Ambacht Weergors en Fortificatie Hellevoetsluis. No. 12b
(1801-1805)
bewerkt door
Christiaan van der Tuijn
(email: adsl719637@telfort.nl)

(Door waterschade zeer slecht te lezen).
Vergadering gehouden op den 9e Junij 1804. [1]
Het nieuw benoemt lid in het gemeente bestuur deeser plaats, Asmus Pieter Asmus, heeft ter
vergadering kennis gegeeven, dat hij dien post niet konde aanneemen, naar dien hem was
aangeschreeve zulks niet te moete doen, uijt hoofde den raad van de marine niets wilde, dat eenige
zijne bediendens posten van bestuuren waarneemen.
En heeft den schout deeser plaats, als met de installeering en beëediging van het nieuwe gemeente
bestuur gechargeerd, denzelven gerepliceerd, dat hij schout hier van het departementaal bestuur zal
kennisse geeven, vervolgens heeft denzelve schout, gecommuniceert, het extract uijt de besluiten van
het departementaal bestuur van Holland van den 29e Meij laastleeden, houdende als volgt.
Extract uit het register der [2v] besluiten van het departementaal bestuur van Holland.
Dingsdag den 29e Meij 1804
De commissie tot het werk der gemeente bestuur heeft gesuppaditeerd een concept reglement voor
het gemeente bestuur van Hellevoetsluijs, vermits geen reglement voor het bestuur de plaats door
gecommitteeren uit de ingezetenen is geformeerd, en aan deze vergadering ingezonden. Waar op
gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, hetzelve reglement te arresteeren als het
reglement voor het gemeente bestuur te Hellevoetsluijs zoo als in diervoege als dezelve is
gedeponeerd, in het register van de reglementen voor de gemeente bestuuren ter secretarijen
gehouden wordende.
Dat voords, vermids als nog geen kies reglement heeft kunnen geformeerd worden, en dus de keuse
der leden van het nieuwe gemeente bestuur, ingevolge art. 10 van het reglement [2] voor dit
departementaal, door deze vergadering moet geschieden, tot leden van het gemeente bestuur zullen
worden aangesteld, gelijk aangesteld worden bij deeze. P. Asmus, J. Chardon, R.H. Kooij, Jan van Pelt.
J.Z. A. Spuijbroek.
En is wijders, ten einde hetzelve gearresteerde reglement en nieuw gemeente bestuur in werking te
brengen, goedgevonden, benevens copie authenticq van het zelve reglement zal worden gesonden
aan de schout, of alwaar geen schout is, of present is, aan den president van het tegenwoordig
gemeente bestuur te Hellevoetsluijs, met bijgevoegde aanschrijving, om op den ontvangst dezes
dadelijk de benoemde leeden, van derzelve aanstelling, kennis te doen hebben, en voords met
authorisatie, om vervolgens binnen den tijd van drie a vier dagen na de receptie dezes het
tegenwoordig bestaanden gemeente bestuur, uit naam dezer vergadering, van hunne posten
honorabel te ontslaan, met dankzegging door den ijver en trouw, en het waarna men van dezelve
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beweezen, en om voords ten zelven [3v] dage, de nieuw benoemde leden van het gemeente bestuur
te convoceeren, en dadelijk, na de ontbinding van het tegenwoordig gemeente bestuur, den eed,
ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd af te neemen en in hunne functie te
installeeren, en wijder aan hetzelve nieuwe gemeente bestuur (?) geconstiteerd zijnde, ter hand te
stellen de (?) gemelde copie authenticq van het (?) mitsgaders copie van dit besluit wordende tevens
hier bij aan hetzelve nieuwe gemeente bestuur aangeschreeve, dat ingevolge art. 159 van het
reglement voor dit departement, hetzelve bevoegd is, om, uiterlijk binne den tijd van een maand, na
desselfs zitting neemen, een ontwerp van inrichting van den rechtbank, op den voet van het geen, bij
het gemelde reglement voor dit departement is voorgeschreeve, en met in achtneming der daarbij
gemelde algemeene bepalingen, te vervaardigen, en hetzelve vervaardig zijnde, aan deeze vergadering
ter goed of afkeuring, in te zenden, ten ware zij mogten preefereeren, geen zodanig ontwerp in te
zenden, maar dat, ingevolge articul 160, van het meergemelde reglement, aan hun een provisioneele
reglement op de inrichting der rechtbank, door deze vergadering worden toegezonden, moetende
hetzelve gemeente bestuur eindelijk verdacht zijn,[3] dat voor zoo verre leeden van het tegenwoordige
gemeente bestuur, of alle voor een gedeelte, tevens mogten zijn leeden van de rechtbank dezelve als
alleen in hunne qualiteit van leeden van het gemeente bestuur ontslagen zijnde, als leeden van de
rechtbank moeten blijve funeeren, tot dat de nieuwen rechtbank zal zijn georganiseerd, en zulks ook
dan zelfs, wanneer zij tot leeden van het nieuwe gemeente bestuur mogte zijn aangesteld. Dat wijders
het laaste nieuwe gemeente bestuur nog zal verpligt zijn om, niet alleen telkens, wanneer eene
aanstelling, van een schout of secretaris geschied, daar van aan deeze vergadering hem is te geeven,
door zoo veel den schout betreft, denzelve te approbatie voor te dragen, maar ook opgave te doen
van den naam van die geene, welke tegenwoordig die posten bekleeden of waarneemen.
Accoordeert met voorsz. register (was Geteekend) W. F. Roell.
Vervolgens is geleezen het reglement voor het gemeente bestuur deeser plaatse gearresteert bij het
opgemelde departementaal bestuur op den voorsz. 29e Meij l.l. luijdende als volgt.[4v]
Reglement voor het gemeente bestuur van Hellevoetsluis
Art.1.Het gemeente bestuur van Hellevoetsluis zal bestaan uit vijf leeden, met en beneevens den
schout, welke daarin sessie, doch alleen eene adviseerende stem zal hebben.
Art.2.De wijze van verkiezing, gelijk meede de gegoedheid der kiezers, bij het kies reglement art. 108
en 109 van het reglement voor het departement Holland, nader worden bepaald
Art.3. De leeden zullen moeten zijn stemgerechtigd, den ouderdom van vijf en twintig jaaren bereikt,
ten minsten twee jaaren binnen de gemeente hebben gewoond, geene posten, aan de gemeente zelve
comptabel, mogen bekleeden, en elkander niet bestaan in den derden graad van bloed verwant of
inzagerschappen [4] zoo echter, dat opkomende inzagerschap niet hinderlijk zal zijn.
Art.4. Zitting neemende, zullen zij, naar de wijze in het kerkgenoodschap, waar toe zij behooren,
gebruikelijk afleggende den navolgende eed of belofte.
Ik beloove en zweere, dat ik als lid van het gemeente bestuur van Hellevoetsluis, achtervolgens de
staatsregeling, het reglement voor het departement Holland, mitsgaders het reglement van bestuur
deezer gemeente, de belangen van dezelve gemeente, met al mijn vermogen zal helpen
bevoorderen, en mij oprechtelijk en naarstigtelijk zal kwijten van alle pligten, mij en mijne betrekking
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opgelegd, zonder mij daar van immer, te laten weerhouden, om lief of leede, gunst of ongunstig
beloften of geschenken, noch eenige andere zaken, dat ik voords, om mijne benoeming verkiezing te
bekoomen, niet beloofd of gegeeven hebbe, nog belooven of geeven zal, eenige giften, gaven of
geschenken aan eenige persoonen directelijk of indirectelijk in eeniger maniere, en dat, wanneer
zulks buiten mijn weeten, door iemand anders, mogt zijn geschied, en hetzelve mijner kennis mogt
komen, ik zulks terstond aan het gemeente bestuur [5v] dezer plaatse zal openbaare, en dat ik al
meede tot het begeeven van eenige ambten of bedieningen, ofte om iets hoegenaamd, in voorsz.
mijne betrekking te doen, van niemand eenige beloften of geschenken zal aanneemen of ontfangen,
directelijk of indirectelijk in eenige manieren.
Art.5. Jaarlijks zal een vijfde gedeelte der leeden aftreeden, en wel, voor de eerste reijze, in Meij 1805,
zijnde echter op nieuw verkiesbaar.
Art.6. Vacatures, binnen de drie laaste maande van des zittings tijd, invallende, worden niet dan op
den gewoonen verkiezings tijd, vervuld, ten ware de meerderheid der plaatsen vacant geworden ware,
in welk geval, in den vacatie, dadelijk worden doorzien.
Art.7. Het gemeente bestuur kiest, dadelijk na deszelfs installatie, voor den tijd van een jaar, een
president, en vergadert zoo dikwils, als hetzelve zulks voor de belange der gemeente zal nodig
oordeelen.
Art.8. Het gemeente bestuur heeft ingevolgen art. 74 der staatsregleling, en art. 116 van ’t reglement
[5] voor het departement Holland, de vrije beschikking over het bestuur en de huishoudelijke belangen
der gemeente, en maakt daar omtrent zoodanige bepalingen, als de belangen der gemeente,
vereisschen, mits niet strijdend teegen de algemeene wetten.
Art.9. Het gemeente bestuur zorgt, dat, telken jare bij de afwisseling der leeden, de dorps en andere
reekeningen van het afgeloopen bestuursjaar, op eene behoorlijke wijze, ten overstaan van
gecommitteerden uit de gemeente, worden opgenoomen en, bedenkingen daar op vallende welke in
der minne niet kunnen vereffend worden, zullen de geschillen daar over ontstaande, gebragt worden
ter beslissing van het departementaal bestuur.
Art.10. Het gemeente bestuur heeft verder de provisioneele aanstelling van dezelver staatzelijke
ambtenaare van bedienden, regelt, derselver jaar wedde en zorgt dat dezelven van de noodige
instructien en administratie van penningen hebbende, van de vereischte borgtogten voorzien zijn.
Art.11. Getraordinaire plaatselijke belastingen worden ingevolge art. 75 der staats regleling, en art.
117 van het reglement door ’t departement [6v] Holland, niets dan met overleg en concurrentie van
gecommitteerden uit de gemeente, bepaald en daarna, ten goed of afkeuring, aan ’t departementaal
bestuur ingezonden.
Art.12.De wijze van verkiezing der gecommitteerden, dezelve getal en hoedanigheid zal nader door ’t
gemeente bestuur, onder approbatie van ’t departementaal bestuur, worden bepaald.
Accordeert met het origineele reglement bij het departementaal bestuur van Holland, op den 29 e Meij
1804, gearresteerd. In kennisse van mij (was geteekend) W. F. Roell.
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En hebben de overige benoemde leeden van het nieuwe gemeente bestuur deeser plaats, met naamen
Rumpko Hoijens Kooij, Joseph Chardon, Jan van Pelt Jans Zoon, en Alexander Spuijbroek deezen hunne
posten aangenoomen, de eerstgemelde egter onder beding van het welneemen [6] van den raad der
marine daar over te zullen inneemen. En hebben daar op de vier evengemelde leeden in handen van
den schout den eed, bij opgemeld reglement gearresteerd, afgelegd. Waar na deeze vergadering
ingevolge articul 7 van meergemelde reglement hunnen precident hebben verkoozen het lidt Rempko
Hoijens Kooij. En heeft den schout vervolgens gedaan, deeze navolgende notificatie.
Notificatie.
De schout der Fortresse Hellevoetsluijs notificeert bij deeze aan alle ende een iegelijk, dat ingevolge
en ter voldoening aan het besluit van het departementaal bestuur van Holland van den 29 e Meij l.l. het
tot heeden bestaan hebbend gemeente bestuur door hem uijt naam van voorn bestuur honorabel van
hunne posten zijn ontslagen, en de leeden van het nieuw benoemd gemeente bestuur zijnde.
A. P. Asmus.
J. Chardon.
R. H. Kooij.
Jan van Pelt J.Z.
A Spuijbroek.
[7v]. Except de eerstgemelde welke voor dien post heeft bedankt, als zoodanig zijn geinstaleerd en
beëedigd. En gelast dien volgens elk en een iegelijk de voorschreeve persoonen in hunne opgemelde
qualiteijte te erkennen, hunne beveelen te gehoorzaamen en aan dezelve(des versogt zijnde) alle hulp
en bijstand te verleenen. Actum, en gepubliceert den 9e Junij 1804. Bij mij (was geteekend) J. A. van
Es. schout.
En eijndelijk is bij deeze vergadering gearresteerd en afgeleezen deeze navolgende advertentie.
Advertentie
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs op heeden geinstaleerd, adverteerd bij deeze
aan elk en een iegelijk, dat zij ingevolge articul 7 van het reglement voor het gemeente bestuur deezer
plaats tot hunner president hebben [7] verkooren hun meede lid Rempko Hoijens Kooij. Actum en
gepubliceert op den 9e Junij 1804. In kennisse van mij (was geteekend) J. A. van Es secretaris.
Vergadering gehouden op den 22e Junij 1804.
Present Kooij president, van Es, schout, Chardon, van Pelt en Spuijbroek, leeden van het gemeente
bestuur van Hellevoetsluis.
De notulen der vergadering van den 9e deezer [8v] loopende maand zijn geresumeert en werden bij
deezen gearresteerd, en
Den president Kooij communiceert ter vergadering, dat de raad der marine deeze republiek, bij
dezelver resolutie van den 15e deezer aan hem heeft vrijgelaaten om den post van lid in dit gemeente
bestuur waar te neemen. Ook communiceert het lid deezer vergadering Chardon dat den opgemelde
raad der marine aan hem voor zoo veel die raad betrof meede had vrijgelaaten denzelven post van
bestuur alhier waar te neemen. En is beijde dit gecommuniceerde aangenoomen voor notificatieden
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president communiceert ter vergadering copie van het request door het gemeente bestuur deezer
plaatse, aan het departementaal bestuur van Holland gepresenteert ter fine als in het zelve hier na
geincereert is blijkende.
Aan het departementaal bestuur van Holland.
Vertoont het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluis.
Dat ik aldaar gelijk op zeer veele plaatsen [8] binnen dit departement, het getal der arme persoonen
dagelijksch is toeneemende, ende revenuen of inkomsten van dezelven daar en teegens van tijd tot
tijd verminderen, zo zeer dat er een zeer groote premie van geld zich doet gevoelen, en de uijtgaven
zo verre de inkomsten te boven gaan, dat wanneer daarin niet op eene spoedige en efficarieuse wijze
worden voorzien, het te dugten zij, dat de arme personen aan alle de noodwendigheden dezes levens
volstrekt gebrek zullen krijgen, en zich alzoo in eene situatie bevinden, waarvan de gevolgen wel zeer
te dugten, maar niet alle te bereekenen zijn, en waar tegens derhalven de vertooners zig op eene
allezints imperieuse wijze verplicht zien, zo veel in hun is, de nodige voorzorge nog in tijds te gebruiken.
Dat het wel een waarheid is, door de ondervinding van alle tijden gestaafd, dat, om eene gepaste
voorziening in zoortgelijke ongevallen met het meeste succes daar te stellen (?) oorzaaken weg te
neemen of van welvaard zoo veel doenlijk, wederom te openen, edog dat de vertooners niet zonder
(?) dugt zijn, dat iets gelijk [9v] plaats grijpen, hoe wenschelijk ja hoe aquitabel zelve dit ook wezen
mogen.
Dat toch onder de voornaamste oorzaaken van dit verval gereekend moet worden, dat de directie over
het lootswezen binnen Hellevoetsluis in den jaare 1795 pretenselijk heeft geresolveert, om de twee
stuijvers, welke van ieder schip, dat aldaar wierd opgeloost ten behoeve van de zogenaamden grooten
of buijten armen van Hellevoetsluis, wierden opgebragt, niet maar aan die, maar dit in te houden,
waardoor jaarlijksche verlies van ruim zestig guldens en alzo over die negen jaren van ruim vijfhonderd
en veertig guldens geleeden is.
Dat ook onder die oorzaaken in de tweede plaats behoord, dat de bestuurders der kerke van de
gereformeerde gemeente aldaar, na de afscheiding van kerk en staat, of wel eigenlijk het begin van
het jaar 1798 hebben doen gehouden het collexteeren in de kerken van dien armen, en integendeel
het geen daar voor ingehouden wierd ten behoeven van hunne (?) den waardoor men zeker kan stellen
[9] dat ten minste jaarlijksch drie hondert guldens verloore is, het geen in die zes jaren de somma van
een duijsend agt hondert guldens uitmaakt, zo dat en alzoo, uit duijsend drie honderd en dertig guldens
gevoelt word, het geen zekerlijk aanmerkelijk is voor eene plaatse als is de Fortresse van Hellevoetsluis.
Dat, in weerwil van deeze vermindering, de bestuurders van den groote of buiten arme het echter als
nog gaande zoude hebben gehouden waare het niet, en dit is een derde en voornaame oorzaak, dat
het getal der arme persoonen zoo aanmerkelijk van tijd tot tijd aldaar toenam, dat in het jaar 1803 en
omtrend was zoo veel arme persoonen moesten worden bedeelt, dan wel in 1795 bedeelt zijn.
Dat de halven op andere middelen van voorziening dan de voorsz. gedachte moetende, de vertooners,
naar het voorbeeld van zoo veel andere steeden en plaatse binnen dit departement wel aan een
plaatselijk heffing gedacht hebben, edog dat zij niet vermogen te onveinsten, daar van in (?) voor als
nog geheel terug te zijn gekoomen uit overtuiging [10v] dat de ingezeetene aldaar reeds zoo
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aanmerkelijk zijn belast, dat men daar aan niet dan met schrik enals het ware, met terug deinzing
denken kan.
Dat aan de vertooners daarop een beter middel isvoorgekomen, het welk aan allen de ingezetenen
wel het meeste plaisier zal doen, en ook aan het minste incondenienten, zo zelvs aan eenige, is
onderhevig te weten het, bij form van subsidie uit de plaatselijke kassa fourneeren aan de armen kasse
van het geen jaarlijks deeze laaste te kort komt, als waartoe de meer gunstige, en steeds (?) (mende)
favornabele situatie der plaatselijke kasse eene gepaste gelegenheid aanbieden.
Dat de vertooners onder tusschen niet zeker zijnde, of zij, zonder speciaale aggreatie van dit bestuur,
zich eene soortgelijke dispositie over die pennige wel mogen aanmatige, ofschoon zij zulks uit den aard
van het maatschappelijk verdracht en de betrekking van de ingezetenen tot hunne bestuurders, voor
zig, wel zouden geloven, derhalven, om alle refleccien voor te komen, te nader zijn geworden, daartoe
van dit bestuur een speciale auctorisatie te versoeken, niet twijfelende of dezelve zal aan hun
goedgunstig [10] worden geaccordeert, daar de vertooners te goeder trouw en naar waarheid kunnen
getuige, daar jegens geenen eenen valablene grond te weten of te hebben hooren allegeeren.
Weshalven de vertooners zich keeren tot dit bestuur reventelijk, versoekende geauctoriseert, te
mogen worden, immers voor zo veel desnoods, om uit de plaazelijke kasse aan de bestuurders de
zogenaamde groten of buiten arme binnen de Fortresse van Hellevoetsluis, bij forme van subsidie
jaarlijksch zo veel te fourneren als aan dat bestuur bevonde zal worden te kost te komen en zulks zo
lang de situatie van de plaatselijke kassa dit zal gedogen en dat hiervan aan hun moge worden verleent,
favorabele resolutie in forma. ’t Welk doende ect.
Vervolgens is geleezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van
Holland, genoomen, op den 14e Junij 1804, waarbij dezelve vergadering uijt aanmerking dat er aan hun
geen reeden of omstandigheede bekend is, die eenige [11v] aanleiding zoude geeven om te twijffelen
aan de bevoegheijd van dit gemeente bestuur, om eigener auctoriteijt of zonder tusschenkomst van
het bestuur dezes departements dat geene te doen en te verrichte, waar toe het zelfe voor zoo veel
des noods auctorisatie heeft versogt, verklaard, het onderwerp des verzoeks in den vorenstaande
requeste vervat louter huijshoudelijk als vallende in de termen van art. 116 van het departementaal
reglement, en derhalven ook geen object van deliberatie voor het bestuur kunnen uijtmaken. Waarop
gedelibereert zijnde, is goedgevonden en geresolveert.
Ten 1ste . Het gecommuniceerde, en hier voren geincereerde copie request gelijk meede de extract
resolutie van het gedeputeert bestuur van Holland van den 14e deezer, aan te neemen tot informatie.
Ten 2e. Uijt aanmerking van de als nu erkende bevoegheijd deezer vergadering omme eijgener
auctoriteijt aan de kas van de grooten arme uijt de plaatselijke kas te kunnen subcideeren. [11] dat
voortaan, ingevalle bij het doen der reekeninge zal besonden worden dat aan de kas der voornoemde
grooten armen, eenige penningen te kort komen, die te kort komende penningen uijt de plaatselijke
kas zullen werden aangevuld, en alzoo tot onderstand aan den groote armen werde afgegeeven, en
zulks zoo lange als de situatie van de plaatselijke kasse dit zal gedoogen.
Den president produceert ter vergadering een memorie van kosten gedaan door de commissarissen
uijt de burgerij Rumph, Asmus, Mouthaan, en Jonas, ter zake van het aanhoren en opneemen van
eenige reekeningen deezer plaatse bedragende deselve een somma van f. 458-14-0. En is geresolveert,
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op dezelve als nog niet te disponeeren maar deeze te houden in advies, tot eene eerstvolgende
vergadering.
Vervolgens is na voorgaande deliberatie goed gevonden en geresolveert het versoek van Nicolaas
Schilperoort om acte als herbergier en van Elizabeth van Duuren omme acte als flessiaan uit
aanmerking van de [12v] meenigvuldige dierlijke neeringen welke alhier binnen deeze plaats gedaan
worden te declineeren, zoo als dezelve gedeclineert werden bij deeze en geweesen van de hande.
Wijders is geresolveert omme op aanstaande Maandag den 25e deezer des s’morgers van 10 tot een
uur te houden zitdag tot den ontfangst, der verponding tot den jaare 1803 incluis, en zal dit op morgen
door den bode werden rondgeroepen.
Eijndelijk is den secretaris gequalificeerd om de notulen deezer vergadering, ten kosten deezer plaatse
in behoorlijke order te doen registeeren.
Vergadering gehouden op den [12] 26e Junij 1804.
Preesent Kooij president, van Es schout, Chardon, Spuijbroek en Jan van Pelt, leeden van ’t gemeente
bestuur.
De notulen van den 22e deezer zijn geresumeert en werden bij deezen gearresteert.
Het lid Chardon communiceert ter vergadering dat den secretaris van staats departement van oorlog
hem heeft te kennen gegeeven dat hem minister geene reedenen voor kwaamen, waarin hij Chardon
de post als lid in dit bestuur niet zoude aanneemen. En is dit gecommuniceerde aangenoomen voor
notificatie.
Den schout, communiceert een extract uijt het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur
van Holland, genoomen op den 25e deezer lopende maand, daarbij denzelven schout werd
aangeschreeven, om als nu over eenkomstig het besluit van het departementaal bestuur in dato den
29e Meij l.l. de meergemelde P. Asmus, als lid in het gemeente bestuur te installeeren en van denzelve
den eed af te neemen. [13v]. En is dit gecommuniceerde al meede aangenoomen voor notificatie.
Vervolgens is ter vergadering binnen gekoomen het benoemd lid Asmus Pieter Asmus, aan welke door
den schout is gecommuniceert het besluit van het departementaal bestuur van Holland van den 29 e
Meij l.l. en vervolgens voor geleezen het reglement voor het gemeente bestuur deezer plaatse op den
gemelde 29e Meij bij voorn. departementaal bestuur gearresteerd.
En heeft denzelven daarop verklaart den post van lid in dit bestuur aan te neemen, dog zig
onverantwoordelijk te stellen voor alle het geene dat voor heden dato is verrigt geworden, waar na
het zelve lid in handen van den schout den eed bij opgemelde reglement voorgeschreeve heeft
afgelegd. Vervolgens is bij loting, de range onder de leden bepaald, als volgt, no. 1 Asmus, 2 Chardon,
3 Spuijbroek, 4 van Pelt Jans zoon. Eijndelijk hebben de leeden deezer vergadering afgelegd den
navolgende eed van secretarisse.
Ik beloove en zweer, dat ik als [13] lidt van het gemeente bestuur van Hellevoetsluis alle secreete
besluiten missivens en alle andere zaaken zoo van het wetgevend lichaam, staats bewind,
departementaal, en gedeputeerd bestuur, als van eenige andere collegien welke in die qualiteijt ter
mijner kennisse zullen koomen zoo ook alle resolutien welke bij het gemeente bestuur zullen werden
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genoomen en alle besoignes die zullen werden gehouden, waar van de geheijmhouding aan mij is
aanbevoolen zal houden decreet, en aan niemand hoegenaamt openbaaren.
Vergadering extra ordinaire gehouden op den 28 e Junij 1804.
Present alle, except Spuijbroek.
