
geresolveert aan ’t departementaale bestuur met te rug zending van de tabellen bij de voorn:
circulairen aanschrijving gezonden te berigten, dat er van zodanigen zaaken als op voorsz: tabellen
zijn gesteld geene hoegenaamt binnen deeze plaats gevonden werden.
3e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 8e Meij 1800, inzendende een algemeen
voorschrift, voor de gronden districts vergadering, en waar bij de grondvergaderingen in die districten
werden opgeheeven, welk eene nieuwe keure voor ’t wetgevend lichaam moeten verrigten.
4e. Een dito van ’t uitvoerend bewind in dato 10e Meij opzigtelijk den invoer van Engelsche
manufactuuren.
5e. Een dito van ’t uitvoerend bewind in dato 11e Meij waar bij de beleeningen geemploijeerd voor de
geld heffing in 1795 en 1796 gedecreteert worden geprolongeerd tot den 31 e December 1801, en is aan
den bode een exemplaar van ieder derselver ter hand gesteld omme op morgen te publiceeren. 6 e. Een
extract uit de notulen van ’t departementaale bestuur in dato 9e Meij 1800, daar bij kennis gevende dat
de gemeente bestuuren kunnen bekoomen een contract, waar bij aan G. Vos in comp: is aanbesteed de
aanschaffing en onderhoud van manschappen, en paarden voor de artillerij veldtrain, en een exemplaat
van een extract uit het verbaal van den agent van oorlog, des weegens bij de gemeente bestuuren van
de hoofdplaats der ring waar toe zij gehooren, en waarbij nog werd gelast om den manschappen en
paarden der veldtrain met betrekking tot logement en stalling te behandelen even als de militairen
corpsen van s’lands armee.
En is gerevolveert een exemplaar van beijde boven gem: stukken te ontbieden omme daar van in tijd
en wijle het nodig gebruijk te kunnen maken.
Is geleesen een missive van den eersten commissaris der Fransche troupes van dato 5e Meij, daar bij
kennis geevende van een gemaakte overeenkomst met den ordonnantie en chef der Fransche troupes
om de bons alle tien dagen in generaalete doen verwisselen conform ’t daar bij gevoegd reglement. En
is geresolveert aan den voorn: eersten commissaris te reschribeeren dat deese vergadering het gem:
verwisselen zelve niet kan verrigte maar dat zij daartoe iemand extra moete emploijeeren en
salareseeren en denzelve comm: te verzoeken dat die kosten door den lande mag werden gerestitueerd.
Nog een missive van den voorgemelde eersten commissaris van dato den 12 e Meij 1800 daar bij
zendende een contract, waar bij aan W.C. van Wijk en W. van Rijn is aanbesteed voor 5 maanden de
generaale leverantie van vivres en fouragie voor de Fransche troupes, welke missive aan genoomen
voor notificatie.
Nog is geleesen een missive van den ontfanger der verponding s’lands van Voorne, geschreeven in
den Brielle den 10e Meij 1800, daar bij deese vergadering: exhorteerende tot voldoening der Extra
ordinarie verponding 1798.
En is deese missive uit hoofde gem: verponding reeds betaald blijkens het hier vooren door den
president gecommuniceerde aangenoomen voor notificatie.
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Eijndelijk is geleesen een missive van de wed: J.E. Gallas alhier geschreeven den 17 e deeser daar in
verzoekende betaaling voor twee jaaren intrest van een capitaal ’t welk zij ten lasten deser plaatse is
hebbende mitsgaders f. 50-0-0 aflossing op het zelven.
En is gerevolveert den thesaurier te qualificeeren om aan gem: wed: te voldoen de twee jaaren
verschuldigde intrest, dog provisioneele met de aflossing uijt hoofde der slegte staat van de
plaatselijke kas te supercedeeren.
Vergadering gehouden op den 26e Meij 1800, present alle de leeden, exept Spuijbroek.
De president communiceert deese vergadering bisonderlijk te hebben belegt op de gedaane versoeken
van den procureur Brox, in naam van de wed: van der Voorden ten eijnde de ontstaane differenten en
geschillen, tusschen de gem: wed: van der Voorden ende huijsvrouw van Maarten de Jongh, over ’t
verhuuren van haar huijs, en ’t overdoen der winkel aan de voorn: huijsvrouw van Maarten de Jongh,
als meede over den mishandeling door denzelve aan de wed: van der Voorden aangedaan, was ’t
mogelijk te vereffenen en uit den weg te ruijmen. Waarna de voorsz: wed: van der Voorden beneevens
de huijsvrouw van Maarten de Jongh ter vergadering zijn binnen gestaan en deselver over en weder
gehoort zijnde, is uijt hoofde dat de wed: van der Voorden geen schriftelijk contract of behoorlijke
bewijsen konde produceeren en de huijsvrouw van Maarten de Jongh een copie huurseel vertoonde,
waarvan zij de orineele zoude inzenden deeze zaak niet kunnen werden gedecideert, maar indien staat
is moeten werden gelaaten, waar in dezelve zig thans is bevindende.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden ingevolgen en ter voldoening aan de laast voorige
resolutie deese drie navolgende missivens.
Gelijkheid, vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan den eersten commissaris voor de Fransche troupes in slodij der Bataafsche repoblicq.
Burger!
Wij hebben wel ontfangen Uwe circulaire missive in dato 5 e Meij 1800, benevens ’t daar bij gevoegde
reglement aangaanden het verwisselen der particuliere bons in generaale en het is in antwoord op
deselven dat wij U moeten voordragen dat het verwisselen der boven gemelde bons ieder tien dagen
een last is welke door een zoodanig kleijne gemeente bestuur als het onse niet wel kan verrigt worden
daar de leden van het zelve behalven hunnen particulieren verrigtengen met zoo veele
werkzaamheeden van bestuur belast zijn, dat hun tot andere zaaken geen tijd overig blijft, en het
volges dat wij verpligt zijn om tot het verwisselen der bons iemand te emploijeeren welke wij dan
voor moeten salarieeren, het geen almeede voor ons moeijelijk, ja bij na onmogelijk valt, daar onze
kleijne plaatselijke kas, welke reeds door extra ordinaire uitgaaven geruineert is de kosten voor extra
geemploijeerden in ’t geheel niet voldaan of dragen kan. Waaromme wij bij deese zijn versoekende
dat Uwe het daar heen gelieve te derigeeren dat de door onse te maken kosten voor het verwisselen der
bons door den landen werde gerestitueert, terwijl wij bij ontstentenis daar van, hoe gaarne ook anders
willende meede werken en waar van wij reeds veele blijken zoo wij vertrouwen aan Uwe hebben
gegeeven, egter als dan in de noodzakelijkheijd zoude gebragt zijn om het bovengemelde werk
namenslijk het verwisselen der bons als onuijtvoerlijk voor ons zijnde te moeten nalaaten, hier op Uwe
spoedigen voldoenen antwoord te gemoet ziende hebben wij de eer ons met de meeste agting te
noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 17e Meij 1800. ’t 6e J:D:B:V:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteijt der stad Brielle.
Burgers.
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Wij hebben ontfangen een extract uijt de notulen van het departementaal bestuur van Schelde en Maas
van dato 9e Meij 1800, waar bij onder anderen aan alle gemeente bestuuren binnen dit departement
werd aangeschreeven, om wanneer gemeenlijk troupes tot harent passeeren, en zij dus een exemplaar
noodig hebben, van de conditien waar op in de maand Augustus 1799 voor den tijd van een jaar aan G.
Vos en compagnie zijn aanbesteed de aanschaffing en onderhoud van de noodige manschappen en
paarden voor de attillerie veldtrain als meede een exemplaar van een extract uit het verbaal van den
agent van oorlog van den 28e April jongstleeden, houdende nadere bepaalingen deswegens, zig als dan
tot het bekoomen van dien te addresseeren aan het gemeente bestuur der hoofdplaats van den ring,
waar toe zij behooren en daar er tot onzent geduurige daar mars en overvoering van troupes plaats
heeft, zoo zijn wij bij deeze verzoekende dat Ul: aan ons gelieve toe te zenden een exemplaar van
bovengemelde stukken ten eijnde wij daar van in tijd en wijle het nodig gebruijk kunne maaken. Waar
meede wij de eer hebben om met de meeste achting te noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 17e Meij ’t 6e J:D:B:V:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Mede burgers!
Wij hebben de eer Ul: met te rug zenden der hier ingeslooten tabellen te berigten dat van allen
zodanige zaken als op dezelve tabellen zijn gesteld geene hoegenaamt binnen deese gemeente
gevonden worden of plaats hebben. Waar meede wij vermeenen ten deesen voldaan te hebben, en
noeme ons met alle achting.
Ul: mede burgers.
De municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es.
Hellevoetsluijs den 17e Meij 1800 ’t 6e J:D:B:V:
Alle welke missivens zijn geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Is geleesen een missive van den eersten commissaris van de Fransche troupes van dato 21 e Meij 1800,
in antwoord op de missive desen vergadering van dato den 17 e dezes hier vooren breeder geinsereerd
daar bij eenige opheldering geevende omtrent het verwisselen der particuliere bons in generaale, en
daar bij zig vleijgende dat dit deze vergadering van haar voorneemen zal te rug brengen.
En is geresolveert daar meede provisioneel genoege te neemen en met ’t verwisselen der bedoelde
bons te blijven voortgaan.
Eijndelijk is geleesen een missive van de municipaliteit der stad Brielle in dato 22 e Meij 1800, ten
geleijde van de door deese vergadering bij haare missive van dato 17 e deser versogte stukken en welke
missive aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 30e Meij 1800, present alle de leeden exept den burger Chardon.
Is geleesen een missive van T. der Mol woonende te Brielle in dato 29 e Meij 1800, daar bij
versoekende betaaling zijner declaratie als opzigter van het timmer en metselwerk aan de toorn en het
rechthuijs deeser plaatse, en is gersolveert deselve te reschribeeren dat zijne declaratie als nog niet kan
werden voldaan voor en aleer de te doene reekeninge deeser plaatse zullen zijn.
Nog is geleesen een missive van den agent van oorlog deser republicq in dato 26 e Meij 1800, daar bij
aan de daar in gementioneerde commissie van s’lands magasijen gelast en de om bij de municipaliteit
waar onder zij ressonteeren namens ’t agentschap van oorlog te insteeren dat hun in cas van nood en
ingevalle er geen genoegzaam getal canonniers voorhanden zijn tot beheering van s’lands
brandspuijten een genoegzaam getal manschappen uijt de burgerij werden toegevoegt, zoude dat er
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daar voor eenige betaaling werd gedaan, en dat in geval van nood door de burgerije van s’lands
brandspuijten kan gebruijk gemaakt worden, alles breeder bij gem: missive aanschreeven. En is deeze
missive uijt hoofde het voorenstaande alhier op deese plaats alsoo werd gepractiseerd en de noodige
manschappen uijt de burgerij aan s’lands brandspuijten zijn gequalificeerd en aangenoomen voor
notificatie.
Vervolgens geleesen een request van Jan van den Broek en Dirk van der Maden zijnde van de
volgende inhoud:
Aan de municipaliteit der Fortresse Hellevoetsluijs.
Geeven eerbiedig te kennen Jan van der Broek en Dirk van den Maade beijde woonende binnen
dezelve fortressen.
Dat zij supplianten stemgerechtigde burgers zijnde, op welkers gedrach zoo zij zien durven beroemen,
niets hoegenaamt te zeggen valt dan ook vertrouwen ingevolge de acte van staats reegeling op
zoodanige voordeelen en bediening der maatschappij tot de waarneeming waar van zij de vereischte
kunde en bekwaamheid hebben, eene rechtmatige aanspraak te kunnen maake.
Dat zij supplianten beijde van de behoorlijke en geschikte vaartuijgen voorzien zijnde en de vereischte
kunde en bekwaamheid hebbende om als schippers in de vaste beurt van hier naar Rotterdam te
kunnen vaaren, waar omtrent zij suppl: zich des gerequireerd, aan het stipte onderzoek gaarne willen
onderwerpen, dan ook op voorgemelde geheel en al op den geest der staats regeling steunende gronden
vertrouwen, bevoegd en gerechtigd te zijn, ook daarop eene billijke aanspraak te mogen maken voor al
daar zij suppli: niet alleen burgers en inwoonders maar, wat meer is, inboorlingen dezer plaats zijn, en
dus in een woord, alle de noodige vereischtens bezitten.
Reedenen waaromme de supplianten zich eerbiedig keere tot U lieden, verzoekende dat ’t U lieden
goedguntiglijk behagen moogen hun supplianten te willen admitteeren om ook in de vaste beurt op
Rotterdam te mogen vaaren en aan hun supplianten daar van te willen verleenen acte of appionctement
in forma.
’t Welk doende. (get:) Jan van den Broek. Dirk van der Made.
Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert ’tvoorenstaande request provisioneel te houden in advis.
Ter vergadering is binnen gestaan de H. Lens verzoekende betaaling van ’t halff jaar douceur ’t welk
hij is te goed hebbende, en door deesen vergadering voor een jaar ingevolge de resolutie van den 12 e
October 1799 aan hem geaccordeert, mitsgaders continuatie van ’t zelve douceur. Waarop
gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan. 1 e den thesaurier te qualificeeren, gelijk denselven
gequalificeert werd bij deese om ’t halff jaar douceur, welke voorn: dr: Lens is te goeds hebbende aan
hem te voldoen en ten 2e ’t gemelde douceur ’t welke hij ingevolgen boven gemelde resolutien van de
plaatse en den groote arme is genietende wederom aan meergemelde doctor Lens voor een jaar te
accordeeren en toe te leggen.
Den president communiceert ter vergadering dat den commissaris van de veeren der stadt Dordrecht
hem had te kennen gegeeven dat het aan de municipaliteit der gem: stad aangenaam zoude weesen
indien er van deese plaats een vast veer op de stad Dordecht voorn: werden aangelegt en zulks zeer ten
gemakke der commissie zoude kunnen strekken. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert ’t vooren
staande gecommuniceerde te houden in advies tot dat daaromtrent eenige nadere elucidatien zoude zijn
ingewonnen, en tot dat er persoonen zullen gevonden werden, welke in ’t gesegde veer zoude willen
vaaren.
Eijndelijk is gecommitteert op de respective reekening zoo der verponding als geberaale dijkagie
s’lands van Voornen den schout adinterum mr: C.C. Brender a Brandis.
Vergadering gehouden op den 7e Junij 1800., present de burgers Kooij, van putten, Rolandus en
Chardon.
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Ter vergadering zijn binnen gestaan Jan van Es, Hermanus van Offeren en B. van der Born, alle
woonende in de Haarlemmerstraat binnen deese plaatse te kennen gegeeven dat den gezegde straat
zodanig is aan stukken gereeden dat het wat er in de goot aldaar geen doorgang kan hebben, en het
welke veroorzaakt dat ’t vuil aldaar telkens opgestop, en een ondraagenlijk stank en onreijnheid voort
brengt, verzoekende wijders dat de gesegde straat, mogt werden gerepareert, als wanneer zij aanmaane
om in ’t vervolg indien de waagens wierde belet door voorn: straat weder te passeeren, ieder voor zijn
wooning deselve te doen repareeren. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen dat niet
jegenstaande de allen gemaakte adressen deswegens den lande niet heeft kunnen goedvinden gemelde
straat welke door haar is aan stukken gereeden te doen repareeren en die reparatie vereijscht, is die
volgende goed gevonden en verstaan, behoudens de sustenue deser vergadering over de
ongehoudenheijd der gem: reparatie derselve straat voor deese reijs van wegens deese plaatse te doen
repareeren onder die mits dat voortaan geen wagens of zwaare vragten aldaar weeder mogen passeeren
en een jegelijke bewoonder der huijsen in voorn: straat deselve in ’t vervolg voor zijn huijs zal doen
repareeren, en in behoorlijke orden onderhouden.
Vergadering gehouden op den 11e Junij 1800, present Kooij, van Putten en Chardon.
Den president communiceert dat Pieter Ouwerkerk zig aan hem president geadresseert, en te kennen
gegeeven dat hij een reijs had aangenoomen omme kraamen van hier naar Dirksland te vervoeren, dog
dat zulks door den veerman van Overflacque aan hem was belet geworden, verzoekende omtrent de
gedagte van deese vergadering te mogen weeten. Waarop gedelibereert, en ’t reglement van ’t veer op
Overflacque nagegaan zijnde uijt hoofde ’t gem: reglement geene bepaaling ontrent kraamen is in
houdende goedgevonden en verstaan de eijgenaars der kraamen tot bekoomen van schuijten zig
kunnen addresseeren aan den commissaris van ’t kleijn schippers gilde en door denselven de bel laaten
luijden ten eijnde tot het doen der gem: reijse door de gezamentlijke schippers zoude werden gesmakt
conform den ordonnantie op het gem: gilde gearresteerd.
Is geleesen een missive P. Klompenhouwer woonende te Brielle, verzoekende eenige betaaling van de
pretensie welke hij ten lasten deser plaatse is hebbende.
En is geresolveert den thesaurier te qualificeeren bij deesen omme provisioneel aan den gem: P.
Klompenhouwer in mindering zijnde pretensie te betaalen een somma van f. 200 guldens.
Nog is geleesen een missive van het departementaal bestuur van Schelde en Maas, in dato den 30 e
Meij 1800, daar bij zendende het gwoon getal exemplaaren, van de publicatien van ’t uijtvoerend
bewind deser republicq van dato 26 e te vooren, waarbij des publicatie van den 13 e Januarij en 11e
Maart deses jaars opsigtelijk de preecautien voor veepest werden in getrokken. Welke missive en
publicatie beijde aangenoomen voor notificatie, en een exemplaar van de publicatie aan den boode ter
hand gesteld, om deselven op Zondag den 15e deeser te publiceeren.
Den schout civieladinterum Brender a Brandis rapporteert, dat hij had geadsisteerd op de reekening
der verponding en generaal dijkagie s’lands van Voornen, en dat op de reekening der verponding
houden der commissaarissen, beneevens den burger Villerius was gesteld een propositie van den gem:
burger Villerius om te onderzoeken of de armen bestuuren voor den landen welke zij hadden, niet
meede op de reekening gecommitteerdens zoude kunnen zenden en indien er favorabel bij de volgende
vergadering op wierde geadviseerd het zelven als den opgesegde vergadering ordelijk effect zoude
hebben, dat wijders op de rekening dergeneraalen dijkagie het ordinaire schot, wederom is
geaccordeert, en door de commissie welke was benoemt om middelen te beraamen, ten eijnde was het
mogelijk eene te (eesene) inundatie voor te koomen raport van hunne verrigtinge dien aangaande was
gedaan, welk raport was behelsende dat de commissie op een door haar gepresenteerd adres aan het
uitvoerend bewind, die verschribtie had ontfangen van ’t zelve bewind dat de inubdatie niet dan in de
uiterse noodzakelijkheid zouden worden daargesteld
Voor welke gerapporteerde den burger Brender is bedankt en ’t zelve rapport wijders aan genoomen
voot notificatien.
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Eindelijk is na deliberatie goedgevonden en verstaan aan de herbergiers binnen deese plaatse te
permitteeren omme geduurende de kermis in hunne huijsen te laaten speelen, mits des Saterdags
s’nagts daar meede eindigde ten drie uuren.
Vergadering gehouden op den 14e Junij 1800, present Kooij, van Putten, Rolandus, Chardon en
Speuijbroek.
Ter vergadering is binnen gestaan B. Klop, veerman op Overflacque, zig beklaagende over de resolutie
deser vergadering op den 11e deeser genoomen ten opzigte van het overvoeren der kraamen van deese
plaatse na Dirksland sustineerenden denzelven, zulks tot zijn veer te behooren waar over gedelibereert
zijnde, is goed gevonden en verstaan, bij de genoome resolutie van den 11 e deeser te blijven
persisteeren.
Vervolgens communiceert den president deese navolgende bij hem ingekoome stukken, als. Een
missive van ’t departementaal bestuur van dato den 3 e en 6e deeser daar bij zendende.
1e.Een extract uit hunne notulen van den 3 e dito daar in gelastende om bij aldien de gemeente
bestuuren ten behoeve van den aanneem: Booij eenige uitschotten hebben gedaan voor geleverde
rations, fouragie en die uitschotten nog onbetaald zijn gebleeven, en zodanige geval deselve pretensie
te zenden aan het agentschap van oorlog uijtterlijk voor den 1 ste deeser maand. En is deese uit hoofde
zodanige uitschotten alhier niet zijn gedaan aangenoomen voor notificatie.
2e. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind dato 39 Meij 1800, ter voorkooming dat het crediet van de
Bataafsche haring in de Noordzee gevangen werdende met verlooren gaat, en eenige peenaliteijten
vaststellende tegen het havenen van buitenlandsche haring, als ook tegen het kaaken van panharing.
3e. Een publicatie van ’t zelve bewind in dato 3e Junij 1800, daar bij oproepende de
grondvergaderingen in de (r—ijen) welke een nieuw lid voor ’t departementaal bestuur moeten
benoemen. En zijn van deese beijde de publicatien een exemplaar aan den boode ter hand gesteld
omme deselve op morgen te publiceeren.
Nog een missive van ’t departementaal bestuur in dato 6 e Junij 1800, daar in beveelende om zorg te
draagen dat de locaalen voor de grondvergaderingen in behoorlijke order, en van ’t voorschreeven bij
de publicatie van ’t veelv: bew: van dato den 3e deeser voorsien zijn als meede dat de kiezers in de
grondvergaderingen benoemt voorzien van een behoorlijke last brieff, zig op den 26 Junij
eerstkomende des voormiddags ten elff uuren op het raadhuijs van Brielle bevinden.
En is deese missive gesteld in handen van den president en secretaris om het benoodigden dien
aangaande te arrangeeren en te zorgen dat aan den inhoud de gem: missive voldaan werden.
Vergadering gehouden op den 18e Junij 1800, present Kooij, Rolandus en Chardon.
Op voordragt van den president is geresolveert omme de brandspuijt deser plaatse te probeeren op
aanstaande Zaterdag den 20 Junij 1800, des na de middags om halff vijff uuren.
Verders is in aanmerking genoomen zijnde dat het van weegens de lande ’t gewoone douceur van den
agent van oorlog blijkens de desweegens ingekomen missive niet meerder werd betaalt zulks
dierhalven door deese vergadering insgelijks konde werde ingetrokken voor al ten einde alle
misverstand daar door te koomen, en onnodige uitgaaven voor de plaatselijke kas te bespaaren, is
dienvolgende geresolveert ’t douceur ’t welke van weegens de plaats aan de geaffecteerdens der
brandspeuijt werd betaald, voortaan niet meerder te voldoen maar het zelve in te trekken, gelijk het
zelven ingetrokken werd bij en door deesen.
En is al verder den secretaris gelast omme de lijsten der geaffecteerdens aan de respective
brandspuijten, zoo van deese plaats, als aan die van den lande mitsgaders de kaarten daar toe noodig in
behoorlijken order te brengen.
Vervolgens is op voordragt van den president en secretaris als daartoe gequalificeert zijnde
geresolveert de grondvergaderinge op te roepen jegens den 24 e deser, ingevolge publicatie van ’t uitv:
bewind, des morgers ten negen uuren door de boode nominatum aan de huijsen der stemgeregtigde, en
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desselve grondvergadering te doen houden, als no. 1 ten huijse van den burger J. van Putten, en no. 2
in de kerk deser plaatsen.
Eijndelijk is op de gedaane versoeken des reeders van ’t snik schip Nooit Gedagt aan deselve
geaccordeert een shertificaat ten behoeven van ’t gem: schip en den secretaris tot het ingereedheijd
brengen teekenen en afgeeven van ’t zelve gequalificeerde geworden.
Vergadering gehouden op den 28e Junij 1800, present alle de leeden exept Wessels en Spuijbroek.
Den president communiceert deese navolgende bij hem ingekomen stukken als.
Ten 1ste een extract uit de notulen van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato 10 e Junij
1800, daar bij deese vergadering op haare personeele verantwoordelijheid gelastende omme binnen
den tijd van agt dagen, op poene van nadere dispositie als naar order van den lande zal bevonden
worden te behooren aan de finantieele commissarissen van ’t uitvoerend bewind als gelast met het
toeversigt over de burgerwapening in ’t voormalig gewest Holland te doen opgaaven door hun van
deese vergadering geregisteerd bij aanschrijving van gem: commissarissen in dato 14 e Augustus en 8e
November 1799, en 8e April 1800, en om tevens aan ’t departementaal van het verrigte ten gevolge
van deese hunne aanschrijving kennis te geeven en communiceert den president wijders omme de
kortheijd der bepaalde tijd, en uijt hoofde op gemelde aanschrijving van dato 8 e April 1800, reeds was
geantwoord den 17e daaraan volgende, aan gem: commissisarissen had doen reschribeeren dit
navolgende.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de finantieele commissarissen van het uitvoerend bewind als gelast met het toeversigt over den
burgerwapening in het voormalig gewest Holland.
Burgers!.
Wij hebben op den 21e deser loopende maand ontfangen een extract uit de notulen van ’t
departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato den 10 e te vooren, waarin wij ten gevolge eener
missive door Ul: aan ’t gem: bestuur geschreeve op onse personeele verantwoordelijkheid worden
gelast om als nog binnen den tijd van uijterlijk agt dagen aan Ul: van ons gerequireerd bij Ul:
aanschrijving in dato 14e Augustus en 8e November 1799, en 8e April 1800. En ’t is over voorn: last
dat wij aan Ul: onze uitterste verwondering moeten te kennen geeven, daar wij bij missive van den 17 e
April l.l. aan Ul: op den 19e daar aan volgende afgezonden de gemelde opgaave, zoo wij vertrouwen
overeenkomstig Uw intentie hebben gedaan en van welke missive wij hier neevens aan Ul: een
simpele copie doen toe koomen.
Wij onderstellen dat onse gem: missive aan Ul: niet zal zijn geworden, en wanneer dit alzoo mogt zijn
dan verzoeken wij ten sterkste dat Ul: na dezelve missive, of de oorzaak van ’t vermis zoo veel
mogelijk onderzoek gelieven te doen, en na bevining zoodanige ordre te stellen als zullende kunnen
strekken ten voor kooming dat een gemeente bestuur niet ten onze van nalatigheid word beschuldigt,
en aan geene nadeel bedreijginge werd bloot gesteld, wij refereeren ons overigins tot den inhoud van
ons hier neevens gaande copie missive en noeme ons met achting Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij. Ter ord:
Hellevoetsluijs den 27e Junij 1800 ’t 6e J:D:B:V:
En aan het departementaal bestuur daar van het navolgende berigt ’t hebben toegezonden.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!.
Wij hebben de eer Ul: hier neevens te doen toekoomen, copie eene missive, door ons ingevolge en ter
voldoening aan Ul: aanschrijving in dato 10e Junij 1800, bij ons op den 21e daar aan volgende
ontfangen aan de finantieele commissarissen van ’t uitvoerend bewind, als gelast met het toeversigt
over de burgerwapening in het voormalig gewest Holland, afgezonden waar uit Ul: ontwaaren dat er
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door ons aan de aanschrijving van gem: commissarissen van dato 8e April 1800 op den 17e daaraan
volgende reeds is voldaan geworden, het zal ons aangenaam zijn indien er zoodanige orderen werde
daar gesteld welke ons aan diergelijke ten opzigte gedaane beschuldigingen kunnen bevrijden, en
welke alle onnodige bedreijgingen zullen voorkomen. Wij vertrouwen hier meede genoegzaam berigt
van ’t door ons ten deesen opzigten te hebben gegeeven en hebben de eer ons met alle achting te
noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve S.A. van Es secret: adint:
Hellevoetsluijs den 27e Junij 1800. ’t 6e J:D:B:V:.
Alle welke verrigte is geapprobeert en aangenoomen voor notiffcatie.
2e. Nog een extract uit de notulen van ’t gem: bestuur in dato, 10e Junij 1800, daar ingelastende omme
alle documenten archiven en papieren welke op de secretarie gevonden werden te sorteeren en
inventariseeren, en wijders om de rekeninge tot den jaare 1799 ingeslooten, in gereedheijd te doen
brengen zodanig dat dezelve voor den 1 ste October deses jaars zullen kunnen zijn afgetoond, en
geslooten alles breede bij gem: extract omschreeven en is geresolveert aan deselve zoo veel mogelijk
te voldoen.
3e.Een extract uit de notulen van ’t gem: bestuur in dato 6e Junij 1800, daar bij gelastende om bij
aldien in de gemeentens geoctroijeerde banken van leening gevonden en verdere die niet langer te
verhuuren dan voor den tijd van een off uijterlijk twee jaaren, en is deeze uit hoofde geen bank van
leening alhier bestaat, aangenoomen voor notificatie.
Ten 4e. Een extract uit de resolutie van ’t zelve bestuur in dato 10 Junij 1800, daar bij kennis geevende
van een gemaakte ampliatie op het 15e art: van het 6e hoofd deel van het reglement voor de gewapende
burgermacht bij deezer van ’t vertegenwoodigende lichaam in dato 20e Meij l.l. behelsenden voorn:
ampliatie en bepaaling door wien de kosten vallende op de verzorging der locaalen voor battailoins
provisioneel moeten werden gedraagen. En zij dit extract aangenoomen voor notificatie.
5e. Een extract uijt de notulen van ’t meergem: bestuur in dato 13e Junij 1800, daar bij gelastenden
omme bij aldien der gemeente bestuur tot het bekoomen van chertificaat ter verkrijging van
paspoorten worde geadieert door persoonen vallende in de termen van ’t constitulioneel reglement van
burgerwapening alleenlijk te requireeren en bewijs dat deselven tot het georganiseerd burgercorps
behooren of wel voor de gewapende burgermacht zijn geenrecutreert ofte wel te inquireeren naar de
reedenen waarom bij zoodanige aan de wet niet hebben voldaan of moet en voldoen, en daar van in het
af te geeven chertificaat mentie te maaken en wordende daar bij ingetrokken voor zoo verre buijten
effect gesteld de aanschrijving van 27 e September 1799, no. 4 waarbij het affigeeren van de voorn:
chertificaat aan zoodaanige persoonen word geuit evdeceert.
En is geresolveert aan deselve last in zodanige getalen te voldoen.
Den president communiceert een bij hem ontfangen extract uit de resolutien van den finantieelen
commissie over het voormalig gewest Holland van dat 18 e Junij 1800 daar bij informatie geevenden
van eene door haar gedaane reschribtie aan de opsienders van s’lands gemeene middelen in ’t noorder
quartier, hoe danig de gaardens der geemeene middelen zig moeten gedragen in het ontfangen van
coupons ter betaaling van s’lands impostien.
En is een exemplaar van het zelve extract aan den secretaris ter hand gesteld ten eijnde in het
ontfangen van het collateraat zig daar naar te gedraagen.
Vervolgens is aan G. van den Broek geaccordeert acte van indemniteijt naar Nieuw Helvoet voor
desselfs drie minderjarige kinderen met naamen Maartje oud 13 jaaren Catharina oud 9 jaaren en
Johannus oud 7 jaaren.
En is de secretaris tot het in order brengen en affieeren de selve hier gequalificeerd
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de laast voorige resolutie ten behoeve van het snik
schip Nooit Gedacht te hebben afgegeeven dit navolgende chertificaat.
De municipaliteit van de Fortresse Hellevoetsluijs chertificeert bij deese dat het snik schip Nooit
Gedacht, waar van boekhouder Jan Hendrik Andries Dreijs de Weerd binnen deezen Fortresse is thuijs
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gehoorende, en welke snik schip bemant is de stuurman Isaak de Weerdbinnen deezen Fortresse is
thuijs gehoorende en welke snik schip bemant is de stuurman daar bij gereekend met vijff man en een
jongen. In oirconde der waarheid ’t zegel deser plaatse hier op gedrukt en door onsen secretaris gedaan
teekenen op den 18e Junij 1800. (get:) J. a. van Es secretaris adinterum.
Welke chertificaat is gerappoteert en aangenoomen voor notificatie.
De president publiceert ter vergadering het bij hen ingekoomen proces verbaal der grond vergadering
no. 2 gehouden den 24e deeser.
En den secretaris als geweesen secretaris der grondvergadering no. 1 produceert insgelijks het proces
verbaal der gemelde grond vergadering, almeede gehouden op den zelven dag.
En zijn beide deese stukken aangenoomen voor notificatie en ter secretarie gedeponeerd.
Op de ge.daane versoeken van de secretaris is den thesaurier gequalificeert, omme aan den gem:
secretaris te voldoen het douceur van f. 10-10-0 voor ’t forineeren der lijsten en kaarten van de
brandspuijten.
Nog is gem: thesaurier gequalificeert om te betaalen de wagenvragt tot vervoering der kiesers deser
plaatse ter districts vergadering en het wederom te rug brengen van daar.
En is almeede de gem: thesaurier gequalificeert omme aan den burger Jacob van Putten te betaalen f.
8-0-0 voor ’t gebruijk van derselver kaamers tot het houden der grondvergadering.
Vervolgens is geleesen een missive van den advocaat Schepman, geschreeven in de Hage den 7e deser,
daar in kennis geevenden dat die dag den zaak van de wed: Kramers gedecideert zijnde de provisie is
geadjudieert. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert gelijk denselven geaualificeert en gelast
word bij deese de secretaris te qualificeeren en te gelasten omme provisioneel op morgen een missive
te schrijven aan den procureur Schepman, en bij denselven te informeeren hoedanig ’t adres omme
herziening der geschrapte posten in de requisitie te bekoomen is hangenden.
Nog is geleesen een billiet van den burger Chardon daar bij in naam der directie van de sluijs en
dokwerken binnen deese plaatse kennis geevende dat de deuren der der grootsluijs alhier op de helft
der maand September eerstkoomende zullen werden geslooten, en als dan in de haven deser plaatse
een dam zal werden gelegt. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert in de helft der maand
Augustus daar van aan de ingezeetenen bij advertentie kennis te geeven.
Eijndelijk communiceert den president eenen notificatie van het departementaal bestuur van dato den
17e deeser maand, daar in kennis geevenden, dat in het algemeen voorschrift van de grond district en
rings vergadering ter s’lands drukkerij is gecommitteerd geworden het geheele 28 e articul, en welke
articul in gem: notificatie is geinsereeert. En communiceert den president dat deeze op Zondag den 22 e
dezer is gepubliceert geworden.
Vergadering gehouden op den 29e Junij 1800, present alle de leeden.
Bij resumptie gedelibereert zijnde over de missive van den advocaat Schepman van dato den 27e
deeser, breeder in de resolutie van gisteren omschreeven, en in aanmerking genoomen zijnde de
onaangenaamheeden en nadeelige gevolgen welke zoude ontstaan indien deese vergadering over de
pretentie van de wed: Kramers in welke zaak de provisie voor ’t Hoff van haar is geadjudicieert wierde
geexcuteert, is goed gevonden en verstaan den secretaris adinterum van Es naar den Haag te
committeeren en den zelven te qualificeeren omme met den advocaat Schepman over voorsz: zaak in
besoigne te treeden, en denselven een adres te presenteeren omme uijtstel van de executie te
bekoomen voorts alles te doen wat noodig is ter voorkooming van gemelde executie en wijders desen
aangaande alles verdere meerder te doen handele en verrigten wat noodig zij en hij gecommitteerden
ten nutte en dienste deeser plaatse zal noodig vinden en vermeenen te behooren. En zal extract deeser
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resolutie zonder resumptie werden afgegeeve aan den secretaris adinterum van Es, om te dienen tot
desselfss qualificatie.
Vergadering gehouden op den 5e Julij 1800. Present de burgers Kooij, van Putten en Rolandus.
Is geleesen een requeste van Doen: van der Beek woonende alhier gepresenteert aan de finantieele
commissie over ’t voormalig gewest Holland, houdende verzoek omme acte van admissie als slijter in
brandewijnen en gedistilleerde wateren binnen deeze Fortresse en door de commissarissen tot de
gemeene middelen van gem: commissie bij marginale apostel in dato 1ste Julij 1800 in handen deser
vergadering gesteld om berigt. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert uijt hoofde der
incompleetheid der verg: het zelve adres tot de eerstvolgende vergadering te houden in advis.
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gestaan Jan van Es en Hermanus van Offeren beijde woonende
in de Haarlemmerstraatinne deeser plaatse versoekende dat geen straat zoodraa mogelijk mogt werden
gerepareert wijl het vuijl aldaardagelijks zodanig toenam dat het zelve bij waren weder een
ondragelijke stank veroorzaakte. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen weesende
dat noodzakelijkheid van een dadelijke reparatie der gem: straat en welke ingevolge de resolutie deser
vergadering van den 5e Junij l.l. nu van wegens deeze plaats zal werden gerepareert, is dien volgende
goedgevonden en verstaan, den president te verzoeken en te qualificeeren omme orders te stellen dat
gem: reparatie direct en zonder eenig verzuijm werde daar gesteld.
Den president communiceert dit na volgende als:
Een missive van ’t departementaal bestuur van dato 17 Junij 1800, daar bij zendende een extract uit
hunne notulen van dato den 17e Junij l.l. ten geleijde van gem: copie van het extract verbaal van den
agent van oorlog van dato den 10 e Junij 1800, houdende nadere bepaalingen op zichtelijk het
requreeren van rijtuijgen, wagens en paarde ende de gemeente bestuuren niet te exponeeren aan
roijementen gewoonlijk bij het inzenden hunner rekeningen plaats hebbende, mitsgaders een copie van
de missive door den agent van oorlog den 17e December 1799, aan alle commendeerende officieren
van s’lands armee afgezonden en gelastende ’t gemelde departementaal bestuur exactelijk bij hun hier
voorgem: extract aan allen gemeente bestuuren, omme zig naar den inhoud van het voorengem: copie
verbaal en missive van den agent van oorlog, als meede naar de inhoud van ’t reglement tot versorging
van marcheerende troupes in dato 29 e Augustus 1799 te gedraagen. Waarop gedelibereert zijnde
ingevolge deselve stukken te stellen in handen van de commissarissen over ’t geweesen voermans
gilde binnen deese plaats zoo tot derselve informatie en naricht, als omme in voorkomende gevallen
zig daar na te gedraagen.
En deselve missive waaren nog ingeslooten dese navolgende publicatien van ’t uitvoerend bewind, als:
Een van dato 24e Junij 1800, wordende daar bij den publicatie van den 25 e Junij 1799 opzichtelijk de
conversie der oude staat schulden vernieuwd en aan het genoomen decreet ten dien eijnde pernamente
kracht van wetgeeven.
Een van dato den 9e Junij 1800, inhoudende de verdeeling van de departementen en ringen deser
republiek in gemeentens mitsgaders een instructie voor de gemeenten bestuuren in deselve republicq,
en eijndelijk een reglement op de verkiesing van bestuurders ter waarneeming der zaaken van de
ingelanden land eijgenaars off geerfdens
Eijndelijk was bij deselve missive nog meede gevoegd:
Een notificatie van ’t departementaal bestuur in dato 27 e Junij 1800, daar bij herinnerendendat de
ingezeeten voor den 10e Junij eerst koomenende een percent moeten opbrengen van derselver capitaal
bezittingen ingevolge publicatie van ’t uijtvoerend bewind in dato 15e Maart 1800, zonder daar toe
nadere interpretatie te worden aangemaand. En zijn aan den boode een exemplaar van deese drie
laastgemelde stukken ter hand gesteld, omme deselve op morgen, ter als naar gewoonte te publiceeren
en affigeeren.
Vergadering gehouden op den 14e Julij 1800, present Kooij, Rolandus en Chardon.
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Bij resumptie gedelibereert zijnde over ’t in handen deser vergadering gestelde request van Doen: van
der Beek, breeder in de resolutie van den 5 e deeser omschreeven, is geresolveert aan de
commissarissen tot de gemeene middelen uit de finantieele commissie, met te rug zending van het
zelve request te berigten, dat en naar het insien deser vergadering een genoegzaam getal grossiers
gevonden werden binnen deese plaatse, dog dat de vergadering overigens jegens het accordeeren van
het verzoek Doen: van der Beek indien, de finant: comm: zulks geliefde goed te keuren geene van
deze bezwaaren zijn hebbende.
Verders is geresolveert een missive te schrijven aan den burger van Sina en denselven aan te spooren
tot het spoedig in onderbrengen den rekening van deese plaatse vooral uijt hoofde der desweegens
ontfange order van ’t departementaal bestuur, en is den secretaris tot het depecheeren van gem:
missive gequalificeert.
Nog is geresolveert op aanstaande Maandag den 21 e deezer zitdag te houden tot den ontfangst der nog
agterstallig zijnde verponding, en zulks bij het rondbrengen der verpondings billietten voor desen jaare
aan de ingezeeten te doen aanzeggen.
Vervolgens is geresolveert, en den president daar toe gequalificeert, omme steen en het verdere
benoodigde ter reparatie van de Haarlemmerstraat te ontbieden, en die reparatie zoo draa mogelijk te
doen volbrengen.
Is geleesen een missive van Tomputte Hoijer van Brakel en comp: te Rotterdam in dato den 11 e dezer
maand verzoekende daar bij betaaling voor gedaane leverantie van olij in den jaare 1796. Waarop
gedelibereert zijnde is geresolveert deselve te reschribeeren, dat den voorigen thesaurier overleeden
zijnde en de rekeningen van denzelven nog moetende gedaan worden, de vergadering niet wist dat
haare pretensien nog onvoldaan waaren gebleeven, en dat na den afloop dier rekeningen welk eerlang,
stond te geschieden, deese vergadering zoude zorg draagen dat haare pretensie voldaan worden, en is
den secretaris tot het doen der voorn: reschribtie gequalificeert.
Nog is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur in dato den 5 e Julij 1800, daar bij
zendenden:
1ste.Een extract uijt hunne notulen van dato den 25 e deser maand, daar bij gelastende om alle gelijkheid
in agt te neemen, en ’t afvorden van boetens, op het metter behoorlijker tijd compareeren bij de
opschrijven tot de burgerwapening. En is deeze uit hoofde de enregistratie alhier reeds verrigt
aangenoomen voor notificatie.
2e.Een dito van dato den 27e deser, daar bij gelastende om aan den agent van nationaale opvoeding te
doende opgaave, opzichtelijk het schoolweesen gerequireert bij aan schrijvinge in dato den 11 e
Februarij en 25e April, en is geresolveert omme zoo spoedig mogelijk de gem: opgaave te doen, en den
secretaris tot het in order brengen daarvan gelast en gequalificeert.
Bij dezelve was nog ingeslooten een publicatie van ’t uitv: bewind in dato 2e Julij 1800, daar bij
vrijstellenden den uijtvoer van boonen, haver, erwten en gerst. En is deese op den 13 e deser als na
gewoonte gepubliceert geworden.
Vergadering gehouden op den 22e Julij 1800, present alle de leeden, exept den burger Rolandus.
Is geleesen een missive3 van ’t departementaal bestuur in dato 16e Julij 1800, daar bij zendende.
1ste.Een extract uit hunne notulen van dato 4 e Julij 1800, daar bij gelastende omme de leverantie voor
de Fransche en Bataafsche troupes niet te vermengen, maar dezelve afzonderlijk en daar ter plaatse in
te leveren waar zulks behoort, alles breeder bij gem: extract omschreeven. En welk extract is
aangenoomen voor notificatie.
2e.Een dito van dato den 11e Julij 1800, daar bij gelastende om alle devoires aan te wenden ter
ontdekking en aanbrenging van deserteurs en voorts ten dien respecte zoodanig te handelen als bij het
besluit van het uitvoerend bewind in dato 30 e Junij jongstleeden is bepaald. Waarop gedelibereert
zijnde is geresolveert aan gem: last zoo veel mogelijk te voldoen.
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Bij dezelve was nog gevoegt een publicatie van ’t uitv: bewind van dato den 8e Julij 1800,
contieerende eene instructie voor keurmeesters en commissarissen van de paarde fokkerij.
En is deeze op den 20e deeser gepubliceert geworden.
Nog is geleesen een missive van de ontfangers der verpondinge s’lands van Voorne geschreeven te
Brielle den 21e deeser loopende maand daar in ten gevolge eener bij hem ontfangen missive van de
ontfanger generaal over ’t voormalig gewest Holland, deese vergadering aanmaanende om de
verpondig tot de extra ordinaire 1799 incluis ten zijnen comploiren te koomen aanzuiveren. Waar op
gedelibereert zijnde is geresolveert op aanstaande Zaterdag den 26e deeser maand te vaceeren tot de
ontfangst der nog agterstalige zijnde verpondinge, als meede tot den ontfangst der extra ordinaire
verponding van deesen jaare 1800, en ten dien einde de ingeseetenen welke zulks moet aangaande bij
advertentie daar toe op te roepen, en is den secretaris tot het in gereedheid brengen en publiceeren van
gem: advertentie gelast en gequalificeert.
Den secretaris communiceert vervolgens ingevolge laast voorige resolutie aan de commissarissen tot
de gemeene middelen uit de finantieele commissie over ’t voormalig gewest Holland te hebben
afgezonden dit navolgend berigt.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de commissie tot de gemeene middelen uit de finantieelen commissie over het voormalig gewest
Holland.
Burgers!
Wij hebben de eer Ul: met terug zending van dit nevensgaande request op zat zelve te berigten dat er
naar ons inzien binnen deeze plaats en tans een genoegzaam getal grossiers gevonden werden, dog dat
wij overigens jegens het accordeeren van het verzoek van Doenardus van Beek, indezen de finantieele
commissie zulks geliefde goedvinden geene verdere beswaaren zijn hebbende. Waar meede wij de eer
hebben ons met achting te noemen.
Ul: meede burgers, de municipaliteit voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 14e Julij 1800 ’t 6e J:D:B:V:
Den president der municipaliteit van Hellevoetsluijs.
Aan den burger F.F. Stephannus procureur bij den raad der gemeente Harlingen.
Meede burgers
Ik heb de eer UE in antwoord op Uwe missive aan den schout der justitie alhier ongedateerd
toegezonden, ’t berigten, dat ik mij bij de moeder van Catharina van der Lugt, huijsvrouw van Jacob
Hutte, welke alhier woonagtig is geinformeert hebben na haar dogter, en van deselve berigt bekoomen
dat dezelven dogter zedert ruijm twee jaaren van hier vertrokken is, zonder dat zij immer geweeten
heeft waar off dezelve haar heeft opgehouden, en dat haar meede niet bewust is, dat haar gem: dogter
zoude overleeden zijn. Waar meede wij vertrouwen aan Uwe begeerte te hebben voldaan, en noemen
wij met alle achting Uw meede burger.
Hellevoetsluijs den 19e Julij 1800
Vervolgens is ter vergadering binnen gestaan den burger van Sina gequalificeerde van de wed: wijlen
den schout Steenwijk Gallas, te kennen geevende dat hij op weijnig na gereed was, met de reekening
deeser plaatse welke van wegens gem: wed: moet werden gedaan, wijders is aan gem: burger enige
elucidatie gegeeven omtrent zommige posten dier reekening en heeft eijndelijk denzelven
aangenoomen omme de meergemelde reekening ten spoedigste in gereedheijd te brengen ten eijnde
dezelven kunnen gedaan werden.
Nog is ter vergadering binnen gestaan J.H. Lohman kennis geevende van eene bij hem ontfangen
missive van den broeder van wijlen J. Busselman, welke broeder verzogt dat hij Lohman de goederen
en penningen des boedels van gem: Busslman van deese vergadering zoude overneemen en aan hem
overmaaken. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert de goederen van gem: boedel exept het
silver publicq te verkoopen, de nog te goeds zijnde penningen te innen, daar uijt de schulden welke er
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mogte zijn te betaalen en alzoo desen boedel tot lequidituijt te brengen ten eijnde deselve behoorlijk te
kunnen overgeeven aan die geene welke bij deese vergadering daar toe bevoegt zal werden gerekent.
Eijndelijk is nog geleesen een missive van het collegie van opperdijk rechter en heemraaden van den
lande van Voorne geschreeven te Brielle den 17 e deezer lopende maand daar in aanschrijvende om des
middags ten 12 uuren op ’t raadhuijs te Brielle te compareeren off gemagtigde te zenden ten eijnde te
procedeeren tot het benoemen van een heemraad. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert gem:
gecommitteerden daar heen te zende en deesen missive aan te neemen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 26e Julij 1800, present alle de leeden exept van Putten.
Ter vergadering zijn binnen gestaan alle de beurtschippers van deese plaats op Rotterdam, te kennen
geevende dat zij geinformeert waaren dat er aan deese vergadering schriftelijk verzoek was gedaan
door D. van der Maden en J. van den Broek, omme met hunne schuijten in de Rotterdamsche beurt te
mogen werden gepermitteert verzoekende zij lieden dat gem: verzoeken van dr: van der Made en Jan
van den Broek hier mogt werden gepermitteert, wijl de beurt reijse tans zeer weijnig opbragten, en
deselve indien er meerder beurt schippers kwaame nog meerder zoude verminderen en zij lieden geen
bestaan daar in langer zoude kunnen vinden, en ook de reconitie penningen aan dese plaatse, als dan
niet verder zoude kunnen opbrengen.
Vervolgens nog ter vergadering binnen gestaan dr: van der Maden, vezoekende dat deese vergadering
op zijn gepresenteert request wilde disponeeren en hem benevens Jan van den Broek in de
Rotterdamsche beurt accordeeren. Op welke beide voorenstaande verzoeken gedelibereert zijnde, is
geresolveert deselve voor als nog te houden in advis
Den president communiceert dat de burgers van der Meer en van Sina, zig bij hem hadde vervoegt en
in naam van de wed: J.E. Gallas hadden opgezegt het capitaal welke gem: weduwe ten lasten deser
plaats is hebbende en dat hij president deselve had geantwoord van voorn: op zegging ten vergadering
te zullen communiceeren. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert omme bij het retour van de
gemelde wed: J.E. Gallas (We) absent is met deselve over de voorn: opzegging in onderhandeling te
treeden, en is zulks aan den burger van der Meer ter vergadering gecompareert zijnde gecommuniceert
geworden welk burger insteerde dat de vergadering zoude verklaaren dat de voorn: opzegging legaal
was geschied, dog heeft de vergadering bij haar voorsz: geresolveerde en aan hem gecomuniceertde
gepersisteert.
Vervolgens is geresolveert en den thesaurier gequalificeert om aan juff: Sara Wickham te betaalen de
huur van de schuur waar in denaschkar deser plaatse werd bewaard, voor den jaare 1798 en 1799.
Als meede om aan Jan Wessels te voldoen zijn reekening van gedaane leverantien en verdiende
arbeijdsloon ten dienste deser plaatse over den jaare 1798.
De burgers Chardon en van der Meer commissarissen over het geweese lootsmans gilde ten
vergadering gecompareert zijnde hebben versogt elucidatie te mogen hebben hoedanig zig te
gedraagen in de directie over voorn: gilde voor al wie de huijshoudelijke directie moet uijt oeffenen,
en aan wie de aan stellen off benoemening der lootsen en noodhulpen is of moet gedemandeert. Waar
op gedelibereert zijnde geresolveert en de gem: commissarissen geexpliceert dat de huijshoudelijke
directie door de commissarissen moet werden uitgeoeffend, en wat betrof de aanstellingde lootzen en
noodhulpen, dat de vergadering daar omtrent elucidatie zouden vraagen.
Den president communiceert dat door de commissie uit deese vergadering welke op den 21 e deser
maand en heeden morgen hadden gesisteert tot den ontfang der verpondinge, van gem: verpondinge
was ontfangen zoo van de agterstallige 1798 en 1799 als van 1800 te zamen een somma van f. 1099-42, welke gelden aan den thesaurier ter bewaaring waren overgegeeven.
En is geresolveert den president te qualificeeren gelijk denselven gequalificeert word bij deese omme
de extra ordinaire verponding uit de voorsz: ontfange penningen ten comptoire van den ontfanger te
Brielle aan te zuijveren.
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Eijndelijk is geleesen een missive van de municipaliteit der stad Brielle kennis geevende, dat aldaar
was overleeden de wed: Barends, en verzoekende op fundament der acte door deese plaats ten behoeve
der dogter van gem: weduwe Barends, gen: Antonia Barends af te geeven waar van copie bij deselve
missive was vervoegt, dat deeze vergadering zoude orde stellen voor de verdere opvoeding van
gemelde Antonia Barends. En is deese missive gesteld in handen van de secretaris om deselve aan den
armmeester van Putten ter hand te stellen ten eijnde gem: armmeester daar omtrent zodanig zoude
kunnen handelen als hij zal vermeenen en te behooren.
Vergadering gehouden op den 4e Augustus 1800 present alle de leeden.
Den president communiceert dat zig bij hem had vervoegt Pieter van der Priem in naam van Hannes
Schalk en dat den zelven had te kennen gegeeven dat de voorn: Hannes Schalk uijt hoofde van zijn
armoedige omstandigheid zig aan den armen zoude moeten overgeeven. Waarop gedelibereert zijnde
is geresolveert den armm: te verzoeken en te qualificeeren gelijk denzelven verzogt en gequalificeert
werd bij deeze om met de voorn: Priem daarover te conformeeren.
Is geleesen een missive van den commissaris der schippers veeren van de stad Dordrecht, aan den
president dezer vergadering geschreeven verzoekende dat de miunicipaliteit de bewuste beurt
schippers op Dordrecht zoude aanstellen. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert tot die beurt aan
die van Dordrecht voor te stellen de schippers van den Maaden en van den Broek.
Wijders is geresolveert aan den commissaris ove de Fransche troupes te verzoeken om eenige bons
voor dezelve troupes.
De president communiceert de extra ord: verponding 1799, ten comptoire van den ontfanger te Brielle
te hebben voldaan, en de quitantie daar van aan de thesaurier ter hand gesteld, verzoekende wijders
restitutie der reijskosten des weegens bij hem gehad. En is den president voor deese gedaane moeijte
en bezorging bedankt, en den thesaurier gequalificeert, om aan de president zijner uitgeschoten
reijskosten deswegens te restitueeren.
Is geleesen een missive van burgemeesteren in ’t ampt Hoijer van dato 14e Julij 1800, daarin
verzoekende de municipaliteit de goederen van wijlen H. Busselman exept het zilver geliefde te
verkoopen, en de tegoeds zijnde penningen te innen, en de over geschotenen penningen beneevens het
voorn: silver aan den ampt man van voorsz: ampt over te zenden welke het zelve aan de broeder van
gemelde Busselman, en aan zijn zusters kinderen als zijn naaste vrienden zouden ter hand stellen
Nog is geleezen een missive van de finantieele commissie over ’t voormalig gewest Holland in dato
den 24e Julij 1800, inhoudende een missive van den agent der finantie deser republicq in dato den 12 e
te vooren daar bij denzelven eenige voorzieningen in het ontfangen van coupons der nationaale
schuldbrieven daar gesteld, en is een exemplaar van gem: missive aan den secretaris ter hand gesteld,
omme zig zoo veel hem deselve conserneert daar nu te gedraagen.
Wijders is geleesen een missive van departementaal bestuur van dato den 25 e Julij 1800, daar bij
zendende.
Ten 1ste. Een extract uit hunne notulen van dato den 18 e derselve maand daar bij kennis geevende van
een bij hun ontfangen missive van den agent van inwendige politie van dato den 14 e van voorn: maand
opzigtelijk den persoon van Elias Willem Born of Wilborn en tevens gelastende om gem: persoon
indien denzelven zig mogt verstouken weder binnen deeze republicq te koomen en ondekt worden
dadelijk te arresteeren, alles breeder bij gem: extract omschreeven. En is dit extract aangenoomen voor
notificatie en communicatie.
Ten 2e. Een extract uit de notulen van ’t zelve bestuur van dato den 18e Julij 1800, daar in kennis
geevende van, en gelastende om zig in voorkoomende gevallen overeenkomstig aan het decreet van ’t
vertegenwoordigen lichaam van dato den 4 e der maand Julij te gedraagen, en dus aan zoodanige
burgers die alle de hoedanigheeden bezitten tot het bekoomen van ’t stemregt, weegens lichaams
gebreeken in de onmogelijkheid zijn, zig in persoon bij het gemeente bestuur in het stem register te
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laaten in schrijven en daar van geleegenheijd tot denzelven inschrijving te bezorgen. En is deezer
almeede aangenoome voor communicatie.
Ten 3e. Een notificatie van ’t gem: departementaal bestuur in dato 25 e Julij 1800, daar bij aan alle
gecontitueerde macht welke de handhaving der politie en justitie is aanbevoolen herinnerende de
wetten tegens de bedelaars en vagebonden ende zelve aan manende en gelastende om aan de
handhaaving dier wetten kragtdadig de hand te houden en op de naarkoming daar van te regeleeren.
Ten 4e. Een publicatie van ’t uijtv: bewind in dato den 16e Julij 1800, daar bij renoveerende een groot
aantal decreeten van ’t verteegenwoordigend lichaam, en vernietigende decreet in dato 6e Februarij
1799, vervat in de publicatie van den 7e dito, houdende verbod van uitvoer van gezouten visch.
Ten 5e. Een publicatie van ’t zelve bewind in dato 15e Julij 1800, waar bij eenige articulen opzigtelijk
het armbestuur zijn gearresteerd. En zijn deeze drie laastgemelde stukken op den 3e deeser als na
gewoonte gepubliceert en geaffigeert.
Den president produceert ter vergadering deese navolgende rekeningen, als:
Van Jan Verschuur over verdiende arbeijdloon in het repareeren der Haarlemstraat.
Een dito van J. van Pelt P: Z: voor leverantie aan ’t rechthuijs.
Een dito der geleverde steen voor de voorn: Haarlemmerstraat
En is den thesaurier gelast en gequalificeert omme alle die reekeningen te voldoen.
Eijndelijk geeft den burger Spuijbroek te kennen dat hij voorneemens was zig te addresseeren aan de
finantieele commissie over ’t voormalig gewest Holland, en aldaar te verzoeken acte als grossier en
slijter binnen deese plaatse verzoekende de favorabele brieven van voorschrijving deser vergadering
aan gem: finantieele commissie ten gem: eijnde, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert het gem:
verzoek te accordeeren en den secretaris tot het ingereedheid brengen van dezelve te qualificeeren.
Vergadering gehouden op den 9e Augustus 1800, present Kooij, Rolandus en van Putten.
Den president communiceert dat zig op heeden een capitein van ’t 2e battaillon den 7e halve brigade bij
hem had vervoegt en vertoont het patent van gem: battaillon, op deese plaats, ook te gelijk verzogt om
inquartiering voor twee dagen voor ’t gem: battaillon, dog dat hij president had geantwoord dat deese
vergadering de inquartiering, niet zoude accordeeren, dat de gem: capiteijn verder had versogt om dan
provisioneel inquartiering voor de officieren en 12 onder officieren, welke de quartieren alhier maar
komen maaken. En zijn aan dezelve officieren en onder officieren billietten in de herbergen voor een
nagt afgegeeven geqworden.
Vervolgens is geresolveert, en den boode gelast om in naam van deese vergadering aan den
commandant van Liesveld te verzoeken om zoo veel opruijming in de baracque te maaken als
mogelijk is, omme deselve tijd te schoonmaaken en van ’t noogige te voor zien voor de troupes welke
hier in quarnisoen moeten koomen, ten eijnde de burgerij niet door meerder inquartiering bezwaart
zoude worden, en heeft den gem: commandant aangenoome daar omtrent de noodige orders te stellen.
Eijndelijk is geleesen een missive van de municipaliteit der stad Brielle in dato den 7 e Augustus 1800,
daar in kennis geevende dat indien deese vergadering binnen drie dagen de nodige ordres niet stelden
ter verzorging van het kind van de wed: Barends zij als dan ’t zelve naar hier zoude toezenden. Waar
op gedelibereert zijnde en gehoort de informatien van den armm: desweegens is geresolveert de
municipaliteit van den Brielle te reschribeeren dat deeze vergadering bevreemd is van zodanige
aanmaaning te ontfangen tot onderhoud van ’t gem: kind, daar aan ’t zelve in gepasseerde voorjaar
door desen armen reeds een uitzet was gegeeven, en kleederen op verzoek der diaconie armen hunner
stad wijl ’t zelve kind in staat was te kunnen gaan dienen en zij voor alle alimentatie bedankt, en daar
nog te boven binnen weinig dagen de zuster van gem: wed: Barends aan de armm: had gevraagt om
een weijnig kleederen voor gem: kind als wanneer zij het zelve onder haar opzicht en directie zoude
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houden, en een dienst besorgen en eijndelijk aan gem: municipaliteit versoeken die zuster te willen
aanzeggen, om zig daar over bij onzen armm: te vervoegen.
Extra ordinaire vergadering gehouden op den 12 e Augustus 1800, present allen de leeden exept
Wessels.
Ter vergadering is gecompareert een officier van ’t guarnisoen te Brielle, verzoekende uit naamen, en
voor den Franschen generaal Carteaux, welke ’t guarnisoen alhier moest komen inspecteeren als
meede voor desselfs gevolg bestaande uit persoonen, logement voor 24 uuren. Waarop gedelibereert
zijnde is geresolveert aan het verzoek van gem: generaal met te fereeren, zonder speciaale order van ’t
gouvernement. En aan gem: generaal ter facieliteering die voornaamste logementen alhier ter plaatse
aan te wijzen en tegelijk die logementen te doen aan zeggen van zig in gereedheijd te houden, onder
die voorwaarde dat den generaal de kosten zelve zal voldoen, en is aangem: officier staande de
vergadering hier van dit volgende refus afgegeeven.
De municipaliteit van Hellevoetsluijs, kan aan het verzoek van den lieut: generaal Canteaux niet
defereeren zonder speciaalen order van ’t gouvernement, dog ter facielisteering van gem: generaal,
doet zij bij deezen aan denzelven aan wijzing van de volgende logementen welke alhier gevonden
worden, als ’t logement der marine ’t Bridges Hotel, Hobsons Hotel, ’t logement den Brielle en t
logement van de wed: Polders, aan welke logementen de municipaliteit aanzegging heeft laten doen
om bij ’t arrevament van den generaal in gereedheijd te zijn, egter onder die voorwaarde dat den
generaal de kosten welke denzelven aldaar komt te maaken zelve zal mvoldoen wijl deese plaats niet
instaat in zodanige kosten te kunnen dragen.
Hellevoetsluijs den 12e Augustus 1800 Ao 6 (was get:) R.H. Kooij voorn:
Ter ordonnantie van de municipaliteit J.A. van Es. secret: adint:
Vergadering gehouden op den 12e Augustus 1800, des avonds, present alle de leeden absent Wessels.
De notulen van den 7e, 12e, 17e, 22e, en 28e April, van den 3e, 4e, 5e, 17e, 256e, en 30e Meij, die van de
7e, 11e, 14e, 18e, 28e, en 29e Junij, mitsgaders die van den 5e, 14e, 22e, en 26e Julij en eijndelijk die van
4e, 9e, en 12e Augustus 1800, zijn geresumeert en werde gehouden voor gearresteerdt.
De secretaris ingevolge resolutie van den 29e Junij l.l. naar den Haag gecommitteert geweest zijnde
doet daar van dit navolgende raport.
Meede burgers!
Het behaagde Ul: bij Uw resolutie van dato 29 e Junij laastleeden wij naar den Haag te committeeren
ten eijnde met den advocaat Schepman besogne te treeden over ’t proces in de zaak van de wed:
Kramers contra deese vergadering, en dewijl de provisie aan de gem: wed: door ’t hoff was
geadjudicieert denselven advocaat een adres te doen presenteeren omme surchanse van executie te
bekoomen, voorts alles te doen wat noodig was voorkooming van gem: executie en wijders desen
aangaande alles verder en meerder te doen handelen en verrigten wat noodig zij, en ik ten nutte en
dienste deser plaatse zoude noodig vinden en vermeenen te behooren, en het is bij deesen dat ik de eer
heb Ul: van mijn verrigtingen dien aangaande raport te doen en te communiceeren dat ik mij op
Maandag morgen den 30e Junij op reijs hebbe begeeven en des namiddags ten vier uuren in den Haag
ben gearriveert, dat ik daadelijk bij mijn arrivement mij hebben vervoegt aan ’t huijs van den advocaat
Schepman, dog welke niet thuijs bevond, en ook uijt hoofde denzelven dien avond zeer laat zoude te
rug keeren, als toen niet konde spreeken, ik heb mij van daar burgers begeeven naar den procureur
Welborn, Schepman en van dezelve verzogt informatie hoedanig ons advis omme herstemming der (------- ?) posten en de requstitie te bekoomen was ten eijnde waar op deselve mij berigte dat ’t gem:
adres door hem op de 14e Meij l.l. was gepresenteert aan de eerste kamer van ’t vertegenwoordigend
lichaam door ’t vertegenwoordigend lichaam was gesteld in handen het uijtvoerend bewind om berigt
door ’t gem: bewind in handen van den agent van finantie in handen van de finantieele commissie over
’t voormalig gewest Holland, en eijndelijk in ’t laast den gemelde maand Meij door finantieele
commissie in handen van den burger representand Ris en onder wien ’t zelve adres tans nog
berustende was, ik heb voorts den gem: procureur aangespoord omme alles aan te wenden wat
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mogelijk was, ten eijnde een spoedige en favorabele dispositie op het meergem: adres te bekoomen en
het welke denselve mij ook beloofd heeft te zullen doen.
Voorts burgers heb ik mij des anderen daags morgens ten neegen uuren begeeven naar ’t huijs van den
advocaat Schepman met denzelven als toen in besogne getreeden zijnde heeft hij mij de reeds bekende
condemnatie gecomuniceert, en gesegt dat de municipaliteit daar door verpligt is, omme de penningen
ten bedrage der pretentie van de wed: Kramer te namptiseeren en wanneer daaraan niet werd voldaan
’t gevolg zoude weesen dat de municipaliteit daar toe door ’t hoff zouden werden gesommeert,
vervolgens gerenoveerd en na die renovatie binnen veertien dagen geijseling zoude werden beteekent,
ik heb den advocaat Schepman de onmogelijkheid omme aan dat provisioneel vonnis te voldoen te
kennen gegeeven en hem de intentie deser vergadering omme een adres tot bekooming van surchanse
der executie voor gedraagen het welke deselve qouteerde, en op mijn verzoek aannam om het zelve
adres ten spoedigste op te stellen, en in werking te brengen en deswegens met zijn neeff den procureur
Welborn Schepman te zullen aboucheere.
Van den advocaat Schepman gekoomen zijnde burgers, hebbe ik mij begeeven naar den burger
representant Ris, welke ik de condenmatie van ’t hoff ten lasten dese vergadering als meede de
onmogelijkheid omme aan dien condenmatie te voldoen het berigt hem wijders de verlegenheid deser
vergadering als ook onaangenaamheijd en de kosten eene te vreesen executie voorgesteld, alle het
welke dezelve gevoelde en mij beloofde omme indien adres tot verzoek van surchanse wierde
ingeleeverd, hij alles zoude aanwenden en ’t verzoek zoo favorabel aan de vergadering voordragen ten
eijnde zulks werde geaccordeert vervolgens heb ik den gem: burger Ris verzogt omme zoo spoedig
mogelijk te willen berigten op het adres tot herziening der geschrapten posten van den requistitien het
welke tans in zijn handen was gesteld, en op het welke Ul: verwagten dat uijt hoofde der billijkheijd
van de verzoeken daar in gesteld in voorgedraagen als ook de onmogelijkheid dat die posten door de
plaats moeste of konde werden betaald favorabel zoude werden gedispondeert als wanneer dese
vergadering uijt haare naam genaamd omstandigheijd waar in dezelve zich tans bevind zoude werden
gered: daar in tegendeel indien het onverhoopt gebeurde dat ’t verzoek wierd gedeclineerd deese
plaatselijke cas welke tans geruineert is nimmer in staat zoude zijn alle die pretensien te kunnen
voldoen en dus uijt het zelve niet dan de grootste nadeelige gevolgen zouden gebooren worden, het
welk al meede van dat gevolg was dat den meergem: burger Ris aannam om het gemelde adres zoo
spoedig mogelijk te exemineeren.
Vervolgens heb ik mij begeeven naar ’t huijs van den repesentant van Galen dog daar dezelven even te
vooren in den stad was gearriveerd konde ik hem niet jegenstaande alle aangewende moeijte dien dag
niet te spreeken komen maar wierd uijtgesteld tot des anderen daags. s’morgens ten tien uuren. Daarna
begaf ik mij andermaal naar de procureur Welborn Schepman en verzogt hem dewijl zijn oom den
advocaat over het presenteeren adres met hem zoude aboucheeren, dat hij het spoedig in werking
brengen zoude aanbrengen en behulpzaam zijn, en zoo wanneer er dispositie op het zelve adres was
ons daar den daar van terstond berigt toe te zenden. Eijndelijk burgers heb ik mij in den morgen van
den 2e deeser ten tien uuren begeeven naar den representant van Galen aan welke ik als toen de
onaangenaame condemnatie als meede de nadeelige gevolgen, en de onmogelijkheijd omme aan die
condemnatie te voldoen heb voorgesteld, den voorts gecommuniceerd, dat er van weegens deese
vergadering een adres om surchense van executie te bekoomen zoude werden gepresenteerd, en dewijl
hij zulks in ’t voorjaar aan den commissie had geadviseert hem versogt daar omtrent favorabel te
willen zijn waar op de zelve mij repliceerde dat de surchense konden werden verzogt, dan dat hij dagt
dat het zelve niet makkelijk zoude werden geaccordeert, en deese vergadering best zoude doen omme
alle de crediteuren op te roepen en met deselve te accordeeren omme haare pretensien binnen een
zekere te bepaalen tijd te voldoen, of indien zij daar meede niet te vreeden waaren als dan bij het hoff
om uijtstel van betaaling verzoeken.
Overigens niet meerder ten deeze weetende te verrigten ben ik op den laast gemelde dag wederom van
den Haag vertrokken en binnen deese plaatse geretoirneerd, niet twijffelende of met dit bovenstaande
aan ul: intentie en het oogmerk mijner zending te hebben voldaan, en hier meede mijn raport
besluijtende noeme ik mij na toewensing van heijl met achting.
Ul: meede burger J.A. van Es. Waarop gedelibereert zijnde is gersolveert het vooren staande verrigte
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te approbeeren. Den secretaris voor zijne gedaane moeijten en uijtgebragt raport bedanken en het zelve
overigens aan te neemen voor notificatie.
Hellevoetsluijs den 4e Julij 1800. Overgegeeven den 22e dito.
Den secretaris communiceert vervolgens ter voldoening aan de resolutie van den 26 e Julij l.l. te hebben
affgezonden aan den agent van nationaale opvoeding deese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid., Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Den agent van nationaale opvoeding der Bataafsche republicq
Burger.
Wij hebben de eer Uw bij deese te berigten dat er binnen deese gemeente een Nederduijtsche school
voorhanden is, welke staat onder het opzigt van de municipaliteit en waarinne een schoolmeester en
een ondermeester tot het geeven van onderwijs gevonden word zijnde den schoolmeester genaamt
Cornelis van Zantwijk oud omtrent 44 jaaren, en den onderm: genaamt Jan Patijn oud 19 jaaren en
welke ondermeester meede eenig onderwijs geeft in de Fransche taal, dat den schoolmeester geniet
jaarlijks voor tractement f. 42 guldens, en dertig tonnen turf als meede voor het houden van den
ondermeester een somma van vijftig guldens, alle het welke betaald word uijt de plaatzelijke kas,
wijders zal Uwe blijken uit de hier nevens gevoegde simpel extract van de instuctie der schoolm:
hoeveel de leerlingen tot de jaalijksche besoldiging, emolumenten en voordeelen den gem: schoolm:
bijdraagen en het getal der leerlingen in gem: school bedraagt naar een middelbaare overslag f. 80-0-0
en tot faculiteeren van het genot van onderwijs van de kinderen der armen persoonen gemelden
schoolm: jaarlijks vijfftien guldens, voor welke hij alle de kinderen gem: armen persoonen moet
onderwijsen, en behoorende ’t gebouw waarin het school werd gehouden in eijgendom aan deese
plaatse. Hier meede vermeenen wij aan het van ons ten deesen gerequireerde te hebben voldaan en
noemen ons met achting. Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij. voorn:
Ter ordonnantie van deselven J.A. van Es. secret, adint.
Hellevoetsluijs den 26e Julij 1800. ’t 6e J:D:B:V. verzonden 29 dito
En aan de municipaliteit der stad Brielle ingevolgede resolutien van den 9 e deeser, deze navolgende
missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ´t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteit der stad Brielle.
Meede burgers!
Wij hebben wel ontfangen Ul: missive in dato 21e Julij en 7e Augutus l.l. in antwoord op deselve is
dienende dat onzen armm: op den 18e Januarij deses jaars door de diaconie armen Uwer stad, in naam
van de wed: Barends verzogt zijnde omme aan haar dogter Antonia Barends eenige kleederen te
versorgen en zoo wanneer dat geschied, dat als dan haar dogter in staat was om te kunnen gaan dienen
dierhalven den armen voor alle alimentatie bedankte aan welk verzoek dan ook door on(…..)acmente
is voldaan geworden, weshalven wij nu zeer bevreemd zijn van door Ul: te worden versogt om op de
verdere opvoeding van dat kind order te stellen, te meer daar nog binnen weijnige dagen de zuster van
gem: wed: Barends zig bij onsen armm: heeft vervoegt en verzogt om nog eenige kleederen voor het
meergem: kind, wijl zij het zelve een huur zoude bezorgen en onder haar opzicht en directie houden,
op welk verzoek onzen voorn: armm: haar heeft gelast omme een opgaave van de gem: benoodigde
kleederen aan haar toe te zenden dog waar aan dezelve tot heeden nog niet hadden voldaan, wij
verzoeken dierhalven Ul: ten vriendelijksten omme de gem: zuster van de wed: Barends te willen
aanzeggen om zig bij onzen armm: te vervoegen ten eijnde met denzelve over de verzorging van
kleederen voor het meergem: kind door haar gevraagt, als dan andersints de noodige arrangementen te
maaken. Waar meede wij na toewensching van heijl ons zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteit voorn: R.H. Kooij voorn:
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Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 9e Augustus 1800 ’t 6e J:D:B:V:
Welke beijde missivens zijn geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Nog communiceert den secretaris op den 3 e deser gepasseerde maand Julij te hebben gepubliceert
deeze navolgende advertentie.
Advertentie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs adverteert bij deese dat door een commissie
uit hun midden op aanstaande Zaterdag den 26 e dezer maand Julij des wegens van 9 tot 11 uuren op ’t
rechthuijs deser plaatse zal werde gevaceert tot den ontfang zoo der agterstallige ordinaire extra
verponding 1798 en 1799, vermaanende dier halve de municipaliteit voorn: alle ende een iegelijk
welke zulks mag aangaan omme opgemelde verponding op de hier bovengemelde tijd behoorlijk te
koomen voldoen ten eijnde een ieder zig behoede voor schade.
Actum bij de municipaliteit voorn: op den 22e Julij 1800 en gepubliceert op den 25e daar aan volgende.
In kennisse van mij J.A. van Es. secret: adint:
En is deselve meede aan genoomen voor notificatie.
Vervolgens is de secretaris gequalificeert omme te verzoeken van Wilhelmus Greeve extendeeren en
aff te geeven een extract uit de resolutien van den… Augustus 1797, waar bij aan dezelven Greeve is
verleent omme met exeludie van alle anderen rouwmantels binnen deese plaatze te mogen verhuuren.
Den president communiceert dat hij aan die van Dordrecht had voor gedraagen ingevolge de resolutie
deser vergadering van den 4e Augustus l.l. als beurt schippers opgem: stad de persoonen van Dirk van
der Maade en Jan van den Broek, dat deselve schippers bij hun waaren geapprobeert en zij verzogte
met de aanstelling van deselve voort te gaan waar op gedelibereert zijnde is goed gevonden en
verstaan omme provisioneel tot de maand Meij van den jaare 1801 tot beurt schippers op den stad
Dordrecht aan te stellen gelijk aangesteld werden bij deesen de persoonen van Dirk van der Maaden en
Jan van den Broek welke zullen gehouden zijn alle weeken een van hun op voorn: stad Dordrecht te
vaaren en wel des Woensdags, vervolgens van die stad op Vrijdag wederom naar deese plaatse te zijn
koomen, zullende zij lieden al verders gehouden zijn in ´t afneemen der vragt penningen als andersints
zoo te gedraagen naar de ordonnantie op de beurt van de stad Rotterdam gearresteert en zullende
eijndelijk gem: schippers naar ´t expireeren van bovengem: tijd, zig ander maal aan deesen
vergadering omme continuatie kunnen addresseeren. En zal van deeze aanstelling bij missive aan de
municipaliteijt der stad Dordrecht werden kennis gegeeven.
Vervolgens is den thesaurier gequalificeert omme te betaalen deese volgende posten als aan Jacob van
Putten f. 145-11-0 aan vijf winkel een reekening groot f. 183-5-8, en een groot f. 35-6-0 aan A.
Voorsluijs een dito groot f. 268-14-0 en een groot f. 6-9-0 en eijndelijk aan G. Viertelhausen een groot
f. 49-19-0.
En artillerie Poulet af te geeven een chertificaat van desselfs goed gedrag geduurende den tijd dat
denzelve alhier quarnisoen heeft gehouden.
Eijndelijk communiceert den president deese navolgende bij hem ontfangen stukken als:
Een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas, dato 1ste Augustus 1800, daar nevens
zendende:
Ten eersten een extract uijt de notulen van ’t zelve bestuur in dato 25e Julij l.l. daar in kennis geevende
dat is gerenoveerd het decreet van 2e November 1798, houdende den voet van vervulling der vacatuure
aangenoomen voor notificatie.
Ten 2e een extract van dato den 29e Julij 1800 daarin kennis geevende dat is gerenoveerd ’t decreet van
14e Februarij 1799, inhoudende eenige bepaalingen noopens de wijze van tauxatie der baaten en lasten
behoorende aan de plaatselijke kerkgebouwen.
En is deese aangenoomen tot informatien ter derden een extract van dato den 1 ste Augustus 1800
daarin gelasten de gemeente bestuuren om het noodig onder zoek te doen of zig binnen de gemeentes 5
oft meer persoonen bevinden welke geneegen zijn om als goud of silver smeeden, te fungeeren en zoo
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ja als dan daar van kennis te geeven. En is deese uijt hoofde zodanige persoonen alhier niet gevonden
werden al meede aan genoomen voor notificatie.
Bij deselve was nog gevoegt: Een publicatie van het uitv: bewind van dato den 25 e Julij l.l. houdende
aan atteratie van het 26e articul der ordonnantie, den 15e Meij 1790, op het gemaal gearresteert.
Een dato van het zelve bewind van dato den 21e dato inhoudende een reglement waar naar de goud en
silver smeeden zig zullen hebben te gedraagen
En is een exemplaar van deese beijde publicatien aan den boode te hand gesteld, om deselve op
aanstaande Zondag als naar gewoonte te publiceeren en affigeeren.
Vergadering gehouden op den 15e Augustus 1800, present alle de leeden exept Wessels.
Ter vergadering is gecompareert den Fransche adjudant generaal Chorie, de commandant deeser
rheede clarisse en den commandant deser plaatse den majoor Schun welke tans geevende den eerst
gemelde kennis dat hij commandant was van de eijlande van Voornen, Flacquee verseekerende voorts
de vergadering van zijn achting en beloovende van alles te zullen doen wat mogelijk was om de
ingeseetenen genoegen te geeven alle het welke door de president in gepoeste termen beantwoord
zijnde.
Vervolgens communiceert den gemelde adj: generaal dat hij per expresse tijdig had bekoomen dat de
vijand een altacquie op dit land zoude doen, dat hij daar door genoodzaakt zoude weesen om een
compagnie rijdende artillerie naar dese plaast te zenden en verzoekende dat de vergadering daar
omtrent in alles de behulpzaame hand zoude bieden dan den selven onder het oog gebragt zijnde dat
het niet mogelijk was om zodanige compagnie alhier te plaatsen uijt hoofde van gebrek aan stalling,
heeft gem: adjudant generaal aangenoomen om alleenlijk een klein detachement alhier binne te
plaatsen en de overige in den environs te zullen leggen. Waar na gem: adjud: generaal en
commandanten de vergadering wederom hebben verlaaten.
Vervolgens is ter vergadering ontbooden Jan Hendrik Bok, en is denzelven aangesegt om alle
mogelijke opruijming te maaken ten eijnde zodanig detachement rijdende artillerie kan geborgen
werden.
Den president communiceert een extract uit de dato 8e Augustus 1800, daar bij aan de daar
ingenertioneerde gemeentebestuuren gelastende omme op te geeven of er tusschen den tijdelijken
souverain en de steedelijke bestuuren (……. ?)eenig contract is geslooten over de levering van ’t
stuuren liefst aan de militaire wagtd.
En communiceert denzelven om de kortheijd der bepaalde tijd, uijt hoofde zulks alhier niet heeft
bestaan aan gem: bestuur te hebben af gezonden dan dit navolgende berigt.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteit van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Mede burgers!
Wij hebben de eer ter voldoening aan de last vervat in ’t executie uit Ul: notulen van den 8e deser
maand te berigten dat er nooijt eenige contracte tusschen den tijdelijke souverain en ’t plaatselijke
bestuur raakende heefr bestaan over de levering van het benoodigde vuur en ligt aan de militaire
wagten, dewijl het zeever alhier ten plaatse van wegen den landen aan voorn: wagten altoos werd
verzorgt. Waar meede wij na toewensing van heijl noemende met achting.
Ul: meedebrugers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 12e Augustus ’t 6e J:D:B:V.
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Welk verrigte is geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Den secretaris comuniceert ingevolge en ter voldoening aan laast voorige resolutie aan de
municipaliteit de stad Dordrecht te hebbe afgezonden dese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteijt der stad Dordrecht.
Mede burgers!
Wij hebben de eer Ul: bij deese te berigten dat wij twee vaste beurtschippers van deese plaatse op U
lieder stad hebben aangesteld zijnde de persoonen van Dirk van der Maaden en Jan van den Broek,
van welke ieder week een, en welk des Woensdags van hier naar U lieder stad zal afvaaren en van daar
wederom op Vrijdag naar hier terug koomen, wij twijffelen niet off Ul: zult dit approbeeren en
verzoeken dier halven dat Ul: opgemelde beurt schippers als zodanig gelieven het erkennen en
accordeeren. Waar meede wij na toewensing van heijl ons zijn noemende met achting.
Ul: meede burgers!
De municipaliteijt voorn: (tek:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 12e Augustus 1800. ’t 6e J:D:B:V.
En is deeze missive insgelijks geapprobeerd en aangenoomen voor notificatien.
Eijndelijk is den armmeester gequalificeert om opnieuw: wederom eenige kleederen aan ’t kind van de
wed: Barendsen aftegeeven ten eijnde alle verdere kosten dien aangaande voor te koomen.
Vergadering gehouden op den 18e Augustus 1800, present alle de leeden exept Rolandus en Wessels.
Is geleesen een missive van den exploictien F. Hersselman, geschreeven te Brielle den 18 e deese daar
in kennis geevende, dat hij had ontfangen executoiren en provisioneele sententien en de zaak van de
wed: Kramers contra deese vergadering, ten eijnde voor te koomen executie kosten en de den
inhouden van de sententien is om aan gem: wed: bij provisie toe namptiseeren zestien hondert agt en
tagtig guldens. Waar op gedelibereert zijnde in aanmerking genoome weesende eerstelijk dat er door
deese vergadering aan die provisioneele sentensie niet kan worden voldaan uijt hoofde geen penningen
daar toe voor handen zijn, en ten tweedem dat er nog geen berigt van den advocaat Schepman, over de
te vraagen surchenanse is ingekoomen en ten derden dat er in deese voor de vergadering niets wel iets
anders overig den een verzoek te doen om surchenanse, is dier halve goed gevonden en geresolveert
om den secretaris adinterun van Es naar den Haag te committeeren en denselven te gelasten om bij den
advocaat Schepman te informeeren naar ’t bovengemelde adres en denselve aan te setten om het zelve
adres dadelijk te presenteeren, wijders om al meede bij den representant Ris te informeeren naar ’t
adres ’t welke in zijn handen is gesteld ten fine van berigt om den gem: representant Ris de
onaangenaamheijd waar in zig deese vergadering gebragt ziet onder ’t oog te brengen, en denzelve
voorstel te verzoeken om ten opzigte der surcheanse voor deese vergadering zijnen meedewerking te
willen verleenen.
Vergadering gehouden op den 22e Augustus 1800, present alle den leeden exept Rolandus.
Den secretaris ingevolge de resolutie van de 18 e deeser naar den Haag gecommitteert geweest zijnde,
rapporteert dat hij ter voldoening aan gem: resolutie bij den advocaat Schepman heeftvervoegt, en
door denzelven is geinformeert dat het adres om surcheanse door hem nog niet was gepresenteert, dan
wanneer de sommatie en renovatie gedaan was, en er gijzeling betekent, dat men dan surcheanse
moest verzoeken, en zulks niet alleen voor deeze executie maar generaal surcheanse van betaaling wijl
het eerst gemelde zekerlijk niet zoude werden geaccepteert, en het als dan best zoude zijn bij gem.
adres te verzoeken authorisatie tot het agten van penningen afgegeeven van obligatie of iets dier
gelijks ten eijnde daar door de wel willendheijd deser vergadering tot het doen van betaaling te toonen
dat hij zig vervolgens heeft vervoegt bij den representant Ris, denzelven de onaangenaamheeden onder
’t oog gebragt waar in deeze vergadering zig bevind, en versoek om dog zoo spoedig mogelijk op ’t
adres omme herziening van de geschrapte posten in de requisitie te bekoomen te bezigten, dat gem:
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representanten heeft belooft om dat zullen doen en ook favorabel te zullen adviseeren indien een adres
om surcheanse te bekoomen wierde gepresenteert, dat eijndelijk gem: representant nog in bedenking
gaf, of de wed: Kramers niet zoude kunnen werden gepermoveert om de procedures te staaken uijt
hoofde ’t adres om herziening te bekoomen nog was hangende en deselve daar toe eens voor deese
vergadering moest werden geciteert. Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan, dewijl
de leeden deser vergadering tans alle zijn gecompareert, gerenoveert ten gijseling betekent jegens den
7e september nu aanstaande, omme op morgen een missive te schrijven aan den advocaat Schepman
denzelve daar nevens te zendende aan deese vergadering gedaane sommatie en renovatien deselve
verzoeken om dadelijk een adres te presenteeren, daar bij een surcheanse van betaaling verzoeken voor
2 jaaren, ten eijnde deeser vergadering in de gelegenheijd zoude zijn om penningen te bekoomen op
accoord met de crediteuren te maaken over de betaaling hunner pretensien.
En is den thesaurier gequalificeert omme aan den secretaris zijnen reijskosten en vacatie te voldoen
Den president communiceert dat den adjundant generaal Chorie voor den commandant deser plaatse
had doen verzoeken, dat de municipaliteijt een kamer voor hem in gereedheijd geliefde te doen
brengen, en de sleutel daarvan aan den plaats major over te geeven ten eijnde hij daar van de noodig
zijnde gebruijk zoude kunnen maakem. Dat hij president begreepen had dat deese vergadering aan
gem: verzoek niet zoude, en ook niet konde voldoen weshalven hij aan voorn: generaal had doen
afzenden deese navolgende missive.
Gelijkheijd, Vrijheijd.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den adjudant generaal Chorie commandant van ’t eijland van Voorne.
Burger!
Daar wij ontfange hebben een verzoek naamens Uw door de commandant dezer plaatse gedaan om
twee kamer voor Uw in gereedheijd te doen brengen, zoo is deese dienende dat wij aan gem: verzoek
’t zeer gaarne zoude voldoen indien wij daar toe in staat waaren, dan daar onze plaatselijke cas door
extra ordinaire uijtgaave nu zedert, verscheijde jaaren geheel uitgeput is, en de inkomen in geene
deelen toe reijkende zijn voor de benoodigde uijtgaaven zoo zal Ul: het considereeren dat wij de extra
kosten voor kamer huur niet in de mogelijkheid zijn van te kunnen vraagen, en wij vertrouwen dat Uw
hoe uitziende het onvraagelijke dat er voor ons is den aan Uw gem: verzoek te kunnen voldoen
dierhalven ons van voorsz: last zal ontslaan. Wij neemen wijders de vrijheid Uw te informeeren dat er
in s’lands gebouwen alhier zeer geschikte plaatjes tot logement voor Uw gevonden worden van welke
wij niet twijfelen of Uw zoude daar van gebruijk kunnen maaken.
Heil en achting. De municipaliteijt.
Hellevoetsluijs den 22e Augustus 1800. Ao 6
En is het door den president ten deese verrigte geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Is geleesen een missive van den bailliuw s’lands van Voorne geschreeven te Brielle den 13e deser daar
bij verzoekende om den persoon van Arij Krekelenberg indien deselven ondekt werd ten
approhendeeren en in bewaaring te stellen vervolgens daar van aan hem bailliuw kennis geeven.
En is geresolveert deselve missive te stellen in handen van den schout civiel adinterun, om daar
omtrent te handelen als hij zal noodig vinden en verneemen te behooren.