[14v] Den schout rapporteert ter vergadering, dat den dienaar der justitie heden morgen bespeurt
hebbende, dat er van een wage in de carserne alhier tien zakken aardappelen wierde afgeladen die
wagen in de manschappen die bij dezelve waren (welke bij onderzoek gebleeke is te zijn geweest
Hendrik Vinke en Jan Looij) observeeren en vervolgens ziende dat deselve manschappen met de
voortz. wagen wederom vertrokken zonder eenige aangifte of betaalinge van het arme middel van die
aardappelen te hebben gedaan, dezelve wagen heeft aangehouden en de voorsz. persoonen uijt
hoofde der opgemelde fraude bekeurde in de boete van vijf en twintig guldens welke bij octroij daar
tegens is bepaald, dat deselve persoonen weijgerig zijnde omme die boete te voldoen, hij schout
vervolgens de waagen heeft aan de ketting doen leggen, en de paarden in versekerde bewaaring doen
neemen, en dat voorts deeze middag bij hem schout was gekoomen Hermanus Walbeek van den
Oudenhoorn ten eijnde, na het voorsz. voorstel te informeeren alzoo de paarden wagen en
aardappelen hem toebehoorde, en dat denzelven Walbeek voorgaff dat de aardappelen tot een
proefje door hem gezonden waaren. Waarop gedelibereert en het octroij door [14] de staate van
Holland ende Westvriesland op den Junij 179? Aan de groote armen deezer Fortresse verleend,
nagezien zijnde is geresolveert den meergemelde Hermanus Walbeek ter vergadering te ontbieden,
en den zelve af te vragen of hij bereid is, de opgemelde boete te voldoen en bij faute van dien denzelve
een promptoire, tijd te stellen van vier en twintig uuren binnen welke hij dezelve boete zal hebben te
betaalen op poene dat na verloop van dezelve tijd het regt van parate excutie dadelijk tegens hem zal
werden voortgezett. En is denzelven Walbeek ter vergadering gecompareert en zijnde, op zijne
gedaane weigering van dadelijk voldoeninge der voorsz. boete den tijd van 24 uuren gesteld om die
boete te voldoen op poene als hier vooren staat uijtgedrukt.
Vergadering gehouden op den 2e Julij 1804. present alle.
Is geleezen eene missive van den eerste commissaris voor de Fransche troupes in het Bataafsch [15v]
gemeenebest geschreeven in den Hage den 30e Junij laastleeden daarbij kennis geevende, dat bij
nadere examinatie, aan hem commissaris is voorgekoome dat de rekening bij de missive deezer
vergadering van den 15e te voren aan hem toegezonden niet door het commissariaat kunnen werden
voldaan en zij dierhalven dezelve weder aan het departement van oorlog heeft doen retourneeren, en
het dus aan dat berau is, dat de nodige demarches zullen moeten gedaan worden, om de betaling te
obtineeren. En is na deliberatie geresolveert de schippers als belang hebbende in de voorsz.
reekeninge van dit voorenstaande, kennisse te geeven, ten einde zig om betaaling te kunnen
addresseeren zoo en in dier voegen als zij zullen nodig vinden.
Is geleezen een extract uijt het register der resolutie van het gedeputeerd bestuur van Holland van
Vrijdag den 22e Junij l.l. daar bij aan schrijvende om als nog ten spoedigste en wel uijterlijk binnen den
tijd van een maand de bij resolutie van dat bestuur van den 19 e Julij 1803 no. 11 gerequireerde
declaratoiren wegens het verbrande der onafgehaalde duplicaat quitantien van de heffingen van den
86e penning in den jaare 1797 geheven aan thesaurier generaal en raden van finantie in te zenden.
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En is geresolveert de president en schout te versoeken gelijk sulks geschied bij deeze omme, de over
gebleevene declaratoiren in hunne presentie te doen verbranden, daar van het vereischte
declaratoiren op te maken, en aan thesaurier generaal en raden van finantie te depecheren. [15].
Is geleesen een extract uijt, het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland
genoomen op Vrijdag den 22e Junij 1804, daar bij gelastende om voor zooveel de gemeente bestuuren
aangaat, bij voorkomende geleegenheeden stiptelijk en rigoureuselijk te voldaan, op derselver
verantwoordelijkheid aan de aanschrijving van het staats bewind deeze republiek van den 21 e te voren
no. 32 lit. M daar bij de departenmentaalen bestuuren werden aangeschreeven om onverwijld elk in
den havens de respetive departementaalen gerechts hoven magistrate en rechtbanken op de selver
verantwoordelijkheijd te gelasten om de subsisteerende placcaatten, wetten en ordonnantien, tegens
het schrijven, drukken en verspreijden van naamloose en andere eerroovende pasquillen, schot
schriftens of weekbladen waar bij het Bataafsche gouvernement, de hoge magten van Europa of
anders geconstitueerde authoriteijten hoge amptenaaren of indivudueele leden der maatschappij
worden gelasterd getraduceerd of deselver handelingen in een verkeerd en hatelijk daglicht geplaast
op het efficacieuste naar te leven en te observeeren, te doen naar leven en te doen observeeren door
alle noodige middelen van policie en substitie als respectivelijk aan deselve gerechts hoven,
magistraten en rechtbanken, naar den aart hunner finictien en der zaken is conpeteerende, en zulks
zonder eenige conniventie of dissimulatie. [16v]. En is geresolveert deeze te stellen in handen van den
schout tot desselvs informatie en omme zig daar na te gedragen.
Eijndelijk is, met overleg van de respective brandmeesters zoo van de plaats als marine en ’t gemeene
land geresolveert de brand spuijten te probeeren op aanstaande Woensdag den 4 e deser des
namiddags ten vijff uuren waar toe de geaffecteerdens bij rondklinken met het bekken zullen werden
opgeroepen, dog zulle de brand, spuijten van ’t gemeene land bij deeze geleegenheid niet geprobeerd
worden, aangezien de bepaalingen welke bij zeker bestek voor het onderhoud van gezegde
brandspuijten daar gesteld, vordere, dat het probeeren deezer spuijte door manschappen welke op
kosten van de aanneemer werden geleevert zal geschieden, maar zullen de geëffecteerdens aan die
spuijten, enkel werden gemonstert, en daar na werden bedankt.
Vergadering gehouden op den 9e Julij 1804, present alle [16] ecept Spuijbroek en van Pelt.
De notulen van den 26e en 28e Junij en die van den 2e Julij zijn geresumeert en werden bij deeze
gearresteerd.
Ter vergadering is binnengekomen Pieter van Senge versoekende voor en uit naam van Christaan
Meijer practiseerende doctor aan de Korendijk admissie omme zig alhier met er woon te mogen
nederzetten en als doctor te pratiseeren, vertoonende ten dien eigen desselvs bul. En is dezelve bul
gesteld in handen van den president ten eijnde te doen examineeren omme als dan te resolveeren
zoodanig zal worden bevonden te behooren.
De president en schout communiceeren ter vergadering dat zij de overgeblevene duplicaate quitantien
met de enveloppes gesprooten uit de heffing van den 12e Ocrober 1797 en 18e Januarij 1798 in hunne
presentie hebben doen verbranden, en daarvan aan thesaurier generaal en raden van finantien
hebben gezonden het navolgende dedaratoir.
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Het gewenst bestuur van de [17v] Fortresse Hellevoetsluijs verklaart bij deeze ter voldoening aan de
resolutien van het gedeputeerde bestuur van Holland van den 19 e Julij no. 3 en 22e Junij 1804 dat de
duplicaat quitantien gesprooten uit de heffingen van den twee maal 80e penning van de bezittingen in
het voormalig gewest Holland ingevolge publicatie der nationale vergadering van den 12 e October
1797 en 18e Januarij 1798 met de enveloppe ongeopend van de ingezetenen zijn geinstadeert in die
geene welke bij hun overig zijn gebleeven ongeopend zijn verbrand geworden. Actum bij het gemeente
bestuur voornoemd op den 5 Julij 1804. (was get.) R. H. Kooij president.
Ter ordonnantie van het zelve (get) J. A. van Es. secertaris.
En is dit geammuniceerde aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 23e Julij 1804, present alle [17] ecept den schout.
Den president communiceert ter vergadering een missive van den capteijn Bourdet commandant der
France divisie gestationeert aan de mond der Maze, geschreeven ter meede dezer Fortresse den 27 e
missidor het 12e jaar, daar bij versoekende de ingezetenen dezer plaats te doen verbieden om geene
der manschappen onder zijne orders zijnde te credileeren, en communiceerd den prezident al verder
dat hij aan dit versoek reeds heeft gedefireert, en voorgemelde verbod heeft laten doen. En is dit
verrigte geapprobeert en aangenoemen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit de resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland, van Vrijdag den 13e
dezer lopende maand, daar bij gelastende om te zorgen, dat aan de intentie van het staats bewindt,
stiptelijk werde voldaan ten aanzien van desselfs besluit van den 6 e te voren no. 286 houdende de
aanschrijving aan de respective departementaale bestuuren dezer republiek om de departementaale
gerechts hoven officieren en [18v] magistraten van derzelve departement te gelasten om elk in den
haven naar den persoon van Philippus Verbrugge welke zijne laaste domiculium te Amsterdam te doen
en denzelven ondekt wordende dadelijk te arresteeren en onder militaire escorte over de grenzen
dezer republiek te laten brengen.
En is geresolveer deeze te stellen in handen van den schout dezer plaats, ten eijnde op denzelven
persoon naauwkeurig te laten toezien en wanneer denzelven alhier mogt ontdekt worden met
denzelven te handelen overeenkomstig den last hier voor omschreven, en bij de origineele resolutie
in het breede ter needer gesteld.
Den prezident communiceert ter vergadering dat bij hem ontvangen zijn de quotisatie billetten voor
de 8e en 25e jarige heffinge en voor de extra ordinaire heffing beijde over dezen jaaren ten getalle van
300 stuks. En in aanmerking genoomen zijnde dat dit getal voor deeze plaats ontoereikende is,
geresolveert den prezident te versoeken, om [18] als nog 4000 stuks van dezelven billietten te
ontbieden, de dezelve bekomen hebbende als dan door den boode die te doen rondbrengen, en een
lijst te formeeren zodanig als dit zal werden vereijst.
Bij resumtie gedelibereert zijnde over het versoek van Christiaan Meijer admissie van voldoening en
vrijheid om als doctor te fungeeren op den 9e dezer maand aan deeze vergadering gedaan. Is
geresolveert denzelven Christiaan Meijer te permitteeren omme zich binnen deeze Fortresse met er
woon te mogen nederzetten, doch alvorens op het tweede gedeelte van zijn versoek te disponeeren,
denzelven met zijn bul te renvoijeeren aan de commissie van geneeskundig ondersoek omme aldaar
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te werden geexamineerd en geviseerd zoo in diervoegen, als bij de respective verordeningen dezes
aangaande is vast gesteld.
Vergadering gehouden op den 1ste Augustus 1804, present alle exept Asmus.
De notulen van den 9e en 23e Julij zijn gesumeerd [19v] en werden bij deeze gearresteerd.
Den prezident communiceert ter vergadering dat de quotisatie billietten bij hem ontfangen zijn en de
bode aanvangelijk werkzaam is om dezelve aan de ingezettenen af te geven. En is dit
gecommuniceerde aangenomen voor notoficatie.
Is gelezen een missive der kerkenraad der hervormde gemeente binnen deeze plaatsen, alhier
geschreven den 27e Julij l.l. daar bij zendende eenige actens van indemniteijt, welke door hunne
gecommitteerdens tot de huijsvisitatie zijn ontfangen en voorts een aantal persoonen opgeevende
welke zig alhier met er woon hebben ter neder gezet, zonder dergelijke actens te hebben besorgt
wijders kennisse geevende, dat op onderscheijde plaatsen wijkmeesters zijn aangesteld, dat het
ondersoek naar actens te Rotterdam zeer streng is, en eijndelijk dat in de barakken zich ook
vreemdelingen zonder actens ophouden, vrouwen en huijsgezinnen van mariniers, ook bijzitten en
onechte kinderen en eijndelijk zeker weduwe van der Velden [19]. Waarop gedelibereert zijnde, is
geresolveert de ontfangen actens, ter secretarie te deponeeren, en die persoonen welke zig alhier met
er woon hebben nedergezet zonder actens van indemniteijt te besorgen daar toe met de boode aan
te maanen en met peremptoire tijd te stellen binnen welke zij dezelve zullen hebben over te geven.
Is gelezen een missive van dezelve kerkenraad almeede binnen deeze plaatse geschreeven op den 27 e
Julij l.l. daar bij versoekende consent tot het doen eener openlijke collecte voor de gemeente van
Zwartewaal.
En is geresolveert dezelve te accordeeren, dog tevens aan de kerkenraad dezer gemeente, het
verlangen dezer vergadering te kennen te geven, dat de reeds bevorens geaccordeerde collecte voor
Catwijk aan Zee, die voor Zwartewaal voor uit gaat.
Is gelezen een missive van commissarissen tot de politie en justitie, uit het gedeputeerde bestuur van
Holland geschreeven in den Haag den 30 e Julij l.l. daar bij versoekende de laast geapprobeerde
rekeningen van deeze plaats en van den armen in aan hun te doen toekomen, ten eijnde te beter in
staat gesteld te zijn tot de beoordeeling van de rekeningen over den jaare 1802 en 1803.[20v] Waarop
gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen weezende dat de arme rekeningen alle in een
register zijn geregisteerd, en dierhalven, niet genoeglijk zoo maar kunnen weg gezonden werden. Is
geresolveert een personeele commissie te benoemen welke de gerequireerde reekeningen naar S’
Hage zullen overbrengen, en desnoods alle ophelderingen welke van hun deswegens zullen gevordert.
En is tot die commissie versogt en gecommitteert den prezident en schout dezer vergadering.
Wijders is na deliberatie goedgevonden en geresolveert dezelve commissie meede in last te geven
omme met het gedeputeerd bestuur van Holland of te doen van dien in conferentie te treeden over
dat gedeelte van het regeerings reglement dezer plaats waar bij werden geinterdiceert aan de leden
dezer vergadering omme eenige posten aan de gemeente zelve comptabel te mogen bekleeden, en
dus inzonderheid de bedenkingen en beswaren van deeze vergadering over het benoeme van een
thesaurier buijten dezelve aan dat bestuur onder het oog te brengen, voorts omme adres te maken
ten eijnde bepaald te krijgen een redelijk salaris voor de leden dezer vergadering ter belooning van
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hunne [20] moeijte en tot schadeloos stelling voor hunne verletten tijd, en omme wijders in het een
als ander al dat geene te doen wat zij gecommitteerdens conform de intentie dezer vergadering zullen
vermeenen te behoren. En is meede na deliberatie goedgevonden, en geresolveert dat voortaan de
gecommitteerdens, van wegens deeze vergadering welke naar elders gezonden worden, in rekening
zullen mogen brengen, hunne reijs, en teerkosten en voorts voor hunne moeijlijkeheden en verletten
tijd vier guldens per dag als vacatien.
Eijndelijk communiceeren den prezident en secretaris dat zij op het versoek van capteijn John Tomkins
voerende het schip Charles Carter gedistineerd naar Norefolr in Vengenien op den 30 e afgelopen
maand aan denzelven hebben afgegeeven een gezondheids brief. En is dit verriigte geapprobeerd en
aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden [21v] op den 11e Augustus 1804, present alle de leden.
De notulen der vergadering van den eersten dezer zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Den prezident en schout ingevolge resolutie dezer vergadering van den eersten deezer naar S’ Hage
zijnde gecommitteerd geweest doen van hunne verrigtingen aldaar het na volgende rapport.
De ondergetekende bij resolutie dezer vergadering van den eersten der lopende maand
gecommitteerd zijnde naar S’ Hage, ten eijnde aan commissarissen tot de politie en justitie uit het
gedeputeerd bestuur van Holland voor te brengen, de laast geapprobeerde rekeningen van de plaats
en armen en zodanige ophelderingen te geeven op de overgezonden rekeningen als welke deswegens
van hun gecommitteerdens zoude werden gevordert, omme voorts met het zelve bestuur en
conferentie te treeden over de bezwaren dezer vergadering ten aanzien van het benoemen van een
thesaurier buijten dezelve, en omme eijndelijk adres te maken tot vekrijging van een redelijk salaris
voor de leden dezer vergadering ter belooning van [21] hunne moeijte en tot schadeloos stelling voor
hunne verletten tijd, hebben bij deeze de eer van hunne verrigtinge deswegens kortelijk te
rapporteeren, dat zij zig Maandag den 6e daar aanvolgende ten dien eijnde op reijs hebbende begeven,
des avonds ten acht uuren in S’ Hage zijn aangekomen, en dadelijk hebben getragt een of andere leden
van het bestuur te spreeken, het geen hun in zoo verre gelukte dat zij te negen uuren een korte
besoigne hielden met den heer van der Sleijden aan welke zij ondergetekende het oogmerk hunner
commissie te kennen gaaven, en voorts desselfs medewerking in deeze versogte, dat zij vervolgens
met denzelven overeenkwamen, dat de ondergetekende des anderen daags ten elf uuren zich zouden
sisteeren aan de vergadering van het gedeputeerd bestuur ten eijnde de heer Loncq een der
commissarissen van de politie, de rekeningen aan te bieden en denzelven verzoeken dat die
rekeningen en het bijweizen van de ondergetekende moge werden geexamineert, ten eijnde de nodige
ophelderingen te kunnen geven, en dat wijders Uwe gecommitteerdens zig zoude addresseeren aan
den heere van der Leijden van west Barendrecht als lid van het departementaal bestuur (tot welk
bestuur dit behoorde) en desselfs gedagten versoeken zoodra het benoemen van een [22v] thesaurier
als over de salaris of belooningen der leeden dat intusschen hij heer van der Sleijden de gemelde
heeren Loncq en van Leijden van een en ander zoude preadvisteeren en de commissaris van de politie
al zodanige ophelderingen geven, als zij van hun zoude begeven, en hij in staat was haar te
subpiocteeren dat de ondergetekende zig dien overeenkomstig des andere daags ter bestender tijd en
plaats hebben begeven, en den heer Loncq de rekeningen hebben overhandig, dog niet tegen staande
de herhaalde versoeken, zoo van de ondergetekende als aan de heer van der Sleijden het niet zoo
verre hebben kunnen brengen dat de rekeningen in het bijweizen van de ondergetekende wierden

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

geexamineert, uijthoofde van de veelvuldige occupatien van commissarissen van die politie, dog dat
zij egter in een korte besoigne met den heer secretaris Arntvenuis denzelven een andere posten in de
rekening voorkomende hebben gecludiceert in denzelven Uwe gecommitteerdens heeft aangezegt,
dat wanneer er eenige verdere ecludatie benodigd waren commissarissen daar over met deeze
vergadering zoude correspondeeren. Dat Uwe gecommitteerdens in deeze niet verder [22] vervolgens
hebben versogt een korte besoigne met den heer van Leijden te mogen hebben, het welk hun wierd
toegestaan dog het geen zeer kort was, dewijl het departementaal bestuur alreede vergadert was, en
den heer van Leijden zig niet langer van hetzelve konde absenteeren, dog wierden Uwe
gecommitteerdens door denzelven heer tegens den volgende morgen ten negen uuren aan desselfs
logement geappointeerd. De ondergetekende hebben zig dan alweder ten gestelde tijden ook aldaar
begeven en na over een en ander breedvoerig met den gemelde heer van Leijden te hebben
gesprooken, heeft hij de ondergetekende te kennen gegeeven dat zijnen inziens deeze vergadering de
beheering van de plaatzelijke kas wel aan een hunner leeden konde denandeeren, mits dat de leden
dezer vergadering bij het doen der rekeningen alle als rendante voor kwamen, en voor die penningen
verantwoordelijk bleeven en dat ten aanzien van ’t bepalen der salarissen voor de leeden, dezer
vergadering, commissarissen van de burgerij moest nomineeren zulks huishoudelijk was en dierhalven
deeze vergadering (in gevolge het kies reglement nog niet in werking was gebragt) in dezelve te
approbatie om de gemeente voordragen en wanneer zulks geschied was met dezelve finaal moesten
bepalen hoeveel deeze salarissen zullen bedragen en hoe [23v] dezelve bij de leden dezer vergadering
zal werden genoten. Hiermeede vertrouwen de ondergetekende zoveel hun doenlijk was aan hunnen
laste hebben voldaan, en bij deeze vergadering alzoo zal werden verstaan terwijl zij voorts zig
ondertekenen. Hellevoetsluijs den 11e Augustus 1804.
Uwe meede broederen (was get) R. H. Kooij en J. A. van Es. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert.
Ten eersten de commissie voor hun genome moeijte en uijtgebragt rapport te bedanken en de
thesaurier te qualificeeren zoo als geschied bij deeze omme de declaratie van wegens hunne reijs en
teerkosten mitsgaders derzelve vacatien te voldoen.
Ten tweede uit ieder der grondvergaderinge [23] een commissaris of gevolmagtigde van wegens de
burgerij te benoemen en derzelve bij advertentie aan de ingezetenen voor te dragen, ten eijnde
dezelve eenige bedenkingen daar tegens in te brengen hebbende die binnen agt dagen aan dit bestuur
op te geven, zullende na verloop van gezegde tijd de alzoo benoemde persoonen werden gehouden
door de ingezetenen dezer plaats te zijn geapprobeerd. En zullen dezelve commissarissen enkel en
alleen dienen omme met dezelve finaal te bepaalen, hoeveel de salarissen zullen bedragen welke de
leden dezer vergadering voortaan zullen genieten.
Ten derden dat de leden dezer vergadering onderling zullen houden de administratie der plaatzelijke
kas, en de dagelijkse ontfang en uitgaaf van dezelve zal gedaan werden door het lid Chardon op dezelve
voet en wijze als tot heden bij denzelver is verrigt geworden.
En is vervolgens in conformiteit aan de hier boven genoome resolutie, tot commissarissen uit de
vergadering dezer plaatze door deeze vergadering benoemt de persoonen van Jan Rumph en Arij van
’t Hoff welke benoemde commissarissen ter vergadering versogt en gecompareerd zijnde die posten
grasieuselijk hebben aangenomen. [24v].
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Den prezident produceert andermaal ter vergadering de memorie der kosten van de commissaris uit
de burgerij Asmus, Rumph, Jonas en Mouthaan in de vergadering van den …. Julij l.l. ter dezer tafel
gebragt, doch als toen uit hoofde van de compleetheid der vergadering en advies gehouden. En is als
nu geresumeert den thesaurier te qualificeeren zoo als geschied bij en door deeze omme gemelde
kosten aan de opgenoemde commissarissen te voldoen.
In aanmerking genomen zijnde dat er door de schippers binnen deeze plaats veele misbruiken gepleegt
wordende zoo in het aannneemen van reijze onder de hand, welke ingevolge de ordonnantie aan de
bel behoorden te werden gebragt, als in meerdere andere diergelijke zaken. Is goed gevonden en
geresumeert de ordonnantie resolutien gemaakt op het zoogenaamde kleijn schippers gilden, te
stellen in handen eener personeele commissie ten eijnde dezelve te examineeren en de noodige
veranderingen welke desaangaande zoude behoren gemaakt te worden aan deeze vergadering te
subpiditeeren ten eijnde [24] dezelve ter wegneeming van voornoemde misbruiken de nodige orders
en bepalingen zoude kunnen daar stellen.
En zijn tot deeze commissie versogt en gecommitteerd den prezident, den schout en de leden Asmus
en Chardon.
De secretaris communiceert ter vergadering, dat ter voldoening aan de resolutie van den 1 ste deezer
aan de kerkenraad der hervormde gemeente dezer plaatze is afgezonden, deeze navolgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan de kerkenraad der hervormde gemeente binnen dezelve plaatze.
Wij doen hier nevens UL. retourneeren de beijde missivens van den kerkenraad der hervormde
gemeente van Zwartewaal bij UL. missive van den 27e Julij l.l. aan ons geworden accordeeren [25v] UL.
voorts het doen eener openlijke collecte voor die gemeente bij UL. voorsz. missive aan ons verzogt dog
verlangen tevens dat de collecte voor die van Catwijk aan Zee als reeds lange voor deeze aan UL.
geaccordeert zijnde, ook die van Zwartewaal voor ook gaat terwijl wij UL. beveelen in de bescherminge
godes en ons met achting noeme.
Het gemeente bestuur voorn. (was get) R. H. Kooij.
Ter ordonnantie van dezelve (was get) J. A. van Es. secretaris.
Hellevoetsluijs den 1ste Augustus 1804. En is dezelve geapprobeerd en aangenomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 25e Augustus 1804, present alle, exept Spuijbroek.
De notulen van den 11e dezer maand zijn [25] geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Na de resumptie van dezelve notulen refleiteerde den prezident dat de leden van de commissie bij de
resolutie van den 11e dezer benoemt tot het examineeren der ordonnantie en resolutien van het klein
schippers gilden gemeent hadden dat den schout bij dezelve commissie niet meede was
gecommitteerd zoo als nu uit de notulen egter ter contrarie consteerde en dat dien ten gevolge de
schout bij het examineeren den gemelde ordonnantien niet had geadsisteerd.
De secretaris communiceert op laastleden Zondag te hebben doen publiceeren en affigeeren deeze
navolgende notificatie en advertentie.
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Notificatie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs notificeert bij deeze aan alle en een iegelijk
welke eenige qualiteite administratie bezitten waar van conform het 70 e articul der publicatie van den
9e Julij 1804 ten relatie der 8 e en 25e jarige heffingen mitsgaders der buijtengewone belasting over
deeze jaren, opgaave moet werden gedaan, dat zijlieden [26v] dezelve opgaven binnen tijd van agt
dagen schriftelijk moeten verrigten ter secretarie deezer Fortresse op zodanige poene als bijdezelve
publicatie daar tegens is vast gesteld. Actum bij ’t gemeente bestuur Hellevoetsluijs op den 11 e
Augustus 1804 en gepubliceert den 12e daar aan volgende. In kennisse van mij (was get) J. A. van Es.
secretaris.
Advertentien
Het gemeente bestuur van Hellevoetsluijs nodig gevonden hebbende het benoemen van twee
commissarissen uit de burgerij ten eijnde met den zelve eene fiantieel point te vast te stellen. Zoo
heeft het gemeente bestuur voorn. goedgevonden en geresolveerd aan (?) tot heden geene
bepalingen zijn ge (?) [26] danig, de gemagtigde uit de burgerij moeten werden benoemd tot
commissarissen uit deeze burgerij ter regeling en vast stelling van het opgemelde finantieele point te
benoemen, en aan de ingezetenen bij deeze voor te dragen de personen van Jan David Rumph en Arij
van ’t Hoff en zoo wanneer er tegen verwagting eenige ingezetenen mogten gevonden werden die
eenige gegronde redenen hier tegens hadden in te brengen, zoo werden die geene uit genoodigt om
dezelve binnen de tijd van agt dagen na het publiceeren dezes aan het gemeente bestuur bekend te
maken, zullende andersints na verloop van denzelven tijd, geene klagten ingekomen zijnde de
benoeming dezer persoonen door de ingezetenen dezer plaats werden gehouden voor geapprobeerd.
Aldus gearresteerd op den 11e Augustus 1804, en gepubliceerd den 12e daar aan volgende.
In kennisse van mij (was get) J. A. van Es. secretaris.
En zijn dezelve geapprobeerd en aangenomen voor [27v] notificatie.
Vermits er geene bedenkinge door eenig ingezetenen dezer plaatze tegens de benoeming van Jan
David Rumph en Arij van ’t Hoff als gecommitteerdens uit de burgerij dezer plaatze bij deeze
vergadering zijn ingekomen, zoo is ingevolge de resolutie dezer vergadering van den 11 e dezer
goedgevonden en verstaan, dat dezelve Jan David Rumph en Arij van ’t Hoff als gecommitteerde uit de
burgerij door de ingezetenen dezer plaatze zijn geapprobeerd en zullen dezelve mitsdien bij deeze
eerste geschikte gelegendheid, ter deeze vergadering werden geciteert ten eijnde met dezelve finaal
te bepalen hoeveel de salarissen zullen bedragen welke de leden dezen vergadering voortaan zullen
genieten.
Den prezident mitsgaders de leden Asmus en Chardon, in gevolge resolutie van den … deezer benoemt
tot het examineeren der ordonnantie van het kleijn schippers gilden en omme de noodige
veranderingen welke des aangaande zoude behoren gemaakt te worden aan deeze vergadering te
subpediteeren produceeren ter vergadering [27] de veranderingen en verbeteringen welk hunnes
inziens deswegens behoren gemaakt te worden. En is na deliberatie geresolveert dezelve en gros alzoo
te arresteeren en de gemelde veranderingen te stellen in handen van den secretaris ten eijnde de
noodige verandering zoo in de stijl als het schikken der onderscheijde artikulen te maken en om daar
bij te voegen zodanig hooft en slot als aan een behoorlijk reglement werd vereijscht. En zal daar na het
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zelve ten profijte van den groten armen werden gedrukt en voor een redelijke prijs aan een ieder
verkrijgbaar werden gemaakt.
Is gelezen een extract uit het verbaal van het ministerie van oorlog der Bataafsche republiek van
Vrijdag den 10e Augustus 1804 daar bij de declaratie der scheepsvragten over de jaare 1803 met en
benevens de daar opgemaakre reflexien van de nationale rekenkamer aan deeze vergadering
toezendende ten eijnde nader aan dit ministerie over te leggen, mits als dan tevens voldoende aan het
gerequireerde van de voorn. rekenkamer.
En is vervolgens Cornelis Klop ter vergadering [28v] binnen gekomen zijnde aangezegt dat hij
behoorlijke eijkbrieven der schuijten moet besorgen of dat de schippers bij nalatigheid of onvermogen
des aangaande zig schriftelijk aan deeze vergadering moeten addresseeren.
Is gelezen een missive van den kerkenraad der hervormde gemeente binnen deeze Fortresse alhier
geschreven den 21e deser lopende maand daar bij gerigtende dat op Dingsdag den 14 e Augustus l.l.
door hun voor die van Catwijk aan Zee gecollecteerd is de somme van f. 77-13-14 en die penningen
bereids zijn overgemaakt dat vervolgens op den voorz. 21 dezer voor den armen van Zwartewaal is in
gezameld de som van f. 61-9-10 en bedanken voorts in naam van gemelde armen en dezelve bestuuren
deeze vergadering voor de faciliteit ten dezen beweezen. En is deeze missive aangenomen voor
notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der [28] resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland
genomen den 24e Augustus 1804 waar bij tot districts gecommitteerde tot de 8 e en 25e jarige heffingen,
mitsgaders tot de buijten gewoone belasting op de bezittinge en inkomsten voor deezen jaren en het
120e district hoofplaats Hellevoetsluijs in plaats van J. van Sina werd aangesteld Jan Eduard Gallas Edz.
En wijders deeze vergadering aangeschreeven van den voorn. Jan Eduard Gallas Edz. Van deeze
aanstelling kennis te geven en van dezelve af te neemen den eed vervat in het 12 e articul der op den
12e Julij l.l. door het staatsblad gearresteerd instructie.
En is na dat eenige reflectie omtrend de betrekking van zwagerschap tusschen den voorn. Jan Eduard
Gallas Edz. En het thans zijnde lid J. A. van Es waren gevallen, en dezelve opgehelderd zijn door de
leden van de commissie met de berigten dat zij aan het gedeputeerd bestuur van Holland bij de opgaaf
tevens van dit zwagerschap hebben gedaan deeze resolutie aangenomen tot informatie en heeft
vervolgens den voorn. Jan Eduard Gallas Edz. ter vergadering gecompareert zijnde den hier voren
gemelde eed afgelegt.
Is gelezen een extract uit het register der [29v] resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland
van Vrijdag den 20e Julij 1804 litt. A waar bij de onderscheijde gemeente bestuuren werden
aangeschreven en gelast, omme ingevalle door commandeerende officieren van Fransche troupes
eenige vorderingen of requisitien werden gedaan waarop dezelve in gevolge de articulen convenus
geen aanspraak kunnen maken als dan daar aan niet te defereeren en in los daar op mogt werden
geinsteerd de aanvraag van dien schriftelijk en ondertekend te vragen met bijvoeging dat het
gemeente bestuur zoo eene requisitie zal brengen ter kennisse van het staatsbewind om daaromtrent
met desselfs orders te werden gemuniceerd, en moetende als dan het gemeente bestuur dezelve
dadelijk aan het staats bewind inzenden ten eijnde door het zelve daar omtrend naar bevind van zaken
zoude kunnen worden gedisponeert. En is dezelve aangenomen tot informatie.
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Is gelezen een extract uit het registeer der resolutien van het even gemelde bestuur van Dingsdag den
7e Augustus 1804 no. 8 daar bij is goedgevonden, en verstaan dat na den [29] eersten Januarij 1805 de
berekening van s’ lands penningen binnen dit departement niet meerder zal mogen geschieden bij
ponden, schellingen en dencers maar bij guldens, stuijvers en penningen. En is geresolveert deeze te
stellen in handen van den secretaris als ontfanger van ’t coltateraal 40 e en andere penningen desselfs
narigt
Den armmeester draagt ter vergadering voor een versoek van de weduwe G. Paters omme eenig
onderstand uit de armen kas voor hare kinderen. En is na deliberatie het zelve versoek geaccordeert
tot eene gulden per week.
Den schout als commissaris over het voormalig voermans gilde draagt ter vergadering voor een
versoek der voerlieden tenderende dat er van wegens deeze vergadering adres mogt werden gemaakt
aan het gedeputeerd bestuur van Holland ten eijnde betaling te erlangen voor de gedaane vragten op
requisitie den Franschen in het begin van den voorleeden jaren waar van de rekening door deeze
vergadering op den 22e Augustus 1803 aan het voorsz. bestuur is toegezonden.
En is na deliberatie geresolveert dat den [30v] schout de opgemelde rekening en voerlieden tegens de
copie der rekening van de gedaane betaling aan dezelve voerlieden, welke het lid Chardon als commis
van s’ lands magazijnen onder zig heeft zal vergelijken, en zoo wanneer bevonden zal werden dat de
rekening van de gedaane diensten op welks betaling de voerlieden thans insteeren anterieur is aan die
welke door den commis Chardon zijn betaalt, zoo als den schout informeerde, dat als dan van wegens
deeze vergadering adres zal worden gemaakt aan het meergemelde gedeputeert bestuur en bij
dezelve om betaling voor de opgenoemde voerlieden zal werden aangedrongen.
Vergadering gehouden op den 31e Augustus 1804, present alle.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden met eenige weinige verandering
gearresteert. [30].
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerde bestuur van Holland van
Maandag den 27e Augustus 1804 litt. A daar bij kennis geevende dat de leverantie van de benoodigde
brand en licht voor de militaire wagten binnen de geheele republiek wederom als naar gewoonte voor
den tijd van een jaar ingaande primo September aanstaande en eindigde ultimo Augustus 1805 aan
den actueelen aanneemer J. Kosterman wonende in den Haag is aanbesteed en voorts met toezending
van een exemplaar van het contract van aanbesteeding de op destijds vermelde gemeente bestuuren
aanschrijvende om voor zoo veel ieder dezelve aangaat, voor de stipte observatie van het zelve de
noodige zorge te dragen. En is deeze resolutie aangenoomen tot informatie.
Den schout communiceert eene missive door mr. A. brocx op den 28 dezer lopende maand aan hem
geschreeven waar bij denzelve kennis geeft, dat indien deeze vergadering zulks alzoo convenieert door
hem mr. A. Brocx in qualiteit als curator in den gerepudieerden boedel van wijlen P. A. Steenwijk Gallas
en Hannah Wickham op den 2e October aanstaande van die boedel [31v] zal werden gedaan en voorts
orders versoekende of hij zijne declaratie als procureur wegens zijne verrichtinge ter zake van gemelde
boedel hangende de deliberatie der weduwe, en voor dat de curateele was gedecerneert, gedaan door
hem in zijne rekening van de boedel moet werden gebragt aan welke ordres hij gaarne, wel voldoen,
egter met dien verstande, dat indien dezelve post soms door de crediteuren mogt werden
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gedebatteert, deeze vergadering als dan in alle gevalle voor zijne betaling instaat. Waar op
gedelibereert zijnde en in aanmerking genoomen weezende dat de kosten vervat in de opgemelde
declaratie van den procureur Brocx geimperdeert zijn tot welzijn en instandhouding der voorz. boedel
en ten eijnde dezelve voor de gezamentlijke creduteuren te conserveerent en bewaren, en het
dieshalve allezints billijk is dat deeze kosten ook int dezelve boedel werden voldaan, is geresolveert
den meergemelde curator Brocx aan teschrijven dat deeze vergadering van hem verlangt dat hij de
kosten vervat in zijne gemelde declaratie in de voorz. te doene rekening en uitgaaf brengt en dat
wijders den dag van den 2e October aanstaande tot het doen derzelver rekening bij deeze [31]
vergadering alzoo werd geapprobeerd. Vervolgens is na voorgaande propositie goedgevonden en
geresolveert.
Ten eersten op aanstaande Maandag of Dingsdag met de commissarissen tot de burgerij eene besogne
te houden ter regeling en vaststelling van het geene de leden dezer vergadering voortaan als salarissen
zullen genieten.
Ten tweeden omme ten zelven dagen of te andersints de eerste daar aanvolgende vergadering te
bepaalen wanneer en hoeveel persoonen zullen werden uitbetaalt van de door de commissarissen uit
de burgerij en een commissie uit deeze vergadering gevenideerde lijst die onvoldaane ofte voor een
gedeelte voldaane posten van de requisitie der Fransche troupes over den jaare 1795, en is den
secretaris versogt ten laastgemelde eijnde een uittreksel uit die lijst te maaken van alle zodanige
pretensien welke beneeden de 100 gulden zullen bedragen.
Den schout communiceert dat hij ingevolge resolutie van den 25 e l.l. met het lid Chardon heeft
geexamineert de rekening van gedane wagevrachten door de voerlieden dezer plaatze in den beginnen
van [32v] voorleden jaar tegen de rekening welke het welgemelde lid Chardon onder zig heeft van
gedaane betalinge over denzelve jaare aan de voorz. voerlieden, men dat er aan hun is gebleken dat
de gedaane diensten om welks betaling de voorz. voerlieden versogten, en de ondersteunig dezer
vergadering inriepen, vroeger geschied waren dan die geene voor welken dezelve voerlieden van het
lid Chardon betaling hadden. En is dien ten gevolge den secretaris geauthoriseerd omme een adres tot
verkrijging van betaling voor dezelve voerlieden te formeeren en vervolgens ter plaatze alwaar zulks
behoord af te zenden.
In aanmerking genomen zijnde dat er in het bezorgen van acten van indemniteit van vreemde
persoonen welke zich alhier met er woon komen nederzetten, zoo ook in het opgeeven derzelver
persoonen veele misbruijken werden begaan, en zeer zeldsaam werd voldaan aan de orders welke
daar omtrent zijn vastgesteld ’t geen alzoo dikwijls ten nadeele der armen kas uitloopt, zoo is
goedgevonden en geresolveert tot voorkoming daar van, als ter ontdekking en voorkoming van meer
andere diergelijke misbruiken deeze plaatze in vier wijken te verdeelen en over ieder dier [32] wijken
een wijkmeester aan te stellen, welke op het voorenstaande naauwkeurig zullen behoren tot te zien.
En is dien ten gevolge deeze plaats verdeelt in vier wijken als wijk A bevattende de westzijde van de
Haven, benevens de Nieuwstraat mitsgaders de huijsen staande agter aan de Walle tusschen gemelde
straten, wijk B bevattende de Westzanddijk, de Nieuwenmolenstraat, Haarlemmerstraat en het
zogenaamde Slop, wijk C bevattende de Oostzanddijk en de Kerkstraat, en eijndelijk wijk D, bevattende
de Oostzijde van de Haven, en zijn tot wijk meestereen over dezelve wijken aangesteld de navolgende
persoonen te weten over wijk A. Hugo Just van der Meer. Wijk B, Abram van Rheenen. Wijk C, Klaas
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van Bergen en wijk D, Arij Ruijghaver. En zullen voor deeze wijkmeesteres de nodige instructie werden
geformeert en daar na aan dezelve de voorz. posten opgedragen.
Vergadering gehouden op den 21e September 1804, present alle de leden. [33v]
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en worden bij deeze gearresteert.
Aan Jacobus de Lozanne is op desselfs versoek geaccordeert permissie van inwoning en admissie
omme binnen deeze Fortresse onderwijs in de Fransche taal te mogen geven, met interdictie evenwel
omme het zelve onderwijs in de Hollandsche taal niet te mogen doen.
Is gelezen de requeste van Dina Ravenswaaij weduwe Jan van Duuren gepresenteerd aan het
gedeputeerde bestuur van Holland tenderende ommen plaats van J. van Rekum te worden
geadmitteerd als grossierster en slijtster in sterke dranken te Hellevoetsluijs en door commissarissen
tot de gemeene middelen uit hetzelve bestuur bij marginale appoindement de dato 11 e September
1804 in handen dezer vergadering gesteld om met, te rug zending te dienen van bericht en om speciaal
requand te neemen op de publicatie van den 14e Junij 1754 en of de requistraaten ook eenige qualiteit
exereurd strijdig met de ordonnantie op de wijnen en brandewijnen als meede met de qualiteit die zij
zoude willen aanneemen of in de proximiteit is woonende van neering doende lieden in de wijnen en
brandewijnen bij gemelde ordonnantie geprohibeerd. [33] En is na deliberatie goed gevonden en
geresolveert te berichten dat deeze vergadering niet bekent is dat de grossierij in sterke dranken welke
door het overlijden van J. van Rekum is komen te vaceeren tot heeden onvervuld is gebleven, maar
wel dat voor het quiteeren van de weduwe van gemelde Rekum dusdanige grossierij is open gevalen
dat voorts de requistrante geene qualiteit exerceert strijdig met de ordonnantie op de wijnen en
brandewijnen als meede met de qualiteit die zij zoude willen aanneemen en dat deeze vergadering
niet bewust is dat dezelve in de proximiteit is wonende van weining doende lieden in de wijnen en
brandewijnen bij de ordonnantie geprohibeerd.
Is geleezen een extract uit de besluiten van het departementaal bestuur van Holland van Dingsdag den
4e September 1804 daar bij aan de gemeente bestuuren binnen dit departement met last om daar aan
voor zoo veel hun aangaat stiptelijk en regureuselijk te voldoen op derzelver verantwoordelijkheid
verzendende dit extract uit het register der besluiten van het staatsbewind der Bataafsche republiek
van den 3e te voren waar bij het departementaal bestuur van Holland onder in heesie der vorige
besluiten over deeze [34v] materie genomen nogmaals aangeschreeven om in de have die gewisse
voorsieninge te doen ten eijnde alleen de subsisterende wetten tegen het schrijven, drukken en
dessimineeren van arrovende en lasterrijke schotschriften, en pasquillen worden gemaintineerd maar
dat de heilsame intentien bij het staatsbewind bij de voorz. besluiten en bij de publicatie van den 6e
Julij dezes jaars zoo evident aan den dag gelgd worden naargeleefd en tegen deeze verderfelijke
handelingen gemaakt. En is geresumeert aan dezelve resolutie striktelijk te voldoen en mitsdien
dezelve aan te neemen tot informatie.
Is gelezen een missive van den procureur Huijgens geschreeven te Brielle den 15 e September 1804,
daar bij uit naam van Geertrui Niermand weduwe van Adrianus Lofveld overleden te Utrecht,
versoekende om een duijzend guldens voor Gerrit Weers voor en ten behoeven van de minderjarige
kinderen van voorz. weduwe ter weeskamer van Hellevoetsluijs meergenoemd op den 23 e Augustus
1797 [34] gesumeert onder afslag van twee honderd guldens als welke van harent wegen over eenige
jaaren van welgemelde weeskamer zijn ontfangen.
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En is na deliberatie geresolveerd den voorz. procureur Huijgens te reschribeeren dat deeze vergadering
zich refeneerde tot demissive welke bevoorens de municipaliteijt dezer plaats over die materie aan de
gemelde weduwe Lofveld is gezonden geworden. Vervolgens is het versoek van Hendrik van der Beek
omme acte als herbergier gedelineert en geweesen van de hand.
Voorts zijn aan Johannes Koelman, Abraham de Ruijter en Hendrik Goudwaart verleent actens als koffij
en thee verkopen binnen deeze Fortresse.
Is gelezen de rekeste van Cornelis Klip en verder alle schippers binnen deeze Fortresse daar bij te
kennen gevende dat zij met hunne poonschuijten door deeze vergadering ophogen last zijn gesteld in
s’ lands dienst om troupes amminutie naar Utrecht en elders over te voeren in de maanden September,
October en November 1803 dat bij hun requitranten voor die reijzen zijn gesteld geworden f. 4 per dag
maar onder alle verschotten begreepen zijn dat als nu vernoomen hebben dat er aan deeze
vergadering een aanschrijving is gedaan om in te zenden eijkbrieven van de grooten hunner schuijten
het welk door hun kan gedaan worden terwijl zij lieden dezelve niet en hebben, en versoekende
wijders met allegratie van redenen dat het deeze vergadering gunstiglijk behagen mogen om in deeze
zaken het belang van hun requistranten wel te willen behartigen. [35v]
En is geresolveert het zelve rekest nevens de te rug ontfange rekeningen der voornoemde schippers
in orrigineele te zenden aan het ministrie van oorlog deezer republiek met bijvoeging van zodanige
middelen tot ondersteuning der versoekers als de billijkheid in deeze allesints zal komen te vorderen.
Op het geproponeerde ter vergadering is geresolveert ter voldoening aan het extract uit het register
der besluijten van het departementaal bestuur van Holland van den 19e Julij 1804 aan het zelve bestuur
op te geeven dat de lasten van schout en secretaris binnen deeze plaatze thans bekleed wordende bij
den persoon van Jan Adriaan van Es.
Eijndelijk is ten deezen dagen finaal gearresteerd de ordonnantie voor de schippers binnen deeze
plaatze zoo als dezelve ter secretarie is gedeponeert en waartoe alhier werd gerefereerd.
Vergadering gehouden op den 3e October 1804, present alle.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd. [35].
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de laastvoorgaande resolutien te hebben versonden
deeze navolgende vier missivens.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan commissarissen tot de gemeene middelen uit het gedeputeerden bestuur van Holland.
Voldoende aan Ul. marginale appostille van den 11e dezer lopenden maand gesteld op de hier nevens
terug gaande requeste van Dina Ravenswaaij weduwe Jan van Duuren hebben wij de eer te berichten
dat ons niet bekent is dat de grossierderij sterke dranken welke door het overlijden van J. van Rekum
is koomen te vaceeren tot heden onvervuld is gebleven maar wel dat door het quiteeren van de
weduwe van gemelde van Rekum dusdanige grossierderij is open gevallen, dat voorts de quistrant
geen qualiteit exerceert strijdig met de ordonnantie op de wijnen en brandewijnen als meede met de
qualiteit die zij zoude willen aanneemen, en dat ons niet bewust is dezelve in de proximiteit is
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woonende van neering van de lieden in de wijnen en brandewijnen bij de ordonnantie geprohibeerd.
Wij beveelen Ul. der bescherminge godes en noeme ons met achting.
Het gemeente bestuur voorn. (was get).
Ter ordonnantie van het zelve (was get).
Hellevoetsluijs den 25e September 1804. [36v]
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan ministerie van oorlog der Bataafsche republiek.
Ter voldoening aan het extract uit het verbaal van dit ministerie de datis den 10e Augustus 1804 no. 2
en loquitiers of reflexie der nationle rekenkamer van den 27 e Julij daar te vooren gesteld op de hier
nevens terug gaande rekeningen der schippers welke in de gepasseerde jaaren ten dienste van den
lande ter deezer plaatse met hunne schepen zijn geprest geworden hebben wij aan dezelve schippers
gelast om opgave te doen van de groten hunner scheepen met eijkbrieven gestaafd doch waar op hij
onze vergadering is ingekomen een request van dezelve schippers het welk wij in origineele hier
nevens voegen en tot welks inhoud wij de vrijheid neemen ons te reflereeren maar egter moeten wij
daar te boven aan dit ministerie nog te kennen geven dat het allezints ongelukkig zoude zijn de
opgemelde schippers wierde betaalt ingevolge de bepaling bij zeker reglement voor de leger scheepen
gearresteerd daar het zeker is dat den aankoop en onderhoud van scheepen en de huurpenningen en
onderhoud der knegts beijde van het arresteeren van opgemelde reglement mogelijk de helft niet
bedroegen van het geen daar voor thans moet betaald worden. Dat wijders de som van vier guldens
welke bij dezelve schippers per dag gesteld zijn zeer nodig is berekend daar ieder particulier ja zelfs
zoms s’ lands directien meerder [36] perlig dag betalen en dat te meer daar onder dezelve vier guldens
alle onkosten die gemelde schippers hebben moeten maken meede begreepen zijn, en welke vier
guldens voor al niet te veel of te hoog kunnen geagt worden als men in aanmerking neemt dat voor
kleijne hengsten welke voor eenige jaaren alhier ten diensten van den lande hebben gelegen slegts
met een man bezet per dag drie guldens zijn betaalt. Wij versoeken uit hoofde van dit een en ander
met gepasten ernst dat de in deze gemelde schippers op hunne alzoo ingeleverde en hier nevens terug
gaande rekeningen ten spoedigste ordonnantie mag werden verleend, alzoo een geringe en aan veele
moeijlijkheden onderhevig, mitsgaders den vrijwijlige betaling een huijvering tot het presteeren van s’
lands diensten doet ontslaan en ons in de omstandigheden brengt van dezelve diensten niet dan met
moeijte te kunnen doen verrigten. Wij noemen ons met eerbied. Het gemeente bestuur voorn. (was
geteekend).
Ter ordonnantie van hetzelve (was geteekend).
Hellevoetsluijs den 28e September 1804.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan het gedeputeerd bestuur van Holland.
De directie over de voerlieden binnen deeze plaats heeft [37v] dat te kennen gegeven dat er tot heden
geene ordonnantie nog betaling was gekomen bij deeze voerlieden op hunne declaratie van gedaane
diensten welke zij in het begin van den voorleden jaaren 1803 door de France troupes alhier zijn
genoodsaakt geworden te presteren dat intusschen de voerlieden door het stil staan der passagie en
commersie voor het grootste gedeelte van derselver bestaan berooft zijn zodanig dat zommige van
hun wanhopen om de nodige voeragie voor hunne paarden tegen den aan nadere winter te kunnen
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aankopen of aangekogt hebbende het zelve te voldoen en dat dezelve mitsdien de ondersteuning
dezer vergadering versogte ten einde zijlieden een spoedige voldoening van hunne voorz. declaratie
mogte erlangen, en het is uit overtuiging van de nood der voorz. voerlieden en de billijkheid van
derzelver versoek dat wij niet konden afzijn aan het zelve te defereere, en mitsdien de vrijheid neemen
deeze vergadering te vriendelijkste te solliciteeren dat op de declaratie van gemelde voerlieden welke
door ons bij na missive van den 22e Augustus 1803 aan commissarissen tot de militaire zaken uit dit
bestuur ten gevolge van des bestuurs van den 26e Julij daar voren is toegezonden ten spoedigsten de
noodige ordonnantie mag werden gedepecteert ten eijnde dezelve voerlieden alzoo in staat gesteld
mogen zijn omme in hunne dringende nood te kunnen voorsien. Wij beveelen Ul. in de besturinge
godes en noemen ons met eerbied.