Nog is geleesen een missive van kerkmeesters der gereformeerden gemeente binnen deesen plaatse
geschreeven alhier den 14e deeser daar bij deese vergadering aanmaanende omme inne den loop deser
maand de laaste reekening der kerk te doen en de papieren en boeken van dezelve over te geeven.
En is geresolveert aan gem: kerkmeesters te resolveeren dat die rekening niet door deesen vergadering
waar door of te van weegens de wed: van wijlen den kerkmeester Steenwijk Gallas moet werdenn
gedaan, als alleen kerkmeester geweest zijnde, en dus de administatie van de ontfangst en uijtgaave
der kerke heeft gehad, dog dat deese vergadering der faciteering van hun gem: weduwe of haare
gequalificeedens tot het doen van voorsz± reekening wel willen exhorteeren.
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Eijndelijk is nog geleesen een missive van de finantieele commissie over het voormaalige gewest
Holland in dato den 30e Julij l.l. daar bij overzendende eene ordonnantien omme van f. 8-8-0 ter
betaaling der declaratie deese vergadering wegens de 8 persents heffing groot f. 41-6-0 en
informeerende indien deese vergadering over gem: liquidatie zig mogt beswaart vinden ze dus omtrent
zig aan commissarissen ter alom de reekening adresseeren.
En is geresolveert uijt hoofde deese vergadering op haare declaratie geen andere posten heeft gesteld,
dan waar voor ingevolge de aanschr: der finantieele commissie van dato 5e December 1799,
kanwerden gedelibereert zig aan bovengem: commissarissen over voorsz: vermindering per missive te
adresseeren.
Vergadering gehouden op den 23e augustus 1800, present alle de leeden, exept Rolandus.
Is geleezen een missive van den ontfanger der gemeene lands middelen over de stad Brielle en het
ressort van dien geschreeven te Brielle den 22 e deeser loopende maand daar in zijne verwondering
geevende, dat hij van deese vergadering nog staat nog eenige penningen ter comtiseering wegens
collatriaalen veertigste penning en over de jaare 1799 heeft ontfangen ook zelfs geen opgaaf van den
staat der cassa over 1800 en verzoekende aan een en ander binnen den tijd van agt dagen te voldoen
ten eijnde hij niet in de onaangenaame verpligting zouden moeten koomen, deese vergadering door
den deurwaarder zulks te insinueert, en daaraan geen gehoor geeven door gijzeling, daar toe te
noodzaaken, waar over gedelibereert zijnde is geresolveert een commissie te benoemen welke staande
deese vergadering zig zal begeeven naar de wed: J.E. Gallas als borgen van wijlen desselfs zoon
P.Steenwijk Gallas, welke heeft gehad den ontfangst van bovengemelde penningen over den jaare
1799, en dezelve borge den inhoud der voorsz: missive ter kennisse te brengen, vervolgens deselve
aanmaanen om aan den inhoud der voorsz: missive binnen den daar bij vast gestelde tijd te voldoen, en
zijn tot die commissie benoemd, de burgers Kooij, Chardon en Speuijbroek.
Welke burgers zig dadelijk hebben begeeven naar voorsz: wed: J.E. Gallas en van daar wederom
geretoureert zijnde hebben gerapporteert dat zij aan gem: wed: dit bovenstaande hebben
gecommuniceert en aangezegt, vervolgens daar op voor denzelve hebben ten antwoord bekomen dat
zij alle middelen zoude aan wenden omme penningen te bekoomen ten eijnde aan de ontfanger de staat
over den jaare 1799 te voldoen.
En is eijndelijk geresolveert om van dit antwoord per missive kennis te geeven aan den ontfanger
voornoemt en tegelijk denselven te berigten dat met den ontfangst over 1800 aanging deese
vergadering het zelve aan hem ten spoedigste zoude voldoen, voorts den gem: ontfanger andermaal
verklaaren dat de vergadering bleeff suitieeren van ongehouden te zijn om der staat over 1799 te
voldoen, maar dat de borg daar voor alleen aanspreekelijk en ook executabel is.
Vervolgens is ter vergadering gecompareert den major Schimwelketel commandant dezer plaatze
verzoekende in naam van den adjudant generaal Chorie inquartiering voor 250 man Fransche jagers te
voet en 50 dito te paard, welke binnen kort alhier zoude arriveeren en zijn tot dat eijnde daadelijk de
noodige billietten in gereesheijd gebragt geworden.
Vergadering gehouden op den 5e September 1800, present van Putten, Rolandus en Wessels, absent
Chardon en Speuijbroek.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden, ingevolge de resolutie van den 22 e Augustus l.l.
aan den advocaat Schepman deese navogende missive.
De munucipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan mr: H. Schepman advocaat in den Haag.
Mede burgers!
Uit de hier neevens gaande stukken, zal Ul: blijken dat wij zijn gesommeerd, en gerenoveerd om te
namptiseeren de somma van f. 1688-0-0 waartoe wij bij provisioneele sentensie van ’t hoff in de zaak
van de wed: Kramers zijn gecondemneerd geworden, dan daar weijgert zodanige somma van
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penningen voor handen hebben en geen voor uijtzicht deselven op eenigerhandel wijze te bekoomen,
is tans dus ondoenlijk geweest aan het zelve te voldoen en zoude dierhalven indien zulks niet konden
werden voorgekoomen ons in gijseling moeten begeeven, het geene zeer nadeelig en schadelijk voor
deese plaats zoude uitloopen, en zal nu naar ons insien ten deesen niet anders overig zijn dan te
verzoeken surcheansen van betaalen dewijl het ons niet mogelijk is om depretensie van de wed:
Kramers nog ook eenige anderen die in de requisitie geschrapt zijn, en zekerlijk door alle de crediteurs
nu op het voor bato der gem: wed: Kramers van ons zal gevergd worden te kunnen voldoen als
bedraagenden te saamen een somma van elf duijzend guldens en dus nog minder in staat zodanige
extra ordinair groot uijtgaave als de posten der requisitie om te draagen. Wij verzoeken dier halven Ul:
om dadelijk in gereedheijd te brengen en in te leveren een adres om surcheanse van betaaling indien
mogelijk voor den tijd van twee jaaren, als nu welke tijd wij door vermeerdering der plaatselijke
inkomsten, welke inkomsten zedert een geruijmen tijd niet in staat zijn geweest ons daar van alle de
meenigvuldige extra ordinaire uijtgaave te voldoen, en het ophouden (zoo wij hoopen) van extra ordin:
uijtgaaven in staat zoude gebragt worden om de crediteuren te kunnen voldoen, wij zouden van die tijd
almeede gebruijk maaken, om met de credireuren op de eene of andere wijze te arrangeeren hoedanig
wij hunne pretensie zoude betaalen, ’t zij met afgeeven van obligatie te negotieeren van penningen
indien deselven te bekoomen waaren of op eenige houde anderen en voor de plaats en voor de
crediteuren voordeelige wijze daar nu tans door de kostheijd des tijds, de uijtgeputheijd der kas en
onmogelijkheijd om penningen te bekomen niet in staat zijn om eenige accoord meede gem:
credireuren te kunnen aangaan. Wij vertrouwen dat Ul: dit adres ten spoedigste zal in gereedheijd
maaken, en in werking brengen ten eijnde wij ’t effect daar van mogen hebben eer dat de dag van
gijseling daar zal zijn, en wij verzoeken Ul: ons te willen melden wanneer ’t adres Ul: ingelevert is en
in welke verwagting wij de eer hebben ons met agting te noemen.
Ul: meede burgers. De municipaliteijt voorn: (get:) J. Chardon loco presid:
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 22e Augustus 1800.
En aan de kerkmeesters der gerformeerde gemeente, ingevolge voorsz: resolutie, deese navolgende
missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan kerkmeesteren der gereformeerde gemeente binnen voorts: plaatzen.
Mede burgers!.
Ter beantwoording van Ul: missive in dato den 14 e deser is dienende dat de laaste reekening der kerke
moet werden gedaan door of te van weegens de wed: van P.A. Steenwijk Gallas als erfgenaam van
wijlenhaare man niet door ons maar uijt hoofde gem: P.A. Steenwijk Gallas alleenlijk kerkemeester is
geweest en dus de administratie de inkomsten en uijtgaaven van de kerk heeft gehad, dog dat wij egter
ter uitgave van de kerk heeft gehad, dog dat wij egter of de gequalificeerdens in haaren boedel tot het
ingereedheijd brengen en doen de bovengem: reekening wel willen exhorteeren.
Waar meede wij na Ul: in gods heijlige bescherminge te hebben aan bevoolen, ons met achting zijn
noemenden.
Ul: meede burgers. De municipaliteijt voorn: (get:) J. van Putten loco presid:
Ter ordonnantie van deselve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 12 Augustus 1800.
Als meede aan den ontfanger de gemeente middelen te Brielle ingevolge de resollutie van den 23 e
Augustus deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den ontfanger van de gemeene middelen over de stad Brielle en het ressort van dien.
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Meede burgers!.
In antwoord op Uw missive in dato den 22 e deser is dienende dat wij op den ontfangst derselver daar
van hebben kennis gegeeven, aan de wed: J.E. Gallas als borg van wijlen den secretaris P.A.S. Gallas,
welke den ontfangst van ’t collateeren de 40e penning over 1799 heeft gehad, en voorzs: borg den
inhoud Uwer missive meede gedeelt, waar bij deselve ons heeft geantwoord van alle middelen te
zullen aanwenden om penningen te bekoomen en ten eijnde aan Uw verzoek om den staat over 1799 te
namptiseeren te voldoen, dat wat betreft de opgaaff van den staat der cassa over 1800 en te besorgen
der opningen van dien daaraan sal door ons ten spoedigsten voldoen werden.
Wij moeten bij deese gelegenheijd UE: andermaal verklaaren dat wij blijven sustineeren van
onderhouden te zijn om de voorgem: staat van 1799 te voldoen, maar dat den borg daar voor alleen
aanspreekelijk en ook executabel is. Waar meede wij ons zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) H. Kooij.
Ter ordonnantie van deselve (get:) S.A. van Es secretaris adint:
Hellevoetsluijs den 22e Augustus 1800 Ao 6.
Alle welke missivens zijn geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
De burger van Putten communiceert dat hij de vergadering had doen beleggen bij absentie van den
burger president om aan dezelve te berigten, dat de secretaris op gepasseerden Dingsdag een missive
had afgezonden aan den advocaat Schepman, daar bij versogt hebbende berigt omtrent het adres om
surcheanse en of de leeden zig nog in gijzeling moeten begeeven als ook hoedanig of dezelve zig
daarin moeten gedraagen, dat die tot heden bij den secretaris geen antwoord daar op zijnde ontfangen,
en de dag van gijzeling zeer kort op houden zijnde, dierhalven coreponeerde om zoo wanneer dezen
middag met de post geen antwoord in kwam als dan een expresse naar den advocaat Schepman af te
zenden en denzelve het vooren verzogte berigt ander maal af te vragen waar op gedelibereert zijnde is
conform het geproponeerde van den burger van Putten geresolveert en wijders den thesaurier
gequalificeert om ’t benoodigde reijsgeld aan de expresse af te geeven.
Vervolgens zijn geleesen deese navolgende stukken als:
Ten 1ste: Een missive van de eersten commissaris voor de Fransche troupes in dato den---- 1800 daar in
verzoekende omme aan de daarin neevens gevoegde bestekken conditien van aanmaning der leverantie
van virres en touragies voor de voorn: troupes de noodige subliciteijt te geeven. En is geresolveert een
exenplaar derselve te leggen ter leezing bij den burger van Putten en een dito bij den geregtsboode.
Bij denselve was nog gevoegd een advertentie van den gem: commissaris van dat den 25 e Augustus l.l.
daar bij berigtende dat alle de geene welke zouden inclineeren om de generaale leverantie van brood,
vlees, zout, azijn, rijst, genever, haver, voor de Fransche troupes aan te neemen, de opgaaven daar
omtrent mogte inzenden voor den 25 e September aanstaande aan commissariaat voor gem: troupes in
den Haag. En is deese op Zondag den 31 e Augustus l.l. gepubliceert geworden.
Ten 2e: Een missive van ’t departementaal bestuur in dato 23 e Augustus 1800, daar bij zenende een
extract uit hunnen notulen in dato 8 e Augustus 1800, houdende explicatie van de laaste woorden der
publicatie van ’t provinciaal bestuur van Holland in dato 6e October 1797, relatief de afschafing en
vernietiging der octroijen geheeven ten behoeven van de voormalige prodonineerende kerk. En is
deese aangenoomen voor notificatie.
Ten 2e : Een dito van dato den 19e Augustus 1800, daar bij kennis geevende dat de troupes op marsch
gaande, niet meer dan voor een dag virres en frouragie ontfangen moeten. En is geresolveert een copie
deser resolutie bij missive te zenden aan den destribiteur derzelven ten eijnde zig daar na te gedragen.
Ten 3e: Een van dato den 19e Augustus 1800, daar bij zendende een exemplaar der tabellen over den
staat, der fabrieken, tafieken, scheepvaart en handel met last om een maand na den ontfangst de daar
ontrent gerequreerde opgave te doen. En is geresolveert gemelde opgaaven zoo spoedig mogelijk in
gereedheijd te brengen, en over te zenden.
Ten 4e : Een dito van dato den 23 e Augustus 1800, daar in gelastende om de noodige ordre te stellen

80

dat op eerste requisitie van den plaatselijke commandant de noodige paarden tot transport der artillerij
in gereedheijd zijn. Waar op gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen wesende eerstelijk dat er
artillerij paarden van s’lands weegen alhier voor handen zijn, en ten 2 e dat de paarden welke alhier
gevonden worden altoos bij de hand zijn, is geresolveert deese resolutie aan te neemen voor
notificatie.
Vergadering gehouden op den 6e September 1800, present alle de leeden exept Chardon.
Den secretaris communiceert aan den advocaat Schepman in gevolge de resolutie van gisteren per
expresse te hebben afgezonden deeze navolgende missive:
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan mr: H. Schepman practiseerend advocaat in den Haag.
Meede burgers!
Daar wij tot heeden van Ul: berigt hebben bekoomen op de door onzen secretaris gevraagde
imformatie, zoo zendende wij deesen per expresse aan Ul: en verzoeken Ul: ons met deselve expresse
per missive berigt toe te zenden off wij ons op aanstaande Zondag in gijzeling moeten begeeven, en
hoedanig wij ons daar inne moeten gedraagen. Wij verzoeken voorn: expresse met het verzoek berigt
ten spoedigste te willen te rug zendende en noemen ons met achting.
Ul: meede burgers!
De municipaliteijt voorn:
Ter ordonnantie van deselve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 5e September 1800.
Welke missive geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Denselve communiceert wijders eene op heeden middag bij hem ontfangene missive van gem:
advocaat Schepman, waarbij denzelven kennis geeft, dat bij de eerste kamer aan deese vergadering op
hem gepresenteert request is geaccordeert provisioneel surcheanse, dog dat zulks bij de 2e kamer was
in advis gehouden tot heden en dat ’ndien’t zelve wierd gesanctioneerd de overkomst der leden
gijseling onnodig was, dog indien dit ter contrarie mogt uit vallen ende sanetie wierd geweijgerd dat
als dan den tegenwoordigheijd van deese commissie zoude noodig zijn. Waar op gedelibereert zijnde
is geresolveert omme de aankomst der afgezonden expresse af te wagten welke een dicisief berigt zal
getreede brengen, en indien onverhoopt mogte gebeuren dat de hier voor gem: sanetie door de tweede
kamer geweigerd was, dat als dan alle leeden deser vergadering exept den burger Chardon welk ziek
is, zig op morgen ogtend naar den Haag in gijseling zullen begeeven uijt hoofde dat dezelve
nominatum gijzeling zijn beteekend. En ten eijnde zig aan geene verdere onaangenaam heeden te
expondeeren dat ook als dan van ’t vertrek der vergadering bevoorens aan den commandant deeser
plaatse zal worden kennis gegeeven.
Den secretaris comuniceert al verder door den commandant deser plaatse versogt te zijn om een
contract van aanneeming der virres en fouragie voor de Fransche troupes, en dat hij secretaris uijt
hoofde er geene alhier voor handen waaren bij missive aan de municipaliteijt der stad Brielle had
verzogt om twee exemplaaren van voorsz: contract te moogen bekoomen.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteijt der stad Brielle.
Mede burgers!.
Wij verzoeken Ul: ons op morgen te willen toezenden twee exemplaaren van de na Maart l.l.
vernieuwde contracten van de destributies der virres en fouragie voor de Bataafsche troupes.
Heijl en achting.
De municipaliteijt voorn:
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 7e September 1800.
En welk verrigte is geapprobeerd en aan genoomen voor notificatien.
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Is geleesen een request van Cornelis Buurman, Dirk van der Maaden en Jan van den Broek,
gepresenteert aan ’t uijtvoerend bewind dezer republiek, en door ’t zelve bewind bij marginale apostil
in dato 23e Augustus 1800 gesteld in handen van den agent van politie om consideratie en advies.
Wijders door gem: agent gesteld in handen deser vergadering om berigt. En tendeerende het gemelde
request versoek dat deese vergadering magt werden gequalificeert en des noods gelast omme hun
supplianten te accordeeren in de Rotterdamsche beurt. Waar op gedelibereert zijnde en in aanmerking
genoomen wesende dat er verscheijde onwaarheeden in voorsz: request zijn gepasseerd is geresolveerd
den secretaris te qualificeeren ten gerequireerden berigt (ep?) maaken daar inne den agent van den
waarheid tot den zaaken in voorsz: request gesteld te eculcieeren, voorts de onwaarheeden daar in
voorkoomende zoo veel nodig te contradiceeren, wijders omme zelve in gereedheijd zijnde aan de
leeden der lecture en approbatie rond te zenden en eijndelijk na approbatie het zelve aan den voorsz:
agent over te zenden.
Den armmeester communiceert ter vergadering dat Johannes Schalk welke aan den grooten armen is
over gegeeven alhier gearriveert dat denzelven zeer onreijn was, en hij armen dierhalven best gedagt
had omme aan gemelde Joh: Schalk bij mr: Drop te logeeren. Dat hij wijders denzelven van eenige
andere kleederen had voorzien en verzoekende de gedagten deser vergadering te mogen weeten
hoedanig met denzelven werde te moeten handelen. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert
eerstelijk den armen voor de gegeevenen communicatie te bedanken het ten desen door hem verrigte te
approbeeren, en denzelven voorts te qualificeeren om met gem: Drop over het kostgeld van Joh:
Schalk re accordeeren, en eijndelijk omme naar een geschikte plaats uijt te zien, alwaar gemelde
Schalk zoude kunnen werden besteed, ten meesten voordelen deser arme kasse.
Vergadering gehouden op den 10e September 1800, present alle den leeden exept Chardon.
De burger Rolandus en Speuijbroek als welke zoolange in den Haag hebben vertoeft tot dat er bij de 2 e
kamer van ’t vertegenwoordigend lighaam besluijt zoude zijn gevallen, op ’t besluijt der 1ste kamer
waarbij aan deese vergadering provisioneel en hangende de deliberatie over ’t adres deser vergadering
Meij l.l. gepresenteert surcheanse van procedures van executie is verleend rapporteeren dat bij gem:
tweede kamer ’t voorsz: besluijt der 1ste kamer is gesengtioneerd, en de boven gem: surcheanse aan
deese vergadering verleend. Waar op gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen wezende, dat
deeze vergadering als nu wel uit hunne gijzeling wederom is ontslagen en provisioneel hangende
boven genoemde deliberatien daar aan niet zal zijn blootgesteld, egter gem: deliberatie spoedig zouden
kunnen ten eijnde loopen, en bij eene onverhoopte desavorabele reetslag derselver de leeden wederom
de onaangenaamen gevolgen van gijzeling zoude moeten ondergaan, welke almeer onaangenaam en
nadeeliger zoude worden, dat het dierhalven best was, omme intusschen werkzaam te zijn ten eijnde
bij een onverhoopte nadeelige uitslag der voorsz: deliberatie van ’t uijtvoerend lighaam over ’t adres in
Meij l.l. gepresenteert, zoodanige middelen bij de hand te hebben, als welke alle verdere
onaangenaamheeden en nadeelige gevolgen kunnen vootkomen: is geresolveert dat, indien binnen
eenige dagen geen berigt van den advocaat Schepman dieswegens inkomt als dan aan gem: advocaat
Schepman een missive zal werden afgezonden op den dezelven daar inne werden gevraagt informatie
wat intusschen door deese vergadering zoude kunnen werden gedaan en of door dezelve door zoo
wanneer het proces ter principaale moest werden door gezet, aan commissarissen uit de
grondvergadering daar toe gequalificeert moet werden gevraagt. Eijndelijk denzelve verzoeken om
copien der reekeningen van de wed: Kramers waar uijt haare pretensien voortkomt ten eijnde dezelve
eens naauwkeurig te kunnen examineeren.
Vervolgens zijn geleezen deeze navolgende stukken als:
1e.Een missive van ’t departementaal bestuur in dato 26e en 29e Augustus 1800, ten geleijde van:
Een extract uit hunne notulen in dato 26 Augustus 1800 daar inne gelastende om wanneer de collonel
der gewapende burgermacht eenige elucidatie versogt, deselve te suppediteeren.
En is deese aangenoomen tot informatie.
Nog van een extract uit hunne notulen in dato 29 e Augustus 1800, daar bij gelastende indien de
plaatselijke kas niet in staat mogt zijn tot het dragen van eenige kosten welke geimpordeerd zijn
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geworden en het nadrukken en opschrijven van het extract der tabellen bij curcullairen aanschrijving
van den 19e deser maand no: 8 en 9 ten eijnde daar bij vermeld toegezonden als dan de declaratien
wegens de voorsz: kosten met de ingevulden tabellen binnen den vast gestelden tijd op te zenden.
Welk extract is aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk van een extract uit hunne notulen in dato 26 e Augustus 1800, daar bij kennis geevende dat
voor den tijd van een jaar ingaande 1 ste September aanstaande en eijndigende 31 e Augustus 1801, de
leverantie van distributie van de benoodigde brand en licht voor de militairen wachten in ’t voorn:
gewest Holland is aangenoomen door den burger Lauggulh te Rotterdam en daar nevens zendende een
contract van voorsz: aanmaning als ook eenige daartoe behoorende lijsten gelastende eijndelijk omme
aan de exacte nakooming van gem: contract de hand te houden. En is dit extract aangenoomen tot
informatien.
Vergadering gehouden op den 15e September 1800, present alle de leeden.
In deliberatie gebragt zijnde, dat er tot heeden geen berigt van den advocaat Schepman is ingekoomen,
is geresolveert overeenkomstig de resolutie van den 10 e deser eene missive aan gem: advocaat af te
zenden, en aan dezelve zodanige elucidatie en informatie vragen als bij gem: resolutie is ter
nedergesteld tot het coucheeren en depecheeren van welke de secretaris is gelast en gequalificeert.
Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde dat deeze vergadering telken reijse word lastig gevallen, en
aangemaant door den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle tot namptisenment van den
staat der 40e en 80e penning over den jaaren 1799, niet tegenstaande de zoo dikwerff aan gem:
ontfanger verklaarde sustinue deser vergadering van ongehouden te zijn tot het doen derselve dewijl
deese vergadering ingevolge de publicatie van den 13 e Julij 1795 heeft gesorgt dat er een borg door
wijlen den secretaris als ontfanger van gemiste penningen is gesteld, en dierhalven heeft gedefung: is
geresolveert een missive dien aangaande de te schrijven aan de finantieele commissarissen over ’t
voormalig gewest Holland en aan deselve daar omtrent elucidatie te vragen.
Al verder in deliberatie gebragt zijnde dat deeze vergadering van tijd tot tijd met zoo meenigvuldigen
lasten van bestuur beswaard dat het niet mogelijk en dat zlks alles behoorlijk door de leeden welke
dikwerff hunne particulieren affairen daar door moeten verzuineer, kan worden waar genomen en waar
onder er ook zomige zijn welke aan andere persoonen zoude kunnen werden gedemandeert, en in
aanmerking genoomen zijnde dat daar onder ook speciaal behoord den last bij resolutie van ’t
departementaale bestuur in dato 26 e Augustus 1800 opregtelijk het doen op serveeren der (?) van
aanneeming de leverantie en (?) van vuur en ligt voor de militairen wagten deese vergadering op
gelegt den 10 Septenber laastleeden ter deeser vergadering eleesen, dog als toen aangenoomen tot
informatie als welke last behalve dat ’t bepaalen bij art: 3 in cas van noodvoorziening door den
aanneemer niet kan werden volbragt, overigens zeer gevoeglijk door den plaatselijke (?) is
geresolveert een missive te schrijven aan ’t gem: depatementaal bestuur en bij ’t zelve met allegatien
Eijndelijk is geresolveert heden over agt dagen te doen den besteedinge der lantaarns binnen deese
plaatse, en is den president gequalificeert om ’t benoodigde halff aan olij te ontbieden, en den
secretaris gelast om de gewoone conditie daar toe in gereedheijd te brengen.
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de resolutie deser vergadering van den 22e Augustus
jongstleeden aan de commissarissen der nationaale reekening te hebben verzonden deese navolgend
missive:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan commissarissen te natioaale reekening in den Hage.
Burgers!
Wij hebben ontfangen een missive van de finantieele commissie over het voormalig gewest Holland
ten geleijde van eene ordonnantie ter somma van f. 8-8-0 geslagen op onze declaratie wegens de
percents heffing groot f. 41-6-0 en ’t is over zodanige liquidatie dat wij aan Ul: onse verwondering
moeten te kennen geven, daar onze voorsz: declaratie is gesteld, over eenkomstig deswegens ons
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ontfangene aanschrijving van voorsz: finantieele commissie in dato 5e December 1799, en welke
aanschrijving wij hier neevens aan Ul: in orginale doen toekoomen ten eijnde Ul: daar uit zoude
kunnen zien dat er door ons niets meer of anders is gedeclareert, dan het geene bij voorsz:
aanschrijving is bepaalt. Het verwondert ons al meede ten sterkste dat al ’t geene dat door Ul: word
gevalideert alleenlijk voor den boode is, ende posten voor ons en den schout en secretaris alle zijn
gerojeert, Ul: gelieve te begrijpen burgers dat wij niets hoe genaamd voor de waarneeming, de posten
ses leden van de municipaliteijt genieten maar een ieder onser een andere affaire aan de hand heeft om
ons bestaan te vinden, welk wij dierhalven genootzaakt zijn te verzuijmen, indien wij zodanige
bezigheeden als op onse voorsz: declaratie den gelden heffing staan gemeld, moeten wij declaratien
weshalven het allesints billijk is dat wij voor zoodanig verzuijminge wierden gededommageert.
Wij twijffelen niet of Ul: zult hier uijt meede dien aangaande geclucideert zijn en zenden dier neevens
de gemelde ordonnantie en declaratie te rug met verzoek deese meergem: declaratie als
overeenkomstig onse ontfangen alzoo gesteld zijnde alzoo te valideeren. En waarmeede wij ons met
achting zijn noemende.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij voorn:
Ter ordonnantie van deselven (get:) J. a. van Es secret: adint:
Hellevoetsluijs den 6e September 1800 het zesde jaar der Bataafsche vrijheijd.
En is den selve geapprobeert en verklaart dat daar meede voldaan is aan voorsz: resolutie.
Denzelven communiceert nog dat hij ter valideering aan de resolutie deser vergadering van den 6e
September laastl: een berigt aan den agent van inwendige politie had geconsipieerd, en deselven alle
de leeden deser vergadering rondgezonden, dat hij dezelve had te rug ontfangen zonder dat er eenige
aanmerkingen op dezelve ware gemaakt en dezelve ingevolge gem: resolutie alzoo had verzonden,
luijdende ’t berigt als volgt:
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellvoetsluijs.
Aan de agent van politie en toezigt op den staat van dijken, wegen, wateren der Bataafsche Republicq.
Burgers!
Wij hebben de eer U met te rug zending van dit nevens gaande request te berigten dat den eersten
suppliant Cornelis Buurman op den 6e Meij des gepasseerden jaare 1799 zig aan ons mondeling heeft
geaddresseert omme met desselfs schuijt in de Rotterdamsche beurt te moogen werden geaccordeert,
dat op den 20e daar aan volgende ter onse vergadering door de gezamentlijke schippers van opgemelde
beurt is gepresenteert request antidotaal tegens het voorsz: gedaane verzoek van Cornelis Buurman, en
welk verzoek en antidotaal request beneevens een declaratior van bekwaamheijd der schuijt van den
gem: suppliant als toen door ons gesteld zijn in handen eener personeele commissie omme te dienen
van consideratie advis, dat op den 8 e Augustus daaraan volgende gemelde commissie raport hebbende
uijt gebragt, wij, op de door onse commissie aangevoerde consideratien voornamentlijk hier in
bestaande dat daar de stremming der commissie de beurtlieden in hun middelen van bestaan zeer zijn
benadeelt dat indien nog meerder schuijten in het voosz: veer wierde geaccordeert ’t zelve niet wel zoo
extact zouden kunnen waargenoomen worden, hebben beslooten het versoek van voorsz: Cornelis
Buurman provisioneel voor als nog te wijzen van de hand, welk besluijt den meer voorsz: Cornelis
Buurman bekend gemaakt zijnde, heeft denzelven daarin berust en geenen verdere verzoeken des
weegens aan onse vergadering gedaan.
Dat op den 22e Februarij deses jaars, de tweede en derde supplianten Dirk van der Maden en Jan van
den Broek zig mondeling en op den 31 e Meij daaraan volgende schriftelijk aan ons hebben
geaddresseert, en versogt omme in de meer voorsz: beurt te werden gepermitteert, de welke beijde
verzoeken tot heeden door ons zijn, zijn in advis gehouden, zoo uijt hoofde dat er op den 13 e Meij
deses jaars over de beurt schippers op Rotterdam wederom gepresenteert autidotaal request tegens de
twee laast gemelde verzoeken als om redenen wij begreepen dat er een genoegzaam aantal schuijten in
de voorsz: beurt waaren, en indien er meerder wierden gepermitteert zij elkander zouden ruineeren, dat
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de twee laast gemelde suppliaten wel steeds hebben aangehouden tot het bekoomen van een favorabele
dispositie op hunne hier voorgemelde verzoeken, den dat wij uijt hoofde der hier voorgem: redenen
daartoe niet hebben kunnen resolveeren maar het zelve steeds in advis hadde gehouden, dog egter
omme de supplianten zoo veel mogelijk te gemoed te koomen en desselfs geleegenheijd te geeven en
omme vermeerdering van bestaan te erlangen, hebben wij deselve op den 12 e Augustus l.l. beijde
aangesteld als beurt schippers op de stad Dordrecht, en vertrouwen dat zij daar meede genoegen
zouden neemen en van hunne hier meer voorsz: verzoeken afzien.
Eijndelijk moeten wij bij deese uijt dit bovenstaande berigt te doen remarqueeren, dat wij nimmer zoo
als de supplianten nooit tegenstaande request poseeren hun ongunstig toezegging hebben gedaan, daar
’t verzoek van den eersten suppliant provisioneel finaal is van de hand geweesen en dat der twee
laastgemelde supplianten steeds in advies gehouden, als ook dat de twee laast gem: supplianten
nimmer door ons aangezegt zijn dat wij niet overweegen maar onbevoegt zoude weezen om zonder
hooger order hun verzoeken te accordeeren en wij hier aan ’t uijtvoerend bewind zoude hebben
gerenvoijeerd, daar wij integendeelen sustineeren het zij onder reverantie gezegd wel degelijk bevoegt
te zijn om zodanige verzoeken te kunnen en moogen accordeeren daar het zelve altoos en ook tans nog
aan ons is gedemandeert. Hier meede vertrouwen wij ten deese te hebben vokldaan en noemen ons met
de meest achting.
Uw d.v. meedeburgers.
De municipaliteijt voorn: R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 6e September 1800 ’t 6e J:D:B:V.
En is deeze al meede geapprobeerd en verklaard dat daar meede aan gem: resolutien is voldaan.
Vergadering gehouden op den 17e September 1800, present alle de leeden.
Den president communiceert dat den burger van Sina gequalificeertde in de boedel van wijlen de wed:
Steenwijk Gallas sig bij hem had vervoegd en kennis gegeeven dat hij op aanstaande vergadering des
morgers ten tien uuren zig op ’t regthuijs zoude bevinden omme met deeze vergadering na te gaan de
reekeningen der plaatsen, welke van weegens voorsz: weer moest werden gedaan, proponeerende hij
presidend omme den burger Klompenhouwer welke hij daar overal praalabel had gesprooken te
verzoeken van opgemelde tijd naar alhier te koomen om de vergadering daar in te adsisteeren en
adviseeren, waar over gedelibereert zijnde heeft de vergadering zig met dat voorstel van de president
conformeerenden geresolveert den burger C. Klompenhouwer bij missive, te verzoeken omme op
aanstaande Vrijdag des morgens ten tien uuren zig alhier te bevinden ten eijnde met dese vergadering
de te doene reekening van wijlen den schout Steenwijk Gallas te extrameneeren, en des noodig deselve
daar omtent te adresseeren.
Vervolgens is ter vergadering binnen gestaan Martinus Mos, woonende in ’t armhuijs deser plaatse
klagende over verregaande slegt gedrag van verschijdenden inwooners van voorsz: armhuijs, als
Jaapje Brand, desselfs dogter de wed: Ph: Nieuwdorp, ende de vrouw van een quartiermeester bij
laastgemelde inwoonende als ook over dersuhurien door gemelde vrouwspersoonen en zijnen
huijsvrouw aangedaan, vervolgens de gein: vrouwspersoonen, almeede cussessivelijk vergadering
binnen gestaan, en deswegens gestoort zijnde is aan den drie eerstgemelde gerecominandeert en
aangesegt van zig te onderhouden om zodanige slegttigheeden meerder te pleegen, of bij verdere
voortgang daarvan dat zij als dan dadelijk ’t armhuijs zullen moeten ruijmen, dat wijders aan M: Mos
is gegeven de directie over ’t zelfde huijs, en is eijndelijk de laast gemelde gelast dadelijk het zelve te
moeten verlaaten.
Nog zijn binnen gestaan de gezamentlijke zakkedragers dezer plaatzen te kennen geevende dat bij de
aanstaande legging der daar in de haven deser plaatze stukwerk dat zij doen als dan veel zwaarder zal
vallen, verzoekende dierhalven dat deese vergadering hun loon naar gelang daar van geliede te
vermeerderen. En is geresolveert dit verzoek te houden in advies.
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Eijndelijk is geleesen een missive van den eersten commissasaris over de Fransche troupes in deser
republicq in dat 14 September 1800 inhoudende dat den zelven met den inspecteur Aux Revuis der
Fransche troupes, is over eengekomen om voortaan aan de alleen reisende Fransche militaire geene
destributie van levens middelen te doen en daar tegen dezelve een verhoogde soldij toe te staan.
Terwijl de gemeente bestuuren van deselven niets anders dan huijsvesting, vuur en licht zullen
behooren te verzorgen en verzoekende van dezelve overeenkomstig doen observeeren ende Fransche
militairen het bekoomen der eerste noodwendigheeden te feciliteeren, alles breeder bij gem: missive
omschreeven, waar over gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen wezende dat voor eerst het
niet mogelijk is om troupes te logeeren bij de burgers binnen deese plaatse, dewijl dezelve zoo naauw
gehuijstvest zijn, dat veele zig naar buijten en in vaartuijgen met er woon moeten begeeven, ten
tweede dat ’t al meede niet mogelijk is om dezelve ten kosten deser plaatselijke kas te logeeren dewijl
de zelve tot ’t daar den benoodigde dagelijksche uijtgaaven (--=========?) sustisent is en dus nog
minder omme daar uit extra uijtgaaven te kunnen doen en eijndelijk dat den last bij gem: missive van
deese vergadering alweder om opgelegt niet door deselven, kan worden verrigt, is geresolveert dat aan
voorsz: commissaris te reschribeeren en dezelve te proponeeren om de alleen reijsende Fransche
militairen, in de passante kamers alhier ende baracquen te doen logeeren, en de directie daar van en
van ’t geene verder is voorsz: missive van deese vergadering werd gevordert aan den plaats major,
welke daar toe de beste gelegenheijd heeft op te dragen.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan mr: H. Schepman pratiseerende advocaat in den Hage.
Geachte meedeburger!.
Daar de door ons verleende surcheanse mogelijk spoedig zal koomen te vervallen, en wij daar door
wederom indien wij zulks niet konde voorkoomen aan gijzeling werden bloot gesteld, zoo zijn wij Ul:
bij deeze verzoekende ons te willen informeeren wat door ons tendeeze zoude moeten werden verrigt,
ten eijnde wij daar van intusschen nog gebruijk zoude kunnen maken, als ook of wij het proces ten
principaale zoude behooren voort te zetten. En of wij daar van een gegoede reusitie kunnen verwagten,
en wijders of Ul: van gedagten zoude zijn, wanneer wij het proces ten pricipale wilde doorzetten, dat
wij de grondvergaderingen te moeten oproepen en dat denzelve off aan commissarissen uijt hun midde
opening geeven van geen procedures en hunne qualificatie vraage tot het verder voort zetten van
deselven, eijndelijk wij Ul: de goedheijd te hebben van ons te doen toekoomen van copie en
reekeningen van de wed: Kramers, waar uijt dat haaren pretensie voort komt, als willende wij deselven
nog eens naauwkeurig examineeren, hier op Uwe spoedig antwoord te gemoet ziende hebben wij de
eer ons met agting te noemen.
Ul: meedeburgers.
De municipaliteijt voorn(get:) D. Rolandus. Loco. President.
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secert: adint.
Hellevoetsluijs den 15e September 1800.
En is deeze missive geapprobeert en verklaard dat daar meede aan gem: resolutie is voldaan
Vergadering gehouden op den 22e September 1800, present alle de leeden.
Is ten deese dage gedaan de besteeding van ’t doen branden de lantaarns deeser plaatse en is
aangenoomen bij Martinus Koper voor een somma van f. 140-0-0.
Den president brengt in deliberatie de gedaane verzoeken van de wed. J.E. Gallas, omme aflossing van
zoodanig capitaal als deselve ten lasten deser plaatse is hebbende, en om daar van en acceptatie van
deese vergadering schriftelijk te mogen ontfangen, en is geresolveert aan de gem. wed. voor te slaan
omme op primo Meij aan haar de helft van voorn: capitaal op te leggen en drie maanden daar na de
resteerende helft en is den secretaris gequalificeert omme voor dien de voorsz. wed: daar meede
genoegen neemd als de de versogte acceptatie op te maaken en af te geeven.
Vervolgens zijn geaccordeert deese navolgende acte.
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Als aan Fokke Groen een acte als herbergier en aan Barend Klop een acte als kleijn kramer in zout en
zeep.
En is den secretaris gequalificeert om aan gem: persoonen de de noodige actens te geeven.
De burger Rolandus in qualiteijt commissaris over ’t geweesen voermans gilde, zoo voor zig zelve als
voor zijne meede commissaris, dat ze heeden geresolveert ende voerlieden binnen deese plaatze doen
aanzeggen om zig gereed te maaken tot het houden der schouw over alle de wagens en tuijgen der
voorsz: voerlieden. Waar over gedelibereert zijnde is geresolveert.
1ste. Den burger Rolandus voor de gegeeven communicatie te bedanken, ten 2 e door commissarissen
versogte te approbeeren en ten 3 e. de schouw over de wagens en tuijgen aan voorsz: commissarissen
geheel over te laaten zonder ter eenige leeden deezer vergadering daar bij zullen adresseeren.
Den burger Chardon commissaris over ’t geweesen lootsmans gilde verzoekt zoo voor hem zelven in
naam van zijn meede commissaris, dat deeze vergadering zig finaal geliefde te verklaaren tot hoe verre
zig de directie van de commissarissen over ’t gem: lootsmans gilde zoude uitstrekken, en is dit
verzoek voorals nog gehouden in advies.
Voorts geleezen deese navolgende stukken als een missive van ’t departementaal bestuur in dat 12 e
September 1800, daar bij zendende:
Ten 1ste Een extract uit hunnen notulen in dato 9 e September te vooren, daar bij gelastende om zorge te
dragen tegen de bedelarij.
En is geresolveert dit extract aan te geeven tot informatie en den dienaar der justitie te gelasten tegen
de gem: bedelarij ten sterkste te waaken.
Ten 2e Al meede een extract uit de notulen van ’t zelve bestuur in dato den 9e September 1800 daar bij
gelastende omme de nodige orders te stellen dat ten relatie van de ingezeetenen deser republicq geen
andere paspoorten worden gerespecteert dan die door ’t Bataafsche gouvernement zijn afgezonden. En
is deese aangenoome voot notificatie.
Ten 3e Een certificatie van ’t gem: bestuur in dato 9e September 1800, daar in herinnerende dat voor of
op de 10e October eerst komende een percent moet werden opgebragt van een tegelijks bezittinge.
En eijndelijk ten 4e. Schelde Een dito van dezelve daar in kennis geevende dat tot inspecteur van de
waterwerken en waterstaat in ’t departement van de Delft en Dommel als ook dat gedeelte van Schelde
en Maas welke niet tot het voormalig Zeeland behoorende geweest is aangesteld M: Monsieur.
En zijn deese beijde op gisteren gepubliceerd en geaffigeerd.
Den secretaris communiceert te hebben afgezonden in gevolge de vorige resolutien deeze navolgende
missive.
Gelijkheid, Vrijheidç Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Mede burgers!.
Wij hebben op den 9e deeser loopende maand onder anderen ontfangen een extract uit Ul: notulen van
den 26e Augustus te vooren no. 5. 6. en 7 daar in ons kennis geevende door wie de leverantie en
distributie van vuur en licht voor de militairen wachten respective in de voormalige gewesten Holland
en Bataafsch Braband zijn aangenoomen geworden te gelijk daar bij zendende ’t van aanneeming en
verdere stukken daartoe betrekkelijk, en eijndelijk ons daarbij gelastende om aan de extracte
naarkooming van dezelve contracten de hand te houden, en het is na eerstelijk examinatie van alle
voorsz: stukken dat wij Uw moeten kennis geeven dat ’t bepaalde bij articul 3 van ’t contract in cas
van non voorziening door den aanneemer wij niet in staat zijn daar in als dan te kunnen voorzien
dewijl ’t gebrek niet anders dan in de winter zou ontstaan, wanneer door toewater geene de minste
gelegenheijd is om van elders turff te bekoomen, en ook nimmer geene op deese plaats voorhanden is,
dat ten tweeden om ’t verdere bij ’t contract bepaalde te verrigten, en doen obseveeren wij daartoe
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geene gelegenheijd hebben daar de lasten van bestuur welke ons werden omgelegt zoo meenigvuldig
zijn dat wij indien nog meerder zoodaanige bij kwaamen onze particuliere affaires waar uit wij ons
bestaan moeten vinden zoude genootzaakt zijn te verzuijmen en ’t geen onse ruine zoude kosten iets
burgers het welke niet wel kan gevergt worden, wij verzoeken dierhalven een ernstigste dat wij van
gem: last mogen werden ontslagen en een ander daar meede werden gechargeert waar toe (onder
verbetering) den plaats major ons het geschikste voorkomt.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 15e September 1800 ’t 6e J:D:B:V.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de finantieele commissen van ’t voormalig gewest Holland.
Burgers!.
Den 18e December 1799 overleed alhier den secretaris Gallas, welke den ontfangst van ’t collateraal
40e penning over voorn: plaats had, van welk overlijden de municipaliteijt aan den ontfanger te Brielle
kennis geven met opgaav van de borg van wijlen voorn: secretaris daar bij herhaaling wierd de
municipaliteijt tot ’t betaalen van ’t collateraal 40e penning, over den jaaren 1799 door den ontfanger
voorn: aangemaant, dan de municipaliteijt was en blijft nog van begrip dat uijt hoofde van de
publicatie in dato 13e Julij 1795 van deese provisioneele representante van ’t volk van Holland te
hebbende fungeert als hebbende gezorgt dat door wijlen den secretaris welke ontfangt van ’t
collateraal had behoorlijke cautie was gesteld. En dus in cas van non voldoening de respective
ontfanger hun aanspraak moeten wenden tot de borg niet tot de municipaliteijt wenste hier omtrent van
Ul: eenige elucidatie te hebben zoo onverhoopt de onfangers de municipaliteijten, en met de borg
behoeft aan te spreeken, zoo ontoegunst de municipaliteijt niet, dat het hun voorkomt onder eerbied
gezegt weijnig uijt te doen ’t daar stellen van cautie voorts lands penningen, en in dat geval veertrouwt
de municipaliteijt ’t regt te hebben van parate executie ter verkrijging van debet van de borg, wijl de
pretentie lands penningen zijn verzoekende hiet ontrent meede Ul: elucidatie. En waar meede wij ons
mette alle achting zijne noemende.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) D. Rolandus loco secret:
Hellevoetsluijs den 16e September 1800. ’t 6e J:V:B:V.