Het gemeente bestuur voorn. Ter ordonnantie van het zelve.
Hellevoetsluijs den 28e September 1804. [37].
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den procureur Huijgens te Brielle.
In antwoord op Uwe missive van den 15e deezer lopende maand dient bij deeze dat wij ons refereeren
tot de missive welke bevorens door de municipaliteijt dezer plaatze over de materie aan de gemelde
weduwe Lofveld is gezonden geworden. Waar meede wij ons noeme.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van het zelve.
Hellevoetsluijs den 28e September 1804.
En zijn dezelve geapprobeerd en aangenomen voor notificatie.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland
genomen op den 17e September laastleden no. 25 daar bij de rekeningen dezer plaatse over den jaare
1802 en 1803 en die van grooten armen meede [38v] over denzelven jaare bij de missive dezer
vergadering van den 10e Julij daar te voren aan het zelve bestuur ingezonden, werden geapprobeerd.
En is dezelve aangenomen tot informatie.
Is gelezen de rekeste van den kerkenraad der hervormde gemeent dezer plaatze gepresenteerd aan
het departementaal bestuur van Holland en voor commissarissen tot de zaken van de politie en justitie
uit het gedeputeerde bestuur van Holland bij marginale appointement de datis den 26 e September
1804 in handen dezer vergadering gesteld om daar op met terug zending te dienen van bericht en
consideratien. Houdende het zelve rekest versoek omme authorisatie tot de verkoop van twee huijzen
cum annexes behorende aan den diaconie armen dezer Fortresse het zij publiek of locaalter hand en
aan de kopers van dien na stijle te transporteeren mits het zuiver provenu van het voorz. verkogte na
inwerking van noodwendige schulden door de supplianten ten behoeven van voorz. armen werden
aangelegd in obligatien of schuldbrieven ten lasten dezer republiek.
En in aanmerking genomen weezende dat het deeze vergadering niet mogelijk is eenige consideratien
te suppediteeren naar dien dezelve onbekend is met de situatie zoo van de voorz. huijsen als met die
van de armen van de kasse zelve.
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Zoo is geresolveert met te rug zending voorz. rekeste aan commissarissen tot de zaken van de politie
en justitie uit het gedeputeerd bestuur van Holland te berigten dat deeze vergadering bekend is met
de situatie van de voorz. [38] Huijgens nog met die der armen kasse zelve en dat zij met dien niet
anders of meerder kan berigte dan dat zij vertrouwd dat het geene door of van wegens den kerkenraad
der hervormde gemeente dezer plaatze in hun opgemelde rekest is aangeroerd over eenkomstig de
waarheid is ter neder gesteld
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland van
Vrijdag den 28e September l.l. litt. A, daar bij 1ste de resolutie van dit bestuur in dato den 29e Augustus
l.l. waar bij de respective gemeente bestuuren en officieren wierden aangeschreven de genoome
maatregulen bij resolutie van den 5e December 1803 ter voorkoming der meede deeling van
besmetting door aangebragte of aankomende strand of zeevond te doen tesseeren werd ingetrokken
en buijten effect gesteld. 2e. Daar en tegen de voorz. gemeente bestuuren en officieren gelast, dadelijk
na den ontfangst derzelver resolutie de opgemelde resolutie zoo van den 5e December 1803 als
vervolgens genomen wederom in volle werking te brengen en zie daar naar stiptelijk te gedragen, alles
ten eijnde het heilzaam oogmerk daar van zoo veel mogelijk worde bereijkt. En is dezelve
aangenoomen tot informatie.
Ten deezen dagen is gedaan de publieke besteeding der leverantie onderhoud tot het branden van alle
lantaarns binnen deeze plaatze geduurende de aanstaande winter, en is daar van aanneemer
gebleeven de wed. Gerardus Pieters voor een somma van twee honderd en vijftig gulden
Den prezident rapporteert ter vergadering dat de commissarissen [39v] uit de burgerij dezer plaatze
Rumph en van ’t Hoff hem hadde kennisse gegeven dat het hun bij nader insien was voorgekomen dat
het bepalen der beloning voor de secretaris dezer plaatze niet aan hun commissarissen maar alleen
aan deeze vergadering behoord, en dat zij mitsdien versogten dat de bepaling ten aanzien van den
secretaris bij de gecombineerde vergadering van commissarissen en ’t gemeente bestuur op den 31e
Augustus l.l. gemaakt en in ’t verbaal dier handeling geinsereert daar uit moet worden geroijeert en
dat dien ten gevolge dezelve bepaling uit het opgemelde verbaal was weg genomen en de voorz.
commissarissen het zelve alzoo hadden getekend.
En in aanmerking genomen zijnde dat de commissarissen dat de burgerij door het voorz. gedeclareerde
de bevoegdtheid dezer vergadering tot het bepalen van de belooning voor den secretaris dezer plaatze
hebben geadviseerd en mitsdien bij deeze vergadering geen twijfelingen kunnen ontstaan voor het
waar verstand van het 10 e articul van het reglement voor dit bestuur maar hetzelve die beloning
zonder eenige bedenkingen kan daarstellen. Zoo is dien ten gevolge geresolveert te bepalen en vast te
stellen, zoo als bepaalt en vast gesteld word bij deezen dat den secretaris dezer plaatze en van dit
gemeente bestuur tot beloning van zijne moeijtens in het waarneemen van dit secretariaat s’ jaarlijks
uit de plaatzelijke kas zal genieten zoo lang derzelve kas zulks niet hooger of meerder zal gedogen een
somma van een honderd en sestig guldens.
Het versoek van Cornelis Muijzenberg om admisie [39] in het kleijn schippers gilde binnen deeze
plaatze is voor als nog gehouden in advis.
Vervolgens is geresolveert op aanstaande Vrijdag aan een aantal personen ingevolge daar van
gemaakte lijst te bepalen een somme van f. 1564-4-12 ter geheele afbetaling van hunne pretensien in
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de Fransche requisitie van der jaare 1795 alles ingevolge de daar van gemaakte bepaling bij de
commissarissen tot de burgerij en het gemeente bestuur dezer plaatze.
Eijndelijk is ten deezen dagen gearresteerd de ordonnantie voor de wijken en wijkmeesteren binnen
deeze plaatze.
En is geresolveert bij den advocaat van der Spijk te informeeren of dezelve ordonnantie aan eenige
approbatie moet onderworpen worden en waarna dezelve ten spoedigste te doen drukken en in
werking te brengen.
Vergadering gehouden op den 12e October 1804, present alle.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert, en werden bij deeze gearresteerd.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland van
Dingsdag den [40v] 9e October 1804 daar bij speciaal werden aan de gemeente bestuuren in dit
departement verzenende het gewoon getal exemplaren der publicatie op dien dag, bij het zelve
bestuur gearresteerd met last ten dien na behoorlijk klok geluij zoo spoedig mogelijk en op de plaatze
en rivieren gelegen ook op den eerst volgende Zondag in de kerken van de predikstoelen af te kondigen
en te doen afkondigen en dezelve aan te plakken alomme waar zulks behoort. En wijders om zich daar
naar te gedragen, gelijk meede naar de resolutien van het gedeputeerd bestuur in dato den 5 e
December 1803, 13e Januarij 1801 (?) de publicatie van het departementaal bestuur in dato den 26e
Januarij 1804 de resolutie van dit voorz. bestuur van den 31 e Januarij, 13e Februarij, 16e Maart en 28e
September 1804 alle welke bij dezelve resolutie met expresselijk worden geinhareerd.
En in aanmerking genomen zijnde, dat door het gedaane publiceeren en affigeeren van voorz.
publicatie op heden morgen van het rechthuijs dezer Fortresse kan dit gedeelte van voorz. resolutie
waarmeede almeede is voldaan dog ter verdere voldoening aan dezelve resolutie deeze meer voorz.
publicatie almeede van den predikstoel alhier behoord te werden afgekondigd, zo is geresumeert een
exemplaar ten dien eijnde te zenden aan den predikant der hervormde gemeente alhier met deeze
navolgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den predikant der hervormde gemeente binnen deeze plaatze.
Voldoende aan de last vervat, in het extract uit het [40] register der resolutie van het gedeputeerde
bestuur van Holland van Dingsdag den 9 e October 1804 litt A A zende wij Uw hier nevens een
exemplaar der publicatie op dien dag bij het zelve bestuur gearresteerd ten eijnde die op de
eerstkomende Zondag in de kerk van den predikstoel afte kondigen. Waarop ons verlatende beveele
wij Uw in Godes heijlige bescherminge.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van dezelve.
Hellevoetsluijs October 1894.
Is gelezen een extract van het register der resolutie van het gedeputeerd bestuur van Holland genomen
op den 31e October 1804 no. 1 daar bij deeze vergadering, met desselfs versoek om betaling voor de
voerlieden alhier bij missive deezer vergadering van den 28 e September aan het gedeputeerd bestuur
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gedaan werden gerevoijeert aan den secretaris van staat departement van oorlog der Bataafsche
republiek als aan welke de declaratie van voorz. voerlieden op den 7e September des voorleden jaars
is toegezonden.
En is geresolveert als nu het zelve adres en versoek om betaling voor de opgemelde voerlieden aan
den secretaris van staat departement van oorlog der Bataafsche republiek toe te zenden.
Is geleezen een missive van de eerste commissaris voor de Fransche troupes en het Bataafsche
gemeenebest geschreven [41v] in den Haag den 21e September 1804 daar bij aan deeze vergadering
toezendende het bestek en conditie waar op de, de generaale leverantie van virres, Fourages, brand
en legstroo voor de nationale Fransche troupes op den 8e Augustus l.l. is gecontinueerd aan den burger
Adrianus de Jongh, woonende te Maassluijs zijn generaal bureau houdende in den Haag ten huijze van
P. J. van Oosthuijse voor de tijd van twaalf maanden beginnende met den 22 e deezer maand
September eindigde den 22e September 1805.
En is geresolveert het ten deezen gezonden bestek te stellen in handen van den president dezer
vergadering ten eijnde daar van bij voorkomende gelegend heden het nodig gebruik te maken, en
overigens de vorenstaande missive van den eerste commissaris aan te neemen tot informatie.
Aan Arij Vrijland is op desselfs versoek geaccordeert. Acte van indemniteijt voor desselfs dochter
Cornelia Vrijland oud een en een half jaar na den Brielle.
En is aan een aantal personen ten deezen dagen betaling gedaan van het geen dezelve te vorderen
hadden in de requisitie voor de Fransche troupes van den jaare 1795 alles blijkens de daar van ter
thesaurie berustende lijst.
Vergadering gehouden op den 16e October 1804, present alle.[41].
De notulen der laast voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
In aanmerking genomen zijnde dat er bij of omtrend deeze Fortresse geene stallen of hokken zig
bevinden of zijn aangelegt tot logeering of berging van zodaanige personen als welke van suspectie of
besmettelijke plaatzen komende met hunne schepen zoude komen te stranden en alhier aan deeze
plaatze werden aangebragt en dat de tijd voor welke de agterste zaal in het hospitaal der marine ten
gemelde gebruike en gevolge de resolutie van het gedeputeerd bestuur van Holland van den 10 e
Januarij 1804 was afgestaan reeds lange is geexpireert vervolgens uit de mondelinge informatie van
den substitut strandvonder alhier ten dien eijnde expresselijk ter vergadering versogt en gecompareert
weezende gehoort zijnde dat er door of van wegens den rentmeester der domeijnen geene order ter
berging van opgemelde personen alhier was gesteld, en geconsidereerd zijnde dat deeze vergadering
alschoon geen juridirctie hebbende alwaar dusdanige bekwaame hutten of lootzen kunnen werden
geplaast of aangelegt echter in deeze niet kan of vermag stil te zijn maar ter voorkoming van
verwarring bij opgemelde strandingen van persoonen en scheepen van voorz. gebrek aan plaatsen
locaalen behoord kennis te geven ter plaatze waar zulks behoort !
Is dien ten gevolge goedgevonden en geresolveert aan het gedeputeerd bestuur van Holland kennisse
te geeven dat alhier geene plaatze tot berging van schipbreukelingen komende van suspide plaatze
voor handen is en dat de tijd voor welke de agterste zaal in ’t hospitaal der marine ten gemelde
gebruijke is afgestaan reeds lange is geexpineert en mitsdien het zelve bestuur [42v] versoeken dat zij
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de noodige orders of schikkinge gelieve te maken waar door in het aanwezig zijnde gemis van plaats
tot meer voorz. eijnde kan werden voorsien.
Is geleezen een missive van de leeden commissarissen tot het gedeputeerd bestuur van Holland, tot
de zaken van de politie en justitie geschreven in den Haag den 15e deezer lopende maand daar nevens
andermaal aan deeze vergadering toezendende de request van de kerkenraad der hervormde
gemeente dezer plaatze omme authorisatie tot uitverkoop van de daar bij vermelde huijzen met te
kennis geving dat haar lieden bij het stellen der appostille op die rekeste was, en nog is, om van deeze
vergadering stellig bericht te ontvangen nadat dezelve des benodigt zijnde de requistrante zoude
hebben gehoord en van dezelve de benoodigde informatien inllucidatie en inzaage zoude hebben
gerequineert ten eijnde daar op het bericht in de consideratien te baseeren.
En is geresolveerde eene commissie uit opgemelde kerkenraad tegens aanstaande Vrijdag des s’
avonds ten zes uuren op het rechthuijs dezer plaatze ter versoeken ten eijnde aldaar deeze vergadering
zodanige informatie illucidatien inzage te geven als. Waardoor dezelve in staat gesteld kunnen worden
om opgemelde bericht en consideratie aan voorz. commissarissen kunnen suppediteeren.
Vergadering gehouden op den 19e October 1804, present alle exept van Pelt. [42].
De notulen der laast voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de laast vorige resolutie te hebben afgezonden deeze
twee navolgende missives.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den kerkenraad der hervormde gemeente binnen dezelve plaatze.
De commissarissen tot de zaken van de politie en justitie uit ’t gedeputeerd bestuur van Holland in
onze handen gesteld hebbende de rekeste door Ul. aan het zelve bestuur gepresenteerd, omme
authorisatie tot de verkoop der daar bij vermelde huijsen ten eijnde daar op met terug zending te
dienen van bericht en consideratien zoo versoeken wij Ul. bij deeze eene commissie uit Ul. midden op
aanstaande Vrijdag den 19e deezer maand des s’ avonds ten zes uuren op het rechthuijs dezer plaatze
te willen zenden ten eijnde aldaar aan ons zodanige informatien illicidaten en inzaage te geven als
waar voor wij instaat gesteld kunnen worden om opgemelde bericht en consideratie aan voorn.
commissarissen te kunnen subpediteeren. Wij beveele Ul. der bescherminge godes en noeme ons met
achting.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van dezelve.
Hellevoetsluijs den 16e October 1804. [43]
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan het gedeputeerd bestuur van Holland.
Op den 10e September des jaars 1803 gaf het toenmalige bestuur dezer plaatze bij missive deeze
vergadering te kennen dat deeze plaats zeer digt bebouwt is zoo dat zij geen personen bij Ul. resolutie
van den 5e derzelver maand bedoelt binnen dezelve konden logeeren, en dat het bestuur ook geen
juridutie buijten deeze plaats had, alwaar dusdanige menschen kunnen geplaast worden maar dat de
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eenige daar toe geschikte plaats alhier bestond in het hospitaal der marine eene quartier, uur buijten
deeze Fortresse gelegen op welke kennis geving er verder gedaan versoek bij de opgemelde missive
van den 10e December 1803 door dit gedeputeerd bestuur bij derzelver resolutie van den 10e Januarij
dezes jaars aan het gemeente bestuur dezer plaatze is kennisse gegeven van den gemaakte schikkingen
met de raad der marine dezer republiek waar door de agterste zaal in het voorz. hospitaal tot een
secuure versorging der bedoelde manschappen immers provisioneel voor de tijd van drie maanden
was afgestaan. En alzoo deeze drie maande thans verre verstrekt zijn en wij ons tegenwoordig niet
minder dan op boven gemelde tijd in de omstandigheden bevinden dat er personen of omtrent deeze
plaats door het strande hunne schepen kunnen aankomen waar omtrent ingevolgen onze bekomene
aanschrijvinge alle voorsorgen moeten genoomen worden ter voorkoming dat door dezelve de [43]
besmettelijke ziekte in sommige Noord Amerikaansche en Spaansche havens passeerende in deeze
republiek niet werden over gebracht. Zo neeme wij de vrijheid andermaal aan dit bestuur kennisse te
geven van de hier vooren gemelde onmogelijkheid tot berging van dusdanige persoonen binnen deeze
plaatze met verder versoek dat door het zelve de nodige orders of schikkinge mogen werden gemaakt
ten eijnde in dit gemis van plaats te kunnen voorsien.
Wij beveele Ul. in de bescherminge godes en noeme ons met eerbied.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van het zelve.
Hellevoetsluijs den 16e October 1804.
En zijn beijde dezelve approbeerd en aangenomen voor notificatie.
Is geleezen een extract uit het register der resolutien van het departemend bestuur van Holland
genomen op den 16e October 1804 daar bij deeze vergadering informeerende dat ingevolge het
rapport van commissarissen tot de domeijnen van justitie en politie op de missive dezer vergadering
van den 17e deezer (hier voren ter neder gesteld) door het zelve bestuur is goedgevonden en verstaan
aan den raad der marine wederom te versoeken tot het bergen van genaufrageerde persoonen, de
agterste zaal van het hospitaal [44v] der marine te willen afstaan voor zoo lange als de
omstandigheden zulks noodzakelijk zullen maken. En is dezelve aangenomen tot informatie.
Ter vergadering zijn binnen gekomen D. Louron en Corstiaan Pereboom door den kerkenraad der
hervormde gemeente binnen deeze plaatze gecommitteert tot het geeven van zoodaanige informatien
illucidatien en inzaage relatief de versogte verkoop van twee armen huijzen als door deeze vergadering
bij denzelve missive van den 16e deezer van hun zijn versogt en gerequireert geworden.
En is na dat dezelve gecommitteerdens eenige informatie en illudidatien aan deeze vergadering
hadden gesuppediteert en dezelve wederom uit deeze vergadering waren vertrokken goedgevonden
en geresolveert aan de leeden commissarissen uit het gedeputeerd bestuur van Holland tot de zaken
van politie en justitie als nu te berigten dat deeze vergadering een commissie ten voorgemelde eijnde
uit den kerkenraad der hervormde gemeente dezer plaatze voorheen hadden versogt, en dat dezelve
commissie hun hadden doen zien dat en aan de armen huijsen waar tot zij de authorisatie tot de
verkoop van het gedeputeerd bestuur hadden versogt veele reparatien te doen waaren en dat uijt de
te doene verkoop naar mate van de prijzen der huijzen binnen deeze Fortresse waarschijnlijk zoo veele
penninge zullen provenicceren, dat men ingevalle men al niet wilde of konden verminderen in
inkomsten door een gedeelte daar van te beleggen, in obligatien of schuld brieven [44] even zoo veele
voordeelen of inkomsten voor den armen kan behouden als thans van dezelve huijzen werden genoten
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en men daar en boven door het overige gedeelte nog eenige noodwendige schulden zal kunnen
betalen en afdoen, en dat deeze vergadering mitsdien considereert dat ingeval alle min de penningen
welke uit deeze verkoop zullen provenieeren alzoo emploijeert de te doene verkoop der meer gemelde
huijzen voor den diaconie armen alhier voor deelig is te meer daar alle eventueele schaden waaraan
zoodanige panden zijn geexponeert, daar door alle meede komen te cisseeren.
Eijndelijk is aan Matthijs Baptist geaccordeert acte als herbergier in de plaats van desselvs overleden
huijsvrouw Lena Hanssen.
Vergadering gehouden op den 22e October 1804, present alle.
Den prezident communiceert ter vergadering dat hij Zaterdag namiddags ontfangen heeft het extract
uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland van Donderdag den 18 e deezer
loopende maand houdende eenige bepalingen welke bij het strande van scheepen tot voorkoming der
versprijding van de besmettelijk ziektens en zommige Spaansche en Noord Amerikaansche havens
passeerende moeten [45v] worden in agt genomen en in ’t werk gesteld en dat hij aangezien de tijd te
verre verlopen was om de vergadering bij een te roepen evenwel ten spoedigen voldoening aan
dezelve resolutie dadelijk een exemplaar, dezelver was verzonden aan den predikant der hervormde
gemeente ten eijnde die van den predikstoel afte kondigen met deeze navolgende missive.
Het gemeente bestuur der Fortresse Hellvoetsluijs.
Aan de predikant der hervormde gemeente binnen dezelve plaatze.
Wij zenden ten hier nevens een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur
van Holland van Donderdag den 18e October 1804 ten eijnde dezelve op morgen van den predikstoel
afte kondigen. Waarop ons verlatende beveele wij u den bescherminge godes.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van de zelve.
Hellevoetsluijs den 20e October 1804
Dat hij wijders den substitut strandvonders binnen deeze plaatze voor zig heeft doen ontbieden en
denzelve een [45] exemplaar van voorz. resolutie ter lectuure hadde gegeeven met aanzegging om
zodraa mogelijk en binnen de gestelde tijd te voldoen aan dat geene welke daar bij van de respective
strandvonders werd gevordert.
En dat hij prezident eijndelijk de voorz. resolutie zo wat mogelijk ter kennisse van de ingezeetene te
brengen, een exemplaar derzelve hadde gelegt ten huijze van de boode dezer plaatze en hier van aan
de ingezetene doen kennisse geven bij deeze navolgende bekend making.
Bekendmaking.
Het gemeente bestuur der Fortresse Hellevoetsluijs brengt bij deeze ter kennisse van alle hunne
ingezetenen dat zij ontfangen hebben een extract uit het register der resolutie van het gedeputeerd
bestuur van Holland van Donderdag den 18e deezer maand October houdende eenige nadere
bepalingen welke door de daar in vermelde directien en alle de ingezetene bij het strande en
aanspoelen van schepen, goederen zeedrifte en drenkelingen moeten werden in ’t werk gesteld en
naargekomen, en dat zij hetzelve extract ten eijnde dit zoo veel mogelijk ter kennisse van de
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ingezetenen te brengen hebben gelegt ten huijze van den gerechts boode dezer plaatze, alwaar
hetzelve door een tegelijken gelezen worden. Actum en gepubliceerd op den 21 e October 1804.
In kennise van mij (was get) J. A. van Es. secretaris. [46v] vervolgens communiceert den schout namens
den rentmeester Roest dat hij rentmeester een bekwaam persoon te Brielle had aangesteld welke bij
het stranden van scheepen zig derwaards zal begeeven en hem rentmeester zijne bevinding rapport
doen waar naar denzelven rentmeester aan de ingezetenen ingeval van zuijverheid, vrijheid zal geeven
omme ter redding naar voorz. scheepen heen te zeijlen, dat hij vervolgens alle zijne substituten tegens
aanstaande Donderdag voor hem hadde ontboden ten eijnde met hun de nodige arrangemente te
maken tot het emploijeeren van manschappen ter behandeling en versorging van genaufrageerde
persoonen en goederen en hun verder als dan zoodanige orders geven als hij overeenkomstig den
inhoud van meer voorz. resolutie van den 18e October zal nodig vinden en van welk een ander hij deeze
vergadering nader zoude doen informeeren. Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en
geresolveert.
1e Het verrigten van den prezident te approbeeren en aan te neemen voor notificatie.
2e. Het gecommitteerde van den rentmeester aan te neemen tot informatie.
3e. Tot zoo lange als de nadere informatien van den rentmeester Roest zullen zijn ingekomen, de
verdere deliberatien over voorz. resolutie van den 18 e Octoberr 1804 uit te stellen en mitsdien dien
aangaande voor als nog te houden in advis. [46].
Eijndelijk zijn ten deezen dagen Cornelis van der Muijzenberg, Adam de Wijs en Jan Lensveld
geaccordeert in het groot schippers gilden binnen deeze plaatze.
Vergadering gehouden op den 29e October 1804, present alle.
De notulen van den 22e October zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Is gelezen een missive van G. Motte adjoint aletat major generaal geschreven alhier den 7 e brumaire
van ‘t 12e jaar daar bij kennis gevende dat hij door den generaal en chef Marmont commandant van
de Bataafsche armee en van ’t camp te Utrecht met een importante missive in deeze plaatze is
gechargeerd en versoekende om twee kamers voor zich zelve gelijk meede een verblijf voor zijn
Domesticq en een stal voor zijne paarden
En in aanmerking genomen zijnde dat deeze vergadering niet wel aan dat versoek kan defereeren en
zulks te meer daar er alhier geene zodanige geschikte locaalen te vinden zijn als bij de opgemelde
missive werden gevordert.
Is geresolveert aan het zelve versoek niet te voldoen het geene dan ook aan denzelven G. Motte ter
vergadering gecompareert zijnde is geantwoord geworden met te kennen [47v] geving wijders dat
deeze vergadering gaarne zag dat hij met de wed. Kramers alwaar hij thans gelogeert is de nodige
schikkinge tot zijn verder verblijf aldaar maakten.
Is geleezen een missive van den raad der stad Brielle geschreeven aldaar den 22 e deezer lopende
maand daar bij deeze vergadering informeerende dat zij ter voldoening aan art. 7 der resolutie van het
gedeputeerd bestuur van Holland in dato den 18 e October l.l. een commissie hebben benoemd ten
eijnde met de gemeente bestuuren ten platten lande in dit eijland gemeenschappelijk te werk te gaan
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en het neemen van maatregulen van goede orde politie en maintien van alle de verorderinge in dezelve
resolutie, maar ook casi quo met speciaal omtrent het bezorgen der benodigde medternaale hulp en
het engageeren van kundige geneesmiddelen enz. tot welke commissie zijn benoemt de vice president
Hoog, den raden Preuijt, Aldewerelt, van Andel en secretaris. En is geresolveert deeze missive aan te
neemen tot informatie
Is geleezen een missive van den rentmeester Roest geschreeven te Brielle den 25 e deezer lopende
maand daar bij met toezending van een copie der publicatie bij den raad der stad Brielle op den 22 e
deser om aan de gearresteerd houdende verbod aan alle burgers en ingezetenen omme op de
stranden te komen en aan alle schippers, stampampers [47] en wie hij ook zoude mogen zijn om zig
ingeval van stranding naar eenige scheepen, persoonen, goederen of zeedriften te begeeven
verzoekende omme diergelijke maatregulen ook alhier te gebruiken hem voor kwamen zeer
noodsakelijk te zijn.
En is na deliberatie goedgevonden en geresolveerd, aangezien door het gedeputeert bestuur van
Holland bij derzelver waarschouwing van den 22e deezer reeds is voorsien tegen het naderen van de
strande door de ingezetenen alle en dezelve op deezen eijlande wonende of zig bevinden waar
omtrent ten dien opzigte te berusten en voorts bij publicatie enkel aan alle schippers, stampampers
en alle een iegelijk wie hij ook zoude mogen zijn te verbiede om ingeval op deeze kust of vlakte mogte
vervallen, stranden vastraaken of aanspoelen eenige scheepen, persoonen goederen of zeedriften
welke eenige besmetting of vermoedens van besmetting konde onderhevig zijn zig naar dezelve te
begeeren anders dan na bekomen consant van der rentmeester Roest in dat van dit verbod niemand
is uitgezonderd aan alleen die gequalificeerde van dezelve rentmeester Cornelis van Prooijen, en dit
alles zoo lange de vreeze, voor besmetting zal exteeren en de maatregulen van voorziening door het
goevernement daar gesteld niet zullen zijn ingetrokken op zodaninge poene en straffen tegens de
contraventeurs van deeze beveelen als naar urgentie van zaken zal bevonden werden te behooren.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien [48v] van het gedeputeerd bestuur van Holland
genomen op den 22e October 1804 litt A daar bij deeze vergadering informeerende dat den raad der
marine hunnen commissaris directeur bij het departement van de marine te Rotterdam
aangeschreeven en geauthoriseerd hebben om even als indien aanvang dezes jaars heeft plaats gehad
de agterste zaal van het hospitaal der marine te Hellevoetsluijs te doen cideeren tot berging van
persoonen uit gestrande scheepen komende van plaatzen alwaar besmettelijke ziekten passeeren als
meede om het zelve daar toe dier nodig te doen approprieeren en zulks tot zoolang dat locaal ten dien
eijnde zoude mogen noodig is weezen buijten dienst van de marine zal kunnen worden gemist.
En is na de prezident en het lid Asmus hadden gecomminuceert dat bij hun legaal bericht was
ontfangen dat alle directien en toeversigt over dat locaal en de daar in te plaatzen personen door den
opgemelde commissaris directeur aan den chirurgijn majoor Holij was gedemandeert en aan dezelve
aanbetracht geresolveert deeze resolutie aan te neemen tot informatie.
Vermits tot heden door deeze substitut strandvonder binnen deeze plaatze geene personen zijn
opgegeven ten eijnde aan deeze vergadering te verklaaren dat zij bereid zijn om ingeval van strandinge
van scheepen, personen en goederen dezelve onder de bepaalde precautien tegens besmetting te
helpen en bergen zoo [48] is geresolveert, en vervolgens denzelven strandvonder ter vergadering
ontboden aangezegt dat hij ten spoedigsten dusdanige personen moest opgeeven en zelve in gevalle
hij daar toe bereid was een verklaring conform de resolutie van ’t gedeputeerd bestuur van Holland
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van den October 1804 afleggen, dewijl anders deeze vergadering hem zoude moeten beletten om
eenige der boven gemelde personen of goederen nadere. En heeft denzelve substitut strandvonders
daar op gerepliceert dat hij tot heden vrugtloos naar dusdanige personen had uitgezien alzoo zig
niemand ten deezen eijnde wilde laten emploijeeren maar dat hij nog alle mogelijke demarches ter
verkrijging van dezelve zoude in ’t werk stellen en dat hij voor zig zelve niet wel bereijd was om zig tot
een nadelijke onderwerpting of opvolging van de bepalinge bij voorz. resolutie vastgesteld gewillig en
bereijd te verklaren maar daar omtrent met den rentmeester Roest zoude correspondeeren.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het zelve bestuur van den 11 e October 1804
litt C houdende eenige bepalingen opzigtelijk de te doene allimentatie aan militaire kinderen. En is
geresolveert deeze resolutie in originale te stellen in handen van den armmeester dezer plaatze tot
desselvs informatie.
In aanmerking genomen zijnde dat J. van Sina [49v] tot heden gefungeerd hebbende als commissaris
van het voermans gilden binnen deeze plaatze zedert lange van hier is absent geweest en met er woon
vertrokken en hij dierhalven daar door moet geconsidereert worden ook van deeze sijne post afstand
te hebben gedaan zoo is dien ten gevolge goedgevonden en geresolveert denzelve J. van Sina als
commissaris over het voermans gilde binnen de Fortresse Hellevoetsluijs te ontslaan en in desselvs
plaats aan te stellen gelijk geschied bij deezen Alexander Spuijbroek.
Vervolgens is Jan Wessels op deselvs versoek ontslagen als brandmeester aan de brandspuijt deezer
plaatze en in desselvs plaatze aangesteld Jan Adriaan van Es.
Op het geproponeerde ter vergadering is goedgevonden en geresolveerd te bepaalen en vast te stellen
zoo als zulks geschied bij en door deeze dat voortaan ieder vreemde schipper welk het gepermitteert
is alhier te komen laden zal betalen tien stuijvers voor het gilden, en zulks tot vinding der onkosten van
de vergaderinge der directie over het schippers gilde binnen deeze plaatze.
Den schout draagt ter vergadering voor een versoek der beurtschippers van deeze plaatze op
Rotterdam tendeerende dat vermits en thans pernament twee beurtlieden in de stad Dordrecht zijn
welke aan hun [49] lieden een zekere vermindering in hun bestaan teweeg brengen dezelve
beurtlieden op Dordrecht meede hun aandeel in de recognitie welke de beurtlieden op Rotterdam,
aan deeze plaats moeten opbrengen zoude dragen en die van Rotterdam in evenreedigheid daar van
mogte werden vermindert.
En in aanmerking genomen zijnde dat het voorzeker de intentie geweest is van de regeering dezer
plaatze bij hun appoinctement van dato den 28e April 1794 om ingevalle van vermeerdering der
beurtschippers zonder egter vooruit te zien dat eene beurt op Dordrecht zoude existeeren als dan de
recognitie penningen naar rato te verminderen. Is dienvolgens geresolveert dat de beurtschippers op
Dordrecht meede hun aandeel zullen dragen in de recognitie penningen welke door de beurtlieden op
Rotterdam ten behoeve van deeze plaats werden opgebragt en alzoo door ieder beurtman van deeze
plaats zoo op Rotterdam als Dordrecht varende s’ jaarlijks vier en twintig guldens ten zelven eijnde
zullen moeten werden voldaan.
Vergadering gehouden op den 2e November 1804, present alle.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd. [50v]
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Den prezident communiceert ter vergadering dat hij op requisitie van den commandant dezer
Fortresse heden vijf mineurs heeft geinquartierd doch dat dezelve op morgen na de casernen zullen
vertrekken. En is dit gecommuniceerde aangenomen voor notificatie.
Denzelven communiceert wijders dat op requisitie van den adoint Molle door hem voor rekening van
de plaats zijn geinquartiers een brigadier en vier gendarme met desselvs paarden. Waarop
gedelibereert zijnde is geresolveert bij den voorz. adjoint Molle te insteeren dat deeze gendarmen in
de barakken werden geplaast en de paarden in een van s’ lands stallingen en bij weigering van dien dit
ter kennisse te brengen van ’t staatsbewind dezer republiek met versoek dat het daar hier mag werden
gederigeert dat deeze plaatze voor haar onuitvoerlijke last werden ontslagen.
Is gelezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland van
Dingsdag den 30e October 1804 daar, bij de raden en gemeente bestuuren van alle steden en plaatzen
van dit departement aan de Zuijder Zee, rivieren of stroomen geleegen wel ernstilijk werden
aangeschreeven om toezigt te houden dat door de visschers onder voorwendsel van visch niet werden
aangebragt of uitgeven eenige goederen welke in zee op rivieren of stroomen zoude kunnen zijn
gevischt met adhertatie niet alleen om bij ernstige waarschouwinge [50] hunne ingezetenen kennen
te geven dat bij aldien iemand hunner zodanige goederen in weerwil van het verbod en de precautien
daar tegen mogt hebben gekogt dezelve onmiddellijk als suspeet van de besmetting naast den nabij
gelegen plaatse van afzondering of gequartaine zoude worden overgebracht, maar ook daar te boven
bij dezelve waarschouwing zodanige poenaliteijten en straffen te stellen als welk dezelve meest
geschikt zullen oordeelen. enz. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert bij waarschuuwinge aan
alle ingezeetene kennisse te geven dat bij aldien iemand hunner eenige zaken of goederen hoe ook
genaamt welke bij eenige mogelijkheid in zee, op rivieren of stroomen zoude kunnen zijn gevischt in
weerwil van het verbod en de precautien daar tegen mogt hebben gekogt dezelve onmiddellijk als
suspeet van de besmetting naar de nabij plaats van afzondering of quartaine met de goederen zullen
werden overgebragt maar ook daar te boven zoodanig zullen werden gestraft als naar exgentie van
zaken zal bevonden werden te behooren.
Eijndelijk is aan Johannes Goedendorp verleent acte als kleijne kramer in zout en zeep in plaatse van
wijle desselvs vader Jan Goedendorp.
Den secretaris communiceert ter voldoening de voorige resolutie te hebben afgezeeten deeze
navolgende missive. [51v].
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan de leeden commissarissen tot het gedeputeert bestuur van Holland tot de zaken van politie en
justitie.
Hellevoetsluijs den 29e October 1804.
Wij hebben de eer met terug zending van de rekeste door den kerkenraad der hervormde gemeente
binnen deeze plaatze aan het departementaal bestuur van Holland gepresenteerd en bij dien missive
van den 15e deezer lopende maand andermaal in onze handen gesteld te berigten dat eene commissie
uit den voorn. kerkenraad ten dien eijnde door ons ontboden, aan ons heeft doen zien dat er aan de
huijsen tot welke verkoop zij leeden bij hunne opgemelde rekeste authorisatie hebben versogt veele
reparatien te doen zijn en dat uit de te doene verkoop waarschijnlijk zoo veele penningen zullen
provinieren, dat men ingevalle alle met al niet zoude of konde verminderen en inkomsten door een
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gedeelte daar van te beleggen in obligatie of schuldbrieven eeven zoo veele voordeelen of inkomsten
voor den armen kan behouden als thans en dezelve huijsen werden genoten en men daar en boven
door het overige gedeelte nog noodwendige schulden zal kunnen betaalen en afdoen. En wij
considereeren mitsdien dat ingevalle men de penningen welke uit deeze verkoop zullen provenceeren
alzoo emploijeert de te doene verkoop der meergemelde huijsen voor den diaconie [51] armen alhier
voordeelig is te meer daar alle eventueele schaden waar aan zodanige panden zijn geexponeert daar
door almeede komen te cesseeren. Wij hopen hier meede ten deezen te hebben voldaan beveelen Ul.
der bescherminge godes en noeme ons met eerbied.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Denzelven communiceert vervolgens ter voldoening aan dezelve resolutie te hebben doen publiceeren
en affigeeren deeze navolgende publicatie.
Publicatie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs zoo veel mogelijk wilde meede werken te
voldoen aan den last en bepalingen door dat bestuur dezer republiek bij onderscheidene besluiten
vastgesteld ter voorkoming dat de besmettelijke ziektens in zommige Spaanse en Noord
Amerkaansche havens grasseerende niet in deeze lande werden overgebracht, heeft goedgevonden
en geresolveerd te verbiede zo als verboden word bij en door deeze aan alle schippers, stampampers
en alle en een iegelijk wie hij ook zoude mogen [52v] zijn om in geval op deeze of op de vlakte mogt
vervallen stranden vastraaken, of aanspoelen eenige scheepen, persoonen, goederen of zeedriften
welks eenige besmetting of vermoedens van besmetting konde onderhevig zijn zig naar dezelve te
begeeven, onder welk pratent hetzelve ook zoude mogen weezen anders dan ze bekomen schrijftelijk
consent van den rentmeester Roest aan wie en deeze qualiteijt de zorg en uitvoering der maatregulen
van voorsiening door het gouvernement genomen speciaal is gedemandeert zullende dit verbod om
de gezegde schepen, personen, goederen of zeedrifte te nadere niemand zijn uitgezondert dan alleen,
onder de noodige preciatien den gequalificeerde van denzelve rentmeester Cornelis Proon
commissaris der zeelootsen binnen de stad Brielle, of zoodanige andere persoonen als daar toe door
den meergemelde rentmeester zullen worden aangesteld.
En dit alles tot zoolange de vreeze voor besmetting zal beleeven en de maatregulen van voorsiening
voor het gouvernement daar gesteld niet zullen zijn ingetrokken op zoodanig poene en straffen tegens
de contraventeurs van deeze beveele als naar eurgentie van zaken zal bevonden werden te behoeven.
Aldus gedaan en gearresteerd bij het gemeente bestuur voorn. op den 29 e October 1804 en
gepubliceerd den 31e daar aan volgende.
In kennisse van mij (was get) J. A. van Es. secretaris. [52].
En zijn beide dezelve geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 10e November 1804, present alle exept Spuijbroek.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
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Vermits tot heden de gendarmen welke op requisitie van den adjoint G. Moltte op den 2 e deezer
maand ten kosten deezer plaatze zijn gelogeert als nog ten zelve lasten blijven en geen aanstalte zijn
of werden gemaakt ten eijnde die in de casernen of op eene andere wijze buijten beswaar deeze
plaatze te logeeren, en in aanmerking genomen weezende dat de kosten daar op vallende voor deeze
plaats, te drukkende zijn om langer door dezelve te werden gedragen. Is geresolveert bij de gemelde
adjoint als nu schriftelijk te insteeren dat deeze plaats van den last der logeering van voorz. gendarmen
mogen werden bevrijd met declaratie dat deeze vergadering verpligd zoude zijn omme ingevolge onze
specialen last hier aan het staats bewind kennisse te geven.
2e. Bij…. hier van aan hetzelve bewind dadelijk de voorz. kennis geving te doen met versoek dat het
gemelde bestuur daar heen gelieve te derigeeren dat [53v] deeze plaats van denzelven last als meede
van ’t versorgen van logement voor gem. adjoint mogen werden en blijven bevrijd.
Op het geproponeerde ter vergadering en in aanmerking genomen zijnde dat voor den strandvonder
binne deeze plaatze tot heden geene opgave zijn gedaan van zodanige persoonen welke ingeval van
strandingen alhier zullen worden geënploijeert tot het bergen van personen en goederen, en welke
persoonen zig daar toe voor dezen vergadering door een verklaring moeten verbinden nog ook door
den strandvonder zelve tot heden geen declaratoir zijnde gedaan of hij casi quo zijne functie zelve zal
komen verrigten en waarnemen en dit egter ingevolge de resolutie van dit gedeputeerd bestuur van
Holland van den 16e October l.l. behoort te geschieden. Zoo is gesolveert bij missive aan dien
rentmeester J. Roest te Brielle te versoeken om de nodige orders te stellen dat aan uit een en ander
voor zoo verre als dit niet is geschied, als nog ten spoedigten mag werden voldaan en deese
vergadering daar na bericht te doen erlangen.
De secretaris communiceert ingevolge ter voldoening aan de laast voorige resolutie te hebben doen
publiceeren en affigeeren deeze navolgende waarschouwing. [53].
Waarschouwing.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs geeft bij deeze alle hunne ingezeetenen
kennisse dat bij aldien iemand eenige zaken of goederen hoe ook genaamd, welke bij eenige
mogelijkheid in zee ofte rivieren of stroomen zoude kunnen zijn gevist in weerwil van het verbod in de
vercautien daar tegen mogt hebben gekogt, dezelve onmiddellijk als suspeet van de besmetting naar
de naastbij gelegen plaats van afzondering of quarantaire met de goederen zullen worden overgebragt,
maar ook daar te boven zoodanig zullen worden gestraft als naar exigentie van zaken zal bevonden
werden te behoren. Aldus gearresteert bij ’t gemeente bestuur voornoemt op den 4 e November 1804.
In kennise van mij (was get) J. A. van Es. secretaris.
En is dezelve geapprobeerd en aangenomen voor notificatie. [54v]
Vergadering gehouden op den 27e November 1804, present alle.
De notulen der voorgaande vergadering zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Den secretaris communiceert ter voldoening aan de nodige rersolutien te hebben versonden deeze
twee navolgende missives.
Aan den adjuant bij den generaale staf G. Motte tans te Hellvoetsluijs.
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Tot heden nog belast zijnde het onderhoud van den brigadier en vier gendarme welke wij benevens
hunne paarde op Uwe requisitie hebben moeten logeeren, zo vinden wij ons gedrongen Uw te
versoeken om dezelve op eene andere wijze te plaatzen het zij in de casernen of zodanige anders als
waardoor deeze plaatsten minste van het onderhoud derzelve worde ontheven, naar dien deeze last
verre aan hare vermogens te boven gaat, en wij verpligt zoude worden, ingevolge onze specialen last
omme hier van aan het staatsbewind dezer republiek kennisse geven. [54].
Wij versoeke op deeze een spoedig antwoord te mogen ontfangen, en noeme ons met achting.
Het gemeente bestuur van Hellevoetsluijs.
Ter ordonnantie van het zelve.
Hellevoetsluijs den 10e November 1804.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den rentmeester der domeijnen in Voorne en de Beijerlande. J. Roest te Brielle.
Hellevoetsluijs den 12e November 1804.
Tot heden bij ons geene opgaave zijnde bekomen van de namen der persoonen, welke ingeval van
strandinge alhier zullen geëmploijeerd worden, tot berging en behandeling van personen en goederen,
welke persoonen daar na voor ons moeten sijteeren, ten eijnde de bewuste verklaring af te leggen,
nog ook door den substitut strandvonder alhier tot heden aan ons zijn voorneemens niet is te kennen
gegeeven of hij casu quo zijne functie zeker zal komen verrigten en waarneemen en daar uit egter
ingevolge de resolutie van het gedeputeerd bestuur van [55v] Holland van den 18 e October l.l. behoord
te geschieden zoo is deeze dienende Ul. te versoeken omme de noodige zoo verre als dit nog niet is
geschied, als nog zoo spoedig mogelijk werden voldaan en dat wij daar omtrent met eenig berigt van
Ul. mogen werden voorzien. Ul. duijde deeze demarche om onzes plicht wille ter geeven in welke
vertrrouwen wij Ul beveelen den bescherminge godes en ons met achting te neeme.
Het gemeente bestuur voornt.
Ter ordonnantie van hetzelve. En zijn dezelve geapprobeerd en aangenomen voor notificatie.
En naardien van den adjoint G. Motte bij den prezident was ontfangen ter beantwoording van voorz.
missive deezer navolgende missive van den 23e brumairewaar van het traulaat dat is leijdende
Mijne heeren regenten.
Ik heb UEd. geeerde zeer wel ontfangen gij verwittigt mij daar ijn van de onmogelijkheid waar in gij U
bevind de onkosten van het logies (want de [55] gendarmes en hunne paarden ontfangen hunne
eigene levensmiddelen) van een brigadier 4 man en 5 paarden met betaling vol te houden, deeze
onkosten mijn heeren regenten kunnen niet in staat zijn, zo als gijl. zegt meer te buragin aan de
inkomsten van de plaats om dan in deeze meerdere bedraging te voorzien hebt gij noodig geoordeelt
mij een logement te weigeren zo als ik (aangezien de zending waar meede ik op order van den
oppergeneraal belast ben) benoodigd had.
De regenten van de steeden Maassluijs en den Briel hebben zich beeijverd aan de officieren dezelfve
zaken waarneemende als ik voor hem hunne knegts en hunne paarden een geschikt logement aan te
bieden. Ik heb de eer U te verwittigen dat ik over zal schrijven aan den opper majoor generaal van het
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leger hem copie van Uwen brief zendende, ik zal mij believen er Ulieden den uitslag van meede te
deelen. Ik heb mijn heer de prezident eenige dagen gelede doen op merken dat de gendarmes in
Vrankrijk zelfs nimmer in de casernen logeerde.
Ontfangde betuiging van mijn agting (was get) G. Motte. [56v]
Dat daar op ter voldoening aan voorige resolutie aan het staats bewind was afgezonden deeze
navolgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsuijs.
Aan staatsbewind der Bataafsche republiek.
Hellevoetsluijs den 15e November 1804.
Den adjoint bij de generaale staf G. Motte heeft van ons bij missive in dato den 7 e brumaire van ‘t 12 e
jaar versogt twee kamers voor zig zelve gelijk meede een vervolg voor zijn domesticq en een stal voor
zijne paarden, te kennis gevende dat hij door den generaal en chef Marmont met eene importante
missie in deeze plaats is geschargeert (welke missive ons vervolgens is toegeschreeven te strikken tot
het ondersoeken der tijt en inkoomende koopvaardij scheepen zoo als zulks dagelijks door gemelde
adjoint alhier werd verrigt) de groote hoogte en bijna onmogelijkheid om dusdanige kamers alhier te
vinden, en speciaal de groote somme welke daarvoor alhier ingevalle men dezelve al konde bekomen
moeten worden welke ons [56] sobere plaatzelijke kas in verre na niet instaat in te dragen, hebben
ons verpligt, om en dit versoek te moeten difficulleeren, dog enkele dagen daar na heeft de adjoint
van ons gerequireert logement voor een brigadier en vier gendarmen met hunne paarden, en aan
welke requisitie wij dan ook hebben voldaan in die hoop dat zulks maar tot zoo lange zoude weezen
dat er behoorlijke arrangementen in de casernen en in s’lands stallingen zoude zijn gemaakt tot het
logeeren van gemeld gendarmen en paarden dan waar in wij zijne teleur gesteld door dat wij met de
logeering dezer dezer manschappen en paarden belast blijven, wij hebben daarop aan den
meergemelde adjoint wel eenige mondelingen en daarna schriftelijk vertoogen ten eijnde van deeze
last ontslagen te worden gedaan dog welke van geen de minste vrugt zijn geweest maar bleef
denzelven adjoint verklaren dat in Vrankrijk nimmer de gendarmen in de casernen wierden gelogeert.
Wij vinden ons daar omme gedrongen de vrijheid te neemen omme dit voorenstaande ter kennisse
van deeze hooge vergadering te brengen, en aan dezelve voor te dragen dat de inkomsten deezer
plaats uit hoofde van het kleijn bestek zeer gering zijn, zoodat men niet dan met moeite en veele
besuiniginge de ordonnance en noodsakelijke uitgaven kan volhouden en dus minder zoodanige extra
onkosten, als het fourmeren van opgemelde kamers, logementen en stallen zijn aan[57v] dragen welke
ongetwijfeld omtrend zo veel zoo niet meerder dan onze tegenwoordige inkomsten zullen belopen, en
waar omme wij dat verder eerbiedig versoeken dat het door deeze vergadering daar hun moet werden
gevirigeert, dat deeze plaats van de versorging der logementen voor opgemelde gendarmen en
paarden mogten werden ontheven, en almeede van het versorgen van kamers en verder benoodigde
voor den opgemelde adjoint mogen blijven bevrijd. Wij beveele Ul. der bescherminge godes en noeme
ons met eerbied.
Het gemeente bestuur voornt.
Ter ordonnantie van hetzelve. En is dit gecommuniceerde geapprobeert en aangenomen voor
notificatie.
Is geleezen een extract uit ’t register der resolutien van ’t staatsbewind der Bataafsche republiek van
Dingsdag den 20e November 1804 no. 13 daar bij deeze vergadering op hare missive van den 15 e te
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voren werd geinvoijeerd aan de articles convenus door deeze republiek en Vrankrijk gestooten over ’t
onderhoud der Fransche troupes en naar welke articles convenus zij [57] verpligt zich te gedragen. En
is geresolveerd dezelve aan te neemen tot informatie.