Gelijkheid, gelijkheid, broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aanden eersten commissaris voor de Fransche troupes in soldij der Bataafsche republicq.
Burgers.
Wij hebben op gisteren ontfangen Uwe missive in dato den 14 e deese, en daar uit gezien dat voortaan
aan de alleen reijsende Fransche militairen geen distributie van levens middelen zal werden gedaan,
maar dezelve een verhoogde soldij is toe gestaan, om zijn die noodwendigheeden aan te schaffen, en
dat de gemeente bestuuren aan zodanige militairen wagten nog vuur en licht moeten versorgen terwijl
wij te gelijk versogt werden om de over eenkomst daarvan gemaakt te doen observeeren en de
Fransche militairen het bekoomen der eerst noodwendigheeden te faciliteere, en het is in antwoord op
voorsz: missive dat wij Uw moeten kennis geeven dat deese plaats kleijn is in desselfs omtrek en zig
maar een gering aantal huijsen bevat welke tegenswoordig uit hoofde van het groot getal s’lands
arbeijders die alhier werken zodanig met inwoonders zijn vervult dat er zelfs bij meenigte zig buijten
deeze plaats in de omleggende dorpen moeten ophouden, of in vaartuijgen, welke in de haven
leggende hun verblijf zoeken, weshalve het onsgelijks is om aan de doorreijzende Fransche militairen
welke alhier indien er in dit district zodanige troupes leggen in meenigte al oogenblikken passeeren
huijsvesting te verschaffen dat om zodanige militairen kosten van de plaatselijke kas te logeeren ons
ook geheel ondoenlijk is, daar deselve kas maar een kleijne inkomsten heeft, welke zelve niet
genoegzaam zijn om onze dagelijkse uijtgaaven te voldoen en dus nog minder instaat, om voorsz:
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extra ordinaire kosten van logeering te kunnen dragen, en eijndelijk dat wij behalve ons particuliere
affairens waaruijt wij ons bestaan moeten vinden met zoo veel andere lasten van bestuur, waar voor
wij niets genieten zijn bezwaart, dat het ons niet mogelijk om het bij Uwe voorsz: missive van ons te
kunnen verrigten, maar ons daarvan bij deese moeten absolveeren, dan ten eijnde daarin werden
voorzien zoo zoude wij Uw proponeeren om de alleen reijsende Fransche militairen alhier te doen
logeeren in de passante kamers welke alhier in de baracquen daartoe reeds lange gebruijkt zijn, en
waar in ’t nodige tot logeering gevonden werd, en dat de directie daarvan en van ’t geen bij Uwe
missive van ons versogt is wierd op gedragen aan den plaats major welke daartoe het best geschikt is,
als hebbende zulks zeder lange verrigt en welke ook den meeste gelegentheijd daar toe heeft wijl de
boven gem: passante kamers kort bij desselfs logement gelegen zijn. Waar meede wij de eer hebben
ons met achting te noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 18e September 1800 ’t 6e J:D:B:V.
Welke missivens zijn geaprobeerd en verklaard dat daar meede aan de voorsz: resolutien is voldaan.
Vergadering gehouden op den eersten October 1800, present alle de leeden.
Is geleesen een missive van den eersten commissaris voor de Fransche troupes in dato den 22e
September 1800, in beantwoording van de missive deser vergadering in dato den 17 e te vooren daar bij
berigtende dat de alleen reijsende Fransche militairen provisioneel het logies op dezelve wijzen in het
passante quartier kan verzogd worden en is deezen missive aangenoomen voor notificatie.
Door de president in deliberatie gebragt zijnde een verzoek door B. van Hennik en Jacob Spruijt aan
hen gedaan omme bij de aanstaande digtmaking der haven met den dam als sleepers te mogen werden
aangesteld, is geresolveert dien verzoeke als nog te houden in advies.
Voorts is geleesen een missive van den kerkenraad der gereformeerde gemeente alhier in dato den 26 e
Februarij 1800, daar bij zendende eenige actens van indemniteijt door hun bij een gedaane
huijsbezoeking overgenoomen, wijders op geevende eenige persoonen van welke zij geene actens
hebben kunnen bekoomen. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert de voorsz: missive aan te
neeme voor notificatie.
Die geene welke nog geen actens van indemniteijt hebben besorgt en bij voorsz: missive zijn
opgegeven daar toe door den boode te doen aanmaanen. En eijndelijk de kerkenraad voor hunne
gedaanen moeijte te bedanken.
Nog is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur in dato den 10 e September 1800 ten
geleijde van.
1ste. Een extract uit hunne notulen in dato den 19 e September 1800, daar bij gelastenden omme op te
geeven den staat van het armweesen in deese gemeente voor zoo verre het zelve deese gemeente
bestuur, en met kerkelijk werd geadministeerd. En om van alle kerkgenootschappen op een legaale
wijze af te vragen of dezelve zig in staat en bereijdwillig bevonden om hunne behoeftige leeden zelve
te onderhouden dan wel of dezelve zig verpligt zien om dezelve armen als kinderen van den staat over
te geeven, alles breeder bij gem: resolutie omschreeven. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert
ten eerste een missive te schrijven aan de kerkenraad der gereformeerde gemeente alhier als
administreerenden de diaconie armen hunne gemeente, het eenige kerkgenootschap zijnde het welke
hier is en een armen kas bezit, en aan dezelven de van hun gerequireerd wordende berigten af vraagen
wel toe zending van een extract uit de voor resolutie voor zoo veel hun aan gaat, ten tweede een gelijk
extract te formeeren voor zoo veel betreft den grooten armen, en deselve aan den armmeester der gem:
armen over te geeven, al meede ten einde de van hem gerequireerden opgaave te suppediteeren. En tot
het formeeren van voorsz: missive en extracten den secretaris gelast en gequalificeert.
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2e. Een extract uit de notulen van het zelve bestuur in dato den 10 e September 1800, daar bij kennis
geevende dat de destributien van vleesch, zout en azijn aan de Bataafschen militairen zoude cesseren
met den eersten Augustus laastleeden. En is deese aangenoomen voor notificatien.
Eijndelijk is geleesen een missive van den agent van ’t departement van inwendige politie in dato den
27e September l.l. bij aanschrijving en gelastende om aan hem in te zenden de nodige bewijzen, dat het
veer van hier op Rotterdam is een vast veer voor ’t welke alzoo vast in de termen van de publicatie van
24e December 1798, alles met opgaave der redenen om welke het voorsz: veer voor zoodanig moet
werden gehouden enz: Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert en gerequireerd wordende berigt
dies aangaande te, formeeren, en bij de eerst volgende vergadering te produceeren.
Den president Kooij jegt het preesidium deser vergadering neder, dog op de instanties der leeden heeft
denzelven het gem. preesidium wederom aanvaard.
Vergadering gehouden op den 4e October 1800, present alle de leeden exept Rolandus.
Den secretaris produceert eene door den procureur Brox in naam van den hoofdgaarder Cornelis
Kluijt, aan hem ter hand gestelde lijst van zodanige persoonen welke gedeclareert hadden geen drie
hondert guldens inkoomen te hebben, met verzoek dat deese vergadering het declaratior welke onder
die lijst gesteld was geliefde te teekenen, waar over gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen
wetende dat de vergadering tot het inkoomen van de persoonen in voorsz: lijst vermeld niet kan
bepaalen, en derhalven buijten staat is om ’t onder gem: lijst gestelde declaratoir te tekenen is
geresolveert en den secretaris gelast omme dit aan den hoofdgaarder Cornelis Kluijt te reseribeeren.
Vervolgens is geleesen een missive van het departementaal bestuur in dato den 23 e September 1800,
daar bij zendende een extract uit hunnen notulen van dien dag, waar bij deese vergadering ten opzigten
van haar verzoek bij missive van dato den 1 ste Augustus te voren aan gem: departementaal bestuur
gedaan werd geremroijeerd aan de agent van oorlog deser republicq, waar op gedelibereert zijnde is
geresolveert zig met gemelde verzoeken aan den agent van oorlog te adreseren en is den secretaris
gelast omme ten dien eijnde eene missive in gereedheijd te brengen, en te depecheeren.
Nog is geleesen een missive van ’t zelfde bestuur in dato den 28e September laast leeden daar bij
zendende eenige gedrukte exemplaaren van een publicatie van het uitvoerend besruur in dato den 28 e
te vooren inhoudende ’t verbod van uitvoer van boter, kaas, spek reusel, vet, smout en aardappelen.
Den secretaris communiceert ingevolgen en ter voldoening aan de laast vorige resolutien te hebben
afgezonden aan den kerkenraad der gereformeerde gemeente dese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de kerkenraad der gereformeerden gemeennte binnen voorsz: plaatse.
Meede burgers!
Wij zenden Ul: hier nevens extract uit eene bij ons ontfangen resolutie van ’t departementaal bestuur
van Schelde en Maas in dato den 19 e September l.l. en injungeeren Ul: bij deese om aan ons binnen
den tijd van twee maanden na de receptie dezes te doen toekoomen zodanig berigt als van Ul: bij
voorsz: resolutie werd gerequireert, waar meede wij Ul: beveelen in de bescherming Godes, en ons
zijn noemende met aanbieding.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 1ste October 1800. En is dezelve geapprobeert, en aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk is na deliberatie geresolveert omme aan H. Lohman welke op reijs staat naar Duijtsland
meede te geeven de gelden en ’t zilverwerl welk door J.H. Busselman zijn nagelaaten, ten eijnde het
zelve aan de vrienden van gem: Busselman over te geeven.
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Vergadering gehouden op den 9e October 1800, present alle de leeden.
De president communiceert dat hij deese morgen geinformeert zijnde geworden dat eenige jongens
gisteren avond binnen deese plaatzen kruijd hadden afgestooken het welke bijna brand had
veroorzaakt, ter voorkooming van ongelukken welke daar uit zeer ligtelijk kunnen ontstaan best had
geoordeelt zodanig afsteeken van kruijd ten sterkste te doen verbieden, en die volgens heden morgen
had doen afleesen deeze navolgende advertentie.
Advertentie.
De municipaliteijt van de Fortresse Hellevoetsluijs ontwaar geworden zijnde dat er van tijd tot tijd des
avonds voetsoekers en anderen vuurwerken binnen deese plaats afgestooken werden, waar door niet
alleen reeds gevaar van brand is ontstaan, maar door het welke zulks daadelijk zoude kunnen
voortkoomen, het geene dus op niets anders dan ’t verderff van nadeele en ruine der goeden
ingezetenen zoude uitloopen tot voorkoming van ’t welke niet te veel kan werden gewaakt, zoo is ’t
municipaliteijt voorn: ten aller sterkste is interdiceerende, en verbiedende gelijk geinterdiceert en
verboden werd bij deesen het afsteeken en werpen van voetsoekers ofte van een ige aard en vuurwerk
of kruijd, hoe ook genaamt, alles op een boete van drie guldens telkens te verbeuren bij die geenen
welke zal worden gevonden zodanige vuurwerken te hebben afgestooken, tot het opspooren van welke
reeds de noodige orders zijn gegeeven, en zullen ook ten deese de ouders voor hunne kinderen moeten
repondeeren. Actum en gepubliceert op den 9 e October 1800.
In kennisse van mij J.A. van Es. secret: adint:
En is den president voor zijn genoomene moeijte bedankt en het door hem ten deese verrigte
geapprobeerd, ende advertentie aan genoomen voor notificatie.
Den secretaris produceert ingewvolge en ter voldoening aan de resolutie van den 1 ste en 4e dezer
lopende maand twee consept missivens, als een aan de agent van inwendige politie zijnde van deeze
volgende inhoud.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de agent bij het departementaal inwendige politie en toezicht op den staat van dijkwegen en
wateren der Bataafsche republicq.
Burgers!.
Ter voldoening aan Uw missive in dato den 21 e September l.l. hebben wij de eer Uw bij deese nader te
berigten, dat de beurt van deese plaats op Rotterdam is een vast veer, tot het welk altoos vaste
schippers bij de regeering in der tijd zijn aangesteld geworden, en het geene speciaal tot gerief der
ingezeetenen is aangelegt, zoo tot het overbrengen van noodwendigheeden en koopmanschappen naar
deeze plaats, als tot het overvoeren van passagiers, dat de schippers in het zelve veer vaarende nimmer
aan eenig gilde bestuur of gildemeester zijn onderworpen geweest maar altoos zijn bestuurd geworden
door de regeering deser plaats maar een ordonnantie door gem: bestuur gemaakt, en nog laastelijk op
den 3e Augustus 1795, door de municipaliteijt tot beter en goede order gerenoveert, de redenen
waarom dit veer altoos voor een bepaalt getal schippers is gehouden en naar ons inzien ook alzoo dient
te werden gehouden hier in bestaan dat wanneer er meerder schippers in dat veer wierden toegestaan
deselve schippers geen bestaan meer zoude hebben daar hun bestaan thans uijt hoofde van de
stremming der passagie en commercie alreeds zeer veel is vermindert en gem: schippers daar door
buijten staat zoude zijn gesteld, om hunne schuijten welk op zoo een importante rivier als deese altoos
in een extra goede order moeten werden gehouden, langer in die vereijschte order te kunnen
onderhouden, maar zoude moete laaten vervallen het geene ten gevolge zoude hebben dat bij stijve
koelte van wind de gemelde schippers met haar gezegde schuijten niet zoude kunnen vaaren, maar
moeten blijven leggen en waar door de ingezeetenen niet alleen niet behoorlijk zoude kunnen werden
gerieft maar ook daar te boven haare goederen dikwijls aan gevaare en bederff zoude zijn blootgesteld,
als ook de passagiers buijten staat gesteld uijt hoofde van ’t gevaar met zodanige slegte schuijten te
reijsen.
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Wij twijffelen niet of met dit bovenstaande genoegzaam te hebben aangetoond dat dit voorsz: veer is
vallende in de termen van de publicatie in dato 24 e December 1798, als ook de noodzakelijkheid aan
Uw uijt het zelve zal blijken dat gem: veer zodanig als het thans is blijft bepaalt daar het zelve niet
anders dan de goede order en gerieff der ingezetenen ten doel heeft, en op die wijze het best kan
bevordert worden, terwijl wij ons eijndelijk zijn resereerende aan ons vorige en gegeeve berigt,
vertrouwenden hier meede ook genoegzaam aan het gerequireerde bij Uw voorsz: missive te hebben
voldaan zoo noemen wij ons met de meeste achting.
Ul: meede burgers. De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 3e October 1801
’t 6e J:V:B:V.
En een aan den agent van oorlog zijnde van den volgende inhoud.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den agent van oorlog der Bataafsche republicq.
Burger!.
Bij ons op den 9e September l.l. ontfangen zijnde een extract uit de notulen van ’t departementaal
bestuur van Schelde en Maas, in dato den 26 e Augustus te vooren houdende last om aan de exacte
naarkooming van de daar nevens gevoegde contracten van aanneeminge, leverantie van vuur en licht
voor den militairen wachten de hand te houden, zoo hebben wij als geene gelegentheijd hebbende om
aan voorsz: last behoorlijk te kunnen voldoen en dan over geaddresseert, dog zijn door het zelve bij
resolutie in dato den 23e September daaraan ter zaake voorsz: aan Uw gerenvoijeert, weshalven wij bij
deezen de vrijheijd neemen aan Uw voor te draagen. Eerstelijk dat ’t bepaalde bij art: 3 van ’t voorsz:
contract in cas van non voorziening door den aanneemer wij niet in staat zijn daar in als dan te kunnen
voorzien de wijl dan in de winter zal ontstaan wanneer er door toe water geene de minste gelegenheijd
ins om van elders turff te bekoomen, en nimmer geene op deese plaats voor handen ten tweeden dat
wij ook geene gelegenheijd hebben om ’t verdere bij ’t contract bepaalde te verrigten en daar
observeeren daar wij maar aan kleijne getal leeden zijn en behalven onse particuliere affaires, waar uijt
wij ons bestaan moeten vinden, en welke wij al dikwils genoodzaakt zijn te moeten verzuijmen, met
zoo meenigvuldige andere lasten van bestuur zijn beswaard, dat wij deselve alle bijna niet behoorlijk
kunnen volbrengen, het is dierhalven dat wij ten ernstigste zijn verzoekende omme van den last bij ’t
voorsz: contract ons opgelegt te mogen werden ontslagen en dat daar meede een ander in deese plaatse
moet werden gechargeert tot het welk (onder verbetering) den plaats major het geschikste voorlomt.
Waar meede wij de eer hebben ons met achting te noemen.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secert: adint.
Hellevoetsluijs 9e October 1801. J:D:B:V.
Welk beijde consept missivens zijn geapprobeerd en den secretaris gequalificeerd dezelve te
depecheeren.
Den president communiceert een missive van den procureur ten Dall geschreeven in den Haag den 4 e
deser maand, daar bij zendenden een copie der reekening van de casteleijn van de casselenije wegens
de plaats gehad hebbende gijseling verzoekende te verneeme of de casteleijn ook eenige gelde voor
verteering van de leeden deser vergadering gevordert heeft als ook om te mogen zijn gemuntieert met
orders tot het afzenden van een advertentie aan P P, waar van copie in gem: missive was geslooten,
alles breeder bij deselve omschreeven, en dat hij president aan gem: procureur ten deese had doen
reschribeeren dit navolgende.

92

De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de procureur E.B. Ten Dall in den Hage.
Geacht mede burger!.
Wij zenden UE hier nevens te rug de copie declaratie van den casteleijn uit de casselenije beneevens
de declaratie van ’t geene wij aan gem: casteleijn hebben voldaan ten eijnde Uwe daar uit zoude
kunnen zien off door denzelve iets onbehoorlijks is gevordert, en verzoeken UE wijders om indien er
geene remarques bij Uwe op de voorsz: reekening zijn dezelve als dan aan voorn: casteleijn te voldoen
terwijl wij eijndelijk zijn approbeerende het afsenden aan P.P. van zodanigen advertentie als waar van
UE ons copie hebt toegezonden. En waar meede wij ons met achtring noemen.
Ue.d.v. meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint:
Hellevoetsluijs den 7e October 1800.
Welk antwoord en verrigte van den president is geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk is na deliberatie geresolveert, ten eersten aan het departementaal bestuur bij missive kennis
te geeven dat het deese vergadering uijt hoofde van het overlijden van den vorigen thesaurier, tot
heden niet mogelijk is geweest om de rekening derser plaatse ingereedheijd te brengen en te sluijten,
dan daar deselve egter werkzaam is om dit ter uijtvoer te brengen aan het departementaal bestuur bij
gem: missive te verzoeken om indien aangaande voor deligent te verklaaren ten 2 e Een missive te
schrijven aan den procureur van Sina als gequalificeerde in den boedel van wijlen den schout
Steenwijk Gallas en deselve daar bij ten ernstigste aanmaanen omme die reekeninge deeser plaatse
onverwijld en binnen den korst mogelijken tijd in order te brengen, zodanig dat deselve kunnen werde
opgenoomen gedaan en geslooten ten derden bij missive aan den procureur Brox informatie vragen
hoedanig en op wat wijze deeze vergadering zig tot bekooming van de decisie der wed: van wijlen den
schout Steenwijk Gallas omtrent het al of niet adieeren der boedel moeten addresseeren, en is den
secretaris gelast en gequalificeert omme de missive ten dien eijnde in gereedheijd te brengen en te
depecheeren.
Vergadering gehouden op den 11e October 1800, present alle de leeden.
Den president communiceert eene bij hen ontfangene missive van den burger representant van Andel,
daar omme kennis geevende dat her verzoek deze vergadering in Meij l.l. aan ’t wetgevend lichaam
gedaan omme betaaling van de geschrapte posten in de requisitie ven te bekoomen door het gemelde
wetgeevend lighaam was geweesen van de hand, waar op gedelibereert zijnde is geresolveert, ten 1 ste
een missive te schrijven aan den advocaat Schepman en deselve daar in de verwondering deser
vergadering te kennis geeven, dat hij geen berigt omtrent het hier voorgem: besluijt van ’t wetgevend
lichaam van hem heeft bekoomen, voorts is denzelven verzoekende deese vergadering per omloopende
post te melden wat door deselve als nu ten deese moet werden gedaan ten 2e omme inmiddels de
grondvergaderingen deser plaats op te roepen tegens Maandag den 13 e deeser maand des namiddags
ten 2 uuren deselve als dan de onaangenaame omstandigheeden waar in de vergadering zig gebragt
ziet voordragen en ieder grondvergadering doen benoemen twee commissarissen, ten derde met deese
vergadering middelen te beraamen tot het vinden der penningen benoodigt tot het namptiseeren van de
geeijschte somma door de wed: Kramers welke is bedragende f. 1688-0-0 te gelijk die commissarissen
door de grondvergadering te doen qualificeeren omme te staan over de rekening dezer plaatze welke
eerlangs staan te geschieden. En zijn de burgers Kooij, Rolandus en de secretaris verzogt en
gequalificeert omme de te doenen voordragt aan de grondvergadering te consipeeren en is den
secretaris wijders nog gelast en gequalificeert, om de hier bovengemelde missive aan den advocaat
Schepman in gereedheijd te brengen en te depecheeren.
Voorts is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur in dato 3 e October 1800, daar bij
zendende eenige exeplaaren der proclamatie van ’t uitvoerend bewind in dato den 3 e October relatieff
het te houden feest op den 18e deser maand.
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Bij deselve was nog gevoegd eenige exemplaaren van de notificatie van ’t gem: departementaal
bestuur in dato den 3e deser maand October daar in kennis geevende, dat de register hunner
handelingen geduurende 14 dagen ter lesing zullen leggen.
En is een exemplaar van deese beijde stukken aan den boode ter hand gesteld om deselven op morgen
als naar gewoonte te publiceeren en affigeeren.
Bij deselve was almeede nog gevoegd een resolutie van ’t zelve bestuur in dato 30e Sepetember 1800,
daar bij kennis geevende van eene bij hun ontfangen missive van den agent bij ’t departement van
inwendige politie, houdende aanschrijving om te voorzien in de verdere dissiminatie en het debiteeren
van zeeker werkje geintituleerd lantaarn voor 1800, door anlurath effendi hekim bach, daar ten aan
zien van het zelve werkje met ware in acht genoomen het 16 e articul der burgelijke en staatkundige
grondregels. En is deese resolutie aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk communiceert den secretaris ingevolge en ter voldoening aan de laast voorige resolutie te
hebben afgezonden deese navolgende missivens als: Een aan het departementaal bestuur, zijnde van de
volgende inhoud.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Meede burgers
Door het overlijden van den thesaurier deser plaatse is het ons niet mogelijk geweest, met
jegenstaande alle aangewende arbeijte omme ingevolge UL: resolutie in dato 10 e Julij 1800, de
rekening der plaatse voor den eerste deser maand October in gereedheijd te brengen en te sluijten, dan
daar wij steeds werksaam zijn om aan Ul: gegeeven last zoo draa immer mogelijk te kunnen voldoen
en waarin in door ons niet zal werden verzuijmd zoo zijn wij bij deese verzoekende daar Ul: ons dien
aangaande voor deligent gelieve te verklaaren. Waar meede wij de eer hebben ons met meesten
achting te noemen.
Ul: meede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secret: adint.
Hellevoetsluijs den 9e October 1800 ’t 6e J:D:B:V.
Een aan den procureur van Sina zijnde van den volgende inhoud.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den procureur van Sina te Brielle.
Meede burgers!
Daar wij op onderscheijdene wijze tot het doen van rekening worden aangemaant en de tijd welke
door ’t departementaal bestuur aan ons tot ’t doen der gem: reekening is bepaald, reeds is geexpireert,
als ook dat wij hoe langs zoo meer benoodigt hebben, dat er reekening is gedaan, ten eijnde veele
zaaken welke daar na wagten kunnen gereguleert worden, zoo zijn wij bij deesen ten aller ernstigste
verzoeken dat gij onverwijld en binnen den korst mogelijksten tijd alle de te doenen reekeningen in
order brengt, zodanig dat deselve kunnen werden opgenoomen, gedaan en geslooten, terwijl wij al
verder zijn verzoekende om ons op te geeven, welke dag dezelve alzoo in gereedheijd zullen zijn,
omme dar na ons verrigtingen dien aangaande te kunnen reguleeren. In verwagting dat gij niet aarselen
zult aan dit bovenstaande dadelijk te voldoen, zoo blijven met achting.
Ul: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 9e October 1800.
En eijndelijk een aan den procureur Brox zijnde van desen volgende inhoud:
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De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: A. Brox te Brielle.
Meede burgers!.
Daar wij te aller uijterste benoodigt hebben dat de wed: van wijlen den schout en secretaris Gallas zig
omtrent het al of niet adieeren van den boedel decideert ten eijnde onze zaaken in dien aangaande,
welke ten hoogste vorderen eens in order zoude kunnen werden gebragt, zoo zijn wij deeser
verzoekende ons te willen informeeren hoedanig en op wat wijze wij ons tot bekooming van opgem:
decisie moetenadresseeren. Hier op Uw antwoord te gemoet ziende zoo noemen wij ons met achting.
Uw mede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secretaris adfint.
Hellevoetsluijs den 9e October 1800.
Alle welke missivens zijn geapprobeert, en aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 15e October 1800, present alle de leeden.
Is geleesen een missive van den advocaat Schepman geschreeven in den Haag den 14 e deser loopende
maand, ten geleijde van een extract uit de resolutie der eerste kamer van het vertegenwoordigend
lichaam des Bataafsche volks den 8 e deser maand October, waarbij ’t verzoek dezer vergadering bij
requeste op den 15e dezer l.l. aan ’t wetgevend lichaam gedaan om betaaling van eenige geschrifte
posten in der requisitie voor de Fransche troupes zedert 1795 te bekoomen werd geweesen van de
hand egter met overlaating aan deese vergadering, om ter zaake van gereclameerden preetensien zich
met nadere bescheijden te adresseeren aan de finantieele commissarissen het voormalig gewest
Holland of daar en zoo het behoort, en werke hij voorts voor vervallen word verklaard de
provisioneele surcheance van procedures van executie door het vertegenwoordigend lichaam op den 9 e
September l.l. ten behoeven van deese vergadering verleend, waar over gedelibereert zijnde, en in
aanmerking genoomen overzende eerstelijk de onaangenaame omstandigheeden waar in deeze
vergadering zig door het voorsz: besluijt wederom gebragt ziet, en welke daar uit al meer en meer
kunnen voorkomen, ten tweeden het ongelukkig gevolg van gemelde besluit voor zommige
crediteuren der requisititien welke daat door van hun veel al zoo wettig verdiende gelden weijnig ja
zomige niets en genieten. mEn eijndelijk dat bij het meergemelde besluijt van ’t wetgevend lichaam
evenwel nog een weg aan deese vergadering is overgelaaten te kunnen adresseerren, is dierhalven
geresolveert om niets onbeproeft te laaten. Maar als nu een adres te presenteeren aan de voorn:
finantieele commissie over het voormalig gewest Holland, en aan denselve betaaling verzoeken van de
hier voorgemelde geschrapte posten, in de requisitien. En zal bij missive aan den advocaat Schepman
van deese resolutie werden kennis gegeeven, en denselve bij gem: missive werden versogt om
zoodanig advis in gereedheijd te brengen, en aan voorn: finantieele commissie te presenteeren als ook
deese vergadering te willen informeeren wanneer er door partij, iets zal worden gedaan. En is den
secretaris gelast zoodanig missive in gereedheijd te brengen en af te zenden.
Voorts is geleesen een missive van de commissarissen der nationaale beleenbank te Amsterdam in
dato den 14e October 1800, daar bij verzoekende om de burgers van Putten en Wessels andermaal aan
te maanen van aan gem: commissarissen een vernieuwd acte van tauxatie de door hun bevoorens
gedaan priseering alhier over te zenden. En is deeze gesteld in handen van de burgers van Putten en
Wessels, ten eijnde aan den inhoud derdelve te voldoen.
Den president produceert de door hem in de grondvergadering voorgeleesen voordragt, zijnde van den
volgende inhoud: Aan de stemgeregtigde burgers der eerste en tweede grondvergadering van
Hellevoetsluijs.
Medeburgers!
De redenen en omstandigheeden welke de municipaliteijt in de noodzakelijkheid gebragt hebben om
tot op te roepen bestaan voornaamentlijk in ’t geene wij hier inne UE: zullen voordragen.
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Op den 18e December des gepasseerden jaare overleed zoo als UE: alle bekend zij den schout en
secretaris Gallas ’t geene ons in veele moeijelijke omstandigheeden bragt, en wel inzonderheijd deesen
dat wij met eene ledige kas de administratie der plaatselijke finantie geheel op ons moesten neemen, ’t
gelukte ons egter door eendragt en spaarzaamheijd het zoo verre te brengen, dat wij de schreeuwenste
schulden gedeeltelijk kende plaatselijke dagelijkse uijtgaaven van tractementen als andersints op zijn
tijd behoorlijk hebben kunnen voldoen dan niet tegenstaande dat alles blijve ons in plaats van gelden
nog veele onbetaalde schulden overig.
Dit burgers was niet alleen ’t onaangenaame het geene wij ontmoete, in de maand Februarij deses jaars
wierde wij geinformeerd dat een proces hangende voor ’t Hoff, tusschen de wed: Kramers en deese
vergadering, reeds zoo verre gevordert was, dat het zelve stond bepleijt te worden op de provisie, wij
informeerde ons dadelijk hoedanig dit was, en wierden doen ook gewaar dat zulks alzoo bestond, en
daar de pretensie van de wed: Kramers waar uijt ’t proces was ontstaan voort kwam uit eene
geschrapte post in de requisitien van wegens de lande gedaan, en wij sustineerde dat zoodanige
pretensie over deese plaatse kon en behoorde te werden voldaan, zoo bleeff er ons toen niets overig
dan ’t als toen begonnen proces van onse zijde ook te doen vervolgen en bepleijten, in die verwagting
zijnde dat wij hem, meer in die zaak zoude kunnen werden gecondemmeert. Wij presenteerde in Meij
l.l. wederom adres aan de wetgevende vergadering stelde aan deselve onaangenaame omstandigheijd
waar in deese plaats zig gebragt zag, als ook de onmogelijkheijd die er was om zoo danige pretensien
door deese plaats te betaalen ende ruineuse gevolgen welke daar uijt voort zoude kunnen koomen voor
oogen, en versogte aan gem: vergadering betaaling off voorziening van alle geschrapte posten in de
requisitien, intusschen na dat de voorn: zaak bepleijt was voor ’t Hoff, wierd door het zelve vonnis
geslagen en wel zodanig dat de provisie aan de wed: Kramers wierd geadjudeert en wij dien ten
gevolge gecondemneert en provitioneel te nemptiseeren een somma van f. 1688 guldens, aan dit
provisioneel vonnis nu te voldoen, was ons uijt hoofde van de hier vooren gemelde slegte staat onzer
kas ondoenlijk ’t geene ten gevolge had, dat wij door of van weegens de wed: Kramers genoodzaakt
zijn geworden alle in gijzeling te compareeren, eene ontmoeting die ons door de veelvuldige
moeijelijkheeden van bestuur met aangenaam viel en welke altoos groote kosten ten gevolge hebben.
Wij deeden als toen adres presenteeren aan de wetgeevende vergadering ten eijnde die kosten, als
meede een regeeringloosheijd te voorkoomen en versogte van deselve uijtstel van betaaling voor twee
jaaren of ten minsten provisioneel surcheanse van executie of procedures, immers zoo lange tot dat op
ons adres in Meij l.l. gedaan dispositie zoude zijn gevallen, dit laaste gelukt ons als toen en wij
kreegen surcheanse van procedures hangende de deliberatien over laastgenoemt adres, steeds vleijden
wij ons dat gem: surscheanse en adres in Meij l.l. gepresenteert een gunstige uitwerking zoude hebben,
en wij eenemaal eens herziening of betaaling van alle de geschrapte posten in de requisitiie zoude
bekoomen, dat dit is ook vrugteloos geweest daar wij tans zijn geinformeert dat op advies van ’t
uitvoerend bewind door de wet geevende vergadering ons opgem: verzoek in Meij l.l. gedaan zoo als
’t is leggende is afgeslagen geworden en aan ons overgelaaten omme ons te kunnen adresseeren aan de
finantieele commissie over ’t voormalig gewest Holland, en tevens daar door is opgeheeven de
surcheanse in September l.l. aan ons verleend, door ’t vervallen nu van welke surcheanse het te
vreezen zij dat wij andermaal gijzeling zullen moeten ondergaan, en wel zoo lange dat de geeijste
somma van f. 1688 zal zijn genamptiseerd, en daar ’t namptiseeren van zodanige somma ons om
redenen hier vooren reeds gesag ondoenlijk blijft, zoo zijn wij te raden geworden UE: stemgeregtigde
burgers op te roepen in de grondvergadering ten eijnde door UE: te doen verkiesen uijt ider
grondvergadering twee commissarissen of gevolmagtigden ons met ons ter zaake voorsz: te handelen
en de noodige middelen te beraamen, dat geen te benoemen commissarissen door UE: werden
geauthoriseert omme met ons zodanige middelen te beraamen welke in deese omstandigheeden en ter
zaake voorsz: noodig zijn ten meesten nutte deser plaatse, en ten minst drukkende der ingeseetenen, ’t
zij om penningen te negotieeren, een belasting te heffen en generalijk zoodanige andere middelen in ’t
werk te stellen als zij ten eijnde en tenzaake voorsz: zullen vermeenen te behooren dat voorts gem:
commissarissen mogen werden gequalificeert tot het opneemen der reekening deser plaatse welke
eerlang staan te geschieden, en dat eijndelijk een commissaris een schriftelijke proces verbaal van ’t
verhandelde in de respective grondvergadering zal worden ter hand gesteld omme na ’t afloopen
derzelve grondvergaderingen aan ons te overhandigen, ten eijnde daar uijt aan ons de gedaane
benoeminge kan blijken.
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Wijders communiceert den president dat volgens een bij hem ingekoomen lijst der grondvergadering
no. 1 tot commissarissen van wegens gemelde grondvergadering zijn benoemt de burgers Jacob
Mouthaan en Joh: van Rekum dat de benoeming dier burgers volgens bij hem ingekoomen informatie,
wel behoorlijk voldoende staats regeling was geschied dog dat het proces verbaal van ’t verhandelde
niet was overgegeeven, nog aan de benoemde en behoorlijk lastbrief ter hand gesteld, dat den
grondvergadering no. 2 op den 13e deser en als de andere grondvergadering bij een gekoomen zijnde
als toen de benoeming van commissarissen 24 uuren had in advies gehouden en na verloop van dien
24 uuren wel was overgegaan tot de benoeming van commissarissen, waar toe zij hebben verkooren A:
P. Asmus en J. Jonas egter met dusdanige magt en last om in niets toe te stemmen, zonder alvoorens
de toestemming van hunne committentens te hebben bekoomen, waar over gedelibereert zijnde is
geresolveert bij de eerst volgende vergadering alle den genoemde commissarissen ter vergadering te
citeeren een aan de commissarissen der grondvergadering no. 1 onder het oog dat die ’t proces verbaal
van het verrigte in gemelde grondvergadering niet is opgemaakt nog overgegeeven, het welk evenwel
bij de staats regeling vereijst ten duijdelijkste vereijscht word, als ook de geloofsbrieff niet in zodanige
order is als dezelve bij de staats regeling is voorgeschreeven hun voorts aanmaanen om te zorgen dat
al het zelve in de vereijscht wordende order werd gebragt, vervolgens als dan aan de commissarissen
der tweede grondvergadering communiceeren dat deese vergadering met geen commissarissen welke
zoodanige bepaalde macht als zij bezitten kan handelen uijt hoofde zulks direct strijdig is tegens het
194 articul der acte van staats regeling.
Vervolgens zijn de burgers Rolandus en Chardon gecommitteert om zig te begeeven naar den
commandant deezer plaatse, en aan denzelve informatie vraagen hoedanige plegtigheeden bij het
houdene feest op aanstaande Zaterdag den 18e deeser zoude moeten plaats hebben en verrigt worden.
Wijders is geleesen een missive van den ontfanger generaal der gemeene lands middelen over het
voormalig gewest Holland in dato 15 e October 1800, continueerende den aanslag der ordinaire
verponding 1800. En is deeze aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk is den thesaurier gequalificeert ome te voldoen aan Johannes Kans voor logeering van
quartiermaakers der troupes f. 5-0-0.
En aan Geurt Smits voort opruijmen der kerk (naast houden?) der grondvergadering f. 4-0-0.
Den secretaris communiceert aan den advocaat Schepman ingevolge de laast vorige resolutie te
hebben afgezonden dese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: H. Schepman practiseerend advocaat in den Hage.
Medeburger!
Wij zijn geinformeert dat bij een besluijt der 1ste kamer de verzoeken door ons in Meij l.l. aan ’t
wetgeevend lichaam gedaan zijn afgeslaagen geworden, en tevens vervallen verklaard de onlangs
verleende surcheanse ’t bevreemd ons van UE: daar omtrent geen berigt te hebben bekoomen. En
verzoekende UE: of UE: neef bij deesen ten ernstigste ons per omloopende post te willen melden wat
als nu door ons ten deese moet werden gedaan in afwagting van welke berigten wij ons zijn noemende
met achting.
Uw mede burgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secret: adint.
Hellevoetsluijs den 11e October 1800.
En is deeze missive geapprobeert en verklaard dat daar meede aan gem: resolutie is voldaan.
Vergadering gehouden op den 16e October 1800, present alle de leeden.
Is geleezen een extract uit het verbaal van de agent van oorlog deser republicq in dato den 14 e deser
maand October, daar in te kennen geevende dat hij agent hoe zeer overreed van meenigvuldige
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bezigheeden deser vergadering egter van hunne zelve om meede te willen werken tot een geregelde
handhaving van orde en vermijding van alle ongeregeldheeden, vertrouwd dat zij gaaren die moeijten
zal willen getroosten om in voorkomende gevallen wanneer dezelve tussenkomst noodzakelijk mogt
zijn, welke de agent wenscht, dat zoo veel mogelijk werde geprevenieerd ’t haar toe te brengen ten
eijnde dat geen te doen observeeren waartoe in dit geval den aanneemer zich bij contract verbonden
heeft. En uit dien hoofde in het verzoek deser vergadering, bij missive de 9 e deser gedaan, om
ontslagen te zijn van het toezicht op de leverantie van vuur en licht aan de militaire wachten, moet
difficulteeren, waar over gedelibereert zijnde is geresolveert aan den voorsz: agent te reschribeeren dat
hoezeer deeze vergadering geerne wel meedewerken tot een geregelde handhaving van orde en
vermijding van alle ongeregeldheeden en dus ook zoo veel mogelijk willen voldoen aan den last haar
opgelegt bij ’t contract van aanneeming der bovengemelde leverantie deselve egter gevoeld dat het
zelve niet behoorlijk door hun kan worden volbragt, en dierhalve hun onverantwoordelijk stellen voor
dat geene het welk daar uijt zoude kunnen proflueeren. En is den secretaris gelast en gequalificeert
zoodanige missive in gereedheijd te brengen en te depecheeren.
Vervolgens zijn ter vergadering geciteert en gecompareert de burgers Jacob Mouthaan en Johannes
van Rekum, commissarissen der grondvergadering no. 1 als meede de burgers A.P. Asmus en J. Jonas
commissarissen der gronvergadering no. 2 en is aan de twee eerst gemelde burgers onder het oog
gebragt dat ingevolge de staats regelingen een proces verbaal van het verhandelde en hun
grondvergadering moet werden opgemaakt en overgeleverd, het welke niet is geschied als ook de
geloofsbrieff niet in zodanig order is als dezelve bij de staats regeling is voorgeschreeven, voorts zijn
deselve aangemaant omme te zorgen dat al het zelve in de vereijscht wordende order werd gebragt en
vervolgens is aan de twee laastgemelde burgers gecommuniceert, dat deeze vergadering met geen
commissarissen welke zodanige bepaalde macht als zij bezitten kan handelen uijt hoofde zulks direct
strijdig is tegens het 194e articul der acte van staats regeling, en na deswegens de gedagte der voorsz:
commissarissen gehoort zijn is geresolveert omme op morgen den 17 e deser die geene welke als
stemopneemers in de grondvergadering no. 1 hebben gefungeerd op te roepen op ’t rechthuijs, en van
denselven af te vorderen dat zij de bovengemelde proces verbaal en lastbrieff in de vereijscht
wordende order brengen en aan deese vergadering no. 2 andermaal op te roepen in de kerk deser
plaatse, en dezelve te communiceeren, dat ingevolge het 194 e articul der staats regeling
commissarissen een onbepaalden macht moesten hebben zonder welke de municipaliteijt niet met hun
kan handelen, en dierhalven van gem: grondvergadering het geeven van zodanige onbepaalde macht
aan hunne commissarissen afvraagen.
Vergadering gehouden op den 18e October 1800, present alle de leeden exept van Putten.
Den president communiceert dat de stemopneemers der gronvergadering no. 1 de geloof brieff en ’tr
proces verbaal vant verhandelde in gem: grondvergadering op den 13 e deser hadde in order aan hem
toegezonden, produceerende hij president vervolgens de gemelde stukken ter vergadering. En zijn
deselve ter secretarie gedeponeert.
Denselve communiceert wijders dat de grondvergadering no. 2 op gisteren andermaal opgenoomen en
bij een gekomen zijn, ingevolge de resolutie van den 16e deeser loopende maand, tot het geeven van
een onbepaalde volmacht aan hunne commissarissen deselve grondvergadering heeft kunnen
goedvinden geen andere volmacht aan een bepaalde te geeven en dierhalven bij hunne gedaane
benoeming en besluijten ter persisteeren produceerende hij president het proces verbaal van ’t
verhandelde in gem: grondvergadering op deese dag, en waar uijt het zelve ten vollen consteerde, waar
over gedelibereert zijnde is geresolveert zig deswegens aan het uitvoerend bewind te addresseeren, en
aan het zelve voordragen de redenen waaromme deze vergadering commissarissen heeft doen
benoemen, vervolgens kennis geeven hoedanig de grondvergadering no. 2 omtrent die benoeming
heeft gehandelt, met overlegging van de twee stukken inhoudende ’t verhandelde in die
grondvergadering, en eijndelijk informatie aan het gem: bewind vragen hoedanig deese vergadering
zig hier moet gedraagen.
Vergadering gehouden op den 25e October 1800, present alle de leeden.
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De president communiceert dat bij deese morgen geinformeert is geworden dat niet jegenstaande de
publicatie daar teegens van wegen ’t collegie van bailliuw en leenmannen onlangs gearresteert en
alhier afgeleesen deese nagt zommige boosaartige leeden zig niet hebben ontzien van wederom een
lamp uijt een der lantaarns weg te neemen, dat hij president met den commandant deser plaatze
geconfereert hebbende over ’t daar stellen van middelen ten eijnde zoodanige baldaadigheden en
straatschenderije te keer te gaan, met denzelven was overeengekoomen dat er van weegens deeze
municipaliteijt een publicatie zoude werden gedaan, waar bij werd verboden het gaan langs de straaten
na tien uuren zonder van een verligte lantaarn te zijn voorzien, als ook het zingen en maaken van eenig
geraas des avonds langs dezelve voorts het slaan met hoopen of troupen des avonds op de straaten en
eijndelijk dat niemand hoegenaamt na taptoe zig in de baracque zal mogen bevinden, dat den
commandant als dan des avonds na tien uuren continueel zoude doen patroullieeren en alle zodanige
welke tegens die order zoude komen te handelen, in verzekerde bewaaring doen neemen, waar voor
dan zal moeten betaald werden door de geene welke zullen werden opgevat, al schoon geen
slegtigheijd hebbende gepleegt, een kleijn douceur ten behoeven van de wacht. En dat hij president
deese morgen ten dien eijnde had doen afleesen deese navolgende publicatie.
Publicatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellvoetsluijs. Met de grootste verontwaardiging, vernoomen
hebbende, dat niet jegenstaande alle aangewende moeijte tot voorkoming van baldadigheden en
straatschenderije des avonds binnen deese plaatse gepleegd zijnde zommige boosaartige lieden zig niet
hebben ontzien wederom zoodanige slegte daaden te pleegen en deezen gepasseerden nagt wederom
een lamp uit eene der lantaarns binnen deese plaatse hebben weg genoomen, dat de municipaliteijt
voorn: eijndelijk meede zijnde omme langer de wetten tot hanhaving van goede order en veijligheijd
der ingezeetenen daar gesteld te zien overtreeden en bespot, dierhalven is bedagt geworden om
zodanige efficacieunse middelen daar te stellen, welke eens een eijnde aan alle voorsz: misdaaden en
slegtigheeden kunnen maken, zoo is ’t dat de municipaliteijt voorn: bij deeze verbiedende dat geene
ingezeetenen, of vreemdelingen of wie hij ook zoude mogen zijn des avonds na tien uuren zig op de
straaten zullen mogen begeeven zonder behoorlijk van een verligte lantaarn te zijn voorzien dat ook
niemant hoegenaamt zig des avonds met troupen of hoopen bij den anderen nog na taptoe de baracque
zullen mogen bevinden, en dat eijndelijk een iegelijk zonder onderscheijd zig zal hebben te wagten
van des avonds langs de straaten te zingen of eenige ander geraas of getier te maaken, zullende alle die
geenen welke in contrarie hier van koomen te handelen. En alzoo ontdekt wordende dadelijk door de
militairen patroulles, welke daartoe de stricte orders hebben bekoomen werden opgevat in verzekerde
bewaaring genoomen, ten eijnde na bevind van zaake in handen der justitie te werden overgegeeven en
de welverdiende straffe te doen erlangen. Aldus gedaan bij de municipaliteijt voorn: op den 25 e
October 1800, en gepubliceert ten zelven dage ten overstaan van de burgers R.H. Kooij en D.
Rolandus leden der municipaliteijt.
In kennisse van mij J.A. van Es. secret: adint.
En is het voorsz: verrigte van den president geapprobeert, en het gecommuniceerde aangenoomen voor
notificatie.
Den secretaris communiceert ingevolge en ter voldoening aan de resolutie deeser vergadering van den
15e, 16e en 18e deser loopende maand te hebben afgezonden dese drie navologende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: H. Schepman practiseerend advocaat in den Hage.
Mede burger!
Wij hebben wel ontfangen Uw missive in dato 14 e deeser, met het daar bij gezondene decreet en in
antwoord op deselve dient dat wij hebben geresolveert nog eene laaste pooging te doen, en adres te
presenteeren aan de finantieele commissie van Holland.
Wij verzoeken dierhalven dat UE: met de meesten spoed zodanig adres gelieft in gereedheijd te
brengen, en aan gem: commissie te presenteeren als ook ons te willen informeeren, zoodraa er iets
door partij zal werden gedaan. In verwagting van ’t welke wij ons zijn noemende met achting.
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U medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelvenJ.A. van Es secret: adint.
Hellevoetsluijs den 15e October 1800.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den agent van oorlog den Bataafsche republicq.
Burger!
Wij hebben op den 16e deser ontfangen extract uit Uw verbaal in dato den 14 e te voren no. 73 waar bij
Uw diffectlteerd in ons verzoek om ontslagen te zijn van het toezicht over de leverantie van vuur en
licht aan de militairen wachten, en het is bij dese dat wij Uw moeten dat wij hoezeersteeds geerne
willen meede werken tot een gemelde handhaving van orde en vermijden van alle ongeregdheden en
dus ook zoo veel mogelijk willen voldoen aan de last ons opgelegt bij ’t contract van aanneeming der
hierboven gemelde leverantien, egter gevoelen dat het zelve niet behoorlijk door ons kan worden
volbragt en dierhalven ons onverantwoordelijk stellen voor dat geene het welke daar uijt zoude kunnen
proflueeren. Waar meede wij de eer hebben ons met de meeste achting te noemen.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 6e October 1800. ’t 6e J:D:B:V.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergors en Hellevoetsluijs.
Aan het uitvoerend bewind der Bataafsche republicq.
Burgers!
Daar wij door een onzer ingezeetenen welke eene pretensie is hebbende voor gedaan loseering van
Fransche commandanten in den jaare 1795, en welke pretensie van weegens den lande in de requisitie
is geschrapt tot de betaling van gem: pretensie in den jaare 1799, in regten zijn opgeroepen geworden,
zoo hebben wij in de maand Meij van deezen jaare 1800, ons aan ’t wetgevend lichaam geadresseert
en versogt onder anderen ook betaaling van de hier voorsz: pretensie dog intusschen is het proces dat
tegens ons daar door was geintemeert, en door ons is gesendeert uit hoofde dat wij susteneerde van
ongehouden te zijn, omme die pretensie te voldoen en nimmer verwagte van tot de betaaling te zullen
worden gecondenmeert, als ook dewijl wij niet in staat waaren om die penningen uit onse plaatselijke
kas te kunnen voldoen, en in vertrouwen zijnde dat er op ons gemaakt adres bij ’t wetgevend lichaam
eens favorabele zoude werden gedeponeert door partij doorgeset geworden, en wij zijn bij ’t Hoff
gecondenmeert omme de geeijschte somma te namptiseeren het geene alverder die onaangenaam
gevolge voor ons heeft gehad dat wij zoo als boove reeds is gesegd niet in staat in staat wesende, als
maar weijnig ontfangst hebbende, ende kas in een zeer uitgeputte staat zijnde omme aan gemelde
condemnatie te voldoen in gijseling hebben moeten compareeren, dog uit welke gijseling wederom
zijn ontslagen geworden en ’t wetgeevend lichaam surcheanse hebben bekoomen van procedures van
executie aan nu onlangs ons verzoek om betaaling hier boven genoemd in Meij l.l. gedaan van de hand
zijnde geweesen, en tegelijk de verleende surcheanse opgeheeven, en wij daar door wederom aan
gijseling bloot gesteld geworden, ten eijnde in alle verdere kosten en nadeelige gevolgen welke uit
eene herhaalde gijseling die zoms van lange duur zoude kunnen zijn, en de plaats regeeringloos
maaken te voorkoomen zoo hebben wij op den…..deezer maand October de grondvergaderingen deser
plaatse opgeroepen omme commissarissen of gevolmatigden uit hun midden te benoemen, waar
meede wij een plan zoude beraamen tot vinding der penningen tot welke te ramptiseeren wij
gecondenmeert waaren, en welke benoeming ook door de eerste grondvergadering is geschied, dog de
2e grondvergadering heeft kunnen goedvinden eerstelijk op den 14 e October te doene benoeming in
advies te houden 24 uuren, en ten tweeden om na verloop van gem: 24 uuren tot de benoeming over te
gaan, egter zodanig dat zij hunne aangemelde gevolmagtigde blijkens hier nevens gaande proces
verbaal. No. 1 hebben gelast om in niets toe te stemmen zonder alvoorens de toestemming van hunne
committenten te hebben bekoomen, daar wij begreepen van met zodanige gevolmagtigden ingevolge
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het 194e articul der staats regeling niet te kunnen handelen, dewijl ’t plan van de te doene belasting
ingevolge het gemelde articul der staats regeling niet aan de grondvergadering maar aan ’t wetgeevend
lichaam ter goedkeuring moet werden gevonden, zoo hebben wij de gemelde grondvergadering no. 2
andermaal opgeroepen en aan dezelve dit onder ’t oog gebragt, dog welke geen ander effect heeft
gehad dan dat zij bij hun besluit bleeven en er geenen andere benoeming wilde doen blijkens ’t hier bij
gevoegde proces verbaal no. 2 door welke handeling van die grondvergadering wij nu buijten staat
gesteld zijn om middelen te beraamen ten eijnde de benoodigde penningen te bekoomen en uit welke
returdement dikwils groote onaangenaamheeden en nadeelige gevolgen voor deese plaats kunnen
ontstaan, en ’t derhalven is ter voorkoming daar van dat wij dit bovenstaande bij deese ter Ulieder
kennis zijn brengende tevens zijn verzoekende omme door UE: te mogen geinformeert hoedanig wij
ons hier inne moesten gedraagen. Waar meede wij de eer hebben ons met de meeste acting te noemen.
UL: meedeburgers!
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 18e October 1800. ’t 6e J:D:B:V.
Alle welke missivens zijn geapprobeerd en verklaard dat daar meede voldaan is aan de voorsz:
resolutien.
Vervolgens is den armmeester van Putten gequalificeert, om voor en ten behoeven van Joh: Schalk een
bed aan te koopen.
Voorts is den burger Wessels verzogt ende gequalificeert omme eenige reparatien te doen aan het
vroedvrouws huijs deser plaats.
Den secretaris communiceert dat door de wed: J.E. Gallas als borg van wijlen den secretaris Steenwijk
Gallas ten comptoire van den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle is over gebragt den
staat van ’t collateraal 40e penning over den jaare 1799, mitsgaders de penningen tot namptisement
derselven als meede dat hij secretaris ten gemelde comptoire had voldaan de penningen bij hem van
voorsz: middelen tot ultimo September deses jaars 1800, ten bedraage van f. 448 guldens,
produceerende daar van de voorige staat van 1799, der provisioneele quitantien van den voorn:
ontfanger.
En is den secretaris voor de gegeeven communicatie bedankt, en het zelve aangenoomen voor
notificatie.
Wijders zijn geleesen dese navolgende stukken als : Een missive van ’t deppartementaal bestuur van
dato 14e October 1800, ten geleijden van:
Een publicatie van het uitvoerend bewind deser republicq in dato 11 e October, te vooren bij welke
werd gerenoveerd de publicatie in dato 5 e October 1799, relatieff de opheff van ’t verbod der in en
doorvoer van goederen van ’t eene voormalig gewest deser republicq na het anderen.
En is een exemplaar deser aan den boode ter hand gesteld om deselve als naar gewoonte op morgen te
publiceeren en affigeeren.
Nog van een resolutie van ’t voorsz: departementaal bestuur in dato 14 e deser maand October daar bij
gelastende om binnen 14 dagen aan hun te berigten of er wagen off schuijtenveeren tot transport van
passagiers en goederen alhier zijn geetablisseerd met overzending van een exemplaar de ordonnantien
en instructien op voorsz: veeren alhier vigeerende. En is den secretaris gelast en gequalificeert om een
berigt ten dien eijnden op te maaken en het zelve met de gerequereerde stukken aan het voorn: bestuur
toe te zenden.
Nog is geleesen een missive van ’t gemelde departementaal bestuur in dato den 17 e October ten
geleijde van een extract uijt hunne notulen van dien dag, waar bij deesen vergadering ten opsigte van
haar verzoek bij missive van dato den 9 e deser lopende maand aan ’t voorsz: bestuur gedaan, werd

101

gelast om voor het expireeren van dit jaar te voldoen aan de aanschrijving van ’t voorn:
departementaal bestuur in dato 10e Junij l.l. no. 1 en 2. En is deese aangenoomen tot informatien.
Vervolgens is geleesen een extract uit het verbaal van den agent van oorlog deser republicq in dato den
17e deser maand October, daar bij zendende een extract uijt het register der besluijten van de eerste
kamer van ’t vertegenwoordigend lighaam des Bataafsche volks in dato 8 e October 1800. Waar bij ’t
verzoek desen vergadering in Meij l.l. gedaan is van de hand geweesen met overlaating aan deese
vergadering om zig nader te kunnen adresseeren aan de finantieele commissie over het voormalig
gewest Holland, bij welke resolutie tevens is opgeheeven de surcheanse van procedures van executie
in September l.l. aan hun verleend.
En heeft de vergadering berustende in haare resolutie ten dien opsigte op den 15e deser maand October
genoomen dese voorenstaande stukken alhier aangenoomen voor notificatie.
Voorts is geleesen een extract uit het register der resolutien van de Fransche commissie over ’t
voormalig gewest Holland in dato den 16 e October 1800, houdende dat het verzoek deser vergadering
bij missive van den 6e deser maand October 1800, aan gem: commissie gedaan opzichtelijk de wijze
van de voldoening van ’t collateraal 40e penning en hoedanig of wie den borg van wijlen den secretaris
Steenwijk Gallas moet conitringeeren tot de voldoening van den staat der ontfangst van ’t collaberaat
over den jaare 1799, is gehouden in deliberatien.
En is deese uijt hoofde die zaak is uijt den weg geruijmt en den staat over 1799 door dat voorsz: borg
is voldaan blijkens het hier vooren gecommuniceerde van de secretaris, aangenoomen voor notificatie.
Eijnde is geleesen een missive van den eersten commissaris over de Fransche troupes in soldij deser
republicq in dato den 24e deser maand October daar bij toezending van een bestek en conditie van
aanneeming der generale leverantie van virres, fourage, brand en legstroo voor de Fransche en
Bataafsche troupes berigtende dat die leverantien is aangenoomen door advocaat de Jongh te
Maassluijs voor den tijd van 12 maanden en 200 dagen beginnende 1ste December 1800. En eijndigde
met den 20e December 1801, en bij gemelde missive voordragende eenige observatien welke daar
omtrent moeten in acht genoomen werden, alles breeder bij gem: missive omschreeven, waar over
gedelibereert zijnde en in aanmerking genoome weesende dat deese vergadering met zoo
menigvuldige moeijte van bestuur beswaard door ’t geen van deselve bij voorsz: missive en contract
werd gevordert met behoorlijk door hun kan werden verrigt, is dierhalven geresolveert dit aan gem:
commissaris te reschribeeren en aan deselve te verklaren, dat dese vergadering zig onverantwoordelijk
moet stellen voor dat geene het welk daar uijt zouden kunnen proflueeren.
Vergadering gehouden op den eersten november 1800, present alle de leeden exept van Putten.
De notulen deeser vergadering van den 12 e, 15e 18e, 22e en 23e Augustus, mitsgaders van den 5e en 6e
September 1800, geresumeert en worden gehouden voor gearresteert.
Ter vergadering zijn binnen gestaan de zakkedragers deser plaatse te kennen gevende dat zij meest al
zijn werkende op de werff der marine, en dat aan hun door de equipagiemeester derselve was
geinterdiceert om langer de zakkedragers plaats met hunne posten op de voorsz: werff te zaame waar
te neemen, verzoekende zij lieden dar zij begrepen dat dit alleen was uijt hoofde van deeze
tegenwoordige drukte opgemelde werff, en dat gem: order daar na wel zoude koomen te vervallen, dat
deeze vergadering aan hun geliefde te permitteeren om hunne gemelde posten als zakkedragers door
andere geschikte persoonen te laaten waarneemen. Waar over gedelibereert zijnde en in aanmerking
genoomen werdenden de nadeelen welke de voorsz: zakkedragers indien zij dezelve posten moesten
quiteeren in hunne huijsgezinnen, daardoor zoude koomen te lijden, is geresolveert hunne voorsz:
verzoeken te accordeeren, gelijk het zelve geaccordeert werd bij en door deesen egter onder die mits,
dat zij bekwaam en geschikte persoonen in hunne plaatse stellen ten eijnde geene klagten des wegens
bij deese vergadering inkoomen.
Nog is ter vergadering binnen gestaan Herm: Goudswaard, verzoekende permissie als kleijn krammer
zout en zeep en desweegens noodig zijnde acte in forma. Welk verzoek aan denzelven is geaccordeert.
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En den secretaris gequalificeert om de noodig zijnde acte aan den voorsz: Herm: Goudswaard af te
geeven.
Vervolgens is den thesaurier gequalificeert gelijk denzelve gequalificeert werd bij en door deese om
deese twee volgende posten te voldoen.
Een aan Jan van Pelt P:Z over gedaane leverantie aan het recthuijs zijnde groot f. 10-2-0.
En een aan Willem Ooijmus voor het extra aansteeken den lantaarns groot f. 2-0-0.
Eijnde is geleesen een missive van het departementaal bestuur in dato den 24 e deser loopende maand,
ten geleijde van eenige exemplaaren der publicatie van ’t uijt voerend bewind in dato den 18e te
vooren houdende hoedanig de commissie van onderzoek na den opbrengst der heffing van 30 e
November 1798, en 29e October 1799, in het doen der bekeuringen zig moeten gedragen.
En is een exemplaar van dezelven aan den boode ter hand gesteld omme op morgen als naar gewoonte
te publiceeren en affigeeren.
Vergadering gehouden op den 4e November, present alle de leeden.
Is geleesen een missive van kerkmeesteren der gereformeerde kerke alhier van heden dato deezes
houdende dat zij tot heeden vergeefs gewagt hebbende na het besluijt deser vergadering nopens de
door hun gevorderde laaste kerke reekening als meede de ovegifte van alle boeken, papieren etc:
daartoe relatief, zoo ok de aanschrijving der penningen wegens het slot der reekening, als meede de
gecontraateerde portie van 40 percent in de octroijen van den toorn dierhalven berichtende dat
kerkmeesters niet langer dan het beloop van deeze week hun aanbod gestand doening van zaken, van
weijgering of uitvlucht zich zullen moeten bedienen, van die middelen die hun voor de gemeente
kunnen rechtvaardigen, alles breeder bij gemelde missive omschreeven, waar over gedelibereert zijnde
is geresolveert ten 1ste eene missive te schrijven aan den advocaat Gallee, en denselven voor draagen
de directie welke over de kerk voor deezen heeft plaats gehad, voorts hoedanig en op welken tijd en
wijzen dezelve is overgegaan aan de gemeente, wanneer aan wie, en tot hoelang rekening van deselve
door den voorigen kerkmeester Steenwijk Gallas is gedaan en welke reekening er als nog moet gedaan
worden, vervolgens derselve berigten wat er na ’t overlijden van den gemelde kerkmeester Steenwijk
Gallas is geschied, en hoedanige kerkmeesteren de gemeente dese vergadering tot het doen van de nog
manquieerende reekening heeft aangesproken. Voorts welk antwoord daar op door deesen vergadering
is gegeeven, en de gevolge welk uijt dat antwoord zijn voortsgekoomen, wijders desselvs advies
vragen of deese vergadering tot het doen der van hun gevordert werdende rekening zoude zijn verpligt
dan of de tegenswoordige kerkmeesteren zig niet zoude moeten adresseeren aan de erffgenaamen off
boedel van wijlen den kerkneester Steenwijk Gallas. En indien ’t mogte zijn dat dese vergadering tot
die verantwoording verpligt is, of zij dan wel een post welke door den kerkmeester Steenwijk Gallas is
ontfangen naar ’t expireeren der directie van deese vergadering over de kerk, zonder hunne order
hadden door toelaating van de tegenwoordige kerkmeesters, verpligt is, te verantwoorden en eijndelijk
of deese vergadering een uijtkeering zoude vermoogen te doen, van de octroij tot welk voorheen op
die kerk geweest zijnde, naderhand op den toorn is overgebragt, als schoon bij de stemgeregtigde deser
plaats is geresolveert dat de municipaliteijt daar over met kerkmeesteren arrangementen met overleg
van commissarissen uit de stemgeregtigde daar gesteld zijn.
Ten 2e. Een missive te schrijven aan de voorsz: kerkmeesteren en hun daar in berigten dat deese
vergadering wel ontfangen heeft hunne voorgemelde missive, en dat zij zoodra hunne veelvuldige
occupatien zulks permitteeren aan hun een nader berigt omtren dezelve zullen doen geworden.
En is den secretaris gelast en gequalificeert om deeze twee missivens in gereedheijd te brengen en te
depecheeren.
Eijndelijk is geresolveert en den thesaurier gequalificeert omme aan den advocaat Gallee zijnde
declaratie ter somma van f. 144-8-0 te voldoen en betaalen.
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Vergadering gehouden op den 15e November 1800, present alle de leeden, exept van Putten.
Den secret: communiceert ingevolge en ter voldoening aan de resolutie deser vergadering van dato den
24e October en 4e November te hebben afgezonden vdeeze navolgende missivens.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de eerste commissaris voor de Fransche troupes in soldij der bataafsche republicq.
Burgers!.
Wij hebben wel ontfangen Uwe circulaire missive in dato den 24 e deeser loopende maand benevens de
daar bij gezondene stukken en ’t was na examinatie derselven dat wij bevonden dat alle het geene van
ons bij gemelde Uwer missive en ’t daar nevens gezonde contract werd gevordert, uijt hoofde onze
veelvuldige occupatien, van bestuur als andersints niet behoorlijk door ons kan worden verzogt,
weshalven wij bij deesen ons onverantwoordelijk moeten stellen voor dat geene het welke daar uit
zoude kunnen proflueeren. Waarmeede wij oms zijn noemende met achting.
Uw medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 25e October 1800. ’t 6e J:D:B:V.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan kerkmeesters der gereformeerde gemeent binnen voorsz: plaatse.
Mede burgers!.
Wij hebben wel ontfangen UE: missive in dato den 4 e deser maand, en berigt rn Ulieden bij deese dat
wij zoo draa onse veelvuldige occupatien zulks permitteeren, een nader berigt omtrent dezelven aan
UE: zullen doen geworden. Waar meede wij na UE: in Gods heijlige bescherminge te hebben aan
bevoolen ons zijn noemende.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van denzelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 4e November 1800.
En zijn alle deeze missivens geapprobeerd en verklaart dat daar meede voldaan is, aan de
bovengemelde resolutien.
Voorts geleezen een extract uit de besluijten van het uitvoerend bewind deser republicq in dato den 4 e
deser maand November daar bij op het verzoek dezer vergadering bij missive in dato den 4 e October
laastleeden aan ’t gemelde bewind om te mogen werden geinformeerd hoedanig zij zig ten opsigte der
grondvergadering no. 2 welke geen andere commissarissen dan met den bepaalden macht hadden
willen verkiesen, moeten gedraagen verklarende dat ingevolge het 19 e articul der staats regeling, de
gevolmagtigden uit de stemgeregtigden burgers bevoegd zijn om zonder ruggespraak met hunne
committenten met het plaatselijk bestuur plan van plaatselijke belasting onder approbatie van het
vertegenwoordigend lichaam vast te stellen. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert op aanstaande
Maandag den 17e deser maand de grondvergadering no. 2 andermaal op te roepen en deselve het hier
voorengemelde besluijt voor te leezen, vervolgens van hun te requireeren dat zij conform het zelve
besluit, als nu twee commissarissen benoemd, met zoodanige onbepaalde macht als ten deeze werd
gevordert.
Nog is geleezen een missive van ’t departementaal bestuur in dato den 31e October 4e en 7e november
v1800, ten geleijde van een extract uit vhubbe notulen in dato 4 e November no. 2 daar bij gelastende
omme de naauwkeurigste oplettenheid in acht te neemen dat door de armmeester van het vleesch aan
de troupen niet dan gezonden en behoorlijk volwassen vleesch werd geleverd zooals bij het contract
van aanneeming is bepaald. En is deeze aangenoomen tot informatien.
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Bij dezelve missive was nog gevoegd een extract uit de notulen van gem: bestuur in dato 31 e October
no. 2 daar bij kennis geevende dat door het vertegenwoordigend lichaam bij decreet in dato 7 e October
aan baulliuw en leenmannen van den lande van Voorne is verleend continuatie van octroij, en deselve
mitsdien geauthoriseerd om bij collectite van ider ton zwaar bier bij de tappers van den lande van
Voorne in te leggen 18 stuijvers en van iederen stoop brandewijn en gedistilleerde wateren twee
stuijvers, alles breeder bij gemelde resolutie om schreeven. En is deezen aangenoomen voor
notificatie. Nog was bij deselve missive gevoegd een extract uit de notulen van het zelve bestuur in
dato 7 November 1800. No. 3 en 4, daar bij zendende een exemplaar van de instructie voor de
postillions der staats posterij, bij het uitvoerend bewind gearresteerd den 14 e October jongstleeden ten
eijnde zich bij voorkoomende omstandigheeden naar den inhoud daar van te kunnen gedraagen. En is
deese al meede aangenoomen voor notificatie.
Eijndelijk waaren bij deselve missive gevoegd twee publicatien van ’t uitvoerend bewind als een van
dato den 30e October l.l. inhoudende de wijze wijze van betaaling der heffing van 2e, 4e en 7e ten
hondert van ieders inkoomen.
Een dito van dato 31e October 1800, daarbij eenige poincten vast stellende tot voorkoming van bedrog
met de loten der Bataafsche loterij.
En is een exemplaar van ieder der gemelde publicatie aan den boode ter hand gesteld omme dezelve
op morgen te publiceeren en affigeeren.
Nog is geleesen een missive van het departementaal bestuur in dato den 28 e October laastleeden,
daarbij zendende eene publicatie van het uitvoerend bewind in dato den 20 e October te vooren
confineerende een reglement van verkiezing der leden van het gemeente bestuur, en de gevolmagtigde
uijt de stembevoegde burgers.
En is al meede een exemplaar van deeze laast gemelde aan de boode ter hand gesteld omme dezelven
insgelijks op morgen te publiceeren en affigeeren.
Eijndelijk is geleesen een missive van commissarissen over het geweezen binnen lootssmans gilde
alhier van dato den 27e October l.l. geschreeven aan de agent van nationaale economie der Bataafsche
republicq en door den zelven agent bij marginale apostil in dato 7e November daaraan volgend, gesteld
in handen dezer vergadering om te dienen van bericht, consideratie en advies, houdende gemelde
missive verzoekenden voorsz: agent om aan deese vergadering, en aan voorsz: commissarissen aan te
schrijven hoedanig deselve commissarissen zich zullen hebben te gedraagen ten opzigte van deese
vergadering, en of de beheering van het geweezen binnen lootsmams gilde niet in ’t geheel moet
werden toevertrouwt aan commissarissen en zoo als bevooren aan bailliuw en leenmannen van de
lande van Voorne is toevertrouwt geweest onvermindert nochtans zoodanige verantwoording als zij ter
zaake van hunne directie verschuldigt zullen zijn. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert deeze
missive te stellen in handen van de burgers Kooij, Rolandus en den secretaris van Es, omme te dienen
van advies.
Vergadering gehouden op den 19e November 1800, present alle de leeden, exept Spuijbroek
Den president produceert het proces verbaal der grondvergadering no. 2 gehouden den 17 e deser
lopende maand, waaruijt consteerde dat die grondvergadering als nu overgegaan zijnde tot benoeming
van commissarissen met een onbepaalde macht, en daartoe had benoemt de burgers A.P. Asmus en J.
Jonas. Welke proces verbaal provisioneel is aangenoomen voor communicatie, en ter secretarien
gedeponeert.
Is geleesen een missive van den diacon der gereformeerde armen te Delfshaven aldaar geschreeven
den 15e deser lopende maand, dar bij kennis geevende dat zij aan Gerardus Sneepels uijt hoofde zijner
ziekte en ongemakken, waar door hij buijten staat is, om voor ’t tegenwoordige zijn levensonderhoud
te verdienen nu en dan eenig onderstand hebben gegeeven, dan dat zij voor aller deplorabelste toestand
haarer cas niet verder daar meede kunnen voortgaan ten zij van weegens deze vergadering werd
geconfenteerd om voor rekening deser plaats door hunne arme case enige soulais aan deselve te doen
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toe brengen. Wijders in bedenking geevende of het niet best was dat deeze voorsz: Sneepels aldaar
bleeff wonen, ten eijnde weder in staat zijnde zijn brood te kunnen winnen daartoe, aldaar beter
gelegentheijd zoude vinden dan op deese plaats, waarop gedelibereert zijnde is geresolveert om
gemelde diacon te reschribeeren dat deesen vergadering is omme aan Gerardus Sneepels eenige
onderstand toe te brengen, dan daar de slegte staat onzer kas vordert daaromtrent alle bezuijninge in
acht te neemen aan den gem: diacon verzoeken omme op te geeven hoe veel denzelven Sneepels
zoude behoeven als wanneer dese vergadering hunnen intentie daar omtrent aan hem zal doen
geworden. Eijndelijk dat deeze vergadering begrijpt dat het best is dat voorsz: Sneepels te Delfshaven
blijft woonen en dierhalven zig daaromtrent niet zal opposeeren. En is den secretaris gelast en
gequalificeert zodaanige missive in gereed te brengen en te depecheeren.
Voorts is geleesen een missive van den bestuuders der grooten off H. Geest armen van ’t Nieuwland,
geschreeven aldaar den 17e deser lopende maand, daar in kennis geevende van de armoedige toestand
van Cornelis van Mechelen en desselfs kinderen, verzoekende wijders eenig onderstand voor twee
derselve met naame Jan en Aarnoud met verder aanbod om dat geene het welke aan deselve tot
onderstand zal werden toegedeelt uijt hunne arme kas te verschieten. Waarop gedelibereert zijnde is
geresolveert aan voorsz: bestuurders te reschribeeren dat deeze vergadering aan de twee voorsz:
kinderen eenig onderstond heeft geaccordeert, en voorts aan hun verzoeken zoodanig onderstand te
willen voorschieten met verlaating aan hunne goede directie van het bepaalen der hoegrootheijd van
voorsz: onderstand.
En is den armmeester van Putten gequalificeert om de penningen welke door de bestuurders van den
H: geest arme van ’t Nieuwland ten bovengemeelde eijnde werde voorgeschooten te restitueeren en
om bij gelegenheijd met de gemelde besturders daaromtrent de noodige arrangementen te maaken.
De burgers Kooij, Rolandus en den secretaris van Es, als in welken handen bij resolutie van den 15 e
deser lopende maand gesteld is om te dienen van advies eene in handen dese vergadering bij marginale
apostille van den agent van nationaale economie van dato den 7e deser maand November gestelde
missive van de commissarissen over het geweesen binnen lootsmans gilde deser plaatse ten fine van
bericht consideratien en advies, rapporteeren na dat den burger Chardon eene der commissarissen van
het gesegde gilde deese vergadering hadden verlaaten dat zij na examinatie derselve missive van
advies zoude zijn, dat deese vergadering aan den agent van nationaale economie voorn: diende te
berigten dat het binnen lootsmans gilde alhier voor deesen heeft gestaan onder de opper directie of
opper toeverzigt van bailliuw en leenmannen van de lande van Voorne resideerende te Brielle, en dat
de huijshoudelijke directie toen wierd waar genoomen door hoofdman, boekhouder en dekenmeesters
bij bailliuw en leenmannen, daar toe aangesteld, dat gemelde hoofdman, boekhouder en dekenmeesters
alle huijshoudelijken zaaken van voorsz: gilde bestuurders, alle dispositie vereffende en de lootsen
welke zig aan pligtverzuijm schuldig maakten conform de ordonnantien straffen. Dog ingevalle zulks
door hun niet konde ter uijtvoer werden gebragt dat als dan die huijshoudelijke directie zig aan ’t
voorsz: collegie van bailliuw en leenmannen adresseeren, en welke dan zoodanige zaaken decideerde
dat ingevolge er een vacatuure ontstond van loots of noodhulps plaatsen, hoofdman, boekhouder en
dekenmeesters eene nominatie formeeren, welke wierd gezonden aan bailliuw en leenmannen voorn:
en welke daar uijt eene keus deeden, en eijndelijk dat de voorschreeve binnen lootsen jaarlijks
gecomtinueerd wordende door bailliuw en leenmannen daar voor een kleijne zoogenaamde recognitie
opbragten, dat dierhalven deese vergadering begrijpt als bij de publicatie in dato 5 e October 1798,
gesegd wordenden het toeversigt over de gildens te hebben dat aan hun zodanige opper toeverzicht als
bij het collegie van bailliuw en leenmannen is bezeeten geweest is gedemandeert, te meer daar de
directie van commissarissen bij gemelde publicatie van dato 5 e October 1798, gesegd werd daar in te
bestaan dat zij ondertoezigt der municipaliteijten waaken en zorgen dit inmiddels en hangende de
deliberatien van het vertegenwoordigend lichaam over deeze belangrijke zaak, de placcaaten
ordonnantien en keuren voor zoo verre zij haare betrekking hebben, tot den goede politie ter
vermijding van alle wanorder stiptelijk worden naargekoomen, en dusdanige directie ook volmaakt
aan commissarissen over ’t lootsmans gilde akhier is toevertrouwt, dat ook deeze vergadering in ’t
denkbeeld is, dat wanneer alle directie zonder onderscheijd door commissarissen moet werden uijt
geoeffend, er geene toeverzicht behoefd, en dat wat den opbrengst van de recognitie betreft deese
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vergadering daaromtrent van begrip is, dat zulks dient te blijven voorgaan, uijt hoofde de binnen
lootsen jaarlijks gecontinueert wordende de recognitie voor die continnatie opbrengen, en daar deese
vergadering het opper toezigt over het gesegde gilde heeft, dierhalven ook even als bailliuw en
leenmannen de voorsz: continnatie moetende doen dus de plaatselijke kas het naast geregtigd tot die
recognatie is, welks de plorabele toestand daar en boven alle mogelijke onderstand vordert, en
eijndelijk aan den voorn: agent voordraagen dat het aller geschikst is ingevallen van vacatuuren door
commissarissen een nominatie aan deese vergadering werd gepresenteert ter electie ten eijnde alle
discrepanse welke over eene benoeming van commissarissen tusschen hun en deese vergadering
kunnen ontstaan voor te koomen. Waar over gedelibereert zijnde heeft de vergadering zig met het
vooren aanstaande advies conformeerende geresolveert het zelve in eene resolutie converteeren gelijk
het zelve als zoodanig geconverteerd bij en door deeze, en is den secretaris gelast om het
gerequireerden berigd conform het gemelde advies op te maaken en aan den agent van economie over
te zenden.
Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde dat het noodzakelijk is dat er voor zoodanige penningen als
welke deese plaats uit de kas der grooten armen heeft geleend gehad naar aftrek van het geene aan
gem: armen s’maandelijks is gerestitueerd een obligatie ten lasten deser plaatse werd geforineerd. Is
dierhalven geresolveerd en den secretaris gelast en gequalificeert omme zodanige obligatie in
gereedheijd te brengen en ter vergadering te produceeren.
Den secretaris draagt vervolgens ter vergadering voor dat hij in de maand December van den
gepasseerde jaare 1799 door deese vergadering tot het waarneemen van ’t secretariaat deser plaatse
versogt zijnde het zelve heeft geaccepteerd, onder die conditie dat den vergadering hem daar voor
behoorlijk salarieerende, en het welk door deese vergadering aan hem ook te dier tijd is toegestaan dat
hij tot heeden nog niets van zodanige salaris genooten hebbende, dierhalven de vergadering verzogt
om het zelven salaris te willen bepaalen, en aan hun te voldoen. Waar over in absentie den secretaris
gedelibereert zijnde, is geresolveert, en den secretaris wederom ter vergadering gecompareert zijnde
gexepliceert dat deese vergadering van hem verlangende dat hij secretariaat voor zooveel de tijd
betroft dat hij het zelven heeft waargenoomen en behoorlijke order is dat ook de notulen van dien tijd
behoorlijk in het net werden overgeschreeven en wanneer hij zulks aannam deeze vergadering hun een
salaris zal toeleggen, waar toe hij secretaris bij een volgende vergadering zouden opgeeven, hoe veel
hij sustineerde dat hem daar voor competeerde en heeft den decretaris zulks aangenoomen te doen.
Eijndelijk draagt den burger van Putten voor dat deselfs zoon in naam en op ’t verzoek deser
vergadering, de bons der troupes tot heden hoeft geviseerd, en dat deselve daar voor een douceur was
belooft geworden door deesen vergadering verzoekende dat deese vergadering, ingelijks geliefde te
verklaaren hoe veel denzelven daar voor zoude genieten en is den burger van Putten almeede verzogt
bij bij een volgende vergadering op te geeven hoe veel desselfs zoon daar voor competeerde.
Den secretaris communiceert ingevolge en ter voldoening aan de resolutie der vergadering van den 4 e
deser maand te hebben afgezonden de hier navolgende missive aan de advocaat Gallee.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: F.J. Gallee practiseerende advocaat in den Hage.
Burgers!
Wij verzoeken UE: aan ons Uw gedagten en advies te willen meede deelen over deese navolgende
poincten.
Den wijlen schout Steenwijk Gallas is in de jaaren 1794 aangesteld door de voormalige regeering
deeser plaatse als kerkmeester over de gereformeerde kerk alhier denzelven is in den jaare 1795, als
zoodanig blijven voortgaan, zonder te zijn gecontinueert of eene nieuwe aanstelling door de
opgevolgde regeering te hebben bekoomen tot den laasten December 1797, wanneer de directie der
gereformeerde kerke is over gegaan aan de gereformeerde gemeente zelve, ofte wel hunne aangestelde
kerkmeesteren in de maand December van den jaare 1797, heeft de opgem: kerkmeester Steenwijk
Gallas rekening gedaan der voorsz: kerk ten overstaan van de municipaliteijt, gelijk zulks voorheen
altoos geschieden, en van den als toen nieuw aangestelde kerkmeester der gemeente tot primo April
van denzelven jaare, en na ’t doen van welke rekening de voorsz: kerkmeesteren der gemeente
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penningen welke tot primo April 1797, in cas aan weesig waaren hebben meedegenoomen resteerende
dierhalven als toen nog ’t doen den reekening van den eersten April tot den laasten December 1797,
het welk steeds is ten agteren gebleeven en tot heeden nog niet is gedaan, den voorsz: kerkmeester
Steenwijk Gallas, is intusschen op den 18e December 1799 komen te overlijden en desselfs weduwe en
erffgenaam heeft het sus deliberatie verkoosen de voorsz: kerkmeesteren der gereformeerde gemeente
hebben eijndelijk ond op de 14e Augustus deser jaars aangesprooken bij missive tot het doen der nog
resteerende reekening en overgaven den papieren relatief de voorsz: kerke, op welke missive wij
hebben geantwoord dat de laaste rekening der kerke niet moet werden gedaan door ons maar door ofte
van wegen de wed: Steenwijk Gallas als erfgenaam van haar man uijt hoofde gem: Steenwijk Gallas
alleenlijk kerkmeester is geweest ende administratie der inkomsten en uijtgaave van de kerke heeft
gehad, dog dat hij ter hunner (taoleteerrig) ? die gem: weduwe off hunne gequalificeerdens tot het in
gereedheijd brengen en doen der reekening wel wilden exhorteeren, welk antwoord ten gevolge heeft
gehad, dat den meer gemelde kerkmeester zig in persoon voor ons hebben gesisteerd en afgevraagt off
wij bleeven sustineeren van geen kerken eesteeren te zijn geweest en wijders aan ons voorslaande om
voor zoodanige penningen welke zij sustineerden hun te competeeren volgens gemaakte schikking met
een commissie uit ons midden, en uit stemgeregtigde burgers in den gepasseerde jaare gemaakt van
een octrooij nu op de thoorn gevestigd, en voorheen op de kerk geodeert zijn de, dog welke vrage en
voorslagen door ons zijn in advies gehouden ende vreij deliberatie daar over aan ons hebben
voorbehouden, dan de meer voorsz: kerkmeesteren hebben op den 4e November laastleeden bij
missive ons berigt, dat bij faute afdoening van zaken, van weijgering of uitvkucht geduurende de den
loop dier week, zij zig zullen moeten bedienen van die middelen, welke hun voor de gemeente kunnen
rechtvaardigen. Op welk missive wij hebben geantwoord dat zodraa onze veelvuldige occupatien zulks
permitteeren, wij aan hun een nader berigt zullen doen gewoorden. Het is dierhalven dat wij eerstelijk
geerne zoude weesen geadviseerd of wij daar wij wel het toezigt over de kerk hebben gehad, dog
nimmer den ontfangst off uijtgaaff van derselver inkomsten welke steeds is gedaan door den bij de
voorn: regeering aangestelde kerkmeester Steenwijk Gallas, tot het doen rekening zoude zijn verplicht
of dat de kerkmm: zig niet zoude moeten adresseeren aan de erffgenaame of boedel van wijlen den
kerkenmm: Steenwijk Gallas. En in dien ’t mogte zijn dat wij tot die verantwoording verpligt waaren,
of dan een post welke ontfangen is door de meergem: kerkmeester Steenwijk Gallas, na ’t expireeren
van onze directie, en wel in Januarij 1798, zonder onze order, als zijnde alle directie welke kunnen
gesegd worden dat wij hebben gehad, met ultimo December 1797 opgehouden, en die ontfangst alleen
door toelating van den jegenswoordige kerkmeesteren geschied, of wij dan wel verpligt zijn dien post
te verantwoorden.
Eijndelijk of wij van een octroij het welk voor deesen op de kerk heeft gevestigd geweest, dog
naderhand bij besluijt van ’t vertegenwoordigend lichaam is over gebragt op de thoorn een uitkeering
aan de kerk zoude vermogen te doen, alschoon bij de stemgeregtigde deser plaatse is geresolveert dat
wij daar over met kerkmeesteren arrangementen kunnen maaken en die arrangementen met overleg
van commissarissen uit de stemgeregtigde daar gesteld zijn.
Op het een en ander hoopen wij UE: spoedig antwoord en advies, was ’t mogelijk binnen een dag drie
a vier te mogen erlangen communiceeren UE: wijder, dat wij UE: declaratie aan schipper Corn: Klop,
op welke de door UE: getrokkene assignatie was geindosseert, hebben voldaan welke voldoening ons
spijt dat wij niet eeder hebben kunnen verrigten, dog met onzen onwillendheijd, maar de slegte staat
onse kasse is daar alleen oorzaak van geweest, en na UE: van onze achting te hebben verzekert, zoo
noeme wij ons UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) D. Rolandus, loco president.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 15e November 1800.
En aan ’t departementaal bestuur te hebben afgezonden deese twee navolgende missivens beneevens
de daar bij gehoorende stukken.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas!
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Burgers!
Ter voldoeninge aan UE: resolutie in dato 14 e October 1800 no. 2 hebben wij de eer bij deezen te
berigten dat er binnen deese plaats twee schuijte veeren zijn geetablisserd tot transport van passagiers
en goederen als een op Rotterdam en een op Dordrecht dat op ’t veer der stad Rotterdam een
ordonnantie is vastgesteld, welke wij UE: hier nevens een exemplaar doen toe koomen dog dat op ’t
veer der stad Dordrecht geene bisondere ordonnantie exsteert, maar de schipper van dat veer volgend
de resolutien der municipaliteijt in dato den 12 e Augustus deses jaars, waar bij laastgemelde veer is
vastgesteld en ’t afneemen der vragt penningen als anderssints zig moeten gedragen naar de hier
bovengem: ordonnantie op ’t veer van Rotterdam vigeerende dat alhier nog wel een veer bestaat om
passagiers op Over Flacque te vervoeren, dog ’t welk staat onder directie van den rentemeester der
s’lands domeijnen van den lande van Voorne, weshalven wij van de ordonnantie daar op geeemaneert
aan UE: geen exemplaar kunnen toezenden. Dat wijders alhier wel geen vast wagenveer bestaat dog
zig egter eenige voerlieden bevinden tot transport van passagiers, welke voerlieden tans staan onder
directie van commissarissen ingevolgen de publicatie van den 5 e October 1798, uijt hoofde deselve
voor heen onder een gilde bestuur hebben gestaan, en dat eijndelijk gemelde voerlieden in ’t afneemen
der vragt penningen zig reguleeren naar een ordonnantie door bailliuw, burgemeesteren en regeerders
der stad Brielle en bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne gemaakt en van welk wij UE:
almeede een exemplaar doen toekoomen. Hier meede vertrouwende aan de ons opgelegde last te
hebben voldaan, zoo noemen wij ons met achting.
Ue: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) D. Rolandus loco president.
Ter ordonnantien van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 15e November 1800. ’t 6e J:D:B:V.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
Wij zende UE: hier neevens de aan ons toezondene tabellen voor zoo veel dezelven alhier van
applicatien zijn ingevult te rug, en berigten UE: wijders dat er alhier geen keuren of ordonnantien ten
aanzien der fabrieken, handel en scheepvaart bestaan. Waar meede wij de eer hebben ons met achting
te noemen.
UE: meede bugers.
De municipaliteijt voorn: (get:) D. Rolandus loco president.
Terordonnantien van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 15e November 1800. ’t 6e J:D:B:V.
En zijn deeze missivens geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 22e November 1899, present alle de leeden exept Chardon.
Is geleezen eene missive van den advocaat Galle in dato 20 e November 1800, daar (bij in) diendende
van desselfs advis, op de poincten door deese vergadering bij missive in dato de 15 e deeser maand aan
hem voorgedraagen. Waar over gedelibereert zijnde is geresolveert ten eersten een missive te schrijven
aan den burgers van der Meer en van Sina gequalificeerdens van de wed: Steenwijk Gallas, en deselve
daar bij aanmaanen om op te maaken de reekening der kerk, welke nog door wijlen den kerkmeester
Steenwijk Gallas moet werden gedaan, zodanig dat denzelven binnen 14 dagen kan werden gedaan en
geslooten en hun berigten dat deese vergadering aan kerkmeesteren belooft heeft dat binnen gem: tijd
die reekening zal werden gedaan, eijndelijk aan hun de verwondering deser vergadering ten kennen
geeven dat de overgeeving der reekening deser plaats welke door hier reeds langers beloof tot heden
niet is geschied, ten tweeden een missive te schrijven aan kerkmeestere der gereformeerde kerk, en
dezelve berigten dat deese vergadering de voorsz: gequalificeerdens andermaal tot het doen van voorn:
reekening heeft aangemaant en deselve als nu binnen 14 dagen zal gedaan werden, dat aan hun den
bepaalde dag en uur nader zal bekend gemaakt worden, ten eijnde zij daar bij kunnen adsisteeren, en
dat bij die gelegenheid deese vergadering met hun over de uijtkeering van ’t octrooij op den thoorn
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nadere arrangementen zullen maken.