Is geleezen een missive van den advocaat van der Spijk geschreeven in den Haag den 24 e deezer daar
bij deeze vergadering geviseerende dat het dan hem voorige te min is, dat het reglement voor de
wijken aan hem ter examinatie toegezonden, en het huijshoudingen schenkkinge behelst

En is geresolveert deeze missive aanneemen tot informatie en voorts het opgemelde reglement of
ordonnatie voor de wijken binnen deeze plaatze als nu te doen drukken en daar na in werking te
brengen.
Is geleezen een missive van den adjudant generaal Raaf geschreeven in ’t hoofdkwartier in den Brielle
den 14e deezer loopende maand, daar bij zig interseerende voor de adjoint G. Motte ten eijnde deeze
vergadering in het vriendelijk zoude schikken het versorgen van logement voor den opgemelde adjoint.
En is dezelve aangenomen tot informatie.
De prezident communiceert ter vergadering, dat den rentmeester der domeijnen J. Roest hen heeft
binnen [58v] gegeeven dat hij rentmeester deeze vergadering op desselfvs missive van den 12 e deezer
zoude hebben gereschribeert indien zijne meenigvuldige beezigheeden zulks niet hadden belet dog
dat hij verzogt deeze vergadering te willen informeeren dat hij alle middelen zoude in ’t werk stellen,
zoo om manschappen aan te neemen als om verdere voorsorgen in ten formiteit der wet daar te
stellen, dat zij deeze gene met den heer Asmus zoude aboucheeren. En is dit gecomuniceerde
aangenomen tot informatie.
Aan de cassier Daniel Berg is op desselvs versoek verleent acte als spekslager.
Vergadering gehouden op den 2e December 1804, present alle exept Asmus en van Pelt.
Den prezident communiceert ter vergadering dat heden morgen zig bij hem heeft versogt den adjoint
van den luilt. generaal van Borcop commandant van de Eijlande van Voorne en Goedereede te kennen
gevende dat aan gemelde generaal was geinformeert dat den adjoint G. Motte thans binnen deeze
plaatze present zig aan den generaal en hij had geaddresseerd over de difficultut dezer vergadering
om aan hem adjoint Motte het door hem gerequireerde logement te versorge en [58] dat den generaal
van Boeiop mitsdien deeze vergadering als nog ten vriendelijksten aanmaanden omme te voorkoming
van verdere en onaangenaamer omstandigheden het zelve logement aan den meer gemelde adjoint
G. Motte te vervoegen dewijl denzelve generaal zeker verwagte dat zodaanige de aangenaamheden
daar het zoude gevolgen worden. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genomen zijnde dat
articul convencies bepalen dat de officier en compement meerder voor desselvs logement moet
betalen dan hem door het gouvernement is toegeweezen de plaatzelijke regeering het te kort
komende als dan moeten suppleeren, en het staatsbewind bij deese desselvs resolutie van den 20 e
November l.l. deeze vergadering ook tot deezen articulen heeft gerevoijeert, zoo is goedgevonden en
geresumeert ter voorkoming van verdere moeilijkheden en nadeelen met den castelijn alwaar den
meergemelde adjoint G. Motte thans gelogeert voor het zelve logement de nodige schikkinge te maken
en uijt de plaatzelijk cas te founeeren het geen denzelven castelijn voor het logement meerder zal
vorderen aan een om voorz. adjoint door het gouvernement is toegeweezen die het gemelde castelijn
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staande vergadering deeze schikkinge gemaakt per dag boven het geen van s’lans weegen bij
denzelven adjoint werd genooten en aan hem castelijn zal werden voldaan. [59v]
Vergadering gehouden op den 6e December 1804, present alle.
De prezident communiceert een missive van den adjoint G. Motte daar bij bedankende voor de
discusie dezer vergadering omme te suplieeren zoodanige penninge als zijn logement meerder zal
kosten dan aan hem van s’lands wege werd gefourmeerd, begrijpende daar onder ook zijn knegt en
paard. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genomen weezende dat wanneer ook ‘t
logement en stalling van de knegt en paarden van deezen adjoint door deeze plaats moet voldaan
worden, als dan de kosten zoo aanmerkelijk hoog zzullen loopen dat dezelve door de plaatzelijke kas
niet kan gedragen worden, zoo is daar omme geresolveert als nog een mondelinge instantie bij
denzelve adjoint te doen, ten eijnde indien mogelijk ten minsten aan den lasten en kosten dier logering
van den gendarmen te werden bevrijd.
Vergadering gehouden op den 8e December 1804, present alle exept Asmus.
Den schout communiceert ter vergadering een [59] extract uijt ’t register der resolutien van ’t
departementaal bestuur van Holland van Dingsdag den 11e December 1804 daar bij denzelven schout
werd aangeschreeven omme vermits het gemeente bestuur ingevolge het daarbij nevens gevoegde
reglement gelevert tevens de rechtbank van derzelver aanstelling meede tot schepenen kennis te
geven, en voorts geauthoriseerd om het nog bestaande (collegie van schepenen uijt naam van
welgemelde bestuur van hunne posten honorabel te ontslaan met dankzegging voor den ijver en trouw
in het waarneemen van dezelve beweezen en om voorts der leden van ’t gemeente bestuur te
convoseeren en den eed als schepenen ingevolge het formulier bij het reglement gearresteerd af te
neemen en in hunne functie te installeeren.
En heeft den voornoemde schout dien ten gevolge tot heden bestaande collegie van schepenen uit
naam van opgemelde departementaal bestuur van hunne posten honorabel ontslagen met
dankzegging voor den ijver en trouw in het waarneemen van dezelve beweezen, en voorts de presente
leeden van het tegenwoordig gemeente bestuur den eed als schepenen bij het reglement voor de
cirule regtbank deezer plaatze voorgeschreeven afgenomen en in hunne functien geinstalleert.
Vervolgens is goedgevonden en geresolveert dat den [60v] prezident van ’t gemeente bestuur ook als
zoodanige schepenen zal fungeeren, en zulks meede gedurende de tijd dat denzelve bij het zelve
gemeente bestuur in die qualiteit fungeert.
Den prezident communiceert dat hij ingevolge de laast voorige resolutie, de noodige instantien bij den
adjoint Motte heeft gedaan, en het bij denzelven adjoint zoo verre heeft dat hij heeft aangenoomen
om de gendarmen te ordonneeren dat zij zig in de casernen ter logeering begaaven.
Vergadering gehouden op den 15e December 1804, presend alle.
Ter dezer vergadering heeft het lid Asmus den eed als schepen in handen van den schout dezer plaatze
afgelegt.
Is geleezen een extract uit ’t register der resolutien van ’t departementaal bestuur van Holland van
den 30e November l.l. daar bij ten beantwoording van een missive van ’t gemeente bestuur van Texel
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en wijders ter voorkoming van alle aanvragen welke geduurende dit aanstaande was van hetzelve
bestuur, door zoodanige gemeente bestuuren betrekkelijk de aftreedingen welke bij hun moeten
plaats hebben zoude [60] gedaan worden, werd goedgevonden en verstaan te verklaaren dat vermits
er als nog geen kies reglementen bestaan het aan dezelve vergadering geschikt is voorgekomen dat de
voorz. aftredingen als meede die welke in de volgende jaaren geschieden, een jaar worden uitgesteld
en verschoven. En is dezelve aangenomen tot informatie.
Op het gerapporteerde ter vergadering dat de gendarmen als nog niet in de casernen zijn geplaats, is
geresolveert bij missive den adjoint G. Motte te versoeken dat dezelve gendarmen nog ten spoedigsten
van den last dezer plaats werden afgenomen.
Vergadering gehouden op den 19e December 1804, present alle.
De notulen van den 27e November 2e, 6e, 8e, en 15e December zijn geresumeert en werden bij deeze
gearresteerd.
Den prezident communiceert dat de heer Chardon hadde geobtineerd dat een der s’lands stallinge
zoude worden ontleedigt van de artillerij paarden en overgegeeven ten gebruijke van de gendarmen,
propoleerende denzelven voorts omme het zelve stal zoo veel mogelijk te doen opruijmen ten eijnde
hetzelve aan de opgemelde gendarmen ten gebruijke over te geeven. En is conform dezelve propositie
geresolveert. [61v]
Vergadering gehouden op den 24e December 1804, present alle.
Is geleezen een missive van den adjoint G. Motte geschreeven alhier den 4 e Nivose daar bij kennis
gevende dat de negen man Fransche troupes van het detachement infanterie welke alhier binnen
deeze Fortresse als nog quarnisoen houden, te weinig brand ontfangen omme daar meede het vertrek
welke door hun geoccupeert word te kunnen verwarmen, en versoekt mitsdien dat dezelve in den
herbergen binnen deeze Fortresse werden geplaast, of dat hij andersints zig aan den generaal en chef
zoude addresseeren ten eijnde dezelve bij de ingezetene te billetteeren, en versoekende eijndelijk
restitutie der penningen welke zij voor ’t logement van zijn knegt heeft betaald. Waarop gedelibereert
zijnde en gehoort weezende de informatien van den prezident door hem van den commandant dezer
Fortresse ontfangen, is geresolveert denzelven adjoint Motte te reschribeeren dat er een ander vertrek
voor de opgemelde negen manschappen zal werden in gereedheid gebragt, en dat hij adjoint tegens
behoorlijke quitantien bij den thesaurier Chardon kan ontfangen den 25 guldens welke hij voor ’t
logement van zijn knegt heeft uijtgeschooten, en is eijndelijk geresolveert uit aanmerking dat de
gendarmen tot heden geen gebruik maken [61] van de voor haar ingereedheid gebragte s’lands
stallinge maar steeds ten kosten van de plaats blijven, bij dezelve missive meede te versoeken dat
gemelde gendarmen van voorn. stallinge dadelijk gebruik mnaken.
Vergadering gehouden op den 31e December 1804, present alle exept Chardon en van Pelt.
Is geleezen een missive van den adjoint G. Motte alhier geschreeven den 10 e Nivose daarbij onder
andere informeerende dat hij van het geene hem adjoint van staatswegen voor logement werd
voldaan zal betalen ’t logement voor zijn knegt en dat als dan de plaats enkel den koste van zijn adjoint
logement behoefde te betaalen ’t geene per dag twee stuijvers voordeel aan deeze plaats zoude
geeven voorsien dat ingevalle deeze vergadering in ’t beginne niet geobtineerd omme hem adjoint een
convertabel logement te besorgen dat het als dan voordeeliger voor haar zoude uitgekomen hebben
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en versogt denzelve eijndelijk omme voortaan de missivens dezer vergadering door Fransche taal te
mogen ontfangen.
En is na deliberatie geresolveert den voorn. adpoint Motte te antwoorden dat deeze vegadering als nu
’t logement van hem geheellijk voleren zal dog tot het hun niet mogelijk is geweest om hem
conventabel logement te besorgen dan ’t geene hij thans accupeert, het welk altoos is gedesigmeert
geweest en ook dadelijk is geaccupeerd geworden door alle generaals chefs die binnen deeze republiek
hebben [62v] gecommandeert, wanneer zij zich binnen deeze plaatze bevonden en eijndelijk dat deeze
vergadering aan zijn verlangen om aan hem in de Fransche taal te schrijven niet kan voldoen.
Is geleezen een missive van den raad der marine van den Bataafsche republiek geschreeven in den
Haag den 24e dezer lopende maand, ten geleijde van een extract uit hunne resolutien op den gag
genomen, daar bij de leverantie van vuur, brand, licht en legstroo tot onderhoud van het corps
mariniers beginnende met den 1ste Januarij eerst komende is aanbesteed aan den burger Willem Ris
de daar bij bepaalde prijzen, en zulks voor een onbepaalden tijd onder voorwaarden dat het aan den
raaden der aanneemer weder volgens zal vrij staan de voortwerving der leverantie op te zeggen, mits
elkander uijterlijk ses weeken te vooren pravenieerende. En is denzele missive en resolutie
aangenomen tot informatie.
Eijndelijk communiceert den secretaris ingevolge en ter voldoening aan de voorige resolutie te hebben
versonden deeze na volgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den adjoint bij den generaale staf G. Motte.
Mijn heer. !
Ter beantwoording Uwer missive op den 4e Nivose [62] aan onse prezident geschreven en door zijn Ed.
ter onzer vergadering gecommuniceert dient dat wij ons aan den commandant dezer Fortresse hebben
geaddresseert ten eijnde een geschikter vertrek ter logering der negen man Fransche troupes casernen
ter bekoming, en welke vertrek dadelijk zal werden versorgt het geen uitgemelde commandant ons
heeft doen weeten van aan Ued meede te hebben gecommuniceert en waarmeede wij dienvolgende
vertrouwen dat ten deeze alles zal uit de weg geruijnd zijn voorts berigten Ue. al verder bij deeze dat
bij onzen thesaurier den heer Chardon hebben geauthoriseerd omme aan Ued. tegens behoorlijke
quelantie welke nog voldtrikt noodig hebben ter onzer verantwoorting te voldoende vijf en twintig
guldens welke Ued. voor te logeeren van Uw knegt heeft uitgeschoten weshalve Ued. bij gemelde heer
Chardon deezer vijf en twintig guldens dadelijk kunt doen ontfangen.
Eijndelijk versoeken wij Ue. dat voor de gendarmen dadelijk gebruik mog werden gemaakt van de
stallinge welke aan ons van s’lands wegen is versogt dat wij alle noodige opruijminge hebben doen
maken. Inmiddels tekenen wij ons met achting. Het gemeente bestuur voorn.
Hellevoetsluijs den 24e December 1804.
Ter ordonnantie van dezelve. En is dezelve geapprobeerd en aangenoomen voor notificatie. [63v].
Vergadering gehouden op den 4e Januarij 1805, present alle.
De notulen van den 24e en 31e December zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
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Den armmeester Kooij heeft deze zijnen post nedergelegt is in deselvs plaats tot armmeester van de
groote armen dezer plaatze versogt ende gecommitteerd het in dezer vergadering J. van Pelt Janszoon.
Voorts is geresolveert op aanstaande Dingsdag den 8e dezer maand te houden zitdag tot den ontfangst
der agterstalige verpondingen tot en met de extra ordinaire verpondingen 1804 inclusive.
Op ’t geproponeerde ter vergadering door ’t lid Chardon is geresolveert te verbieden ’t hart rijden of
draven op de brug binnen deeze Fortresse op de boete van drie guldens in de schaade daar door ter
veroorzaaken.
Is geleezen een missive van de commissie van oppertoezicht door de geldheffing van den 30 e Junij en
10e Augustus 1796 daarbij deeze vergadering versoekende omme zoodra doenlijk dezelvde quotisatie
billitten aan de commissaris van onderhoud en voorz. heffing zullen zijn overgenomen de ingezetene
tot het afhalen derzelve onderwerpen, en de onafgehaalde ten hunnen overstaan te doen verbrande.
En is deeze aangenomen tot informatie.
Eijndelijk is Jan Leeflang gepermitteert in ’t groot schipper gilde mits betaalende ’t geen is daar toe
staande. [63].
Vergadering gehouden op den 12e Januarij 1805, present alle.
Door den afgetreeden armmeester Kooij is ten deezen dagen gedaan rekening en verantwoording van
de arme middelen en inkomsten van den 1ste Januarij tot den laasten December 1804 bij slote van
welke denzelven is schuldig gebleeven een somme van f. 223-5-6. En welk slot in handen van den
nieuw aangestelde armmeester van Pelt is overgegeeven.
Insgelijk heeft het lid Chardon ten dezen gedaane rekening en verantwoording van de extra ordinaire
verponding over den jaare 1804 bij hoofde van welke debzelve meerderheijd uitgegeeven als
ontfangen een somma van f. 10-1-0.
En is denzelven gequalificeerd omme voorn. somma van f. 10-1-0 tot de plaatselijke kas te restitueeren
en mitsdien dezelve aldaar in uitgaave te brengen.
Is geleesen een extract uit ’t register der resolutien van ’t gedeputeerd bestuur van Holland Vrijdag
den 4e deezer lopende maand, daar bij ter kennisse van de gemeente bestuuren brengende dat
voortaan aan geen collegie het zij van politie ’t zij justitie zal vrij staan en aan alle wel expresselijk
geinterdiceert zig op eenigleij wijzen te bemoeijen met post weezen. En is deeze aangenomen tot
informatie.[64v].
Op ’t geproponeerde ter vergadering en in aanmerking genomen zijnde dat de onkosten van den
grooten armen dezer plaatze aanmerkelijk vermindert ende armen persoonen en kinderen daar tegen
zeer veel vermeerdert zodaanig tot met alleen de dagelijksche inkomsten maar ook alle het geene bij
den armen cas voor handen is geweest thans op weinig na is geconstimeert geworden, en dat de
plaatselijke kas thans ook door of meerder heeft uitgaven tot het geven van subsidie buijten staat zoo
dat het ten eersten noodig is ten eijnde in ’t onderhoud der armen te kunnen voor dat de inkomsten
op alle mogelijke wijze werden vermeerdert en naar nieuwe middelen uijtgezien. zoo is dien
tengevolge goedgevonden en geresolveerd.
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1e. De belasting op de vreemde kooplieden te verhogen zodanig dat dezelve voortaan het dubbel zullen
moeten opbrengen van het geen door hun bevorens ingevolge resolutie van den 16 e October 1802 ten
behoeven van deezen armen is betaalt geworden.
2e. Bij het aanstaande versoek om contenuatie van het octroij door de staten van Holland ten behoeven
van deezen armen verleent zodanige andere en meerdere middelen en belastingen te versoeken als
tot onderhoud van dezen armen noodig zijn
En zal extract dezer resolutie aan den gerechtsbode dezer plaatze als met de invordering van de
belasting op de vreemde kooplieden gechargeert werden afgegeeven ten eijnde zig daar naar te
gedragen. [64]
Vergadering gehouden op den 26e Januarij 1805, present alle.
Is geleezen een extract uit de resolutien van ’t gedeputeerd bestuur van Holland van den 16 e Januarij
en den 17e daar bij de gemeente bestuuren worden aangeschreeven omme voor ieder
grondvergadering als waar uit hunne gemeente bestaat aan commissarissen tot de militaire zaken en
burger wapening vragt vrij in te zenden een somma van vijf en twintig guldens ten eijnde door uit te
vinden de kosten geemperdeert voor de betaalen provooshuijzen en wapenkameren welke ingevolge
’t reglement voor de gewapende burgermagt van Augustus 1799 ten dienste van de raden van
administratie zijner moeten gesteld en opgericht worden.
En in aanmerking genomen zijnde dat door deezer vergadering niet tegen staande verscheijden andere
bestuuren daar in nalatig zijn gebleven, reeds een somma van ruijm negen hondert guldens de
burgerwapening zijn op gebragt geworden.
Is geresolveert te kennen geving van dit vooren staande te versoeken dat deeze verandering van ’t
opbrengen van opgemelde vijf en twintig guldens mag werden gelibeveert.
Nog is geleezen een extract uit ’t register der resolutien van ’t voorz. bestuur van Vrijdag den 18 e
Januarij 1805 litt. A houdende eenige interpretatie omtrent ’t reglement op de allementatie van
militaire kinderen in [65v] zoo verre dat de militaire kinderen welke door onvermogen van hunner
vader door de plaatzelijke armen werden onderhouden, wanneer het corps waar onder vader dient
van quarnisoen verandert dezelve kinderen als dan zullen moeten werden meede genomen met de
vader in staat zij het quarnisoen van zijn corps te volgen. En is gearresteert deeze te stellen in handen
van den fungeerende armmeester tot desselvs informatie.
Vergadering gehouden op den 27e Januarij 1805, present alle de leden.
Den schout communiceert ter vergadering dat op gisteren zijnde Zondag door den dienaar der justitie
over het verkopen geduurende het oefenen van den godsdienst waren bekeurt geworden Arij Forman,
Pieter Kuijmans, IJsebrant Verhagen en Casper Daniel Berg, dat hij schout door den bode op heeden
morgen van de voorz. persoonen de boetens welke daar tegens bij de generaale ordonnantoe dezer
plaatze zijn gestatueert heeft doen afvorderen dog dat dezelve de voldoening van de boetens hadde
geweijgert en waaromme hij gemelde persoonen op heeden voor deze vergadering hadde doen
citeeren.
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Vervolgens dezelve Arij Forman, Pieter Kuijmans, IJsebrant Verhagen en Casper Daniel Berg binnen
gestaan zijnde hebben dezelve de voldoening van voorz. boeten [65] onder differente voorgevens
tragten te ontduijken, de twee eerstgemelde met beledigende uitdrukkingen.
En heeft deeze vergadering (overwogen hebbende dat de dagelijksche voorgevens in redenen van
ontschuldiging, geen hoegenaamde gronden of blijken van ontschuldiging konden of hebben
aangebragt) persisteerende bij de gedaane bekeuringen, de meer voornoemde Arij Forman, Pieter
Huijmans, IJsebrant Verhagen en Casper Daniel Berg over het verkopen de Zondag gedurende het
oefenen van de godsdienst gecondemneert zoo als dezelve gecondeneert worden bij deeze omme
ieder van hun te voldoen een boete van drie guldens.
Wijders communiceert den schout dat hij gisteren avond kennis had gekregen dat Andries de Wit
voorgaande avond was zodanig dat hij zijn vrouw met slagen uijt de kelder en voorts het vuur van de
haard door dezelve kelder hadde geworpen zoo dat daar uijt onheijlen van brand te dugte waren. En
dat hij schout tot voorkoming daar van denzelven Andries de Wit heden nagt had te doen plaatse in
de hoofdwagt dezer Fortresse.
Vervolgens denzelven Andries de Wit uit de hoofdwagt zijnde gehaald en ter vergadering binnen
gebragt is daar over ten sterksten gecorrigeerd met bedreijging van zulks nimmer weder te pleegen of
dat andersints deeze vergadering daar van zoude kennis geven aan den bailliuw s’lands van
Voorne.[66v]
Vergadering gehouden op den 1ste Februarij 1805, present alle de leden.
De notulen van den 4e, 12e en 26e Januarij zijn geresumeert en worden bij deeze gearresteerd.
Is na deliberatie gearresteerd deeze navolgende publicatie.
Publicatie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs met verontwaardiging gezien te hebbende dat
veele ingezeeten en neering doende persoonen binnen deeze Fortresse zig niet ontzien, omme niet
tegenstaande de daar tegen gestatueerden en van tijd tot tijd vernieuwd wetten voort tegaan niet op
Zondag en andere feestdagen arbeijden en verkopen, alle het welk geen andere strekking heeft dan
de stooring en onteering van den godsdienst en de aanmoediging tot zedeloosheijd, en naardien ’t
voornoemde bestuur zulks op een efficaseuse wijze met alle die middelen welke eenigsints onder
bereijk zijn willen tegen gaan zo is ’t dat hetzelve heeft goedgevonden en geresolveert bij wijze van
renovatie applicatie alleteratie van het 6e en 7e articul der plaatzelijke ordonnantie te verbieden zo als
verbode word bij en door deeze.
1e. Dat niemand binnen deeze plaatze op zon feest of beide dagen eenig ambagtswerk of arbeid zal
mogen doen of execeeren als bij de uijterste noodzakelijkheijd en permissie van den schout op een
boete van drie gulden.[66].
2e. Dat de winkeliers op de voorz. dagen van des morgens ten negen uuren tot des namiddags ten vier
uuren geene glazen deuren mogen aanhangen maar hunne huijzen gesloten moeten houden ook
gedurende die tijd en niemant iets hoegenaamd mogen verkopen dan alleen aan door rijzende
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passagiers met permissie als boven, alles op een boete van drie guldens telkens zo wel bij den koper
als verkoper te verbeuren.
3e. Dat op meergemelde dagen geen visch zal mogen werden geroepen, geleurt, gevent of verkogt op
gelijke boete van drie guldens.
4e.Dat de herbergiers tappers en flessianen op dezelve dagen meede van negen tot des namiddags ten
vier uuren geene dranken zullen mogen verkopen aan dengeene of doorrijzende persoonen waar
onder egter niet begreepen zijn die geene welke alhier ter plaatze zijn arbeiderde, en zullen ook
dezelve geduurende voorz. tijd geene gelaagen mogen zullen hoegenaamt nog in hunne huijzen op te
haare erven mogen laten speelen allen op een boete van drie guldens telkens bijdezelve te verbeuren
en des noods op zodanige verdereof verder boete en connectien als het bestuur zal noodig oordeelen
en vermeenen behooren.
En zijn tot het doen der calangien of bekeuringen in deeze wel speciaal gelast en geauthoriseerd den
gerechtsbode en dienaar der justitie. Aldus gedaan en gearresteerd bij het algemeen bestuur voorn.
op den 1ste Februarij 1805.
In kennisse van mij secretaris (was get) Ad van Es. [67v].
En is wijders geresolveert een exemplaar deeselve bij missive aan den predikant der hervormde
gemeente dezer plaatze te zenden met verzoek omme notitie ook van de predikstoel af te kondigen
en is ten dien eijnde gearresteerd deeze navolgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den predikant der hervormde gemeente binnen dezelve plaatze.
Hellevoetsluijs den 1ste Februarij 1805.
Het verkopen op Zondag zoo zeer strekkende tot ontloering van den godsdienst, door den drang en
omstandigheeden der tijden aanmerkelijk ingeloopen heeft ons int laast van ’t afgeloopen jaar 1802
doen besluijten omme de daar tegens regeerende moeten, te veroveeren, dit heeft in den beginne wel
van eenige magt geweest overtreding volgde alwederom spoedige zodanig publicatie dat wij over
weijnige dagen verscheijdene ingezeetene deswegens de straffen der wetten hebben moeten doen
gevoelen, en daar wij beslooten hebben, zo veel in ons is alles aan te wenden tot weining van dat
geene welke eenige hindernis aan den godsdienst kant te wegen brengen zo wij nader gearresteerd
en op heden doen afleezen deeze hier ingesloten publicatie maar alzoo wij vertrouwen dat wanneer
deeze publiecatie ook van den predikstoel wierd afgekomdigt dezelve te meer kenbaar zal worden en
ook niet minder opvolging zal [67] vinden, zoo hebben wij verder geresolveert met toezending van een
afaschrift van opgemelde te versoeken zo als int versoeken bij deeze omme ook van den predikstoel
kenbaar te maken en zulks op zondanig eene wijze als UEd. van ons oogmerk het niet geschikt zult
worden te behoren. Waarop dit verlatende beveele wij Uwe godes en zijn genadige bescherminge, en
noeme ons wijders met achting. Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van dezelve.
In aanmerking genomen zijnde, dat het alle noodzakelijkst worden dat naar meedere middelen werden
uijtgezien tot ondersteuning van de cassa der grooten armen deezer plaatze, aangezien den
armmeester communiceerde dat hij niet langer met de bedeeling kan voort gaan zoo is geresolvert
daar over met commissarissen uit de burgerij te handelen en maar dus en tot heeden geen alverder
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volgens dewelke gemelde commissarissen moeten werden benoemd is goedgevonden aan de
ingezeetenen als zoodanig bij publicatie voor te stellen de persoonen van Jan David Rumph, Arij van ’t
Hoff met uijtnoodiging tevens omme zoo wanneer er eenige bedenkingen daar tegens mogte
gevonden worden deze op te geven uijterlijk voor aanstaande [68v] Zondag des voormiddags ten
twaalf uuren en voorts met dat het (zoo wanneer er geene bedenkingen voor die tijd ingekomen zijn)
bij deeze vergadering daar voor zal werden gehouden de opgemelde persoonen door de ingezeetenen
dezer plaats zijn geapprobeerd. Voorts in aanmerking genomen declaratie voor vallende zaken zo dat
het gemeente bestuur als bij ’t collegie van schepenen dezer, plaatze al meer en meer weezende zoo
dat de nog voor een boode dikwijls moeijlijk is bij alle dezelve te adsisteeren vooral wanneer dezelve
tevens als boode fungeerd bij de commissie van onderzoeken, de geldheffinge ja ook dat het
noodsakelijk is bij absentie of ziekte van denzelven gerechtsboode dat een behoorlijk en gequalificeert
en beeedigt persoon in zijne plaatze kan jungeeren zoo is dien ten gevolge geresolveert een substitie
boode aan te stellen op een belooning van vijf en twintig guldens jaarlijks en is vervolgens daar toe
benoemt en aangesteld den persoon van Geurt Smits.
Vergadering gehouden op den 4e Februarij 1805, present alle de leden.
Ter vergadering binnen gekomen zijnde J. D. Rumph en Arij van ’t Hoff bij resolutie dezer vergadering
van den eerste der lopende maand benoemde commissarissen uijt de burgerij dezer plaatze heeft den
prezident namens deze vergadering deeze voorn. benoeming aan hun gecommuniceert en voorts [68]
hun afgevraagt, of zij leeden zo dra er geene bedenkingen van de ingezeetenen tegens op komen
bereijd zijn deeze commissie waar te neemen. En hebben dezelve zulks grasieuselijk aangenoomen.
Vervolgens is gearresteerd deeze navolgende publicatie.
Publicatie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs nodig gevende hebbende om commissarissen
tot de burgerij op te roepen ten eijnde met dezelve middelen beramen omme te voorsien in de
dringende nood der casse der grooten armen deezen plaatze, of is ’t dat ’t gemeente bestuur voorn.
bij deeze der voorziening als commissarissen als zoodanig aan de ingezeeten voorsteld de hernoemde
Jan David Rumph en Arij van ’t Hoff met en om zoo wanneer eenige bedenkingen daar tegens mogte
gevonden worden dezelve aan ’t gemeente bestuur op het geene uijterlijk voor aanstaande Vrijdag
des voormiddag ten twaalf uuren zullende het zoo wanneer er geene bedenkingen aan tijd mogen
ingekomen wezen bij het gemeente bestuur daar voor werden gehouden dat de benoeming van
opgemelde personen als commissarissen voor de ingezeete deezer plaatze zijn geapprobeerd. Aldus
gedaan en gearresteerd bij ’t gemeente bestuur voorn. op den 4 e Februarij 1805. In kennisse van mij
secretaris. J. A. van Es.[69v].
Eijndelijk is ter vergadering binnen gekomen den officier van den hoofdwagt dezer Fortresse klagende
dat de kaarssen door den aanneemer op heden gelevert waren veel te ligt en niet overeenkomstig het
model zijn bevonden. En heeft de aanneemer daar op te kennen gegeeven dit per abuis was geschied,
en hij zulks dadelijk worden doen addresseeren.
Vergadering gehouden op den 8e Februarij 1805, present alle de leden.
Ter vergadering is gecompareert Mr. Duijm mr.verwer en glasenmaker binnen deeze plaatze te kennen
gevende dat de verwers baas en knegt van s’lands werf zeer veel gebruijk maken omme binnen deeze
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plaatze bij particulieren ingezetenen te werken, zoo ook dat door bazen van anderen plaatzen zulks
almeede alhier verrigt word alles ten aanmerkelijke nadeelen van hem ten zijne meede verwers en
versogt denzelven voorts dat zulks door deze vergadering mogt werden verbooden. Waarop
gedelibereert zijnde is geresolveert, dit versoek voor als nog te houden in advies.
Vervolgens zijn ter vergadering binnen gestaan de commissarissen uijt de burgerij Jan David Rumph en
Arij van ’t Hoff benoemt zijnde omme met deeze vergadering moddelen te beramen ten eijnde te
voorsien in de dringende nood der casse van den armen [69] dezer plaatze ende daarover met dezelve
gedelibereert zijnde is goedgevonden en geresolveert.
1e. Dat door de kermis kramen voortaan ten behoeven van de groote armen zal werden opgebragt
als ’t volgt, van een broeder ijes of wafel kraam zes guldens.
Van een koekkraam drie guldens.
Van alle andere kramen en spellen per voet vijf stuijvers, en eijndelijk van een stalletje dertig
stuivers.
2e.Dat de herbergen en welke gedurende de kermis zal gespeeld daar voor ieder een ten behoeve van
den groten armen zullen moeten opbrengen vijf guldens.
3e. Dat ieder potschuijt al meede voortaan per week dat alhier zullen leggen om te verkopen ten
behoeve van denzelven armen zullen moeten fourneeren dertig stuijvers.
En ieder dat dezelve per reijs zal moeten voldoen.
En eijndelijk ten vierden dat door onderscheijdene commissarissen zoo van ’t gemeente bestuur als
commissarissen uit de burgerij aan de huijsen der ingezetenen binnen deeze plaatze allen worden
aangeboden lijste ten eijnde daar op te drie guldens een ieder aanneemt per week vrijwilliglijk ten
behoeven van meergemelde grooten armen op te brengen en zulks gedurende de tijd van een jaar
ingaande den 11e Februarij 1805 en eijndigde den 11 e Februarij 1806 zullende het zelvfournisseeren
s’weekelijks van de huijsen der ingezetenen werden opgehaalt en zal geduurende de tijd dat deze
vrijwillige gift zal duuren (mits dezelve toereijkende werd gevonden) met ’t rond gaan der
maandelijksche schaal werden opgehouden. [70v].
Van welke laaste geresolveerde bevorens bij eene dringende publicatie aan de ingezetenen zal werden
kennis gegeeven en derzelver tevens tot eene milde inschrijving werde aangesport ook zal een afschrift
derzelve publicatie aan den predikant der hervormde gemeente dezer plaatze werden toegezonden
met verzoek om dezelve van de predikstoel af te kondigen en ’t zijne zoo veel mogelijk aan dit oogmerk
tot te brengen.
Vergadering gehouden op den 12e Februarij 1805, present alle de leden.
Den schout communiceert ter vergadering dat Jacob Vrij op heden met desselvs waren binnen deeze
plaats had rond gelopen zonder te voldoen het geen denzelven ingevolge resolutie dezer vergadering
nevens andere vreemde kooplieden voor dat rondlopen ten behoeven van den groten armen dezer
plaatze verpligt is te moeten fourneeren, en dat denzelven Vrij daar over bij den bode bekeurt was
geworden dog steeds had blijven weijgeren die boeten te voldoen, zoodanig dat denzelven was moete
gebragt worden in civiele gijseling alwaar hij thans nog zittende was. Waarop gedelibereert zijnde en
den voornoemde Jacob Vrij ter vergadering binnen gebragt zijnde, gehoort weezende, zo ook gelet
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zijnde op zijne aan deeze vergadering gedaane weigering van zijn verschuldigde aan de grooten armen
op te brengen is geresolveert dezelve te condemneeren zo als hij gecondemneert word bij deeze in
een boete van dertig stuijvers. [70].
Voorts geintrodiceert omme voortaan met zijn waren binnen deeze plaatze rond te lopen en eijndelijk
dat Jan Bouwe Meulendijk alwaar voorn. Jacob Vrij zo hij zegt een kamer in huur heeft om zijne
goederen te bergen zal werden aangezegt van denzelven niet langer op den kamer te mogen laten
maar hem dadelijk den huur van denselven kamer te moeten opzeggen.
Vergadering gehouden op den 14e Februarij 1805, present alle.
Den secretaris communiceert ingevolge en ter voldoening aan de resolutie van den 8 e dezer lopende
maand te hebben gepubliceert in ’t affigeeren deeze navolgende publicatie.
Publicatie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs aan alle hunne ingezetenen doet te weeten dat
uit hoofde van de vermeerdering der inwoonders binnen deeze plaatze nu zedert eenige jaren daar
door ook het getal der weduwe en weezen welke door het verlies van hunne mannen en vaders in
armoede zijn gedompeld uit den casse van den groten armen onderhouden zeer sterk is toegenoomen
zodanig dat het getal der gealimenteerde thans eens zoo veel beloopt aan het zelve voor tien jaren
bedroeg dat deeze vermeerdering gevoegd bij de verminderinge [71v] de inkomsten van voorz. groote
armen in onderscheijdene opzigten hebben moeten ondergaan veroorsaakt heeft dat thans dezelve
cas geheel is uijtgeput, en men zonder eene dadelijke voorsiening, het onderhoud der armen niet
langer geregeld kan voortgaan, maar dezelve veel al aan het gebrek zoude moeten ten prooije laten,
dat het gemeente bestuur ten eijnde daar in evenwel te voorsien commissarissen uit de burgerij heeft
opgeroepen en met dezelven deliberatien heeft aangevangen tot het vinden van zodanige plaatzelijke
belastingen, als waarmeede men in de behoefte van opgemelde armen genoegsaam zoude kunnen
voorsien, dog daar het zelve bestuur en commissarissen tot aanmerking genomen hebben den ijver en
berijdwilligheid waarmeede de ingezetenen dezer plaatze zoo dikwijls aan ongelukkige hebben meede
gedeelt, zoo is ’t dat dezelve hebben goedgevonden en geresolveert voor dat zij eenige verdere
besluiten tot het aanstellen van eenige plaatzelijke belasting zullen neemen, als nog een vrijwillig
middel beproeven en wel op deeze volgende wijze.
Dat de ondergescheijdene commissien uit ’t gemeente bestuur en commissarissen uit de burgerij aan
de huijzen en woningen der ingezetene daar in kan optekenen hoeveel dat hij vrijwillig aanneemt
omme per week ten behoeve van opgemelde armen te fourneren en zulks gedurende den tijd van een
jaar ingaande met den 11e Februarij 1805 en eijndigde den 11e Februarij 1806 zullende dezelve gelden
indien [71] zij toereikend werden gevonden tot het boven gemelde eijnde alle weken van de huijsen
der ingezetenen werde opgehaald. En zal geduurende tijd dat deeze vrijwilligen gift zal duuren met
rondgaan van de maandelijksche schaal werden opgehouden. Dog zo wanneer onverhoopt en tegen
alle verwagting aan montand der inschrijving te laag en onvoldoende zal werden bevonden indien
gevalle zal ’t gemeente bestuur en commissarissen uit de burgerij voornoemt verpligt zijn om op
gemelde inschrijving te vernietingen en voor te gaan met de veel onaangenamer taak van extra
plaatzelijke belastingen daar te stellen en werden dierhalven alle ingezetene dezer plaatze ter
voorkoming daar van bij deeze vermaant en aangespoort om ook nu voor hunne verarmde plaats
genoten, die weldadigheid en mensche liefde aan den dag te leggen welke zij zoo dikwijls aan
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vreemdelingen zelfs hebben betoont waar door zij zig dan voor en ’t voorbeeld van andere steden en
plaatzen hebben. Aldus gedaan en gearresteerd bij ’t gemeente bestuur en commissarissen uit de
burgerij van Hellevoetsluijs voorn. op den 9e Februarij 1805.
In kennisse van mij secretaris J. A. van Es.
En een exemplaar derzelve aan den predikant der hervormde gemeente te hebben toegezonden deeze
navolgende missive. [72v].
Aan den predikant der hervormde gemeente te Hellevoetsluijs.
Hellevoetsluijs den 9e Februarij 1805.
Wij doen UE. hier nevens wederom toekomen een afschrift der publicatie op gisteren bij ons
gearresteerd, en naardien wij vertrouwen dat UE. in deeze ook wel het Uwe zal willen toebrengen tot
berigting van het oogmerk en gemelde publicatie vervat zo versoeken wij UE. bij deezen dezelve op
morgen ook van den predikstoel te willen afkondigen ten eijnde dezelve daar door te meerder kenbaar
worde. Waarmeede wij UE. bevelen der bescherminge Godes en ons met achting noeme.
Het gemeente bestuur voornt.
Ter ordonnantie van hetzelve (was get) J. A. van Es.
En zijn beide dezelve aangenomen voor notificatie.
De onderscheijdene commissien zoo van ’t gemeente bestuur als commissarissen tot de burgerij dezer
plaatze ter tafel gebragt hebbende de lijste van de gedaane inschrijvinge door de ingezeetene dezer
Fortresse voor ende ten behoeve van den grooten armen alhier, zoo is bij opmaaking derzelver
gebleeken dat behalve nog enkelde persoonen die van de plaats abzent waren en dus voor als nog niet
hebben kunnen [72] inschrijven het montand der opgemelde inschrijving komt te belopen een somma
van ruijm zestien hondert guldens. Ende alzoo deeze som toereekende is bevonden om in den nood
der armen gedurende den loop van dit jaar te voorsien zoo is geresolveert met het beramen van
verdere of andere middelen provisioneel te supercedeeren, en is den persoon van G. Smits aangezegt
omme aan deeze vergadering op te geeven hoeveel dat hij voor de wekelijksche ophaling van voorsz.
inschrijvings penningen zoude moeten werden beloont.
Vergadering gehouden op den 19e Februarij 1805, present alle.
Ter vergadering zijn binnen gestaan Lambertus Wallebroek kok op s’lands fregat Etinedcie benevens
desselvs huijsvrouw Johanna Bruijn te kennen gevende dat dezelve Johanna Bruijn hoog zwanger was
en door den vorst en ijsgang alhier was opgehouden zo dat zij thans niet meer in staat was om naar
Amsterdam haare woonplaats te vertrekken en versogte dezelve dat ’t haar mogte gepermitteerd
wezen omme binnen deeze plaatze te mogen bevallen. En is na deliberatie geresolveert dit versoek te
accorderen onder die mits egter dat voor het kind waarvan zij aldus alhier zal komen te bevallen geene
acte van indemniteijt of acte van readmissie naar eenige plaatze hoe ook genaamd zal werden
afgegeven.
Aan denzelven Pieter Gargon is op desselvs versoek geaccordeert eene bedeling van eene gulden per
week tot weder opzegging toe. [73v]
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Vervolgens is binnegekomen Maria Verhagen wed, Carrin versoekende acte als kleijn kraamsteer in
zout en zeep.
Item als koffij en thee verkoper en eene als vettewarier. En is geresolveert deeze versoeken als nog te
houden in advies.
Den prezident communiceert ter vergadering dat Jacob Vrij zig hadde geaddreseert en te kennen
gegeven dat het hem leet deet dat hij zig tegen de orders dezer vergadering geopposeert en versogt
dat hij (inwerking van de resolutie van den 12e deezer) wederom mogt werden gepermitteerd met zijn
waren alhier rond te lopen en dat hij zig ook voortaan geheel abedient aan de orders deeze vergadering
zoude gedragen. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert dit versoekt te accordeeren zo als het
zelve geaccordeert word bij deeze onder die mits hij Jacob Vrij zich stiptelijk aan de orders en
bepalingen deezer vergadering voortaan gedraage.
Vervolgens zijn tot wijkmeesters binnen deeze plaatze benoemt en aangesteld als in wijk A. Arij van ’t
Hoff, wijk B. Arij Vermaas. Wijk C. Klaas van Bergen en wijk D. Arij Ruijghaver en hebben dezelve
persoonen deeze poste aangenoomen exept Klaas van Bergen welke van deeze plaats abzent was. En
zal zoodra Klaas van Bergen deeze post meede heeft aangenomen van deeze benoeming aan de
ingezetenen bij publicatie werden kennis gegeeven.
Eijndelijk is aan Menorik Mulder verleent acte als herbergier.[73].
Vergadering gehouden op den 1ste Maart 1805, present alle.
Is geleezen een missive van G. Smits alhier geschreeven op heden, daar bij in voldoening de resolutie
deezer vergadering van den 14e Februarij l.l. versoekende omme voor ’t ophalen der inschrijvings
penningen voor den genooten armen te mogen werden bevonde met drie en een half percent per
hondert guldens welke hij zal komen optehalen waar voor denzelve dan ook, aanneemt omme in te
staan en te zorgen dat alle de ontfangen inschrijvingens penningen prompt werd verantwoord en dat
bij zijne ziekte of absentie zulks door een ander bekwam en door hem ter salavieere een persoon werd
verrigd voor welke als dan te ontfangen penningen hij almeede zig verantwoordelijk steld en stellende
te laastgemelde eijnde aan de approbatie dezer vergadering voor den persoon van Jan Blankensteijn.
Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert den voornoemde G. Smits voor ’t ophalen der inschrijvings
penningen voor den groote armen dezer plaatze toeteleggen werk toegelegt bij deeze drie percent per
hondert guldens welke bij hem ten behoeve als voren zullen werden opgehaaldt voorts is den
voordragt van den persoon van Jan Blankensteijn tot het openbare der voorsz. ? absentie of tijt ? van
den voorsz. G. Smits te approbeeren zo als hetzelve geschied bij deezen dog dit alles onder deeze mits,
dat hij G. Smits verantwoordelijk is zoo wel voor de bij hem als bij den voorsz. Jan Blankensteijn te
ontfangen peningen, en dat alle abuijsen of te kort ontfangene [74v] penningen geensints ten nadeele
der casse van opgemelde grooten armen zullen of mogen gebragt.
Vervolgens is ter vergadering binnen gekomen Clara Brijnus en bekende dat zij als ingezeten minder
mogt betalen dan drie guldens welke gesteld is op de reijse buijte ten behoeve van den groote armen
dezer plaatze. Waar op geresolveert zijnde en in aanmerking genomen weezende dat de opgemelde
Clara Brijnus is ingezeten ook het haare toebrengt tot onderhoud van voorsz. armen, is vervolgens
goedgevonden en geresolveert dat deeze Clara Brijnus voortaan de helft en alzoo dertig stuijvers zal
betalen voor iedere reijs dat zij van deeze plaatze met oud ijzer en (rodelen) zal af onder die mits dat
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zij tekene voor het afvaren daar van kennis geven aan de schout dezer plaatze en geene hoegenaamde
vexatien pleegen of dat zij andersints dadelijk zal worden geinterdiceert om eenige verdere ophoping
van oud ijzer of vodden te doen.
De armmeester communiceert ter vergadering een missive van den schout van Meerkerk geschreeven
aldaar den 22e Februarij no. 5 waarbij opgevende voor de vijf kinderen van J. C. Cop welke door den
grooten armen alhier werden onderhouden wanneer zij te Meerkerk voornoemt zoude worden
besteed per kind f. 60 guldens moet werden betaald daar onder kost, drank, kleederen en inwoning
begrepen, en dat ingevalle dezelve kinderen derwaards werden gezonden, dat als dan een acte van
indemniteijt meede ter secretarij van die plaats voor opgemelde kinderen zoude moeten werden [74]
overgegeeven. En dat hij schout voorts aan nam om voor over opgemelde kinderen alle mogelijke
toegezigt te houden. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genomen weezen dat wanneer
voorz. vijf kinderen van J. C. Cop te Meerkerk voorn. werde besteed voor f. 60 guldens zullen als dan
over de vijf kinderen binnen de tijd van een jaar welken voordeel van twee hondert guldens voor de
kas van den grooten armen geven. Is geresolveert de fungeerende armmeester te versoeken en te
qualificeeren zoo als geschied bij deeze omme de vijf opgemelde kinderen met eene acte van
indemniteijt op de spoedigste secuurst en minst kostbaare wijze naar Meerkerk af te zenden.
Voorts is Johannes de Lozanne reeds bevorens door deeze vergadering als onderwijzer in de Fransche
taal geinsteriteert daar van verleend acte van admissie.
Eijndelijk is goedgevonden en geresolveert omme Adr. Boin en Hendrik van Beek als extra klapwaker
gedurende deeze lopende maand Maart te continueeren, en is hun reeds daar voor toegelegt drie
guldens tien stuivers per week.
Vergadering gehouden op den 15e Maart 1805, present alle exept Chardon.
De notulen van den 27e Januarij 1e, 4e, 8e, 12e, 19e Februarij en van den eersten Maart zijn geresumeert
en werden bij deeze gearresteerd. [75v]
Aan de huijsvrouw van Jacob Bakker, is op desselvs versoek verleend permissie om kinderschool te
mogen houden binnen deeze Forttresse.
Bij resumptie gedelibereert zijnde over het versoek van Maria Verhagen wed. Carzon ter vergadering
van den 19e Februarij gedaan tendeerende omme acte als kleijne kramster in zout en zeep. Item als
vettewannier en eene als coffij en thee verkoopster.
Is geresoveert de acte als coffij en thee verkoopster aan de opgemelde Maria Verhagen wed. Carzion
tendeerende, zo deeze, als sulks geschied bij deeze, dog de overige versoeken te develeniten en te
wijzen van de hand. En is de secretaris gequalificeert omme opgemelde acte op te maken en te
depuceeren.
Vergadering gehouden op den 30e Maart 1805, present alle exept Spuijbroek.
Den president brengt ter tafel een versoek van den koopman van Kuijk tendeerende omme missive
regt al burger dezer plaatze te mogen kopen ten eijnde het met zijn waaren van alhier vrijelijk zoude
mogen rond gaan.
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En in aanmerking genomen zijnde dat zulks niet anders dan ten praejuditie aan de inkomsten der cassa
van den groten armen zoude verstrekken. En dit door den groot aantal koolieden zoude gevolgd
worden. Is geresolveert hetzelve versoek te declineeren en te wijzen van de hand.
Vervolgens voor den substitut bode Geurt Smits gearresteert [75] zijnde deeze navolgende eed.
Dat sweer ik substitut bode van ’t Weergorsch en Hellevoetsluijs dat ik het gemeente bestuur, en ’t
collegie van schepenen behoorlijk zal ten dienste staan als de ordonnantien dezer plaatse en die mij
voorz. gemeente bestuur of collegie van schepenen zullen werden gegeven van getrouwelijk en
stiptelijk naarkomen observeeren en volbrengen, dat ik alle ’t geene dat mij van de debebriatien
besluiten van gezegde collegien zal kenbaar vworden niet zal openbare maar het zelve seeretieren en
dat ik voorts al dat zal doen verrigten war een bode verpligt verschuldigt is te doen zonder hetzelve te
zullen na laten, om lief ofte om leed nog te om eeniger handen zaken. Heeft denzelven Geurt Smits
voorz. eed voor dien vergadering afgelegt zeggende de bevestiging van dezelve en zoo waarlijk helpen
god almachtig.
Na voorgaande deliberatie is geresolveert de klapwakers als nog geduurende de volgende maand April
? in de beloning van drie guldens en tien stuijvers per week voor beide ’t welk dezelve klapwakers ter
vergadering binnen gekomen zijnde is aangezegt met ernstige recommandatie omme naauwkeurig op
de gestelde uuren voor tegaan, en de alle attentie en toezigt te houden.
Aan het gedeputeerd bestuur van Holland ingevolge voorige resolutie afgezonde zijnde deeze
navolgende missive [76v].
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan het gedeputeerde bestuur van Holland.
Hellevoetsluijs den 15e Maart 1805.