En is den secretaris gelast en gequalificeert beijde missivens in gereedheijd te brengen en te
depecheeren.
Voorts is geleesen een missive van het departementaal bestuur in dato 7e, 11e en 14e November 1800
ten geleijde van deesen navolgende stukken als:
Een extract uit de notulen van het zelven bestuur in dato 7 e November 1800, daar inne de gemeente
bestuuren aanschrijvende en gelastende om zoo spoedig doenlijk en uitterlijk binnen den tijd van 14
dagen aan hun in te zenden opgaave van zoodanige geweeren aan den lande in eijgendom te
behoorende, en ten dienste van eenig thans gedissolveerd burger corps gediend hebbende en wijders in
allen gevallen aan gem: bestuur te berigten of zij van dat alles iets hebben ondekt en kunnen
opspooren a dien neem: waarop gedelibereert zijnde is geresolveert aan ’t voorsz: bestuur te
reschribeeren, dat er zodanige wapenen alhier niet gevonden worden, dewijl er na den jaaren 1795
geen gewapende burger corps alhier heeft bestaan.
Nog een extract uit de notulen van ’t gemelde bestuur in dato 14e November 1800, houdende dat bij de
aanstaande registratie in die plaatsen alwaar een gewaapende burger macht bestaat de persoonen uijt
deselven welke ingevolge art: 1 van van ’t 3e hoofddeel van ’t reglement, het gemeente bestuur bij de
opschrijving of registratie zullen adsisteeren door den collonel op voordragt van de lieutenant collonel
van ’t battalion, waar toe dezelve behooren, daar toe zullen worden gecommitteert, en verder dat in die
plaatsen waar geen gewapende burger macht bestaat de gemeente bestuuren de voordragt tot die
gecommitteerdens zullen doen, aan het departementaal bestuur waar onder zij ressorteeren, alles
breeder bij gemelde extract omschreeven. En is deese na deliberatie aangenoomen tot informatie.
Eijndelijk een publicatie van het uitvoerend bewind deser republiek in dato den 7 e November 1800, ter
interpretatie van de publicatie van 5e Julij te vooren.
En is een exemplaat van dezelve aan de boode ter hand gesteld omme dezelve op morgen als naar
gewoonte te publiceeren en affigeeren.
Den secretaris communiceert, ingevolgen en ter voldoening aan de resolutie deser vargadering van den
19e deser lopende missive te hebben afgezonden deese navolgende missivens.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de agent van nationaale economie der Bataafsche republiek.
Burgers!
Wij hebben de eer met te rug zending van deese nevens gaande missive te berigten, dat het binnen
lootsmans gilde alhier voor dezen heeft gestaan onder de opper directie off opper toeverzicht van
bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne resideerende te Brielle, en dat de huijshoudelijk
directien als toen werd waargenoomen door hooftman, boekhouder en dekenmeesteren bij bailliuw en
leenmannen daar toe aangesteld, Dat gemelde hoofdman, boekhouder en dekenmeester alle
huijshoudelijke zaaken van voornoemde gilde, bestuurden alle dispuiten vereffende ende lootsen
welke zig aan pligtsverzuijm schuldig maakte, conform de ordonnantien straften, dog ingevallen zulks
door hun niet zoude ter uitvoer werden gebragt als dan adresseerende zij lieden zig aan ’t voorsz:
collegie van bailliuw en leenmannen welke dan zoodanige zaaken decideerde, dat ingevallen er eene
vacatuure ontstond van loots of noothulpsplaats en formeerde hoofdman, boekhouder en
dekenmeesters eene nominatie welke wierd gezonden aan bailliuw en leenmannen voorn: en welke
daar uijt eene keus verrigte, en eijndelijk dat de voorsz: binnen lootsen jaarlijks gecontunieert
wordende, door bailliuw en leenmannen daar voor een kleijne zogenaamde recognitie opbragten, het is
dierhalven dat wij begreepen als bij publicatie in dato 5 e October 1798 gesegd wordende het toeverzigt
over de gilden te hebben dat aan ons, zodanig opper toeverzigt als bij het collegie van bailliuw en
leenmannen is bezeten geweest is gedemandeerd te meer daar de directie van commissarissen bij gem:
publicatie in dato 5e October 1798 gesegd word daar in te bestaan, dat zij onder toeverzicht der
municipaliteijt zullen waaken en zorgen dat inmiddels en hangende de deliberatien van het
vertegenwoordigend lichaam over deese belangrijke zaak, de placcaaten, ordonnantien en keuren voor
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zoo verre zij haare betrekking hebben tot goede politie ter vermijding van alle wanorde zij stipelijk
worden naar gekomen en dusdanige directie ook volmaakt aan commissarissen over ’t lootsmans gilde
alhier is toevertrouwd, daar onzes bedenkens wanneer volmaakt alle directie zonder onderscheijd door
commissarissen moet werden uijt geoefend geene toeverzicht behoefd, dat wat den opbrengst van de
recognistie betreft, dit begrijpen wij dat al meede dienst te blijven voortgaan, daar de binnen lootsen
alhier jaarlijks gecontunieert worde de zoodanige recognitie voor die continuatie opbrengen, daar wij
het opper toeverzicht over het gezegde gilde hebben dierhalven ook even als bailliuw en leenmannen
voorsz: contenatie moetende doen dus de plaatselijk kas, het naast geregteijd tot die recognitie, en
welke deplorabele toestand daar en boven alle mogelijk onderstand vordert, dat het eijndelijk aller
geschikst en noodzakelijk is, dat ingevallen van vacatuuren door commissarissen een nominatie aan de
municipaliteijt werd gepresenteert ter electie ten eijnde alle discrepanse welke over eene benoeming
van commissarissen tussen hun en de municipaliteijt kunnen ontstaan voor te koomen. Waar meede
wij vertrouwen ten deese te hebben voldaan, en ons zijn noemende met achting.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij…
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 19e November 1800 ’t 6e J:D:B:V.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den burger K. Remges diacom der gereform: armen te Delfshaven.
Medeburger!
Ter beantwoording Uwer missive in dato den 15 e deser loopende maand, aan schout en scheepenen
alhier geaddresseert is dienende dat wij geneegen zijn omme aangezien den armoedige toestand van
Gerardus Sneepels aan denzelve eenige onderstand toe te brengen dan daar de slegte staat onzer arme
kas vordert, daar omtrent alle mogelijke bezuingingen in nagt te neemen, zoo zouden wij geerne
vooraf geinformeert zijn, hoe veel onderstand dezelve zoude behoeven, alvoorens wij het zelve kunnen
accordeeren, het is dierhalve dat wij UE: zijn verzoekende aan ons een opgaave van ’t geene voorn:
Gerardus Sneepels benoodigt konden hebben tot onderstand te willen doen, als wanneer wij daar over
onze gedagten zullen reguleeren en UE: onze intentie deswegens doen geworden, wat eijndelijk betreft
het blijven woonen van weegens Sneepels a costij dit begrijpe wij met UE: dat beter zal zijn, en waar
omtrent wij ons dierhalve niet zullen opposeeren. Op deselve UE: antwoord te gemoet ziende zoo
noemen wij ons met achting.
Uw medeburgers.
De municipaliteijt voorn:
Ter ordonnantie van dezelve J.A.van Es, secret: adint.
Hellevoetsluijs den 19e November 1800.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de bestuurders der grooten off zoogenaamde H. Geest armen in ’t Nieuwland.
Mede burgers!
Ter beantwoording van UE: missive in dato den 17 e deser lopende maand is dienende dat wij hebben
geresolveerd on ten behoeven der twee kinderen van Cornelis Mechelen met naame Jan en Aarnout,
eenige onderstand te accordeeren, weshalven wij UE: zijn verzoekende ingevolgen UE: vriendelijk
aanbod zodanige onderstand of bedeeling voor onze armen kas te willen voorschieten zullende het
zelven aan UE: door onze armen welke wij daar toe hebben gequalificeert dankbaar werden
geregistitueert, en laatende wij het aan UE: goede directie over wat en hoe veel gemelde kinderen tot
onderstand moet werden gegeeven, als verzekert zijnde, dat door UE: alle mogelijke menagement zal
in acht genoomen werden. Waar meede wij ons zijn noemende met achting.
UE: meedeburgers!
De municipaliteijt voorn:
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 19e November 1800.
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NB. Onze armmeester zal bij gelegenheijd over voorsz: bedeeling met UE: spreeken, en daar omtrent
zoodanige arrangementen maken als nodig zal zijn.
En zijn alle deselve geapprobeerden verklaard dat daar meede aan voorsz: resolutie voldaan is.
Vergadering gehouden op den 29e November 1800, present allen de leeden.
Is gekleesen een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas, in dato 18e November
l.l. ten geleijde van een extract uit hunne notulen van dien dag, daar bij deese vergadering
aanschrijvende en gelastende om conform het aan hun versogte door den fungeerende eersten
commissaris over de Franschen troupes in soldij deser republiek het vereijschte toeverzigt te houden
dat door de aanneemers van virres en frouragen voor de Bataafschen en Franschen troupes naar
behooren, immers voor zoo veel het guarnisoen binnen hunnen gemeente aangaat voldaan worden aan
de besteedings contract en des wegens geslooten, en dat bij gebrekke hiervan over eenkomstig den
stenuer van dezelve contracten gehandelt worden, met wijdere last om binnen den tijd van acht dagen
na de receptie van deeze resolutie, aan het voorsz: bestuur te berigten welke resolutie dien ten gevolge
bij deeze vergadering zal zijn genoomen. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert daar dezelve
vergadering als nu gelast word, om het bovenstaande door den eersten commissaris over de Fransche
troupes aan hun verzogt te verrigten. Dat dezelve zoo veel hun mogelijk is, dien last zullen
volbrengen, en zal bij missive van deese resolutie aan ’t departementaal bestuur voorn: werden kennis
gegeeven.
Is geleesen een extract uit het verbaal van den agent van oorlog dezer republiek in dato den 26e
November 1800, houdende dat den agent van ter zijde is geinformeert geworden, dat niet alle de
scheepen tot transport van troupes te Maassluijs, Brielle en Hellevoetsluijs gestationeerd alle de
vereischten zoude hebben welke worden gerequireerd om s’lands diest zonder gevaar te presteeren, en
er ten hoogste aan geleegen legt dat tot dat eijnde waar toe die scheepen aldaar worden geemploijeerd
zodanig worden gebruijkt die in allen deelen voldoende zijn voor die diensten welke van deselve
worden gerequireerd. En daar bij deese vergadering aanschrijvende en verzoekende om hem agent te
willen informeeren, in hoe verre s’lands dienst behoorlijk door de alhier gestationeerde schepen kan
werden verrigd. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert aan den agent voorn: te reschribeeren dat
er alhier drie open hengsten tot transport van troupes zijn gestationeert, denwelken bij open water
genoegzaam zijn tot transport van kleijne detachemente en ordonnances. Dog dat dezelve niet in staat
zijn eenige paarden artillerij of groote corpse over te vaaren, als meede onbekwaam om bij zwaare
ijsgang eenigen dienst met deselve te verrigten.
Voorts is geleesen een missive van de gecombineerde vergadering van den kerkenraad,
commissarissen en kerkmeesteren der gereformeerde gemeente alhier, daar bij ingevolde en ter
voldoening aan het van hun gerequireerde zoo bij missive deser vergadering in dato 1 ste October l.l.
geschreeven aan den kerkenraad van gemelde gemeente, als bij het daar neevens gevoegde extract uit
de notulen van ’t departementaal bestuur in dato 19 e September te vooren berigtende dat zij legale
kennis aan hun kerkgenootschap van de aanvrage in voorn: stukken vervat hebben gegeeven ende
gemelde gemeente uit circa 1300 zielen bestaande een parig heeft geresolveert te antwoorden.
De gereformeerde gemeente Hellevoetsluijs had zig verbeeld dat ingevolgen de 4 e en 5e art:
additioneel de staat regeling haare armen van haar lasten afgenoomen, en haare fondsen door giften
erfmaakingen, in zamelingen en aankoop als haar wettig eijgendom verzekerd, buijten alle aanvragen
zouden gebleeven zijn, dan daar nu van wegen het departementaal bestuur van Schelde en Maas aan
haar gevraagd word of zij haare leeden zelve verkiest te onderhouden, en daar toe zig in staat bevind,
dan wel dezelve verkiest over te geeven en zulks met afstand van alle bovengemelde haare fondsen
verklaard mits deeze geensints bereijdwillig te zijn, iets van haare wettige eijgendom: saamgebragt tot
godsvuchtigen gebruik, zoo wel tot onderhoud van haare godsdienst oeffeningen als van haare arme
leeden, over te geeven, en daar zij die niet behouden mag zonder haare arme leeden te blijven
onderhouden, zal zij zig het verder onderhoud van gemelde haare armen getroosten.
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En is geresolveert, zoo draa de opgave van wegens den armmeester der groote arme deeser plaatse
almeede gerequireerd bij de resolutie van ’t departementaal bestuur in dato 19e September laastleeden
zullen zijn ingekoomen als dan een authenticqui copie van bovenstaande missive der gecombineerde
vergadering met de stukken, en opgaave relatieff den grooten armen aan het meergemelde
departementaal bestuur over te zenden.
Eijndelijk is geleesen een missive van den diacon der hervormde gemeente te Delfshaven in dato 24 e
November 1800, daar bij kennis geevende dat Gerardus Sneepels en desselfs huijsgezin benoodigt
heeft tot onderhoud geduurende hunne armoedige omstandigheid s’ weekelijks f. 4 gld waarvan de
poortie welke deese armen daar in zoude moeten dragen 16 stuijvers zoude beloopen. En is
geresolveert als meede de armmeester van Putten gequalificeert om die penningen ten behoeven van
Gerardus Sneepels aan die van Delfshaven te restitueeren.
Den thesaurier is gequalificeert gelijk denzelven gequalificeert werd bij, en door deesen omme te
voldoen deese navolgende rekeningen, als. Een aan de wed: J. Kramers groot f. 43-10-0.
Een aan J. Wessels groot f. 104-15-12.
En twee aan Johs: Hoogwerff zamen f. 13-4-0.
Vervolgens is den burger Wessels verzogt, en gequalificeert om de straten deser plaatse aan de
westzijde der haven leggende te doen repareeren.
Den president Kooij verzoekt dat de vergadering als nu geliefde over te gaan tot het benoemen van een
nieuwen president, en hem van dien last post te ontslaan, dan op instanties van de leeden is denzelven
wederom als president gecontinueert.
Vergadering gehouden op den 2 e December 1800, present alle de leeden, exept van Putten en
Spuijbroek.
Is geleesen een missive van het departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato 11 e en 18e
November 1800, ten gelegenheijd van deese navolgende stukken als:
Een extract uit hunner notulen in dato 11 e November 1800, daar bij zendende een getal exemplaaren
van de quotisatie billietten voor de heffing van 2, 4 en 7 hondert van elks inkoomen waarvan
bijzonderheeden zijn vast gesteld bij publicatie in dato 30e October l.l. en gelastende bij deselve omme
gemelde quotisatie billietten aan de huijsen der ingezeetenen te doen rond brengen, en deselve
vervolgens wederom te doen afhaalen. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert deeze voorn:
resolutie aan te neemen tot informatie, en wijders om dezelve quotisatie billietten zoo spoedig
mogelijk aan de ingezeetenen te doen rond brengen door den boode.
Nog een extract uijt de notulen van het zelven bestuur in dato 18e November, volgende daar bij den
inhoud van ’t besluijt van ’t uijtvoerend bewind in dato den 7e der lopende maand no. 64 brengende ter
kennis van de respective gemeente bestuuren binnen dit departement met aanschrijving en last aan
dezelven om voor zoo veel een ieder aangaat binnen hunne gemeente zich dien overeenkomstig te
gedraagen, en houdende het bovengem: besluit dat ten eijnde den agent van nationaale opvoeding in
staat te stellen, om aan het oogmerk zijner aanstelling te voldoen, de respective departementaale
bestuuren worden aangeschreeven en gequalificeerd. Eerstelijk om alle gemeente bestuuren van
gemeenten alwaar collegien gevestigd zijn, belast met het toeverzicht over de uijtoeffening der genees,
heel, verlos en artzenijmengkunde te gelasten, om ten ernstigsten te waken en te doen waken, dat in
hunne gemeente zich niemand als medina docter heel, vroedmeester, apothecar of vroedvrouw
nederzette, dan na een behoorlijk afgelegd exame in die kunst, welke deselve verlangt te exerceeren,
en dat de wetten tegen het exeveeren der practijk door ongeexamineerde en onbevoegde persoonen ten
strengsten worden naargekoomen, en gemainteneerd, of zoo de plaatselijken keuren en ordonnantie
niet toereikende tot het bedoelde oogmerk mogte zijn, met overleg van het agentschap der nationaale
opvoeding, dezelve door provisioneele voorzieningen, zodanig te amplieeren en te altereeren als met
den hart der zaaken overeenkomstig zal bevonden worden. Ten tweede, om alle gemeente bestuuren
ten platten lande en in huisen alwaar geene zodanige hier bovengemelde collegien bestaan aan te
schrijven en te gelasten van niemand onder hunne jurisdictie tot de exercitie der genees heel, verlos of
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artzenij mengkunde voor aan te admitteeren of aan te stellen dan naar dat door denzelven een diploma,
of getuijgschrift van afgelegde exeamen aan hun geproduceerd, en door of van wegens het agentschap
nationaale opvoeding geexemineerd en gerapprobeerd zal zo wordende de gesegde gemeente
bestuuren ten dien eijnde gelast om wanneer zij iemand onder hunne jurisdictie tot de oeffening der
genoemde functien komt neder te zetten van hem zijn diploma of getuijgschrift afte vorderen ende
zelve in orginalen het agentschap der nationaale opvoeding, of aan zodanige collegien of persoonen als
daar toe door het gemelde agentschap zullen worden geauthoriseerd ter visie en approbatie over te
zenden. Ten derden om aan alle gemeente bestuuren of die geenen welke andersints met de
handhaving der politie belast zijn te injungeeren om elk in den hunne de noodige voorzieninge te
neemen: 1e. Dat niemand onder hun ressort zig vermeete om eenige handegeheim geneesmiddelen
door het doen aanplakke of distribueere van billietten aan te kondige, veel min te verkoopen, en toe te
dienen of door voorgewende geheimzinnige geneeswijze uit de ligtgeloovigheijd der ingezeetenen om
een eerloos gewin te zoeken. Ten 2e. Dat alle concentiers onder hun ressort belet en verbooden
worden, om door middel hunner nieuwspapieren de kwakzalverij het debiet van geheime
geneesmiddelen te bevorderen en speciaal om eenige advertentien van geneezing van ziekten en
gebruiken, of van geheime geneesmiddelen in hunne couranten te plaatsen en, zonder authorisatie van
het agentschap der nationaalen opvoeding, of van zodanige collegien persoonen, als daar toe door den
agent mogten worden geauthoriseerd. Ten 3 e. Dat geene kwakzalvers, kasjesloopers olie verkooper of
andere zoodanige onbevoegde persoonen hunne pretense kunst ’t zij op marktdagen of anders uijt
oeffenen of eeniger hande medicamenten verkoopen en uijtventen, maar dat dezelve dadelijk bij
overtreeding, uit hunne jurisdictie worden geweerd, zonder hier in de munite commisventie te
gebruijken of dat waar desweegens keuren en ordonnantien, aan het voorgestelde einde voldoende
vigeeren deselve ten strensten worden gemaintineerd. Ten 4e. Dat geen tand of kies meesteren of
eenige andere persoonen die zich op het behandelen van bijzondere gebreeken toeleggen voortaan
onder hunne jurisdictie zijne kunst uitoeffene daarna alvoorens door een daartoe gequalificeerd
collegie, die kunst geexamineerd, bekwaam bevonden, en daar het plaatselijk heelkundig collegie of
bij ontstentenis het zelve, door of van weegens het agentschap der nationaale opvoeding, met overlage
der origineele getuijgschriften tot de exercitie der zelve geadmitteert te zijn, en dat voorts de gemelde
persoonen zig met geene andere functien bemoeijen dan waartoe zij door hun examen, geregtigd zijn,
zullende eijndelijk. Ten 5e. De plaatselijke keuren en ordonnantie ten opsigte van chemisten, en
drogisten verkeerende op elke plaats ten sterksten worden gehandhaaft, en daar al waar zij
onvoldoende moet worden bevonden de noodige voorzieninge worden gemaakt. En is deese resolutie
na deliberatie aangenoomen tot informatie.
Eijndelijk een extract uit de notulen van het gemelde bestuur in dato 18 e November 1800, no. 2 a en b
bij aanschrijvende en gelast ende om uitterlijk binnen den tijd van twee maanden na heeden, aan deese
vergadering in te zenden een accuraate en specificque opgaave van alle zoodanige geestelijke
goederen en fondsen bij het vierde additioneele articul tot de acte van staats regeling bedoeld, als in
hunne gemeente aanweezig zijn, en waar uit nog actueel het zij voor het geheel of ten deele eenige
tractementen, pensioens, kindergelden, emolumenten of eenige andere toelagen aan de leeraaren en
hoogleeraaren en derzelve weduwe zoo meede aan eenige verdere beampten der voormaals
heerschende kerk, als schoolmeesters, kosters, voorzangers, krankbezoekers, organisten en andere
worden uitgekeert en voldaan en zulks om het even, of dezelve goederen en fondsen, door of van
weegens de burgerlijke kerkelijk gemeente worden bestuurd en geadministreert: en welke uit dien
hoofde eeniger maate als plaatselijke kunnen worden beschouwd wordende onder de voorschreeve
fondsen wel expresselijk verstaan zodanige recognitien of uitkeeringen, waar meede eenige goederen
off administratie ten behoeve der voormaals heersende kerk, en tot onderhoud van derzelve leeraaren
en beampten zijn belast. Alles uitzonderlijk van die geestelijke goederen en fondsen, welke tot hier toe
directelijk van wege den lande zijn geadministreert. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert deese
resolutie te houden in davies.
Den thesaurier deser plaatse is gelast en gequalificeert gelijk denzelven gelast en gequalificeert werd
bij den door deese omme te voldoen en betaalen de navolgende reekeningen als aan Tomputte en
Hoijer van Brakel te Rotterdam reekening groot f. 63-4-0. Aan B. van Hennik een dito groot f. 8-0-0.
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Aan Cornelis van Zandwijk een dito groot f. 22-0-0. En eijndelijk aan Boers en Menkenburg te Brielle
twee dito groot f. 65-9-0.
Voorts is den gemelde thesaurier nog gelast en gequalificeert omme ordinaire verponding 1799, ten
comptoire van den ontfanger der verponding te Brielle voldoen, en in is den secretaris verzogt die
verponding ten voorsz: comptoire te brengen.
Eijndelijk communiceert den secretaris ingevolgen en ter voldoening aan de resolutie deser
vergadering in dato 22e November jongstleeden, te hebben afgezonden deese navogende missivens:
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de burgers J. van Sina en H.J. van der Meer, gequalificeerdens van de wed: P. a. Steenwijk
Gallas.
Meede burgers!.
Door de kerkmeesteren der gereformeerde gemeente alhier ten sterkste geexhorteerd wordenden tot
het doen der laasten reekening welke door wijlen den kerkmeester Steenwijk Gallas, nog moest gedaan
worden, zoo is het dat wij UE: almeede ten sterksten aanmaanen, om voorsz: rekening ten spoedigste
in order te brengen, zoodanig dat dezelve binnen den tijd van 14 dagen na dato dezes kan werden
gedaan en geslooten, als binnen welken tijd wij aan voorn: kerkmeesteren hebben berigt dat het doen
der voorsz: reekening zoude geschieden, wij moeten bij deese onze verwondering aan UE: te kennen
geeven dat de overgevang van de reekening deser plaatse en welke door UE: reeds lange aan ons is
beloofd, tot heden nog niet is geschied, en verwagten dat zulks al meede door UE: ten spoedigste zal
werden verrigt. En het is in verwagting van al het zelven dat wij ons zijn noemende met achting.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 22e November 1800.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan kerkmeesteren der gereformeerde gemeente te Hellevoetsluijs.
Mede burgers!
Wij hebben UE: bij deeze te berigten, dat wij andermaal de gequalificeerdens van den schout
Steenwijk Gallas hebben aangemaant tot het doen der laaste kerke reekening, als nu binnen den tijd
van 14 dagen zal werden gedaan, zullende wij UE: nader de bepaalde dag en uur op welke zulks zal
geschieden doen bekend maaken ten eijnde UE: daar bij kunnen adsisteeren, en bij welke
gelegentheijd wij met UE: over de bewuste afreekening van ’t octroij op den thoorn naderen
arrangementen zullen maken. Waar meede wij UE: zijn beveelende in de bescherminge godes, en ons
zijn noemende met achting.
UE: medeburgers!
De municipaliteijt voorn: R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 22e November 1800.
En zijn beijde deese missivens geapprobeerd en verklaard, dat aldaar meede aan de opgemelde
resolutie is voldaan.
Vergadering gehouden op den 6e December 1800, present alle de leeden exept Spuijbroek.
De notulen der vergadering van den 10 e, 15e, 17e en 22e september, die van den 1ste, 4e, 9e, 11e, 15e,
16e, 18e, en 25 October zijn geresumeert en werden gehouden voor gearresteerd.
Op de verzoeken door Bastiaan Elans ten deese vergadering gedaan, is geresolveert dezelve
provisioneel te permitteeren gelijk denzelve provisioneel gepermitteert word bij en door deese omme
alleen en bij executie van alle andere te mogen weghaalen het vuijlnisch leggende agter de huijzen aan
de west zijde dezer plaatse.
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Den secretaris communiceert ingevolge en ter voldoening aan de resolutien dezer vergadering in dato
den 29e November, laastleeden te hebben afgezonden deeze navolgende missivens.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Meede burgers!.
Ingevolge en ter voldoening aan den last vervat in het extract uijt UE: notulen van dato den 18e
November 1800 no. 4 bij ons op den 26 e daar aan volgende ontfangen berigten wij UE: bij deese, dat
wij uijt hoofde wij bij voorn: UE: resolutie werden gelast het aan ons door den fungeerende eesrten
commissaris versochte toeverzicht te houden dat door de aanneemers van de virres en fouragies naar
behooren immers voor zoo veel het guarnisoen binnen deese gemeente aangaat voldaan worden aan de
besteedings contracten deswegens geslooten hebben geresolveert omme het zelve zoo veel ons
moogelijk is te volbrengen. Waar meede wij ons zijn noemende met achting.
UE: meedeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es.
Hellevoetsluijs den 29e November 1800 ’t 6e J:D:B:V.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van het Weergorsch en Hellvoetsluijs.
Aan den agent van oorlog der Bataafsche republiek.
Burgers!
Ter voldoening aan het verzoek vervat in het extract uit Uw verbaal in dato 26 e November 1800, litt:
hebben wij de eer Uw te berigten dat er alhier drie open hengsten tot transport van troupes zijn
gestationeert, dewelke bij open water genoegzaam zijn tot transport van kleijne detachementen, en
ordonnances dog dat dezelve niet in staat zijn eenige paarden, artillerij, of groote corpsen over te
voeren, als meede onbekwaam, om bij zwaare ijsgang eenigen dienst met dezelve te verrigten. Waar
meede wij vertrouwen ten deese te hebben voldaan, en ons zijn noemende met achting.
Uw medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H.Kooij.
Ter ordonnantie van deselven (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 29e November 1800. ’t 6e J:D:B:V.
En zijn beijde deeze missivens geapprobeerd en verklaard dat daar meede voldaan is aan
bovengemelde resolutien.
In deliberatien gebragt zijnde hoeveel dat aan den burger Arij Oudijk van Putten voor ’t viceeren der
bons, als verdere en anderen diensten voor deese vergadering gedaan zoude werden toegelegt, en na de
eijsschen van den burger van Putten deswegens zijn gehoord, is geresolveert aan den gemelde burger
Arij Oudijk van Putten als een douceur toe te leggen s’jaarlijks geduurende den tijd dat denzelven
bovengemelde diensten heeft verrigt en nog zal verrigten een somma van dertig guldens. En werd den
thesaurier bij deese gequalificeert tot de afgifte van gemelde douceur.
Vergadering gehouden op den 13e December 1800, present alle de leeden exept Spuijbroek.
Ten deese dage is aangesteld tot extra klapwaker Andries Schoonderwolff op een belooning van twee
guldens per week, in gaande met dato deeser.
Vervolgens is den armmeester van Putten gequalificeert om aan Cornelis Lens uit de armekas te
betaalen eene gulde per week tot onderstand.
In deliberatie gebragt zijnde ’t verzoek van den secretaris adinterim van Es, op den 19 e November l.l.
ter vergadering gedaan, tendeerende om ’t aan hem beloofde salaris, voor ’t waarneemen van ’t
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secretariaat bij de aanvaarding van ’t zelve aan hem toegezegt te bepaalen en hem te voldoen, en
gehoort zijnde den eijsch van den secretaris des weegens is daar op na dat denzelven zig uit de
vergadering had geabsenteert geresolveert hem toe te leggen voor alle extra ordinaire moeijlijkheeden
en veelvuldigen werkzaamheden welken denselven heeft in het waarneemen van ’t secretariaat deser
plaatsen gelijk den zelven toegelegt werd bij en door deese voor ieder vierendeel jaars dat denzelve de
gem: secretarie deser plaatse heeft waargenoomen en nog zal waarneemen een somma van dertig
guldens, mits hij secretaris voldoed aan het aan het verlangen deser vergadering bij bovengemelde
resolutie van den 19e November aan hem te kennen gegeeven. En is den thesaurier gequalificeert het
voorn: douceur telkens wanneer het zelve is verscheenen aan den secretaris adinterim van Es te
voldoen.
Is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato den 15 e November
en 2e December 1800, ten geleijde van een extract uit hunne notulen in dato den 25e November l.l.
daar bij kennis geevende van de bij hun ontfangen missive van den agent van oorlog van den 19 e te
vooren, en van den inhoud van ’t besluit van ’t uitvoerend bewind dezer republiek in dato den 13 e
derzelver maand, houdende eenige bepalinge omtrend de registratie der gewapende burgermacht voor
den jaare 1801 en gelastende wijders voorsz: departementaal bestuur bij voorn: extract aan alle
gemeente bestuuren om zich conform te gedragen. Waar op gedelibereert zijnde is voorsz: extract
aangenoomen tot notificatie.
Voorts was bij voorsz: missive van ’t departementaal bestuur nog ingeslooten een extract uit de
notulen van ’t gemelde bestuur meede van den 25 e November l.b. daar bij aan allen gemeente
bestuuren binnen dit departement gelastende op hunne personeele verantwoordelijkheid om binnen
den tijd van 14 dagen aan hun in te zenden een accuraat berigt van alles het geen door haar omtrent de
gildens is verricht, als meede een naauwkeurige opgaave van den aart en gesteldheid der vernietigde
gildens en corporatie, gelijk ook van de fondsen die bij dezelven bezeeten worden, en van het gebruik
het geen van de fondsen benevens gemaakt is, wordende echter van deese last verscheijden gemeente
bestuuren welke geheel of gedeeltelijk aan het gerequireerde ten desen opzigte voldaan hebben
geexcipieerd.
En is dit extract uit hoofde deese vergadering onder de geexcipieerde gemeente bestuuren behoord
aangenoomen voor notificatie.
Bij dezelve waaren nog gevoegd ’t gewoon getal exemplaaren der publicatien van ’t uitvoerend
bewind van dato den 25e en 29e November l.l. De eerste inhoudende eenige bepalingen in ’t houden
den grond en distrcts en rings vergadering, en eenige formulieren hoedanig ’t verhandelde in die
vergaderinge in geschrifte moet werden gesteld.
De tweede van dato 29e November verbiedende de tot 1ste Meij aanstaande den uitvoer van tarwe,
garst, spelt, boekwijt, haver erwten en boonen. En is een exemplaar van beijde dese publicatien aan
den bode ter hand gesteld ten eijnde op morgen te publiceeren en affigeeren.
Laastelijk is geleesen een extract uit het register der resolutien van de finantieelen commissie over het
voormalig gewest Holland genoomen op den 9 e December 1800, daar bij gelastende om zig exactelijk
te reguleeren naar het daar in gevoegde decreet van het vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen
volks van dato den 14e November waar bij verklaard word dat Dirk Landheer ongehouden is
andermaal den 10e penning te betaalen ter overschrijving van het hijpotheecq van f.9500 van de ouden
op zijn nieuwe moolen, en is na deliberatie goed gevonden den secretaris deser vergadering als
ontfanger der 40e penning te gelasten zig overeenkomstig voorsz: resolutien te gedragen.
Vergadering gehouden op den 20 e December 1800, present alle de leeden der municipaliteijt exept
Rolandus en Spuijbroek
Is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato 8 e December 1800,
daar bij zendende.
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Ten eersten een extract uit hunne notulen in dato den 28 November 1800, daar bij gelastende dat de
kinderen welke verlaten worden door hunne ouderen moeten worden onderhouden uit de fondsen waar
uit andere arme kinderen onderhouden worden. En is dese aangenoomen voor notificatie.
Ten tweeden. Een extract uit de notulen van ’t zelve bestuur in dato 2e December 1800 no. 1 dar bij
gelastende aan alle gemeente bestuuren binnen dit departement, om exactelijk te gedragen naar het
decreet van ’t vertegewoordigend lichaam des Bataafsche volks, van den twintigsten November j.l.
waar bij word bepaald dat alle zodanige burgers die ten dienste van ’t vaderland zijn uitgetrokken
geweest ten voorleden jaare bij voorkeur in de begeeving van eenige hoogere post of bediening in
aanmerking zullen moeten koomen. En is deese al meede aangenoome voor notificatie.
Ten derden. Een publicatie van ’t uitvoerend bewind in dato 24e November 1800, inhoudende twee
reglementen aangaande de afdoening derzelven welke ten tijde van het in werking koomen der nieuwe
departementaal gerechtshoven en burgerlijke rechtbanken voor de thans subsuteerende, doch als dan te
ontbinden gewestelijke hoven collegien van justitie en andere diergelijke nedergerichte of rechters
onafgedaan en aanhangig zullen zijn.
Ten vierde. Een publicatie van ’t zelven bewind van dato 5e December 1800, daar bij contenu een
zendende publicatie van 7e December 1799 inhoudende de prehititive wet tegen den invoer van
Britsche manifacturen.
En zijn van deese twee laaste een exemplaar aan de bode ter hand gesteld om deselve op morgen te
publiceeren en affigeeren.
Den secretaris produceert ter vergadering ingevolge en ter voldoening aan de resolutie van den 19 e
November l.l. de navolgende concept obligatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en hellevoetsluijs verklaart en bekent bij deese wel en deugdelijk
schuldig te weesen aan ende ten behoeven van den grooten armen deser plaatse een somma van vier
hondert en twintig guldens van sestig stuijvers het stuk zijnde het restant eener somma van dertien
hondert guldens door de municipaliteijt deser gem: plaats op den 20e Junij 1798 tot het opbouwen van
een nieuwe rechtkamer van gemelde armen genegotieert, renucieerende de municipaliteijt voorn:
derhalven van de exceptie van onaangetelde gelden, en beloovende over zulks de opgemelde
resteerende somma van vier hondert en sestig guldens uijt de kas deser plaatse wederom te zullen
voldoen en betaalen met termijnen van veertig guldens s’maands en inmiddels van dit capitaal intrest
te zullen geeven te rekenen jegens vijff percento in ’t jaar, waar van ’t eerste jaar omgekoomen en
verscheenen zal weesen heeden over een jaar na dato deeses, en zoo vervolgens zullende verschijnen
tot de compleete voldoening en afflossing van dit renteerend capitaal toe.
Tot naarkoming van ’t geen voorsz: staat verbinden wij ondergeschreeven uitmaakende de
municipaliteijt van Hellevoetsluijs voornoemt alle de plaatselijk goederen en huijsen en inkomsten,
stellende deselve ten bedwangen van alle Hoven, regt en regteren, speciaal de judicatuure van den
Hove van voormalig gewest Holland cum expensis. Actum Hellevoetsluijs den 6 e December 1800.
En is deselven geapprobeert, en den secretaris gelast om voorsz: obligatie op een behoorlijk zegel over
te schrijven, en als dan aan de leden dezer vergadering rond te zenden om te werden geteekend.
Eijndelijk is ter vergadering ontboden en gecompareert den aansteeker van de lantaarns deser plaatse,
en na dat denzelven onder ’t oog gebragt was, dat de lantaarns zeer slegt brande, en hij in het geheel
niet voldeed aan ’t bestek, is denselve daar over ten sterkste gereprimandeert geworden.
Vergadering gehouden op den 31 e December 1800, present alle de leeden exept van Putten en
Spuijbroek.
De president communiceert dat hij de huur der aschkar aan juffrouw Sara Wilman had doen opzeggen
door den bode. En is dit gecommuniceerde aangenoomen voor notificatie
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Vermits de gequalificeerdens van de wed: van wijlen den schout, secretaris en thesaurier deser plaatse
Steenwijk Gallas, niet tegenstaande de herhaalde aanmaaning door of van wegens dese vergadering
aan hun gedaan nalatig blijven om de rekeninge te doen van de administratien welke denzelven
Steenwijk Gallas in voorsz: qualiteiten heeft gehad, en in aanmerking genomen zijnde dat het
noodzakelijk is zoo uit hoofde van de ontfangen last van ’t departementaal bestuur als van ophande
zijnde verandering deeser vergadering, dat die rekeninge werden gedaan, is geresolveerd, bij den
advocaat Vitringa te adviseeren ten eerste, welke middelen door dese vergadering kunnen gebragt
worden om de wed: van wijlen den schout secretaris thesaurier deser plaatse Steenwijk Gallas, ofte de
gequalificeerdens in haren boedel tot het doen der rekeninge van opgemelde administratien te
noodzaken. Ten tweeden hoelang of het regt van beraad door een erffgenaam gekosen zijnde kan
duuren, en wanneer dierhalven de voorn: weduwe of haare gequalificeerdens verpligt zijn om zig te
decideeren omtrent het al of niet adieeren van den boedel van wijlen haare man, en indien deselven
daar in nalatig waaren wat almeede in het werk moet gesteld worden om hun daar toe te
conitvingeeren. En is den secretaris gelast een missive in den geest deser resolutie te vervaardigen en
aan den advocaat Vitringa af te zenden.
In aanmerking genomen zijnde dat den bode deser vergedaring geduurende dit jaar zeer veel extra
ordinaire moeijelijkheden heeft gehad en meenigvuldige diensten heeft verrigt zoo in ’t uitbrengen als
wederom op haalen van waarschouwinge en quatisatie billietten voor de geld heffinge, oproepen der
grondvergaderinge als andersints, waar voor het allesints billijk was, dat aan hem een extra ordinaire
douceur wierd toegelegd, is dierhalven geresolveerd den voorn: bode voor alle bovengemelde
moeijelijkheden en diensten toe te leggen gelijk denzelven toegelegt word bij deese een somma van
twintig guldens. En is den thesaurier deser plaatse gelast en gequalificeert omme opgemelde somma
van twintig guldens aan den bode te voldoen.
Is geleesen een extract uit het verbaal van den agent van nationaale economie in dato 27 e December
1800, daar bij dese vergadering ende commissarissen over het geweesen lootsmans gilde alhier, ten
eijnde zig daar naar stiptelijk te reguleeren, informeerende van ’t besluit van het uitvoerend bewind
van den 22e dezer maand no. 48, waar bij de voorn: commissarissen en deese vergadering wel
expresselijk werden geauthoriseerd omme de recognitie gelden der lootsen even als van ouds het
collegie van bailluiw en leenmannen van de lande van Voorne te verantwoorden met injunetie aan
dese vergadering om voor zooveel dan de recognitie gelden een dadelijk gebruijk moet zijn gemaakt,
daar van behoorlijk restitutie aan bailliuw en leenmannen van Voorne te doen. Waarop gedelibereert
zijnde is geresolveert dit extract voor als nog te houden in advis.
Is geleesen een missive van het gemeente bestuur van Asperen in dato 23e December l.l. daar bij
kennis geevende dat zij bij een besluit van ’t uitvoerend bewind deser republiek genomen den 23 e
October te vooren ingevolge het gedecreteerde van ’t vertegenwoordigend lichaam van den 17e van
laastgem: maand zijn gequalificeerd om ten behoeve der ongelukkige ingezetenen, welke door een
felle brand den 25e Julij desselven jaars, hunne goederen, geheel off gedeeltelijk verlooren hebben een
collecte binnen deese republiek te laten doen, en alverde bij deselve missive kennis geevende, dat zij
dusdanige collecte ook binnen deeze gemeente zullen doen, met verzoek om aan de persoonen die daar
toe door hun zouden werden gecommitteert, een gequalificeerde persoon ter adsistentie toe te voegen.
En is na deliberatie de voorsz: missive aan genoomen tot informatie en den president gequalificeert om
aan de geene welke vorenstaande collecte alhier zullen komen te doen den bode ter adsistentie te
voegen.
Den president Kooij heeft ter vergadering voorgedragen dat daar hij nu zoolang het preesidium deser
vergadering heeft waar genoomen hij gaarne daar van thans zoude ontslagen zijn, en versogt
dierhalven dat deese vergadering geliefde over te gaan tot het benoemen van eene nieuwe president,
dog op instantie der leeden, is denzelve wederom in dien post gecontinueert en heeft den zelven zulks
ook wederom geaccepteert.
Vergadering gehouden op den 9e Januarij 1801, present alle de leeden exept Spuijbroek.
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Den secretaris communiceert dat hij ingevolge en ter voldoening aan de laast voorige resolutie had
afgezonden aan den advocaat Vitringa desse navolgende missive:
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: L.S. Vitringa practiseerend advocaat in den Hage.
Meede burgers!
Onder de papieren van wijlen onzer voorige thesaurier hebben wij gevonden een declaratie van UEd:
over den jaare 1798, welke als nog onvoldaan schijnt: wij verzoeken dierhalven dat UE: ons geliefde
te informeeren of deselve UE: nog is competeerende als wanneer wij bij de eerste gelegentheijd de
penningen ter voldoeninge van dezelve aan UE: zullen goed vinden.
Wijders neemen wij de vrijheid aan UE: voor te dragen dat: Op den 18 e December 1799, alhier
overleeden zijnde de schout en secretaris, beneevens den thesaurier deser plaatse Steenwijk Gallas,
desselfs weduwe en erffgenaame, den 22 e daar aan volgende verkoosen heeft het regt van beraad,
qualificeerende wijders op den 14 e Januarij 1800 bij procuratie twee persoonen omme alle zoodanige
zaaken, welken haren man in zijn leeven in bovengemelde qualiteijten had geadministeerd, of die daar
eenigsints aan dependeerende zijn, in order te brengen dienaangaande met zoodanig collegien of
bijzondere persoonen welke dezelve mogen aangaan te reguleeren en arrangementen te maaken, de
papieren, boeken, chartres en munimenten, welke deselve mogen aangaan onder behoorlijken
inventaris de quitantie over te geeven, en met dezelve te informeeren een behoorlijke staat van debat
en credit weegens de administratie van penningen bij wijlen haare nalatenschap van wijlen haare
gemelde man op te neemen, te formeeren een behoorlijk staat van debet en credit van zijne boedel en
nalatenschap. En vervolgens na dat al het zelve zal weezen gereguleerd, den boedel en nalatenschap
van der constituante man te addieeren of te repudieeren zoo als de geconstitueerden zullen bevinden te
behooren, en daar van een behoorlijke acte te passeeren, eenigen tijd na het passeeren dier procuratie
deden wij voorsz: gequalificeerdens aanmaaninge tot het doen van alle de rekeninge der administratien
welke wijlen den schout Steenwijk Gallas heeft gehad, en welke aanmaaninge wij van tijd tot tijd
herhaalde, te meer toen wij door kerkmeesteren der gereformeerde gemeente alhier ten sterksten
wierden geexhorteert tot het doen van de negen maande rekening, welke door wijlen den voorsz:
schout Gallas als geweezen kerkm: nog moest werden gedaan. Dan alle deeze aanmaaninge en
verzoeken door ons ten opgemelde eijnde in het werk gesteld hebben geen andere effecte gehad dan
herhaalde beloften van rekening te zullen doen, welken egter nimmer nagekoomen zijn, waar uijt dus
ten vollen blijkt dat wij in dit geval met geene zagte middelen iets zullen vorderen, maar alleen
zodanige in het werk zullen behooren te stellen, welke de opgemelde gequalificeerde tot het doen der
meergem: reekeningen kunnen conitvingeeren. En waaromme wij bij deze UE: zijn verzoekende ons
te willen adviseeren, ten 1ste of en welken middelen door ons kunnen gebezigt worden om de wed:
wijlen den schout Gallas ofte de gequalificeerdens in haaren boedel tot het doen der reekeningen van
de administratien welke wijlen haren man heft gehad te noodzaaken, en hoedanig die door ons moeten
in het werk gesteld worden ten 2e hoe lang of het regt van beraad door een erffgenaam gekosen zijnde
zal duuren en wanneer dierhalven gemelde wed: off haare gequalificeerden verpligt zijn om zig te
decudeeren, omtrent het al of niet adieeren van den boedel van wijlen haaren man, en indien dezelve
daar in staldig waaren, waar wij almeede moeten en kunnen in het werk stellen om hen daartoe te
constringeeren.. Op dit een en ander UE: geeerde reschribtien te gemoet ziende zoo noemen wij ons
met den meeste achting.
UE: mede burgers.
De municipaliteijt voorn (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 31e December 1800.
En is voorsz: missive geapprobeert en verklaard dar daar meede aan opgem: resolutien is voldaan.
Vervolgens produceert den president ter vergadering een missive van den advocaat Vitringa in dato
den 7e deser maand Januarij daar bij deese vergadering antwoord ende, en advisseerende op de hier
voorenstaande missive over welk advies rijpelijk gedelibereert zijnde is geresolveert de aanstaande
week de wed: van wijlen den schout Pieter Adriaan Steenwijk Gallas te doen insinueeren, en
aanzeggen dat reeds meer dan een jaar zijnde verloopen, zedert het overlijden van haren man zonder
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dat tot dus verre door haar geinsinueerde als geinstitueerde erfgenaame van denzelven haaren man of
als bewind voerende in desselvs boedel is gedaan rekening bewijsen reliqua wegens alle zodanige
administratien door haar even genoemde man gehouden uijt hoofde van welke hij aan deese
vergadering verantwoordelijk is.
Dat ondertussen het belang van alle de geenen die daar in geconserneerd zijn eene spoedige afdoening
van zaken vereissende dese vergadering is te rade geworden haar te doen interpelleeren, om tijtdelijk
binnen den tijd van agt dagen zich van hare verplichting ter zaake voorsz: naar behooren te kwijten
met denunciatie dat zoo verre zij daar van na verloop van den gemelde tijd deese vergadering al zulks
gepaste middelen, zal in het werk stellen als zij zal vermeenen te behooren.
En is den secretaris gelast zodanige insinuatie in gereedheijd te brengen, en den president verzogt en
gequalificeert, dezelve gereed zijnde, naar gehooren te doen exploicteeren.
Is geleesen een missive van de commissaris van ’t uitvoerend bewind bij ’t departementaal bestuur van
Schelde en Maas de dato 27e December 1800, daar bij aan alle gemeente bestuuren in dit departement,
welke geheel of ten deelen nalatig zijn geweest om aan hem ingevolge zijne circulaire missive de dato
17e October 1799 toe te zenden een gedrukt exemplaar of door den secretaris getekend afschrift, van
alle zodanige publicatien waarschouwingen of bekendmaakingen als van hunnen ’t weege van tijd tot
tijd zoude werden gedaan, aanmaanende voor ’t vervolg en met den aanvange van ’t jaar 1801 met
meerder naauwkeurigheid aan zijne gedaane aanschrijving te voldoen, voorts expliceerende welke
publicatien waarschouwen of bekendmakingen in zijne aanschrijving bedoeld worden. En is deeze
missive aangenoome tot informatie.
Is geleesen een extract uit het register der resolutien van commissarissen tot de nationale rekening van
Dingsdag den 9e December 1800, daar bij te kennen gevende dat door hun de vacatie van den bode in
de declaratie deser vergadering wegens het in werking brengen der 8 percent dato 5 e December 1797,
waren gevalideerd om dat dezelve onvermijdelijk noodzaakelijk waaren gevalideerd geweest ter
executien der voorn: publicatie van 5e December 1797, en dat de posten waar over deeze vergadering
doleert niet waaren geadmitteert omdat de kamer zouden speciaal decreet van ’t vertegenwoordigend
lichaam des Bataafschen volks niet bij machte is deselve te kunnen aanneemen. En is geresolveert hier
inne te berusten en de ordonnantie gequiteert aan den bode over te geeven ten eijnde de penninge
welke voor hem zijn gevalideerd te ontfangen.
Is geleesen een missive van departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato 23 e en 27e December
1800, daar bij zendende.
Ten eersten een extract uit hunner notulen van den 27 e deselve maand no. 4 daar bij kennis geevende
van een decreet van het vertegenwoordigend lighaam van den 15 e December 1800, waar bij Frans
Wijntjes Cumsius werden gequalificeert om ter verzameling van een fonds, zullende dienen tot het
oprichten van een fabricq in welke armen en behoeftigen tot werkzaamheijd worden opgeleijd, een
algemeen collecte te mogen doen. En is deselve aangenoomem tot informatie.
Ten tweede een extract hunner notulen van den 27 e December 1800 no. 6 daar bij kennis geevenden
van eene daar in gevoegde missive van den agent van nationaale economie den 20 e derselver maand
daar bij aanprijsende het geven van rumpsords soupen aan de armen en behoeftige persoonen.
Ten derden het nodig getal exemplaaren der publicatie van ’t uitvoerend bewind van den 19 e
December 1800, houdende eenige bepaalingen opsigtelijk de verteeringe der pensioenen welke
gepensioneerde officieren genieten.
Ten vierde het nodig getal exemplaaren der publicatie van ’t zelve bewind van den 23e December
1800, houdende een interpretatie van het 15 e articul der publicatie van den 1ste Maart 1799, ten
opzichte van de Fransitoire rechten.
En is deese twee publicatie een exemplaar aan den bode ter hand gesteld om deselve op overmorgen
als naar gewoonte te publiceeren en affigeeren
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Eijndelijk is geresolveert op aanstaande Woensdag den 14 e deser te houden een zitdag ter ontfangst
van de verponding, en daar van bij oproeping door den bode aan de ingezeetenen kennisse te doen
geeven.
Vergadering gehouden op den 17e Januarij 1801, present alle de leeden exept van Putten en
Spuijbroek.
Ten desen dage is in het stemregister ingeschreven Nicolaas Schilperoort.
Is geleesen request van Cornelia Beukelaar weduwe van Johannes van Rekum woonende binnen deese
plaatse, gepresenteert aan de finantieele commissie en over het voormalig gewest Holland, en door de
commissarissen tot de gemeene middelen uit gem: commissie bij marginale apostille van dato 16 e
Januarij 1801 in handen deser vergadering gesteld om berigt houdende ’t zelve request verzoek van
gem: Cornelia Beukelaar dat de acte als groffier en slijter in wijnen, brandewijnen en gedistilleerde
wateren welke aan haar overleeden man was verleend aan haar mogte werde vergunt, en deselve
mitsdien op haare naam overgeboekt. En is na deliberatie geresolveert aan voorn: commissarissen te
berigten dat er bij deese vergadering niets obiteerd waarom het verzoek der supplianten haar niet
zoude werden geaccordeert.
Den president brengt in deliberatie een verzoek van Catharina van Gogh om een attenstatie houdende
desselfs goedgedrag geduurende den tijd dat deselve alhier is inwoonende geweest als meede dat
deselve in den jaare 1787 een geweldige plundering met haare ouders van alles beroofd deese plaats
heeft moetenverlaaten. En is geresolveert en den secretaris die overeenkomstig gequalificeert om een
zodanige attenstatie in gereedheijd te brengen en af te geeven.
Is gelezen een missive door den armmeester van Putten ter vergadering ingezonden van J. Sinjoor
geschreeven te Oosterhout daarbij zendende een reekening van de kosten gevallen in het ter aarde
besorgen van Johannes Schalk, en verzoekende restitutie derselve waar op gerelibereert zijnde is
geresolveert den armm: te verzoeken en te qualificeeren gelijk geschied bij deese om voorn: Sinjoor te
schrijven dat hij de goederen op gem: Schalk doet verkoopen, en daarna opgeeft hoe veel hem na
aftrek der penningen uit die verkooping profliseerende nog ter voldoening van opgem: reekening
zoude conpeteeren.
De president communiceert dat hij ingevolge en ter voldoening aan de resolutie deeser vergadering
van den 9e deser loopende maand aan de weduwe van wijlen den schout, secretaris en thesaurier
Steenwijk Gallas had laten doen deese navolgende insturctie.
Den gerechtsbode der Fortresse Hellevoetsluijs zal uit naam ende van weegens de municipaliteijt
derzelve plaatze zig vervoegen aan de persoon ofte ter woon steede van Hannah Wickham, weduwe en
geinstitueerde erfgenaame van wijlen Pieter Adriaan Steenwijk Gallas, in leven schout en secretaris
deser voornoemde plaatse, en deselve insinueeren en aanzeggen, dat reeds meer dan een jaar zijnde
verloopen zedert het overlijden van haren man, zonder dat tot dusverre door haar geinsinueerde als
geinstitueerde erfgename van denzelve haren man of als bewind voerende in desselvs boedel is gedaan
rekening bewijs en reliqua, wegens alle zodanige administratien door haar even genoemde man
gehouden uijt hoofde van welke hij aan de municipaliteijt verantwoordelijk is.
Dat ondertusschen het belang van alle de geenen die daar in geconserneerd zijn eene spoedige
afdoeniging van zaken vereijschende deselve is ter rade geworden haar geinsinueerde te doen
interpelleeren om uiterlijk binnen den tijd van agt dagen zig van haare verplichting ter zake
voorschreve naar behooren te kwijten met denunciatie dat zoo verre daar van na verloop van den
gemelde tijd in gebreke mochte zijn gebleven de municipaliteijt al zulke gepaste middelen zal in het
werk stellen al zij zal vermeenen te behooren.
De bode doe de insinuatie, denunciatie en afvraging naar behooren verzoeke daar op cattegorisch
antwoord binnen den tijd van vier en twintig uuren, na dato van ’t geduurende exploict, levere voorts
copie dezes aan of ten behoeve van de geinsinueerde en relatien zijn wedervaren in geschrifte. Actum
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Hellevoetsluijs den 14e Januarij 1801. (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van de municipaliteijt (get:) D. Rolandus loco secret:
En communiceert denzelce het relaas van den gerechtsbode welke het exploict heeft gedaan zijnde van
den volgende inhoud.
Den gerechts bode der Fortresse Hellevoetsluijs zal uit naam ende van weegens de municipaliteijt
derzelve plaatse zig vervoegen aan de persoon ofte ten woonstede van Hannah Wickham, weduwe.
Op huijden den 14e Januarij 1801 heb ik ondegeschreve gerechts bode van de Fortresse Hellevoetsluijs
mij uit naam en van wegens de municipaliteijt derzelve plaatse vervoegt aan de persoon van Hannah
Wickham en geinstitueerde erfgenaame van wijlen Pieter Adriaan Steenwijk Gallas in leven schout en
secretaris deser voornoemde plaatse en denzelve de hier aan geannexeerde insinuatie naar zijn form en
inhoudende gedaan explocteeren, en van deese tot antwoord bekomen ’t is goed het welk ik relatere te
zijn mijn weder varen.
Aldus gedaan en geexploicteerd op dato als boven.
(get:) J. van Pelt P.Z.
En is dit voorenstaande verrigte geapprobeert en verklaard dat daar meede aan de opgemelde resolutie
dezer vergadering van den 9e dezer is voldaan.
Bij resumptie gedelibereert zijnde over het extract uit het verbaal van den agent van nationaale
economie in dato den 27e December 1800, breeder in de resolutie deser vergadering van den 31 e
December 1800, omschreeven. En is geresolveert over de daarbij aan deese vergadering gegeeven last
aan het uitvoerend bewind te doleeren, en den secretaris verzogt ten dien eijnde een missive in
gereedheijd te brengen, en bij de eerstvolgende vergadering te produceeren.
Eijndelijk is nog geresolveert uit hoofde er geene bons voor de troupes meer voor handen zijn, om
eenige bij hetcommissariaat te verzoeken.
Vergadering gehouden op den 24 e Januarij 1801, present alle de leeden exept van Putten, Wessels en
Spuijbroek.
In aanmerking genoomen zijnde dat de wed: Steenwijk Gallas niet jegenstaande de onlangs aan haar
gedaane insinuatie, als nog ingebreeke is gebleeven om de reekeninge aan de administratien welke
haar voorn: man heeft gehad, te doen of te laaten doen, en het intusschen zeer noodzakelijk word dat
die geschied is dierhalven geresolveert ter bekooming derselve den advocaat Vitringa te verzoeken om
een adres te presenteeren aan het hoff, en daarbij te verzoeken, dat daar het belang van de
municipaliteijt, en van anderen die daar in betrokken zijn vordert, dat ten spoedigste worde gedaan
reekening bewijs en reliqun van de administratie door den schout en secretaris Steenwijk Gallas
gehouden aan de wed: van denselve en precise tijd mag worden geprafigeerd om zig nopens de aditie
of reputatie der boedel te expliceeren en wijders zodanige andere verzoeken bij het zelve te doen, als
gemelde advocaat dien aangaande en ter spoedige afdoening der zaake zal oordeelen te behooren.
En is den secretaris gelast en gequalificeert een missive in de geest dezer resolutie in gereedheijd te
brengen en te expediceeren.
Den secretaris communiceert ingevolgen en ter voldoening aan de laast voorige resolutien te hebben
afgezonden deeze twee navolgende missivens.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de eerste commissaris voor de Fransche troupes in soldij der Bataafsche republicq.
Mede burgers!
Wij verzoeken Uw aan ons te doen geworden een redelijk aantal bons, voor de Franschen artillerie
cavallerij en infanterie, en wel voor ’t volgende als voor virres het meesten voorts voor choufsage
fourage en genever in afwagting van ’t zelve, zoo noemen wij ons met achting.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn. (get:) R.H. Kooij.

123

Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 17 Januarij 1801 ’t 7e jaar den B:V.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan de commissarissen tot de gemeene middelen uit de finantieele commissie over het voormalig
gewest Holland.
Meede burgers!
Wij hebben de eer UE: met terug zending van dit nevens gaande request van Cornelia Beukelaar
weduwe Johanna van Rekum te berigten dat er bij ons niets obiteerd, waar omme het verzoek der
suppliante aan haar niet zoude worde geaccordeert. Waar meede wij vertrouwen ten dezen te hebben
voldaan, en ons zijn noemen de met achting.
UE: mede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnancie van dezelven (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 17e Januarij 1801 ’t 7e J:D:B:V.
En zijn dezelve geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Vervolgens is den thesaurier gelast en gequalificeert aan J. van Putte te voldoen zijne reekening van
gedaane arbeijdsloonen en leverantie in het repareeren van den thoorn, ter somma van f. 529-13-0.
Den president communiceert ter vergadering dat Cornelis Boogert hem had verklaart, dat zij door
zwakheijd buijte staat was langer als turfftonster te fungeeren, en verzogt dat een ander in haar plaatse
mogt werden aangesteld. Waar over gedeibereert zijnde is geresolveert ter vervuling dier post eene
nominatie aan ’t collegie van bailliuw en leenmannen van Voorne over te zenden, en daar op te plaatse
Margreta Kuijpers en Annetje Lems.
Den secretaris produceert ingevolgen en ter voldoening aan de laast voorige resolutie deeze
navolgende consept missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het uitvoerend bewind der Bataafsche republicq.
Burgers!
Wij hebben ontfangen een extract uit het verbaal van den agent van nationaale economie deser
republicq de dato 27e December 1800, daar bij ons informeerende van UE: besluit van den 22e
derselver maand no. 48, bij het welke wij ende commissarissen over het lootsmans gilde binnen deese
plaatse wel expresselijk werden geauthoriseerd om de recognitie gelden der lootslieden alhier even als
van ouds wederom en successivelijk aan het collegie van bailliuw en leenmannen van den lande van
Voorne te verantwoorden met injunctie aan ons, om voor zoo veel van de recognitie gelden en dadelijk
gebruik mogt zijn gemaakt dar van behoorlijk restitutie aan bailliuw en leenmannen van Voorne te
doen, En het is door deeze dat wij de vrijheid neemen daar omtrent aan UE: voor te draagen dat wij op
den ontfangst van Ulieder publicatie de dato 5 October 1798, en naar UL: desezelfs inhoud gezien te
hebben de last bij dezelve aan ons opgedraagen, niet alleen dadelijk deselve last hebben volbragt, maar
ook voortaan begrepen hebben, daar gemelde publicatie onder anderen bepaalden dat de aan te stellen
provisioneele commissarissen onder toeversigt van de municipaliteijt en zullen voor de handhaving
der politie wetten waken en zorgen, dat derhalven zodanige superintendentie welke het collegie van
bailliuw en leenmannen voor dezen had uit geoeffend door gemelde publictien moest vervallen en dien
ten gevolge de recognitie penningen welke de lootsen jaarlijks aan bailliuw en leenmannen van
Voorne betaalde almeede moest ophouden, immers burgers, en het zij om gepermitteert dit te
remarqueeren, wanneer de redenen waarom de betaaling aan bailliuw en leenmannen geschiede niet
meer bestende was het eene onaangenaamheid, ja zelfs kan het onzes beduukens niet gevergt worden
dat die betaaling langer aan hun zoude blijve geschieden, en in welk gevoelen wij te meer versterkt
wierden toen wij, in de maand Julij van den jaare 1799 door bailliuw en leenmannen gevraagt zijnde
om afgifte van de recognitie der lootsen als toen verscheenen, en op deselve aanvraage hun bij missive
onder het oog bragte UE: voorn: publicatie van dato den 5 e October 1798 hun berigte de het geen door
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ons ingevolge gemelde publicatie was verrigt, voorts onze bovengem: suitenu der wegens aan hun
communiceerde en eijndelijk verklaarde bereijd te zijn om de recognitie penningen tot en met het
arresteeren van UE: meergemelde publicatie van 5 e October 1798 aan hun doen uitkeeren, daar op
geene verdere of anderen aanvraage van bailliuw en leenmannen hebben gekreegen dan in de maand
Meij des gepasseerden jaare 1800, wanneer zij ons verzogte dat wij ingevolge opgemelde onze missive
recognitie penningen de lootsen tot 5e October 1798, aan hun zoude doen betaalen het geene wij dan
ook door de commissarissen over ’t geweesen lootsmans gilde hebben doen verrigten, dog wat betreft
de verdere recognitien daar over hebben bailluiw en leenmannen ons nimmer meer aangemaant, gelijk
ook niet langer eenige supertendentie door hun over gezegde gilde is gevoerd. Een blijk dierhalven
naar ons inzien dat zij gevoelde dat het zelve hun tans niet is competeerende. Wij zijn intusschen uit
dien hoofde blijven voortgaan, omme op grond van UE: meergemelde publicatie van dato 5 e October
1798 het toeversigt onder andere ook over gezegde gilde te houden, en hebben de lootsen ook jaarlijks
doen continueeren, voor welke continuastien wij begreepen dat zij even als te vooren een kleijne
recognitie diende op te brengen en daar de superintendentie over ’t gemelde gilde over ’t gemelde
gilde door bailliuw en leenmannen van Voorne gevoert geweest zijnde, zoo als hun vooren gezegt is
ophield, en zulks als nu aan ons verbleeven zijnde, zoo beschouwde wij het alle sints billijk dat die
recognitie aan deese plaatze wierd betaald, en in de plaatselijke kas gestord, welke uijt geputte staat nu
zedert eenige jaaren door inquartieringe en andere extra ordinaire kosten veroorzaakt, daar te boven
alle mogelijke onderstand vorderen weshalven wij dit aan de commissarissen over ’t geweesen
lootsmans gilde hebben gelast, en welke daar aan ook hebben geobtemporeerd, waar na door ons van
gemelde penningen benoodigste uitgaven dier plaatse zijn gedaan, en betaald dierhalven burgers
gelieve UE: te considereren dat voor eerst door ons ondoenlijk is die penningen zoo dadelijk te kunnen
restitueeren en in de tweede plaats welke onaangenaamheden zijn daar inne niet voor deeze plaatse
gelegen wanneer zij aan bailliuw en leenmannen van Voorne, welke geene directie meerder over ’t
lootsmans gilde voeren, egter de recognitie penningen daar van nog zoude moeten blijven betaalen, en
te meer daar de kas van bailliuw en leenmannen in eene zeer goede staat is, en deese plaatselijke kas
geheel is uitgeput, en buiten dat, deese plaatse zoo veel boven alle anderen in dit eijland aangemelde
collegie opbrengt, dat het zelve wel het grootste gedeelte van hunne inkomsten bedraagt. Wij hebben
ons verpligt gevonden dit boven staande onder UE: aandagt te moeten brengen, en hoope dat UE:
deezen aangaande daar door beter zullen wezen geelucideert, en na UE: in de bescherminge godes te
hebben aanbevoolen noeme wij ons met de meete achting.
UE: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) D. Rolandus.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 24e Januarij 1801 ’t 7e J:D:B:V.
En is deselve geapprobeerd, en den secretaris gelst en gequalificeert dezelve alzoo te depecheeren.
Is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas, de dato 12e December
1800, daar bij zendende ’t gewoon getal exemplaaren van een publicatie van ’t uitvoerend bewind dato
5e December te vooren, houdende eenige articulen omtrent de heffing van drie percent op de
inkomsten.
En is een exemplaar van deese aan den bode ter hand gesteld, om denselve op morgen te publiceeren
en affigeeren.
Nog is geleesen een missive van opgem: bestuur van dato den 6 e deser loopende maand daar bij
zendende.
Een extract uit hunne notulen van dato 16e December 1800 no. 2 ten geleijde van het benoodigde getal
exemplaaren der quotisatie billietten voor de heffing van drie percent van elks inkomsten en daar bij
gelastende om deselve aan de ingezeetenen te doen rond zenden en wederom afhalen. En is
geresolveert dit extract aan te neemen tot informatie, ende bode te gelasten om opgem: quotisatie
billietten zoo spoedig mogelijk aan de ingesetenen rond te brengen.
Nog een extract uit hunne notulen van dato 30 e December 1800 no. 12 daar bij gelastende om ten
spoedigsten aan hunne circulaire aanschrijving van den 7 e November te voren houdende last om te
berigten aangaande de geweeren en wapenrustingen, bevoorens uit s’lands magazijn afgegeeven.
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En is ingevolge geresolveert op deese te berichten dat er alhier na den jaare 1795 geen burger corps
heeft bestaan en derhalven geen zodanige wapenen als bij hunne resolutie van den 7 e November 1800,
gebuteerd worden, alhier te vinden zijn.
Wijders een extract uit hunne notulen van den 30e December 1800, no. 10 daar bij gelastende om ten
aller spoedigste aan hunne circulaire aanschrijving van den 19 e September te vooren no. 3 relatief de
opgaven van den staat van het armweesen te voldoen.
En is geresolveert den armm: van den grooten armen te exhorteeren om zijne reekening ten spoedigste
te doen, ten eijnde in staat te zijn om aan opgem: last te kunnen voldoen.
Eijndelijk een extract uit hunne notulen van den 2 e dezer loopende maand no. 2 daar bij ter kennisse
brengende dat de gemeente bestuuren gehouden zullen zijn om voor de brieven en pacquetten aan hun
geadresseerd op de nationaale post comptoire te betaalen, doch dat het hun onverlet word gelaaten, om
aan ’t departementaal bestuur, in te zenden declaratoiren van zodanige verschotten van briev posten,
als welke door hen voor objecten tot gemeene land betreffende zijn uitgeschootene. En is deese
aangenomen tot informatie.
Nog was bij deselve missive gevoegt het benoodigt getal exemplaaren van twee publicatien van ’t
uitvoerend bewind, als een van dat 30 e December 1800 houdende eenige ampliatien op het reglement
van dicipline voor de gewapende burgerwacht.
En een van dato 31e December 1800 opzichtelijk het verbod van invoer van vreemde thee.
En is een exemplaar van beijde aan den bode ter hand gesteld, om deselve op morgen te publiceeren en
affigeeren.
Vergadering gehouden op den 30e Januarij 1801, present Kooij, Rolandus, Wessels en Chardon.
De president communiceert dat, daar de gevolmagtigden van de wed: Gallas hem hun verlangen had te
kennen gegeeven om aan de kerkmeesteren der gereformeerde gemeente alhier eenige opening te
geeven van de door haar te doene kerke reekening en ten dien eijnde geerne met deselve eene besoigne
wilde hebben, hij president dierhalven gem: kerkmeesteren, of wel eene commissie uit hun midden
deesen avond ter vergadering had verzogt, bij deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en hellevoetsluijs.
Aan kerkmeesteren der gereformeerder gemeente binnen dezelve plaatse.
Mede burgers!
Wij verzoeken UE: of wel een commissie uit UE: midden dezen avond ten zeven uuren, zig te
sisteeren op ’t rechthuijs deser plaatse, ten eijnde met ons ende gevolmagtigde van de wed: Steenwijk
Gallas over de te doene kerk reekening te besoigneeren. Waar meede wij UE: beveelen in de
bescherminge godes, en ons zijn noemende met achting.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H.Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 30e Januarij 1801.
NB. Verzoeke met brenger dese antwoord te mogen ontfangen.
En is dit gecommuniceerde geapprobeerd en aangenoomen voor notificatien.
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gekoomen en gecompareert de kerkmeesteren Cs. Louron en
Arij Vermaas, en hebben de opgemelde gevolmagtigden van de wed: Steenwijk Gallas aan hun
voorgeleesen het bvoillon der kerke reekening, welke nog van wegens den boedel van wijlen den
kerkmeester Steenwijk Gallas moest werden gedaan, waar na den kerkmeester Louron verklaarde, dat
zij geen Steenwijk Gallas nog weduwe nog desselvs boedel kende, of daar van reekening wilde aan
hooren, maar dat zij alleen de municipaliteijt kende, en die ook aan hun reekening moest doen, dat zij
wel de reekening wilde na zien onder hun of er eenige remarques op te maaken waaren, enten dien
eijnde versogt een spreekend borderel van deselve te mogen hebben, welke laaste de meergem:
gevolmagtigde ook hebben aangenoomen om aan kerkmeesteren te zenden. En waar meede deese
besoigne is geeijndigt geworden.
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Vergadering gehouden op den 31e Januarij 1801, present alle de leeden exept Spuijbroek.
De notulen van den 1e, 4e, 15e, 19e, 22e, en 29e November mitsgaders die van 2e en 6e December 1800,
zijn geresumeert, en worden gehouden voor gearresteert.
Den secretaris comuniceert ter voldoening aan de resolutie van den 24 e dezer loopende maand te
hebben afgezonden aan de advocaat Vitringa deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: L.J. Vitringa practiseerend advocaat in den Hage.
Geacht medeburger!.
Ingevolge Uw geadviseerde bij missive van den 7e deser maand Januarij hebben wij de wed: Steenwijk
Gallas doen insinueeren op den 14e daar aanvolgende om zig uiterlijk binnen den tijd van agt dagen ter
zake van het doen van rekening wegens alle zodanige administratie door haar man gehouden uijt
hoofde van welke bij aan ons verantwoordelijk was, naar behooren te kwijten, en op welke daar haar is
geantwoord ’t is goed, dan tot heden is er door haar niet alleen nog geen reekening gedaan, maar ook
geene movetneuten tot het doen derselve gemaakt, weshalven wij hebben geresolveert UE: te
versoeken, gelijk wij zulks bij deeze zijn doende omme een adres aan het Hoff van Holland in
gereedheijd te brengen, en namens ons te presenteeren, bij het welk aan ’t gein: Hoff werd verzogt
daar het belang van de municipaliteijt en van anderen die daar in betrokken zijn vordert dat ten
spoedigsten worde gedaan reekening bewijs en reliqua van de meer gedagte administratie dat het zelve
een korte en precise tijd aan de voorn: weduwe zal preefigeeren om zig nopens de aditie off repudiatie
der zodanige andere verzoeken bij het zelve doen, als tot dezen aangaande en ter spoedige afdoening
der zale zal oordeelen te behooren.
Wij moeten bij deese UE: nog informeeren dat den boedel van gem: weduwe Steenwijk Gallas, door
ons op den 22e April 1800, reeds zijn aangesteld twee sequisters, en dat dezelve boedel door de
aangestelde sequisten is genoomen op behoorlijke inventaris. In afwagting dat UE: aan ons bovengem:
verzoek wel zal willen voldoen zoo noemen wij ons met achting.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: D. Rolandus.
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluis den 24 Januarij 1801.
En aan het departementaal bestuur deese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!.
Ter voldoening aan UE: resolutien de dato 7 November 1800 no. 7 en 30 e December 1800, no. 12
hebben wij de eer UE: te berigten dat er eene gewapend burger corps alhier na den jaare 1795 heeft
bestaan, en derhalven geen zodanige wapenen als bij UE: resolutie van 7e November 1800 no. 7
gebuteerd worden, alhier te vinden zijn. Waar meede wij ons noeme met achting.
UE: mede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 24e Januarij 1801 ’t 7e J:D:B:V.
En zijn deese beijde missivens geapprobeerd, en verklaard dat daar meede aan opgemelde resolutie is
voldaan.
Den president communiceert dat hij bevonden had dat de gezondende quotisatie billietten voor deese
plaatse niet genoegsaam waaren en dierhalven nog eenige had verzogt bij deeze navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het departementaal bestuur van Schelde en Maas.
Burgers!
De quolificatie billietten door UE: aan ons gezonden zoo van de heffing van 2 e, 4e en 7e per cento als
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die van de heffing van 3e per cento van elks inkomsten niet genoegsaam zijnde voor deese plaatse,
verzoeken wij dierhalven dat UE: ons van de eerst gemelde als nog wilt toezenden vijftig
exemplaaren, en van de laast gemelde twee hondert exemplaaren. In afwagting van weklke wij ons
zijn noemen de met achting.
UE: mede burgers!
De municipaliteijt voorn (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 27 Januarij 1801’ ‘t 7e J:D:B:V
En is dit verrigte geapprobeert en aangenoomen voor notificatie.
Is geleesen een missive van den advocaat Vitringa in dato 27e Januarij 1801, daar opgeevende eenige
stukken welke bij volstrekt nodig heeft ter ontwerping van sdres aan ’t Hoff, door deese vergadering
aan hem versogt. Waar op gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen weesende dat daar ’t de
gequalificatiedens van de wed: Steenwijk Gallas thans eerst schijnte sijn om de rekening te doen het
presenteeren van zodanig adres dierhalve nutteteloos zoude zijn, is mitsdien gersolveert dit aan
opgemelde advocaat te reschribeeren en denzelven te verzoeken om met het ontwerpen van voorn:
adres provisioneel te supercedeeren. Den president communiceert dat deeze vergadering aan den
zakkedragers had vergunt om die posten door anderen te laaten waarneemen onder die mits dat zij daar
toe geschikte persoonen waaren om te emploijeeren, dan dat hij over die gesubitistueerde zodanige en
herhaalde klagten had bekoomen, dat het niet wel mogelijk was was dat zulks op die wijze langer
konde voortgaan. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking neemende dat de meeste der
tegenwoordige zakkedragers nog eed gedaan hadde noch acte van aanstelling hadden, en het beste was
ter voorkooming van alle moeijelijkheid, dat een convenabel getal al vaste beeedigde zakkedragers
wierde aangesteld, is dien volgens geresolveert een nominatie des weegens aan het collegie van
bailliuw en leenmannen te zenden, en zijn tot die nominatie benoemt, Willem Orijmus, Jan Albers,
Adrianus Boon, en Jacob Mulders, zullende de nog manqueerende voor deze municipaliteijt zoo
spoedig mogelijk werden uit gekoosen.
Den secretaris communiceert aan Catharina van Gogh te hebben afgegeeven deese navolgende
attestatie.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs chertificeert bij deese dat Catharina van Gogh,
tot den jaare 1787, met haare ouders binnen dese plaatse is inwoonende geweest, en geduurende die
tijd altoos een goed zedelijk gedrag heeft gehad, dat deselve wijders in gemelde jaare 1787, na een
geweldige plundering genootzaakt is geweest met haar ouders van alles berooft dese plaats te
ontvlugten, en zig naar elders te begeeven. Des ten oirconde ’t zegel deser plaatse hier onder
opgedrukt en door onzen secretaris gedaan tekenen den 17 e Januarij 1801, het zevende jaar der
Bataafsche vrijheid.
(get:) J.A. van Es secret: adint.
En aan het collegie van bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne te hebben afgezonden
deeze navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan bailliuw en leenmannen van den lande van Voorne.
Mede burgers!
Cornelia Bogerd heeft aan ons verklaard dat zij niet langer in staat is omals turftondster te fungeeren,
waar omme wij aan UE: ter vervuling dier post, deeze volgende persoonen zijn voorstellende als.
Margriti Kuijpers en Annetje Lems.
Op welke wij UE: benoeminge verwagte en ons zijn noemende met achting
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven (get:) J.A. van Es. secret: adint.

128

Hellevoetsluijs den 24e Januarij 1801. ’t 7e J:D:B:V.
En zijn deese twee opgemelde stukken geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Is geleesen een missive van den ontfanger der gemeene lands middelen te Brielle aldaar geschreeve
den 29e deser loopende maand, daar bij verzoekende berigt 1 ste Of er van s’lands amptenaaren alhier,
het ampt geld subject na den 25e November 1795, zijn aangesteld, ten 2 e Of deselve in plaats van
geremoveerde of door overlijden zijn aangekoomen, ten 3 e En de tijd van hunne aanstelling. Waar
over gedelibereert zijnde is geresolveert den voorn: ontfanger te rescribeeren, dat alleenlijk den
commissaris der lootsen na den jaare 1795 is aangesteld en zulks in plaats van J.A. Gallas, welke is
afgesteld geworden, en dat er overigens deese vergadering berust geene meerder alhier gevonden
worden.
En is den secretaris gelast zodanige missive in gereedheijd te brengen, en van den commissaris der
lootsen den datum zijner aanstelling af te vraagen.
Vervolgens is na deliberatie geresolveert vermits het overlijden van den burger Joh: van Rekum, waar
door een commissaris uit de stemgeregtigde burgers manqueerd, de grondvergadering no. 1 door
welke gemelde burger verkoosen andermaal op te roepen tegens aanstaande Donderdag des na
middags ten twee uuren ter verkiesing van eene ander commissaris.
Den thesaurier dezer plaatse is gequalificeert gelijk zulks geschied bij deese om aan den grooten arme
te voldoen de intressen van het restant van ’t capitaal ’t welk is groot geweest f. 1300 guldens.
Eijndelijk is aan Cornelia Beukelaar verlengd acte als kleijne kramer in zout en zeep en acte als koffij
en thee verkoopster, en is den secretaris gequalificeert tot het afgeeven der benoodigde actens informa.
Vergadering gehouden op den 6e Februarij 1801, present alle de leeden exept Spuijbroek.
Is geleesen een missive van kerkmeesters der gereformeerde gemeente alhier van dato den 31e Januarij
j.l. daarbij opgegeevende twee posten van ontfangh, als een van f. 3-12-0 over verkoop van 17 stoelen
en een jaar zitgeld van dezelve stoelen, welke nog in de te doene kerke rekening moet werden gebragt,
en een post van f. 6-6-0 voor het bewaaren van het nachtmaals goed, welke niet in die reekening kan
gebragt worden, voorts daarbij herinnerende dat zij de kerkerekening wel willen examineeren en daar
in zoo veel mogelijk te hulpe komen, doch deselve van niemand dan van deese vergadering kunnen
overneemen en wel zonder eenige in fovinaliteijten int hoop of slot derzelve die eenige preejudietie
aan het indispensabel recht der gemeente zoude kunnen aan brengen. En over deselve gedelibereert
zijnde is geresolveert deese te houden in advies.
Nog is geleesen een missive van opgemelde kerk meesteren van heden dato deeses, daar bij berustende
dat zij de in deselve gesloten bordrelder kerke rekening hadden geexamineert en deselve door deese
vergadering kan werden overgenoomen, en van hunne zijde wanneer die reekening door deese
vergadering aan hun wierd gedaan tegen den inhoud of de inrekening gebragte posten niet zoude
worden ingesprooken. En is na deliberatie geresolveert deeze almeede te houden in advies.
Ter vergadering is binnen gestaan D. van der Made beurtschipper van deese plaats op Dordrecht
kennis is geevende dat de schipper van den Oudenhoorn telkens binnen deese plaats goederen in
desselvs schuijt komt laaden, en daar meede na Dordrecht vaart, ten grooten nadeelen van de beurt
deser plaatse, en verzoekende dat deese vergadering den opgemelde schipper van den Oudenhoorn
geliefde interdiceeren van geen goederen meerde van hier op Dordrecht te vervoeren.
Over welk verzoek gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen weesende dat indien anderen niet
in de beurt op Dordrecht zijnde en voor al vreemdelingen op gemelde plaats vaaren, het veer op die
stad wel ras zal moeten vervallen, waardoor het gerief der ingezeetenen zeer veel zoude lijden. Is
geresolveert, en den schipper van Oudenhoorn ter vergadering ontboden zijnde geinterdiceert om
voortaan geen goederen meerder van hier op de stadt Dordrecht te vervoeren.
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Nog zijn binnen gestaan, Jan Venus. C. van der Priem. Aart Lensveld en Aart Spek, alle beurt
schippers van hier op de stad Rotterdam, klagende dat zij telkens veele matroosen en vrouwen
denzelven overbrengen, en dezelve meest al bij hun arrivement weijgeren te betaalen, verzoekende
daar omtrent eenige voorzieninge. Waar over gedelibereert zijnde is geresolveert dat voortaan de
schippers alle de bij hun aan boort komende voor en al eer zij afvaaren zullen vermogen afte
vorderende vragt, welk zij ingevolge de ordonnantie aan de gemelde schippers verschuldigt zijn te
voldoen.
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de laast vorige resolutie aan den advocaat Vitringa te
zullen afzenden deese navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan Mr: L.J. Vitringa prctiseerend advocaat in den Hage.
Geacht medeburger!
Wij hebben wel ontfangen Uwe missive van 27 e Januarij l.l. houdende opgaave van het geen UE:
volstrekt nodig heeft om het bewuste adres aan het Hoff te ontwerpen, dan daar het de gequalificeerde
van de weduwe Steenwijk Gallas thans ernst schijnt te worden om de reekeninge te doen, en wij het
zelve binnen kort zijn verwagtende zoo verzoeken wij UE: provisioneel met het ontwerpen van ’t
gemelde adres te supercedeeren, wijl zulks als dan nutteloos zoude zijn. Waar meede wij ons
noemende met achting.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get: 0 J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 31e Januarij 1801.
En is dezelve geapprobeert en verklaart dat daar meede aan opgemelde resolutien is voldaan.
Vergadering gehouden op den 10e Februarij 1801, present Kooij, Rolandus en Wessels.
Den president communiceert dat hij van ter zijde geinformeert was dat de onder equipagiemeester bij
de marine alhier, door ’t uitvoerend bewind was gequalificeert om alle de schuijten binnen deeze
plaats te mogen pressen, en dat dezelve daar van reeds gebruik gemaakt heeft, als hebbende alle
schuijten exept die welke morgen in de beurt moest vaaren geprest, dog dat den commandant van de
rheede die geen welke nog overig was had geordonneert om water te vaaren, waar door op morgen
geen beurt schuijt voorhanden was, over welke gedelibereert zijnde is geresolveert. 1ste Het kleijne
schuijtje van Pr. Ouwenkerk welke het eenige vaartuijg is, dat al schoon ook nog in s’lands dienst
zijnde alhier voorhanden is, op morgen tot gerieff der ingezeetenen in de beurt te doen vaaren. Ten 2e.
Bij missive aan ’t uitvoerend van dit boven staande kennis te geeven, en ’t zelve bewind verzoekende
onder equipagiemeester bij het departement der marine alhier aan te schrijven en te gelasten om
voortaan ingeval van pressing twee eerts vaarende schuijten in de beurt op Rotterdam ende eerst
vaarende schuijt in de beurt op Dordrecht daar van teexeciseeren ten eijnde de ingezeetenen niet
buijten staat gesteld worden, omme veele middelen van nood zakelijkheid welk zij van elders
ontfangen te kunnen bekoomen.
Is geleesen een missive van de commissarissen van ’t wagenveer alhier zijnde van den volgende
inhoud.
Commissarissen van ’t wagenveer der Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan de municipaliteijt derzelve Fortresse.
Burgers!
De ondergeteekende door UE: tot commissarrissen van ’t hier boven gemelde wagenveer aangesteld
vinden zich verpligt in die qualiteijt te adresseeren en bij deeze te communiceeren dat de wed:
Kraamers commissarissen van ’t voorn: veer zich had bij den ondergeteekende vervoegt zich
beklagende dat op haar overgeleverde reekening aan den lande twee posten op denzelven gebragt op
de helft waaren gediminieert, als zijnde door haar op den voorsz: reekening gesteld.
Den 14e October 1800 twaalff wagen ieder bespannen met vier paaren, ten dienste van de staff en van
’t tweede battaillion vierde halve brigade Bataafschen troupes f. 120-0-0. Den 15e October 1800 een
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wagen met vier paarden tot transporteering der bagagie van de staff van ’t tweede battailloin der zesde
halve brigade f. 10-0-0 te saamen uitmaakende te samen f. 130-0-0, het welk op de geslagen
ordonnantie is gevalideert met f. 65-0-0, en wel op grond dat bij ’t marsch reglement voor ieder wagen
bepaalt is een somma van nf. 3-0-0, ofschoon dit nu bij ’t marsch reglement bepaald is, in suppositie
dat voor ieder wagen alleen maar twee paarden nodig zijn, dient alhier volstrekt om de slegte wegen
een uitzondering gemaakt te worden en zulks coniteert ook uit het agste articul der ordonnantie op het
veer en wagenvragten tusschen de stad Brielle en Hellevoetsluijs bij bailliuw, burgemeesteren en
regeerders der stad Brielle mitsgaders leenmannen van de lande van Voorne gearresteert den 5 e en 7e
Julij 1801, luijdende: zullen de voerlieden gehouden zijn de passagiers bij winter of kwade wegen te
dienen met twee of vier paarden, zodanig de commissaris naar gelegenheijd van de tijd ordonneeren
zal zodat die regeerders in der tijd hebben gezien en ondervonden dat in wintertijden het onmogelijk is
niet een wagen met twee paarden door de slegte wegen te komen en die halven de beschikking daar
van aan de commissaris van ’t zelve bij haar lieder voorsz: ordonnantien hebben gedemandeert gehad.
De ondergeteekende zijn te wel bewust dat UE: zult overtuijgt zijn van de voorsz: onmogelijkheid, en
ook niet onbekent dat int laasten van het gepasseerde jaar een wagen met virres voor de troupes van
den Briellen komende zelfs met vier paarden bespannen door de slegte wegen is omgevallen, en dat er
met den met gevaar gereden word, en ondoenlijk zelfs voor een slegte wagen met twee paarden van
minder dan nog een wagen met ’t bagagie geleden, maar behalven dit, wat zoude de consequentie zijn
indien de voerlieden met een wagen met vier paarden even veel geld als voor een wagen met twee
paarden bespannen zoude genieten als zij de bagagie van s’lands troupen of andere zaaken ten dienste
van den lande naar den Brielle zoude bezorgen, men zoude immers nooit geen wagens meer kunnen
emploijeeren, als alleen maar die zes die zich in Hellevoetsluijs bevinden terwijl de voerlieden die
men in zulks een geval verpligt is, van buiten te haalen, en dezelve zeer vriendelijk te verzoeken (want
daar toe niet kunnende geconstringeert worden) daar voor zeer hartelijk zoude bedanken, wanneer zij
hoorden dat zij voor een wagen met vier paarden niet meerder konde profiteeren als voor een wagen
met twee paarden en zoude dan het gevolg van die weijgering wel bereikenbaar zijn ? daar dikmaals
de helft van de bagage op het fort zoude moeten blijven uit manquement van wagens en paarden, het is
dus om alle onaangenaam heedens voor te komen, dat de ondergeteekende de vrijheid neemen UE:
aller vriendelijksr te verzoeken dat van wegens de municipaliteijt van deeze plaats adres aan de
nationaale reekenkamer wierd gemaakt, en daar bij de onmoogelijkheid aangeloond om met wagens
ieder bespannen maar met twee paarden en belaaden met bagage, door de slegte weegen dezelve te
transporteeren, en het onevenredige der prijs aan dezelve te detaileeren, en onder het oog te brengen,
met verderen instantelijk verzoek dat de geschrapte f. 65-0-0 door de commissarissen bij en op een
eerst volgende rekening mogte worden gesteld, als nu te kort ontfangen en als dan mogt worden te
goed gedaan, of dat de reekening groot zijnde geweest f. 300-0-0 en daar op maar een ordonnantie
geslaagen zijnde van niet meer dan f. 235-0-0, met f. 65-0-0 moet worden geaugmenteert, of op eenige
andere maniere zoo als agent van oorlog, of de nationaale rekenkaamer best zoude oordeelen te
behooren. De ondergeteekende zijn van ter zijde geinformeert dat een deudelijk missive bij wijze van
elucidatie en met verzoek dat van nu af aan een voor ’t vervolg geresolveert mogte worden, om voor
ieder wagen bij winter en slegte weegen met vier vpaarden bespannen dubbeld geld, dat is een somme
van tien guldens te mogen stellen, en zulks van wegens de municipaliteijt van deeze plaatse aan de
nationaale rekenkamer gezonden, zoude van effect zijn, door dien missive in hande van de agent van
oorlog gesteld wordende gemelde agent daar over favorabel zoude adviseeren.
De ondergeteekende houden zich van de welwillendheid van dit bestuur te zeer overtuigd dat zij niet
alles zouden aan wenden wat tot nut en voordeel van hunne ingezeetenen in ’t gemeen ende voerlieden
in het bijzonder zoude kunnen verstrekken en bereid zijn te zorgen dat door goede directie en
betaalinge het gerief en bespoediging voor passagiers en bagagie bevordert zoude worden.
De ondergeteekende hier meede eindigende beveelen zij UE: bescherminge godes en noeme zich.
Uw heil wenschende meede burgers (get:) D. Rolandus en J. Jonas.
Hellevoetsluijs den 7e Februarij 1801.
Over welke voorenstaande missive gedelibereert zijnde en in aanmerking genoome wezende de
billijkheid de zaken ende vorderingen in voorsz: missive ter nedergesteld is dierhalven geresolveert
een missive van de nationaale reekenkamer te schrijven en bij dezelve met allegatie van redenen te
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insteeren, dat als nog aan de commissarissen over ’t wagenveer alhier op de wijzen bij opgemelde
missive opgegeeven de geschrapte f. 65 guldens mag werden gevaliteerd, en dat mag worden
geresolveert, dat voortaan voor een wagen met vier paarden bespannen bij wintertijd en slegte wegen
alhier ten diensten van den landen gelevert wordende, dubbeld geld, dat is tien guldens mag worden
gesteld.
En is de secretaris gequalificeert omme eene missive vooren staande eijnde in gereedheijd te brengen
en te pecheeren.
Vergadering gehouden op den 14e Februarij 1801, present alle de leeden.
Den president produceert ter vergadering het proces verbaal, en de geloofsbriev der grondvergadering
no. 1 gehouden den 5e deser lopende maand, uit welke stukken dat tot commissarissen of
gevolmagtigde voor die grondvergadering was benoemt in plaats van wijlen den burger Johannes van
Rekum den burger Jan David Rumph.
En zijn deese beijde stukken aangenoomen tot informatie, en ter secretarij gedeponeert geworden.
Vervolgens is geresolveert op aanstaande Donderdag den 19 e deeser te laten doen de reekening van
den groote armen.
Den secretaris communiceert dat hij ter voldoening aan de resolutie van den 10 e deeser lopende maand
aan ’t uitvoerend bewind heeft gezonden dese navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het uitvoerend bewind der Bataafsche republicq.
Burgers!. binnen eenige dagen zijn door den onder equipagiemeester bij het departement der marine
alhier alle de schuijten welke zig binnen dese plaatse bevinden en (al schoon deselve in een vast veer
vaaren) exept een geprest geworden, en welke eene nog overgeblevene door den commandant deser
rheede is gerequireert om water te varen waar door wij in de noodzakelijkheid zijn gebragt om in de
Rotterdamse beurt tot gerieff der ingezeten te doen vaaren een kleijn schuijtje buijten het veer op
Rotterdam zijnde, en ’t welk daar toe geheel ongeschikt is, als kunnende geen genoegsaame
hoeveelheid van goederen in neemen en bijna geen passagiers bergen waar door het te vreesen is dat
bij een aanhoudende vorst, de ingezeetenen aan veele goederen gebrek te zullen krijgen. Wij zijn
intusschen zeer gesurpreneert geweest, dat meergem: onder equipagiemeester bovengemelde over de
handelwijs van den bovengem: equipagiemeester deze aan gaande en daar wij van ter zijde schoon met
legaal zijn geintireneert presing verrigt uit hoofde van een qualificatie bij een besluit van UE: aan hem
ten voorsz: eijnde gegeeven, zoo verzoeken wij ten ernstigste deeze dat UE: den onder equipagie
meester bij het departement der marine alhier gelieve aan te schrijven en te gelasten om voortaan
ingeval van presing de twee eerst vaarende schuijten in de beurt op Rotterdam en de eerst varende
schuijt in de beurt op Dordrecht daar van te excuseeren ten eijnde onze ingezetenen niet buijten staat
gesteld worden omme veele middelen van noodzakelijkheid welke zij van elder ontfangte kunnen
bekoomen, en die middelen niet worden benoomen om daar in te kunnen voorzien. Wij verwagten
hierop UE: favorabel besluit, en noeme ons met achting.
UE: meedeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) Jan Wessels.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es secret: adint.
Hellevoetsluijs den 10e Februarij 1801 ’t 7e J:D:B:V.
En is dezelve geapprobeerd en verklaard dat daar meede aan opgemelde resolutie is voldaan.
In aanmirking genoomen zijnde de klagten van den dienaars der justitie alhier aan deeze vergadering
gedaan houdende dat hij door de sremming der commercie thans waar weinig inkomen is hebbende,
zodanig dat denzelven daar van niet behoorlijk kan bestaan. En is geresolveert denselven provisioneel
dog zonder concequentie uit de plaatselijke kas toe te leggen een gulden per week. En wierd den
thersaurier gequalificeert om opgemelde toelaag aan den voorn dienaar te voldoen.
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Eijndelijk is den armm: gequalificeert om uit de armekas aan Jaapje Brand s’weekelijks geduurende de
ziekte van haar huijshouden toe te leggen 12 stuijvers.
De secretaris communiceert ingevolge en ter voldoening aan de laast voorige resolutie aan de
nationaale rekenkamer affgezonden te hebben deeze navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en hellevoetsluijs.
Aan de nationaale rekenkamer der Bataafsche republicq.
Burgers!
Commissarissen van ’t wagenveer deser plaatse hebben zich aan ons geaddresseert en te kennen
gegeeven dat de commissarissen van ’t voorn: veer zig bij hun had vervoegt en zig beklaagt dat op
haar overgeleverde rekening aan den lande, twee posten op deselve gebragt als een van den 14 e
October 1800 bedragende f. 120-0-0 voor twaalff wagens ieder bespannen met vier paarden, ten
dienste van de staff en van ’t tweede battaillon der vierde halve brigade Bataafsche troupes, en een van
den 15e daar aanvolgende van f. 10-0-0 voor een wagen en met vier paarden tot transporteering der
bagagie van de staff van het 2e battaillon der sesde halve brigade, op de helft waren gediminueert
dragende wijders voorn: commissarissen aan ons voor de onmogelijkheid die er is om indien de
voerlieden voor een wagen met vier paarden niet meeder genooten dan voor een wagen met twee
paarden bespannen, en verzogte desselvs de commissarissen voorts onze intercessien ten eijnde de
bovengemelde verminderde posten als nog geheel aan de voerlieden mogt werden gevalideert. En ’t is
uit overtuiging van de billijkheid dezer zaak en den vorderinge ten dese gedaan, dat wij niet hebben
kunnen afzijn om aan bovengemelde verzoek te voldoen, en dierhalven bij deese de vrijheid neemen
aan UE: te doen remarqueeren, dat in den wintertijd de wegen alhier in dit Eijland altoos zeer slegt
zijn, en niet in staat om met een wagen bespannen met twee paarden te kunnen werde bereeden, maar
dat altoos in die tijden voor een wagen, vier paarden moeten werden gesteld, en welk dan nog met die
vier paarden veel gevaar loopen van om te vallen of in den weg te blijven steeken, waar van deese
winter meer dan een bewijs heeft opgeleevert, en bij welken omstandigheden de voerlieden dikwijls
groote schaadens aan hunne rijtuijgen bekoomen en welke gevolgen burgers! zijn dan niet te voorzien
indien van wegens den lande niet meeder dan 5 guldens (’t welk zekerelijk veel al te weijnig is) voor
een wagen met vier paarden werd betaald, ter dezer plaatse zijn niet meer den zes wagens geschikt tot
vervoering van bagagie of zware vragten in den winter, en zoo wanneer men er meerdere moet hebben
is men genoodzaakt die van de buijtenlieden in andere districten woonende te verzoeken uit hoofde
men denzelve daar toe niet kan constringeeren, en welke buiten heden zeer zeker voor geen vijff
guldens met hunne wagens en paarden zullen laten gebruijken, daar ook de voerlieden binnen deese
plaats niet in staat zijn, wanneer zij maar f. 5 guldens voor een wagen met vier paarden genieten om
langer hunne wagens en paarden te onderhouden, alle ’t geene ten gevolgen zoude hebben dat
ingezeetenen en reizigers van geene behoorlijk rijtuijg zoude kunnen werden voorzien en s’lands
dienste niet meerder kunnen werden gepresteert het welke als dan veele verdere en meerdere
onaangenaamheeden zoude na zig sleepen. Wij twijffelen niet burgers off UE: zult al dit bovenstaande
penetreeren, en wij verzoeken mitsdien instantelijk dat UE: de commissarissen over ’t wagen veer
binnen dese plaatse gelieve te qualificeeren dar de f. 65 guldens geschrapt op de twee bovengemelde
posten door haar op eene eerstvolgende in te zenden reekening wederom niet werden gebragt off dit
UE: andersints de ordonnantie groot f. 235 guldens met de gemelde vijff en sestig guldens geliefde te
augmenteeren of wel zodanig anders geliefde te valideeren als het best zal werden bevonden te
behooren. En eijndelijk dat er mag werden geresolveert dat voortaan voorlieden wagen bij winter
tijden slegte wegen met vier paarden bespannen alhier geleeverd wordende ten dienste van den lande
dubbeld dat is tien guldens mag werden gesteld.
Hier op Ulieder favorabele resolutie te gemoet ziende zoo noemen wij ons met achting..
UE: meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 11e Februarij 1801 ’t 7e J:D:B:V.
En is deeze geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
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Vergadering gehouden den 19e Februarij 1801, present alle de leeden exept Chardon.
Ten deezen dage is geteekend den staat der collecte en ontfange van den 40 e en 80e penning etc: gehad
en gedaan bij den secretaris adinterim van Es.
Is geleesen een missive van den aontfanger der gemeene lands middelen te Brielle van dato den 11 e
deser loopende maand daar bij verzoekende antwoord op derselver voorige missive houdende verzoek
van opgaave op zigtelijk de amptenaaren het ampt geld subject welke alhier gevonden worden.
En communiceert den secretaris in antwoord op voorsz: missive te hebben gezonden deeze
navolgende.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Medeburgers!.
Ter voldoening aan UE: missivens zoo van den 29 e Januarij als 11e Februarij laastleeden hebben wij de
eer bij deeze te berigten, dat er van de amptenaaren bij Uwe eerst gemelde missive opgegeeven geene
andere na den 25e November 1795 zijn aangesteld dan alleenlijk den commissaris over de zeelootsen
Jan Bouwe Meuldijk, welke bij resolutie van ’t committe der marine van den 28e December 1796, is
aangesteld en zulks in plaats van J.A. Gallas, welke te dien tijd afgesteld geworden, en dat ons
overigens niet bewust is, dat er eenige andere amptenaaren het amptgeld subject binnen deeze plaats
zijn. Hier meede vertrouwen wij aan Uw verzoek te hebben voldaan, en noeme ons met achting.
Uw meede burgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelven J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 17e Februarij 1801. ’t 7e J:D:B:V.
En zijn beijde voorenstaande zoo ontfangene als afgezondene missivens aangenoomen voor
notificatie.
Is geleesen een extract uit het register der resolutien van commissarissen ter nationaale reekening van
Vrijdag den 3e deeser lopende maand, daar bij te kennen gevende dat de f. 5 guldens op de declaratie
van de voerlieden geschrapt, bij verhaal in eene volgende declartie kunnen werden gebragt, en dat
voor een wagen bespannen met vier paarden, wanneer door ’t attest der municipateijt zal blijken dat er
vier paarden nodig zijn geweest f. 10-0-0 in plaats van f. 5-0-0 in ’t vervolg zal mogen worden
geleeden. En is na deliberatie geresolveert copie authenticq van voorsz: extract te zenden aan
commissarissen over ’t wagenveer alhier omme te dienen tot derselve informatie en naricht.
Den president communiceert dat hij ingevolge het geresolveerde deser vergadering van den 14 e deser,
tendeerende om de reekening der grote armen ten doen, ten dien eijnde heden morgen ten 9 uuren de
commissarissen had doen citeeren tegens heden avond om over deselve te staan, dat den bode bij den
commissaris Asmus gegaan zijnde, en aan hem de citatie gedaan hebbende daar op van dezelve ten
antwoord had gekreegen, ik heb geen occasie van avond, ik ben bepaald, ende andere commissarissen
kunnen dezen avond ook niet compareeren, dat hij president andermaal den bode aan commissarissen
had gezonden, en denzelven laten zeggen, dat bij de municipaliteijt bepaald was om dezen avond
rekening te doen van de armen, en daar in geen verandering kon gemaakt worden, dog dat den gem:
commissaris Asmus daar op liet antwoorden dat hij er ook geen verandering in kon maaken maar wel
als het twee of drie dagen vroeger geweeten had, dat hij dan zoude hebben gecompareert. Dat den
bode voorts bij den commissaris Jonas gegaan is en deselve op de aan hem gedaane citatie antwoorde
dat hij van avond bepaald was, en hij het geerne twee a drie gagen van te vooren geweeten had, dat
den bode vervolgens bij den commissaris Rumph en Mouthaan gegaan zijnde deese beijde
aangenaame heeden avond te compareeren, dog dat een korten tijd na en wel na, den commissaris
Asmus een bezoek had weesen afleggen bij den commissaris Rumph, den laastgemelde, den bode bij
hem heeft laten roepen, en denselve gevraagt of hij het wel verstaan had, of hij tegen van avond dan
tegen morgen avond geciteerd was, en den bode daar op gesegt hebbende desen avond, dat gem:
commissaris Rumpgh heeft verklaard, dat hij dien avond niet kon wijl hij iemand wagtende was, die
welligt dien nagt bij hem zoude blijven.
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Vervolgens ter vergadering gecompareert zijnde den commissaris Mouthaan heeft den president
denselve mede de vooren staande gegeeve antwoord, van zijn meede commissarissen gecommuniceert,
en heeft gem: commissaris Mouthaan daar op verklaard ten sterksten te protesteeren tegens de
handelwijs van zijne gemelde mede commissarissen, die alle zoo hij zeijde in de plaats persent waaren,
en voorts gedeclareert dat hij bereijd was, om over de rekening te staan, indien de commissarissen
present waaren, dog dat hij alleenlijk zig onbevoegt rekende om dezelve aan te hooren, en te helpen
sluijten maar daar zijne meergem: meede commissarissen aan deese vergadering de vrijheijd scheenen
over te laten om zonder hunne presentie de reekening te laten doen, zoo wilde hij daar ook in berusten,
overlatende aan dezelve hoedanig zij desen aangaande zouden goedvinden te besluijten.
En is na dat den burger Mouthaan uit de vergadering was vertrokken, zoo over het gecommuniceerde
van den president, als het hier vooren gemelde gedeclareerde van den burger Mouthaan, rijpelijk
gedelibereert en in aanmerking genoomen zijnde, dat voor eerst de commissarissen van het doende
reekening zijn geadverteert, en ten tweeden dat het niet wel mogelijk is om langer met het doen der
arme reekening te wagten, uijt hoofde van den ontfangen last van ’t departementaal bestuur, is
dierhalven geresolveert ten eersten ’t doen der arme reekening op heden te laten voortgaan, en ten
tweeden van de hier vooren gemelde handelwijs der commissarissen bij missive kennis te geeven aan
’t uitvoerend bewind, en bij het zelve verzoeken informatie of deeze vergadering, wanneer
commissarissen of gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgers op een behoorlijke tijd werde
opgeroepen en deselver capricieus genoeg zijn om dan niet te compareeren of hunne particuliere
zaaken boven het belang der ingezetenen stellen als dan niet bevoegt is, om buijten hun aan te hooren
en te sluijten zodanige rekeningen als zoude moeten gedaan worden, of wel andersints hoedanig dat
deselve in zodanige gevallen zig zoude hebben te gedraagen.
En zijn de burgers Kooij, Rolandus en den secretaris versogt en gequalificeert eene missive ten dien
einde in gereedheijd te brengen te depecheeren.
Vervolgens de opgemelde arme reekening van den eersten Meij 1799, tot den laasten April 1800, door
den burger van Putten als armmeester gedaan zijnde is gebleeken dat den rendant meerder had
uijtgegeeven dan ontfangen een somma van f. 387-17-2. En is dezelve reekening geapprobeerd en den
secretaris is gequalificeert om een copie authenticq van den zezelve te formeeren en aan het
departementaal bestuur over te zenden.
Vergadering gehouden op den 28e Februarij 1801, present alle de leeden exept Chardon.
De burgers Kooij, Rolandus en den secretaris van Es communiceeren dat zij ter voldoening aan de
laast voorige resolutie hebben afgezonden aan het uitvoerend bewind deze navolgende missive.
Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan het uitvoerend bewindd der Bataafsche republicq.
Burgers!
Het doet ons leed dat wij wederom UE: gewigtige deliberatie moeten hinderlijk zijn dan de
tegenkantingen welke wij ondervinden en de tegen werking van zommige welke ons het bestuur, dat
op deese plaatsen zeer moeijlijk is, door de meenigvuldige voorkomende en afwisselende zaken
blijkens de notulen onzer vergaderinge en handeling op aller hande wijsen nog meerder moeijelijken
onaangenaam tragten te maaken, en noodzaken ons daartoe, en burgers daar wij zooveel ons mogelijk
is, en onze particuliuere verpligtingen zulks permitteeren steeds onze posten van bestuur behoorlijk
zoo wij ons vleijen waar te neemen, daar wij steeds zoo veel als uit alle onze handelingen kan blijken,
het voordeel en der plaats, en der ingezeetenen op alle mogelijke wijze behartigen, daar wij eijndelijk
de wetten daar waar zulks nodig is doen eerbiedigen en tragten te doen naar koomen zoo kunnen niet
dulden dat wij, door het volk aangesteld zijnde dus aan het zelve ook verantwoordelijk zijnde,
afhankelijk zoude gerekent worden aan de caprices van ieder individu ’t zij van die geene die ons
aangesteld hebben, het zij van die geenen die schoon zich in ’t stem register hebbende doen
inschrijven ons als toen niet hebben gestemd, maar ons als verkoozene leden van het bestuur hebben
gevonden nog ook van de gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgers die onlangs door de
grondvergaderinge alhier zijn verkoosen tot het aan hooren van plaatselijke en andere rekeningen, en
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indien men zich de onaangenaam noodzakelijkheid bevonde een plaatselijke belasting daar te stellen
om met hun daar over te kunnen handelen ingevolge het 194 e articul der staatsregeling. Het is
dierhalven dat wij om van anderen onaangenaamheeden, welke wij in ons bestuur ontmoeten niet te
spreeken, bij deeze de vrijheid neemen een blijk van zodanige caprices of wel liefst tegen werkinge als
wij hebben ondervonden aan UE: voort te draagen, en welke hier in bestaat op den 19 e dezer maand
Februarij wanneer wij ingereedheijd waare om de reekening der grooten arme van deeze plaatze te
laten doen, ten eijnde die gedaan zijnde copie derzelve aan het departementaal bestuur ingevolge onze
last te kunnen over zendenden zoo liet den president onzer vergadering de commissarissen of
gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgers dese plaatse door den boode des s’morgers ten 9 uuren
van laastgemelde dag citeeren om tegens s’avonds ses uuren van gemelde dag op het rechthuijs te
compareeren den bode bij den eersten commissaris der grondvergadering no. 2 Asmus Pieter Asmus
onder equipagiemeester op de werff der marine alhier gegaan zijnde ende bovengemelde citatie gedaan
hebbende, kreeg daar op van dezelve ten antwoord, ik heb geen occazie van avond ik ben bepaald, en
de andere commissarissen kunnen desen avond ook niet compareeren, spreekende dus ook uit naam
van de andere commissarissen het welk zekerlijk te voorbarig was indien zij te vooren onderling niet
waaren over een gekoomen om aan de eerste citatie ieder municipaliteijt niet te zullen obedieeren,
zooals zulks straks ter contrarie blijken zal.
Den president zond andermaal den bode bij den commissaris Asmus het hem aanzeggen dat bij de
municipaliteijt bepaald was, om dien avond rekening te doen van den armen, en daar in geen
verandering kon gemaakt worden, gemelde commissaris Asmus antwoorde daar op dat hij er ook geen
verandering in kon maaken, maar wel als hij het twee of drie dagen vroeger geweeten had, dat hij dan
zoude hebben gecompareert. Den bode vervolgens bij den 2 e commissaris der groote vergadering no. 2
Jacobus Jonas broodbakker alhier gegaan zijnde, ende voorgemelde citatie aan denzelve meede gedaan
hebben antwoorden denzelve Jonas dat hij vanavond bepaald was, en hij ’t geeren twee a drie dagen
van te vooren geweeten had, den bode zig voorsz: begeeven hebbende bij den commissaris der eerste
grondvergadering Rumph gaarder van s’lands gemeene middelen alhier, en den meergemelde citatie
aan hem gedaan hebbende nam denzelven aan denzelve aan dien avond te koomen het welke insgelijks
deed den andere commissaris den eerste grondvergadering Jacob Mouthaan javaan op de werrff der
marine alhier, dan korten tijd daar na en wel na dat den commissaris Asmus een bezoek had wezen
afleggen bij den commissaris Rumph, het den laast gem: de bode bij hem roepen en vroeg hem off hij
het wel verstaan had, of hij tegen van avond, dan tegen morgen avond geciteerd was, antwoorden den
boode, daar op tegens hem van avond geciteerd te zijn, antwoorde gemelde Rumph dat hij dien avond
niet kom wijl hij iemand wagentende was, die welligt dien nagt bij hem zoude blijven de citatie voor
af door den president aan ons leden der municipaliteijt gedaan zijnde, compareerde wij dan ook op de
bepaalde tijd in het rechthuijs, dan geene der commissarissen compareerde als den burger Mouthaan
welke zijne verwondering te kennen gaf dat niemand zijner meede commissarissen gecompareert
waaren, denzelven vervolgens door den president onderrigt zijnde hoedanig de citatie was gedaan en
het geen daar op door zijne meede commissarissen geantwoort was, protesteerde gem: commissaris
Mouthaan ten sterkste tegen de voorgemelde handelwijs van zijne meede commissarissen die alle
present in de plaats waaren dog dat hij bereijd was om over de reekening te staan indien zij alle present
waaren dog dat hij alleenlijk zig onbevoegd rekende om de rekening aan te hooren en te helpen
sluijten, waar door zijn meergemelde meede commissarissen aan de municipaliteijt de vrijheid
scheenen over te laaten, om zonder hunne presentie de rekening te laten doen, wilde hij hier ook in
berusten, overlatende aan ons hoedanig wij dezen aangaande zoude goedvinden te besluiten, waar na
wij dan ook uijt hoofde van de pressenace der zaak en om redenen het meer dan tijd wierd dat copie
der te doene reekening aan het depertamentaal bestuur wierd overgezonden, resolveerde om de
bovengemelde rekening te laten doen en het geen dan ook door ons is verrigt geworden, zie daar nu
burgers en handelwijs welke ten duijdelijksten een tegenwerking van ’t bestuur aantoont en zeker
wanneer ’t zij commissarissen ’t zij burgers voor ons moeten compareeren en dezelven ten dien eijnde
twee a drie dagen van te vooren niet alleen moeten werden geciteerd, maar ook deselve nog wille
keurig kunnen handelen, om te komen ja dan neen, zoo als zulks hun goed dunkt, dan verklaaren wij
volmondig dat wij op zodanige wijze niet langer deese plaats kunnen bestuuren maar veel liever heden
dan morge afstand van willen doen, en in den kring der burgers weeder keeren, dewijl uit een uit een
willekeurig gedrag en van commissarissen en van burgerij niets anders dan een verlamming in ’t
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bestuur gebooren zal worden, het bestuur buiten staat gesteld zijn om hunne pligten als bestuurder ter
vervullen, en buijten de mogelijkheid zijn, om de politie en wetten te handhaaven naar komen het is
dierhalven dat wij bij deeze zijn verzoekende ons te willen informeeren of wij int vervolg, wanneer
commissarissen gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgers deser plaatse door ons op een
behoorlijke tijd werden opgeroepen, en deselve capricie is genoeg zijn om met de compareeren of hun
particuliere zaken boven het belang der ingezeetenen stellen als dan niet bevoegt zijn om buijten hun
aan te hooren en te sluijten zodanige rekeningen als zoude moeten gedaan worden, of wel andersints
hoedanig dat wij ons in zodanige gevallen zullen hebben te gedraagen. Hier op UE: besluijt
verwagtende zoo noemen wij ons inmiddels met alle achting.
UE: medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnatie van dezelve (get: 0 J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 11e Februarij 1801. ’t 7e J:V:B:V.
De bovengemelde burgers communiceeren wijders dat zij nodig hadden georrdeelt van het gebeurde
met commissarissen kennis te geeven aan den representant van Andel en ten dien eijnde aan denzelven
hadden afgezonden deeze navolgende missive.
De municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs.
Aan den burger H. van Andel lid der tweede kamer van het vertegenwoorgend lichaam des Bataafsche
volks.
Geacht medeburger!.
Daar wij onlangs wederom een staaltje van onaangenaamheden in ons bestuur hebben ondervonden
het geene niet anders verwaringen zal en kan veroorzaaken, indien zulks op de een, of anderen wijze
niet werd voorgekoomen, zoo kunnen wij niet af zijn bij deeze UE: daar van te informeeren als ook
van dat geene ’t welke wijders daar omtrent hebben verrigt, op den 19 e deser maand, wanneer wij in
gereedheid waaren om de rekening der grooten armen van deese plaats te laaten doen ten eijnde die
gedaan zijnde copie derzelve aan het departementaal bestuur in gevolge onze last te kunnen
overzenden, zoo liet den president onzer vergadering de commissarissen off gevolmagdigden uit de
stembevoegde burgers deser plaatzen door, den boode des s’morgens ten 9 uuren van laast gemelde
dag citeeren om tegens s’avonds ten zes uuren van gemelde dag op ’t rechthuijs te compareeren
waarlijk naar ons inzien tijdig genoeg, den boode bij den eerste commissaris den 2 e grondvergadering
Asmus Pieter Asmus zijnde den onderequipagiemeester op de werff der marine alhier gegaan zijnde,
en de bovengemelde citatie gedaan hebbende kreeg daar op van de zelve ten antwoord, ik heb geen
occatie van avond, ik ben bepaald, ende andere commissarissen kunnen desen avond ook niet
compareeren, spreekende dus ook uit naam van den andere commissarissen het welk zekerlijk te
voorbarig was, indien zij tevooren onderling niet waaren overeengekoomen om aan de eerste citatie
der municipaliteijt niet te zullen obedieeren, zoo als zulks staats ter contrarie blijken zal, den president
zond andermaal den bode bij den voorn: commissaris Asmus en liet hem zeggen dat bij de
municipaliteijt bepaald was om dien avond rekening te doen van den armen, en daar in geene
verandering konde gemaakt worden, gemelde commissaris Asmus antwoorden daar op dat hij er geen
verandering in kon maaken, maar wel als hij het twee of drie dagen vroeger geweeten had, dat hij dan
zoude hebben gecompareert, den bode vervolgens bij den 2 e commissaris der grondvergadering no. 2
Jacobus Jonas broodbakker alhier gegaan zijnde ende voorgem: citatie aan den zelven gedaan
hebbende, antwoorde dezelve Jonas, dat hij van avond bepaald was, en hij ’t geerne twee a drie daagen
van te vooren geweeten had, den bode zig voorts begeeven hebbende bij den commissaris der eerste
grondvergadering Rumph gaarder van s’lands gemeene middelen alhier, ende meer gemelde citatie aan
hem gedaan hebbende nam dezelve aan dien avond te koomen, het welk insgelijks deed den andere
commissaris der eerste grond vergadering Jacob Mouthaan, javaan op de werff der marine alhier dan
korten tijd daarna, en wel nadat den commissaris Asmus een bezoek had weesen afleggen bij den
commissarus Rumph, liet den laastgemelden de bode bij hem roepen, en vroeg of hij hem wel verstaan
had, of hij tegen van avond dan tegen morgen avond gesiteerd was en den bode gezegt hebbende dat
hij tegens van avond gesiteerd was, antwoorde gemelde Rumph dat hij dien avond niet kon, wijl hij
iemant wagtende was die welligt dien nagt bij hem zoude blijven, de citatie voorn: door den president
aan de leeden der municipaliteijt gedaan zijnde compareerde wij dan ook op de bepaalde tijd in het
rechthuijs den geene der commissarissen verscheenen als den burger Mouthaan ons zijne
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verwondering te kennen geevende dat niemand zijner meede commissarissen gecompareert waaren,
denzelven vervolgens door den president onderrigt zijnde hoedanig de citatie was gedaan, het geen
daar op door zijne meede commissarissen geantwoord was, protesteerde gemelde commissaris
Mouthaan ten sterkste tegen de voorgemelde handelingen van zijne meede commissarissen die alle zoo
hij zeijde present in de plaats waaren, declareerde voorts dat hij bereijd was om over de reekening te
staan indien zij alle present waaren, dog dat hij alleen zig onbevoegde rekende om de reekening aan te
hooren en te helpen sluijten, maar daar zijn meergem: meede commissarissen aan de municipaliteijt de
vrijheijd scheenen over te laaten om zonder hunne presentie de reekening te laten doen, wilde hij hier
ook in berusten over latende aan ons hoedanig wij dezen aangaande zoude goedvinden te besluiten,
waar na wij ook om de pressanse der zaak en wijl het meer dan tijd was dat copie der te doene
reekening aan het departementaal bestuur wierd overgezonden gemelde reekening hebben laaten doen,
UE: zult uit de bovenstaand handelwijs van commissarissen zien, dat het waarlijk niet anders is, dan
ons dwarsboomen en met ons gevoelen dat indien een bestuur zig naar zodanige caprices moet
reguleeren en dezelve volgen, dat dan wel draa het bestuur niets minder zal kunnen verrigten en
buijten staat zijn om aan haare pagt te voldoen.
Wij hebben al die bovenstaande gebragt ter kennissen van ’t uitvoerend bewind, en aan ’t zelve
verklaard dat indien wij ons naar zodanige handelwijs moeten gedragen en dezelve opvolgen wij niet
in staat of in de mogelijkheid zijn langer deeze plaats te bestuuren maar liever vandaag dan morgen
daar van afstand willen doen en hebben ’t zelve bewind wijders verzogt informatie of wij in ’t vervolg
wanneer commissarissen of gevolmagtigden uit de stembevoegde burgers door ons op een behoorlijke
tijd werden opgeroepen en dezelve capricieus genoeg zijn om niet te compareeren of hun particilieren
zaken boven het belang der ingezeetene stellen als dan niet bevoegt zijn om buijten hun aan te hooren,
en te sluijten zodanige reekeninge als zoude moeten gedaan werden, of wel andersints hoedanig dat
wij ons in zodanige gevallen zullen hebben te gedraagen en wij verzoeken dierhalven UE: al meede bij
deeze ten vriendelijkste over voorsz: zaak met ’t gemelde bewind te willen aboucheeren en onze
verzoeken bij ’t zelve appuieeren of andersints daar omtrent dat geene te doen het welk UE: zult nodig
vinden, en vermeenen te behooren. Waar meede UE: zult verplichten die de eer hebben zich met de
meeste achting te noemen.
Uw medeburgers.
De municipaliteijt voorn: (get:) R.H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (get:) J.A. van Es. secret: adint.
Hellevoetsluijs den 22e Februarij 1801.
En is bovenstaande verrigte ende beijde afgezonden missivens geapprobeerd en aangenoomen voor
notificatie.
Den secretaris communiceert dat hij ingevolgen de qualificatien door den president deser vergadering
aan hem gegeeven aan Jan van Pelt Jansz: heeft afgegeeven dit navolgende chertificaat. De
municipaliteijt van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs chertificeert bij deze dat Jan van Pelt junior
woonende binnen dese plaatse, altoos is geweest van een goed zedelijk gedrag, al waarom wij deeze
hebben gegeeven om te dienen daar en zoo het behoort.
Ten oirconde deeze door onzen secretaris gedaan tekenen binnen Hellevoetsluijs op den 21 e Februarij
1801, het 7e jaar der Bataafsche vrijheid.
(get:) J.A. van Es. secret: adint.
En is het zelve meede geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Ten deezen dage zijn het stemregister ingeschreeven Hendrik van der Beek, Christiaan Franse en
Cornelis Mos.
Voorts is geleesen een missive van ’t departementaal bestuur van Schelde en Maas in dato 26 e
Februarij 1801, ten geleijden van.
Een extract uit hunne notulen van den 3e deser loopenden maand no. 4 daar bij gelastende om wanneer
Hendrik Breukelman van welke eenige signalementen daar bij gevoegd zijn zig mogt verstouten
onaangezien de interdictie van het uitvoerend bewind weder binnen deese republicq te komen en
ontdekt wordende dadelijk civiliter te arresteeren, en daar van ten spoedigsten zoo aan ’t agentschap
van politie als aan ’t departementaal bestuur kennis te geeven, met verdere last om voorsz:
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signalement te communiceeren aan de rechtbank en collegie van justitie binne hunne gemeente
afzonderlijk bestaande.
En is dit extract aangenoomen tot informatie en een exemplaar aan de president ter hand gesteld, ten
eijnde de voortsz: Hendrik Breukelman indien denselve zig alhier mogt bevinden over eenkomstig
voorn: last te doen arresteeren.
Nog een extract uit de notulen van ’t zelven bestuur van dato den 6e Februarij 1801 no. 1 daar bij in
conformiteijt van het 38e lid van het besluijt van het uitvoerend bewind der Bataafsche republicq van
den 27e Januarij jongstleeden no. 43, aan alle gemeente bestuuren binnen dit departement aan
schrijvend en gelastende om ten spoedigsten te disponeeren op de verzoeken van de zodanig als welke
zig voor den 31e Julij 1798 ter inschrijving in het openbaar stemregister hunner gemeente hebben
aangegeeven, doch als toen, niet zijn aangenoomen. Waar op gedelibereert zijnde is geresolveert
voorsz: resolutie provisioneel te houde in advis.
Ten derden een extract uit de notulen van opgemelde bestuur, de dato 9 e Januarij l.l. no. 5 daar bij ter
kennisse van alle gemeente bestuuren binnen dit departement brengende, met last aan zig dien
conform extractelijk te gedraagen den inhoud van het decreet van ’t vertegenwoordigend lighaam des
Bataafsche volks van den 15e December 1800. En wordende gem: decreet nopens de wijze van
executie met opzicht tot het invorderen der contributien voor de gewapende burgermacht beslooten
voor eerst de plaatselijke rechtbanken en rechters binnen de onderscheidene gedeeltens dezer
republicq te aucloriseeren tot het verleenen van die executorialen bij het 4 e articul van het 7e hoofdstuk
van ’t reglement voor de Bataafsche gewapende burgermacht door de nationaale vergadering den 13 e
September 1796 gearresteerd vermeld.
Ten tweeden: de respective finantieele commissarissen in de onder scheiden voormalige gewesten
dezer republicq te aucthoriseeren en te qualificeeren, om in alle die steeden en dorpen, onder hun
resorteerende alwaar nog eenige contributien uit kragte van het reglement voor de Bataafsche
gewapende burgermacht, door de nationaale vergadering den 13 e September 1796 gearresteerd, zijn in
te vorderen, dezelve door de respective municipaliteijten te doen incasseeren, onder deeze speciaale
bepaling dat op al zulke plaatsen alwaar nog eenige ingezeetenen zouden behooren te worden
gequitiseerd die quitisatie dan ook door die municipaliteijt te doen inrichten naar de classificatie,
welke in de onderscheidene voormalige gewesten is gearresteert, en dat aan zulke ge quotiseerden een
billijke en, naar ieder vermogen overeenkomstige tijd van doleance zal moeten worden verleend, waar
na zoo als ook ten opzichte van allen, aan welke de doleance bevoorens is geaccordeert, dezelve
dadelijk en zonder eenig uitstel tot betaaling zullen worden geconstringeerd, en zulks bij wijze van
parate executie, welke zodanig zal moeten worden gedirigeerd, als in elk der voormalige gewesten tot
hier toe is gebruikelijk geweest, ten welken einde de municipaliteijten de executorialen zullen hebben
te vragen bij de plaatselijke rechtbanken of rechters als daar speciaal toe geaucthoriseerd, zullende op
zodanige plaatsen alwaar de municipaliteijten ook de rechterlijke macht exerceeren, door dezelve de
publieke aanklager of plaatselijke collecteur worden geaucthoriseerd, om des noods, tegen de
nalatigen en onwilligen te ageeren, terwijl al verder de respective finantieele commissien voorn:
worden gequalificeerd, om aan de municipaliteijten voor denzelver moeijte te accordeeren, eene
vergadering voor de werkzaamheeden, uit zodanige invordering profueerenden, en zulks na rato den
bezigheden daar aan geaccrocheerd, mits met meerder beloopende dan vijff per cent, over het geen
door hun zal
over welke voorenstaande resolutie gedelibereert zijnde, is geresolveerd dezelve provisioneel te
houden in advies.
Ten vierden een extract uit de notulen van meergemelde bestuur de dato 9 e Januarij 1801 no. 4 daar bij
ter kennisse van allen gemeente bestuuren binnen dit depatement brengende, dat bij decreet van het
vertegenwoordigende lichaam des Bataafsche volks van dato den 9 e December 1800 is bepaald, dat
aan ieder uitgeweeken gehuwd Bataaff, of deszelfs weduwe, welke over eenkomstig het decreet van
den 7e Maart te voren een request met de nodige bewijzen, voor primo November laastleeden heeft
ingeleverd zal worden geaaccordeert een somma van drie honderd guldens, en twee honderd guldens
voor ongehuwden, als meede een kindergeld van vijff en seventig guldens voor een kind een hondert
en twintig guldens voor twee kinderen voor drie kinderen een hondert vijftig guldens en meerder
kinderen hebbende voor ieder kind vijftig guldens, doch allen van die kinderen die beneeden de
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vijftien jaaren zijn, te betaalen eens af, of op zodanige wijze als bij de municipaliteijt voor de
requestranten zelfs meest dienstig zal worden geoordeelt met uitzondering, echter van hoog bejaarden
ten minsten bovende 60 jaaren, en in s’lands dienst verminkten, mitsgaders van zodanige welke door
ziekte of andere phijzieke gebreeken buiten staat zijn zich te geneeren, welke zich bovendien nader bij
requeste voor 1ste Junij 1801 zullen kunnen addresseeren, met behoorlijke bewijsen van goedgedrag en
volstrekt onvermogen, en gedetaileerd brieven van voorschrijving van de municipaliteijt hunner
woonplaats, en des noods atterstatie van een medicinie docter of chirurgijn, en dat wijders bij het zelve
decreet het uitvoerend bewind is geaucthoriseerd, om alle geconstitueerde machten en hunne
onderhoorige aan te schrijven, om in het begeeven van ambten en bedieningen, de verdienstelijken
Bataaven bij preefenrentie te emploijeeren ter bereiking van ’t heilsaam doch van ’t decreet van de
nationaale vergadering van 28e Julij 1796 en de publicatie van ’t voormalig gewest Holland, van 24 e
September 1795, omtrent de uitgeweekene Bataaven genoomen. En ten tweeden dezelve gemeente
bestuuren aan te schrijven en te gelasten, gelijk geschied bij dezen om zig eventueel naar den inhoud
van dit decreet te gedragen, en te zorgen dat de uitzondering, bij het gemelde decreet, ten voordeele
van hoog bejaarden, in lands dienst verminkten of andere door ziekten of plijsieke gebreeken om zich
te geneeren buiten staat zijnde persoonen gemaakt, bij aldien zodanige persoonen zig binnen hunne
gemeente mogten bevinden kennisse kome met verdere last om in ’t begeven van ambten en
bedieningen, deser dienstelijke Bataaven bij proserentien te emploijeeren. Waarop gedelibereert zijnde
is geresolveert voorsz: resolutie aan te neemen tot informatie.
Ten vijfden een extract uit de notulen van ’t gemelde bestuur de dato 10e Februarij 1801 no. 3 daar bij
ter kennnis van alle gemeente bestuuren brengenden den inhoud van het besluit van ’t uitvoerend
bewind van den 2e der lopende maand no. 9 om hun te strekken tot dispositie op de gevraagde
elucidatie relatieff der niet stemgeregtigde amptenaaren bedienden en gepensioneerde en wordende bij
voornoemde besluijt conform het decreet van ’t vertegenwoordigend lichaam in dato 29 e Januarij l.l.
besloten de respective departementaal bestuuren te auctoriseeren om op alle zodanige poincten de
executie van het decreet van den 2 e Junij 1799, concerneerende welke niet hebben kunnen worden
afgedaan, voor dat de wetgever zich deswegens duijdelijker zoude hebben verklaard, als nu conform
den inhoud der publicatie den 2e deser bij het zelve bewind gearresteerd te disponeeren.
En is dit exetract na voorgaand deliberatie al meede aangenoomen tot informatie.
Eindelijk is geleesenn een missive van ’t voorn: departementaal bestuur de dato 19 e Februarij 1801 ten
geleijde van deeze navolgende stukken, als:
Ten 1ste Het nodig getal exemplaaren van de publicatie van het uitvoerend bewind van den 9 e Januarij
l.l. waar bij zodanige temporaire belastingen en ontlastinge op diverse specien van goederen en
koopmanschappen, bij publicatie van den 31 e December 1799 vast gesteld werde gecontinueerd. Ten
tweede van de publicatie van ’t zelve bewind van den 16e Januarij l.l. bij welke wederom werd
vrijgesteld den uitvoer van kaasen.
Ten derden van de notificatie van ’t departementaal bestuur in dato den 16 e Januarij l.l. houdende een
extract uit de besluiten van ’t uitvoerend bewind der Bataafsche republicq van den 3e te vooren no. 35,
bij het welk is beslooten in elk departement twee collegien van examinatoren zullen worden opgericht
onder de naam van departementaale commissien van geneeskundige bestuur, en houdende voorts
eenige bepalingen omtrent het doen van examen door heel, vroedmeesters, apthecars en
vroedvrouwen.
Ten vierden van de publicatie van ’t uitvoerend bewind van dato 20e Januarij 1801, houdende dat geen
gemeente bestuuren voortaan eenige plaatselijke vaste goederen of effecten het eigendom zijnde van
de gezamentlijke ingezetenen hunner gemeente zullen mogen verkoopen, beleenen of op eeniger
hande wijze veralineeren dan nu alvoorens daar omtrent te hebben gehandelt, en te zijn overeen
gekoomen niet gevolmagtigden uit de stem bevoegde burgeren.
Ten vijfde van de publicatie van ’t uitvoerend bewind van den 2e Februarij 1801, waar bij eenige
schikkingen werden bepaald, opzichtelijk het bekleeden en begeeven van ampten.
Ten zesden het benoodigt getal exemplaaren van de notificatie van ’t departementaal bestuur van den
3e Februarij 1801, houdende opgaaff van de aangestelden ontfangers voor den heffing van drie per
cente op de inkomsten.
Ten zevende het nodig getal exemplaaren van de publicatie van uitvoerend bewind van den 5 e
Februarij 1801, daar bij continueerenden voor den tijd van tien jaaren de belasting onder de naam
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vanborkums vuurgeld.
Ten agsten het nodig getal exemplaaren vande publicatien van ’t uitvoerend bewind, in dato 15e
Februarij 1801, daar bij tot den 1 ste April aanstaande prolongeerende het termijn van betaaling der
fournissementen in de thans loopende heffing van drie ten hondert der inkomsten.
Ten negende het nodig getal exemplaaren van de publicatie van ’t uitvoerend bewind van den 20 e
Februarij 1801contineerende een plan van eene vrijwillige negotiatie gevestig op de nationaale
domeinen toe behoorende aan de Bataafsche republicq.
En is een exemplaar van ieder der hier voorgemelde publicatien en notificatie aan den bode ter hand
gesteld ten eijnde deselve op den eersten Maart aanstaande als na gewoonte te publiceeren en
affigeeren.
Fin.
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