Wij hebben ontfangen extract uit de resolutie van den 16 e Januarij l.l. no. 17 waarbij onder anderen
alle de gemeente bestuuren binnen dit derpartement werden aan geschreeven omme aan
commissarissen tot de militaire zaken en burgerwapening vragtvrij in te zendeneen somma van vijf en
twintig gulden voor elke grondvergadering binnen derzelve stad of plaats of jurisdictie geleegen enz.
Waar voor wij de vrijheid neemen deeze vergadering voor te drage, dat door deeze gemeente almeede
voor en ten behoeve van de gewapende burgerwagt voor den jaare 1797 en 1796 aan de finantieceele
commissarissen van het uitvoerend bewind is opgebragt geworden een somma van ruijn negen
hondert guldens waarin zo men ons heeft geinformeert een zeer groot aantal csteeden, plaatzen en
districten zijn nalatig gebleeven en waaromme het onder eerbied gesegt zeer hare een onaangenaam
voor deeze gemeente zoude weezen omme contributie voor of ten behoeven den burgermacht weder
gelijkheid met de andere bevorens nalatige gemeentens moeten dragen, zo dat wij alverder de vrijheid
moeten neeme te [76] solleciteeren, dat wij daaromme als nu van den opbrengst van boven gemelde,
vijf en twintig guldens voor ieder grondvergadering binnen onze gemeente, mogen werden
geexcuseert of andersint en ingevalle wij onverhoot meergemelde vijf en twintig guldens voor iedere
grondvergadering ’t zij geheel of gedeeltelijk moeten op brengen dat als dan aan onze gemeente de
bevoorens door hun op gebragte penningen voor de gewapende burger magt mogen werden
gerstitueert zodanig dat deeze gemeente niet meerder dan alle andere gemeentens in de opbrengst
der lasten dragen. Waarmeede wij UL. beveelen in de bescherminge godes en ons met achting noeme.
Het gemeente bestuur. Ter ordonnantie van hetzelve.
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Is door hetzelve bestuur voorz. missive genoomen en bij deeze vergadering ontfange hunne resolutie
van den 27e dezer lopende maand no. 11 waar bij uit aanmerking dat de ingebragte contributie voor
den jaare 1797 en 1796 in geen verband staan met de door dat bestuur op last van het gouvernement
gevorderde vijf en twintig guldens per grondvergadering als zijnde dezelve bereids overlangs per
verantwoord in het bestuur van die administratie gedechargerd het versoek dezer vergadering bij
voorz. missive gedaan werd gedeclineert en gewezen van de hand [ 77v] met last aan dit bestuur om
desselvs verschuldigde als nog ten spoedigsten aan commissarissen tot de militaire zaken en van
burgerwapening uit het gemelde gedeputeerd bestuur conform de resolutie van den 16 e Januarij l.l.
bragt vrij over te zenden.
En is na deliberatie geresolveert als nu bij de eerste gelegenheijd de voorz. vijf en twintig guldens per
grond vergadering uit welke deeze gemeente bestaat aan opgemelden commissarissen uit het
gedeputeerd bestuur vragt vrij over te maken, en is voorts de voorz. resolutie van den 27 e dezer
lopende maand aangenomen tot informatie.
Is geleezen een extract uit ’t register der resolutien van gedeputeert bestuur van Holland van
Woensdag den 27e Maart 1805 het 6e opheeden bij deeze vergadering ontvangen daarbij de gemeente
bestuuren der schoenmakers gilde binnen dit departement werde aangeschreeven en geadsorteerd
om ter wegneeming van alle missive ter voorkoming dat de belang hebbende hunne onkundige
weegens gesweesen tijd der opbrengst ’t zij dan die onkunde werkelijk mogt bestaan of slegts als een
voorwendsel mogt worden gebruikt, niet als van hunnen vertraagde opbrengst mogte kunnen
aanvoeren en ten allerspoedigsten voor zoo verre de steden betreft door de gewoone notificatie om
ten opzigte der dorpen of het platte land door hunne bodens ieder in de hunnen de respective
contribuabele ten allen overvoerde te herinneren dat door hun ingevolge de publicatie van het staats
bewind van den 22e Januarij l.l. voor den 9e April aanstaande moet worden opgebragt een termijn der
buijten gewoone [77] belastinge naar evenreedigheid der bezittingen of inkomsten zo als dezelve bij
publicatie van den 9e Julij 1804 is vastgesteld, met, aanzegging, dat bij nalatenheid van dien zij lieden
zig overeenkomstig de nut der betaling van een tiende verhoging zullen getroosten. En is na deliberatie
geresolveert op morgen bij notificatie van den ban de opgemelde herrinneringen aanzegging aan de
contribuabelen te doen.
Is geleesen een missive van het gedeputeerd bestuur van Holland, geschreeven in den Haag den 25 e
dezer lopende maand daar bij zenden het gewoon getal exemplaren van publicatie bij het staats
bewind der Bataafsche republiek gearresteerd denzelven dag houdende een ontwerp der
staatsregeling der Bataafsche volks ten eijnde dezelve alomme te publiceeren en af gegeeven en voorts
gelastende om met den meesten spoed de nodige maatregelen te neemen ten eijnde in deeze
gemeente de bepalingen bij voorz. deliberatie opzichtelijk de daarbij vermelde stemming gemaakt
stiptelijk overeenkomstig den inhoud dier publicatie worde opgevolgd en ter executie gelegd.
En is geresolveert de voorz. publicatie op morgen te publiceeren affigeeren en een exemplaar ter
leezing voor te leggen ten huijze van Jacob van Putten en D.v. der Beek en J. van Pelt PZ en voorts
bepalenge der stemming te regulen bij een eerstvolgende vergadering.
Ter vergadering is binnen gestaan Alle Buntie versoekende [78v] permissie van inwoning, gevende ten
dien eijnde over behoorlijke actens van indemniteijt voor hem desselvs huijsvrouw en kinderen. En is
na deliberatie en examinatie der voorz. actens geresolveert het voorz. verzoek te accodeeren, mits
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denzelven Alle Buntie aan deeze vergadering versorge acte van desselvs goedgedrag van de plaats
zijner laaste residentie.
Voorts is ter vergadering binnen gekomen Hendrik Feijtner gepensioneerd soldaat van ’t thans alhier
leggende in quarnisoen regiment Saxen Gothe, versoekende permissie van inwoning. En is in
deliberatie gersolveert vermits denzelven Hendrik Feijtner geene actens van indemniteijt voor zijn
vrouw nog kinderen kan produceeren hetzelve versoek als nog te houden in advies.
Vergadering gehouden op den 6e April 1805, present alle exept van Pelt Janz.
De notulen van den 15e en 30e Maart zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteerd.
Bij resumptie gedelibereert zijnde over de missive van ’t gedeputeerd bestuur van Holland van den 25 e
Maart l.l. ende daarnevens gezonden publicatie van het staats bewind dezer republiek van denzelven
dag.
Is geresolveert van den 9e tot den 16e deezer lopende maand exept Zondag den 14e van des morgens
ten elf tot een [78] uur op het rechthuijs dezer plaats open te leggen publieke stemregisters ten eijnde
de stemgeregtigde ingezeetenen dezer gemeente ingevolge de opgemelde publicatie op het daar bij
aangeboden ontwerp van staatsregeling en verdere voordragt in dezelve, hunnen stemmen in
gemelde register kunnen op tekenen en zal ten dien eijnde op de gestelde tijd een commissie van twee
leden met deze vergadering zich op het rechthuijs bevinden. En voorst publicatie hier van aan de
geregtigde ingezetenen dezer Fortresse werden kennisse gegeeven.
Op het geproponeerde ter vergadering geresolveert geduurende de tijd dat er door een commissie uit
deze vergadering op het rechthuijs zal werde gevoceert aftot de opgemelde stemming alsmeede te
vaceeren tot der afgunst der clasificatie billitten en envenloppe wegens de geldheffing gearresteerd
den 30e Junij en 10e Augustus 1796 en bij deeze vergadering van de commissie van onderzoek zijn terug
ontfangen, en zal dit bij een advertentie aan de ingesetene dezer plaatse werden kenbaar gemaakt.
Aan Maria de Wit en haar kind Pietertje oud zeven weken is op desselvs gedaan versoek overgifte van
behoorlijke acte van readmissie provisioneel verleend permissie van inwooning.
Is geleezen een missive van C. W. van Boetzelaar ontfanger generaal van Holland, geschreeven in S’
Hage den 20e Maart J.l. daar bij dit bestuur werd gesommeerd omme wegens de extra ordinare
verponding over deeze [79v] jaaren 1805 ten zijnen comptoire fourneeren een somma van f. 992-130, op de tijde daar toe bij gemelde missive geprafigeerd. En is geresolveerd dezelve aan te neemen
voor notificatie en voorts te stellen in handen van de thesaurier Chardon tot desselvs informatie.
Aan het gedeputeerde bestuur van Holland ingezonden deeze navolgende brieve van.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan het gedeputeerd bestuur van Holland.
Voldoende dat de iedere van de ordre neemen nog de vrijheid te verklaaren dat zedert de laaste
berigten daar van gedaan geene capitaalen ten lasten van de plaats op interest tot en ? dat ook zedert
de laast gedaane opgaave geene nieuwe getimmerdens en meltoratien zijn gemaakt, dat wijders
zedert de laaste gedaane opgaav geene afzonderige griendens en aanwassen zijn aan gewonnen
geworden. En dit alles met den jaare 1804 incluis.
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Wij vertrouwen hier meede ten deezen te hebben voldaan en noeme ons met de meester agting.
Het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Hellevoetsluijs den 26e Maart 1805.[79].
Vergadering gehouden op den 8e April 1805, present alle exept Asmus en Spuijbroek.
Den schout communiceert ter vergadering dat heeden middag circa een uur den persoon van Govert
van der Broek door deeze vier matrozen en soldaten (waaronder een met sabel gewapend was) van
de Fransche Corvet le phacton leggende in de haven dezer Fortresse tot desselfs huijs is gebragt aan
boord is gebragt en aldaar in de boeijen geslagen geworden, dat hij schout gemelde van den Broek
hadde hem, dog eerst een hadde doen reclameren bekomen den weijgering voor een officier van
meergemelde Corvet namens den commandant dezelve, kennis zijnde gegeven van de arrestatie (met
opgaav dat zulks was geschied omdat van den Broek de Fransche commandant noodigt hebben) dat
hij schout dier officier onder het oog gebragt, dat den commandant van dusdanige arrestatie
onbevoegt was, tot geen van dat gevolg was geweest dat den meergemelde van den Broek door den
commandant aan de schout was overgegeeven en door hem in civielle gijzeling geplaats. Waarop
gedelibereert zijnde en in aanmerking genomen werdende dat de opgemelde arrestatie van de
commandant de Fransche corvet Le Phacton een schending is van het regt en de magt van het
burgerlijk bestuur en een aanranding op de veijligheijd der ingezetene, het welk tergens alle rechten
en wetten aanloopt en door deeze vergadering niet opgemerkt kan gepasseert worden, is [80v]
geresolveert van dit voorgevallen bij missive expresse kennisse te geeven, aan de baiilluw van Voorne
met versoek omme of zelve of de steedehouwer naar hier re zenden ten eijnde onverwijld de nodige
in deeze te verrigten.
Vergadering gehouden op den 12e April 1805, present alle de leeden.
Ten dezen dage heeft den thesaurier Chardon rekening gedaan van de plaatzelijke middelen en
inkomsten bij slote van welke denzelven is schuldig gebleeven, een somma van f. 407-5-⅓, als meede
de rekening van de inkomsten van den voorsz. bij welks slot denzelven is te boven gekomen een
somma van f. 32-4-⅕ alles blijkende bij gemelde rekening waartoe alhier werd gerefereerd.
Is geleezen een extract uit ’t register der resolutien van ’t gedeputeerde van Holland van den 9 e April
1805 litt. B. daar bij de gemeente bestuuren op nalatig zijn gebleeven ten alle instigten werden gelast
om binnen de tijd van drie weken na dato dezes aan resolutie van den 16e Januarij l.l. te obtempireeren
door onverwijlt de verschuldigde gelden vragtvrij aan voorn. comissarissen over te maken, zullende bij
ongedagte onstentenis van dien daar van moeten worden kennis gegeeven daar en zoo het bevonden
worden te behoren.
En alzoo door deeze vergadering reeds is geresolveert en de nodige schikkinge gemaakt om opgemelde
gelden te voldoen is geresolveert de voorsz. resolutie aan te neemen voor notivicatie en [80] op den
7e deezer is alhier gepubliceert en geaffigeert deeze navolgende publicatie en advertentie.
Publicatie.
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Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs, doet te weten, dat de stemregisters tot goed
of afkeuring van het onderwerp van staatsregeling vervat in de publicatie van het staatsbewind der
Bataafsche, de dato den 25 e Maart 1805 en van den voordragt, in meergemelde publicatie
voorkomende door de geregtigde binnen deeze Fortresse mits van de inschrijving in het nationaal
stemregister behoorlijk meede brengende en modken? zullen kunnen worden getekend dagelijks van
den 9e tot den 16e April aanstaande, op Zondag den 14e op het rechthiijs dezer plaatse des morgens
van elf tot een uur. Aldus gedaan en gearresteerd bij ’t gemeente bestuur voornt. Op den 6 e April 1805
en gepubliceert den 7e daar aanvolgende.
In kennisse van mij J. A. van Es secretaris.
Advertentie.
Het gemeente bestuur van de Fortresse [81v] Hellevoetsluijs adverteert bij deeze aan alle hunne
ingezeetenene dat alle die geene welke eenige classificatie besluitten en enveloppes wegens de
geldheffing gearresteert den 30 e Junij en 10e augustus 1796 hebben overgegeeven dezelve wederom
kunnen afhalen van het rechthuijs dezer plaatze van den 9 e tot den 16e deezer lopende maand des
morgers van elf tot een uur exept Zondag den 14e deze zullende alle die geene welke na verloop van
gestelde tijd onafgehaald zullen overblijven dadelijk ongeopend werden verbrand.
Actum bij het gemeente bestuur voornt. op den 6 e April 1805 en gepubliceerd den 7e daar
aanvolgende.
In kennisse van mij J. A. van Es. secretaris
Vergadering gehouden op den 19e April 1805, present alle.
De notulen van den 6e, 8e, en 12e April zijn geresumeert en werden bij deeze gearresteert.
Is geleezen de rekeste van Johanna Keijzer wed. Pieter Bruch woonende alhier te kennen geevende
dat aan moeder Arendje van Toledo wed. Pieter Keijser op den 25 e Maart dezes jaare is komen te
overlijden [81] zij supplianten voor de begraafnis van het lijk gezorgd heeft, dog alvorens voor schout
geregte dezer plaats heeft gepasseert eene acte van preejuditie en beraad, dat tot het bekomen der
nodige gelden tot betaling der doodschulden, noodzakelijk geen ander middel, voor handen is dan de
meubilere goederen welke blijkens dubbeld van den inventaris (daar nevens gevoegd door de
overledenen nagelaten zijn publiek of uit de hand te verkopen dan waartoe zij suppliant zonder
authorisatie van dit bestuur zwarigheid makende, als willende zij als meede delibereerende
erfgenaame niet verstaan worden ook daar door eenige acte van harsiviteit te pleegen. En waaromme
zij suppliante de vrijheid neemt zig te keeren tot dit bestuur en versogte dat het dezelve behagen
mogen haar supplianten te authoriseeren de meubilaire goederen nagelaten bij wijlen haren moeder
Arendje van Toledo publiek of uit de hand te verkopen tot goedmaking den doodschulden en begrafnis
kosten en voorts ad opus jus ilabentuim en daar van te verleenen authorisatie in forma. Waarop
gedelibereerd zijnde en in aanmerking genoomen wijzende dat dor de doodschulden en begraafnis
kosten blijkens het dubbeld van den voorigende inventaris reeds zijn voldaan en alzoo geene
gebiedende noodzakelijkheid schijnt te exteeren, dat de meubilaire goederen bij de opgemelde
Arentje van Toledo nagelaten publiek of uit de hand tot het bekomen van penningen ter betaling dier
doodschulden werden verkogt, voor een aleer de [82v] erfgenamen van dien boedel zig omtrend de
additie of verwerping van dezelve hebben, maar dat in tegendeel de suppliante en verdere erfgenamen
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naar het bekomen der verkogte authorisatie en de gedane verkoop als dan minder belang hebbende
in het decideeren omtrent opgemelde boedel, daar meede in preejuditie van den crediteuren zuoden
kunnen vertragen. Is geresolveert op het vorenstaande rekeste te verleenen nihill.
Is geleezen de rekeste van Adrianus Hofman weduwenaar van Maartie Vermeulen, wonende binnen
deze plaatze, te kennen gevende dat dezelve zijn huisvrouw op den 2 e November 1804 alhier is te
overlijden zonder testament dispositie gemaakt of aanstelling van voogden over hare agter gelaten
kinderen gedaan te hebben en wijders versoekende dat deeze vergadering tot moedelijke voogden
over zijne minderjarige kinderen met namen Adriana oud 22 jaren, Cornelia oud 20 jaaren, Gerrit oud
17 jaren, Louwise oud 15 jaren en Pieternelle oud 12 jaren gelieven te benoemen en aan te stellen de
personen van Dirk Landheer, Gerrit Vermeulen en Pieter van der Priem, alle woonende binnen deeze
Fortresse, met zodanige magt en gezag als voogden naar regten toekomt of kan werden gegeeven en
speciaal met magt om hem suppliant wegend de moedelijke erfenis zijner meergemelde kinderen te
doen bewijsen uitkoop. Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert hetzelve [82] versoek te
accordeeren en mitsdien tot moederlijke voogden over de opgemelde minderjarige kinderen
nagelaten bij Maartie Vermeulen met namen Adriana, Cornelia, Gerrit, Louwisa en Pieternella Hofman
te benoemen en aan te stellen, zo als benoemt en aangesteld worden bij deeze de personen van Dirk
Landheer, Gerrit Vermeulen, en Pieter van den Priem alle wonende binnen deeze Fortresse en zulks
met zodanige magt en gezag als voogden naar rechten kan worden gegeeven, en toekomende zijn en
speciaal ook met magt om met de opgemelden Adrianus Hofman wegens de moederlijke erfenisse
zijner meergemelde kinderen te doen behoorlijk bewijs en uitkoopen. En is den secretaris
gequalificeerd hier van op te maken en af te geeven, de nodige acte in forma.
Vervolgens is na deliberatie de wed. Jan van Es geaccordeert uitkoop voor de minderjarige kinderen
nagelaten bij voorn. Jan van Es met de namen Johanna en Appolinia van Es in deeze voege dat wij
dezelve zal onderhouden tot haren mondigen dog of eerden geapprobeerde staten, intusschen laaten
leeren en schrijven en een ambagt of exercitie tot derzelve kostwinning als dan aan denzelve te moeten
uitkeren en voldoen een zilvere ducaton ofte specie van dien.
Insgelijk is aan Jan van Raamsdonk weduwenaar van Catharina van der Sluijs op dezelve voet en wijze
geaccordeert uitkoop voor de minderjarige dogter nagelaten bij de opgemelde Catharina van der Sluijs
met name Maret Margerethe van Raamsdonk alles breeder blijkende bij de daar van gepasseerde
actens [83v] waar toe alhier werd gerefereerd.
Waarna ter vergadering is ontboden Willem Prumper benevens desselvs minderjarige aan hun de
zuster Leentje in ’t Hout wonende alhier aan welke afgevraagd zijnde opening van den staat der
boedels nagelaten bij hunnen vader Leendert in ’t Hout over welke geen beheering was gesteld, heeft
den voorn. Prumper per te kennen gegeeven dat denzelven boedel met verscheijdene schulden was
beswaard, zodanig dat dezelve meerder zoude beloopen dan ’t geene bij denzelven boedel te innen
was, dat zij even wel bereijd was denzelven boedel te aanvaarden ende schulden zo na zodraa mogelijk
te voldoen, als meede zijne opgemelde minderjarige zuster van eenig rouw goed voorsien indien dit
bestuur den meergemelde boedel aan hem wilde overlaten en de beschikkingen daar over door hem
laten verrigten. En is daarop na deliberatie goedgevonden en geresolveert de opgemelde boedel van
Leendert in ’t Hout over te geven aan den voorn. Willem Prumper als in huwelijk hebbende Pieternella
in ’t Hout onder die, mits dat hij de schulden van denzelven boedel tot zijnen lasten overnemen ’t lijk
van voorsz. Leendert in ’t Hout behoorlijk doet ter aarde besorgen en zijne minderjarige zuster van

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

eenig rouwgoed voorsiet, en eijndelijk dat hij daar na aan deeze vergadering schriftelijk doet blijken
dat er na voldoening dat alles geene penningen hoe genaant van dien boedel over gebleeven. [83].
Vergadering gehouden op den 23e April 1805, present alle.
Den preesident communiceert ter vergadering dat de ramen in de voor cosijnen van ’t school zeer slegt
zijn, zoodanig dat de glazen in dezelve niet meer kunnen gerepareert worden. Waarop na deliberatie
is goedgevonden en geresolveert het lid Spuijbroek te versoeken en te committeeren omme dezelve
ramen en cosijnen te examineeren en van zijne bevinding ter deezer vergadering te doen behoorlijk
rapport ten eijnde daar op als dan nader te resolveeren als bevonden sal werden te behoren.
Aan Johan Lange, desselfs huijsvrouw en kind is provisioneel geaccordeertm inwoning binnen deeze
Fortresse onder die mits egter dat zij uit hoofde door hunl. geen actens van indemniteijt aanvraging
om bedeeling aan desselfs van den armen deezer plaatze zullen vermogen te doen, en is den secretaris
gequalificeert daar van aan hun af te geeven de gewoone acte in forma.
Aan Catharina van Melzen is op desselfs versoek geaccordeert dewijl zij bij haar dogten zal gaan
inwonen omme de ses stuijvers per week, welke door den diaconij armen voor huijshuur aan den
graten arnmen werd uitgekeert in natura te mogen trekken, en is den armmeester geauthoriseerd
dezelver zes stuijvers oer week aan haar af te geeven.
Eijndelijk communiceerden den thesaurier Chardon dat de vijftig guldens voor de vergadering dezer
[84v] plaats aan handen van de commissarissen tot de militaire zaken en burgerwapening uit het
gedepateert bestuur van Holland door hem zijn voldaan geworden en hij daar van quitantie heeft
ontvangen. Welke gecommuniceerde is aangenomen voor notificatie.
Vergadering gehouden op den 8e Meij 1805, present alle exept Chardon.
De notulen van den 19e en 23e April 1805 zijn geresumeert en werden bij dezen gearresteerd.
Aan C. Klop is op desselfs versoek geaccordeert omme in de Brandlaan aan de oostzijde derzer
Fortresse te mogen graven ten eijnde aldaar een riool te leggen.
Aan de weduwe van den sergeant C. W. Tepel en haare kinderen is verleend consent van inwoning.
Het lid Spuijbroek rapporteert ter vergadering dat hij den cozijnen in het school hadde geexamineert
en dezelve had goed bevonden mits dat er andere ramen in wierde gebragt. Waarop gedelibereert
zijnde is geresolveert het opgenoemde lid Spuijbroek te qualificeeren zoo als geschied bij deeze omme
nieuwe ramen in dezelve te vervaardigen, en voorts voor dezelve jalousien te maken, ten eijnde de
zon te beter uit het school kan werden gehouden, en meerder lugtigheid en vrijheid in hetzelve
gedragt, en om wijders, daar door eene betere gelijkheid met het [84] bovenste gedeelte van dit
gebouw daar te stellen.
In aanmerking genomen zijnde dat op den 27 e der eerstkomende maand October door de staten van
Holland en Westvriesland ten behoeven van den groten armen deezer plaatze verleend staat te
expireeren en het alzoo noodsakelijk is dat er bij ’t departementaal bestuur van Holland continuatie
van het zelve werd versogt.
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Dat het voorts tot soulagement voor de behoefte der casse van opgemelde armen zoude vertrekken
ingevale octroij wierd geooteneert omme van de armen personen en kinderen door haar
gealimenteert wordende zodanige goederen te mogen na zich neemen als zij tijd, dat zij gealimenteert
begonde te worden in eigendom beziten en omme wijders van zodanige goederen die dezelve
personen daarna bij erfenis of anders mogte opkomen, de intressen of revenuen te mogen trekken
alles zodanig in op dezelve wijze als dit aan den diaconie armen alhier reeds lange is verleend geweest
en dat het eijndelijk noodzakelijk word dat door dit bestuur eenige adresse werd gemaakt ten eijnde
te beproeven of er geen mogelijkheid zouden weezen dat den armen ’t zij geheel of gedeeltelijk het
onderhoud der arme militaire weduwe en kinderen wierde toeslagen, wijl dit beswaar bij langer
voortduring zoodanig zouden kunnen toeneemen dat men de armen van deeze plaats niet zoude
kunnen onderhouden.
Indien volgens geresolveert eene commissie te benoemen ten eijnde zig naar S’ Hage te begeeven en
aldaar door een procureur of rechtsgeleerde de nodige adresse te doen vervaardigen en presenteeren
ter vervrijging van alle dit [85v] voorenstaande en om wijders daar omtrent alle dat geene te doen en
verrigten wat de gecommitteerdens noodig en dienstig zullen vernemen te behoren en zijn voorts tot
die commissie versogt en gecommitteert den prezident Kooij en den Schout van Es.
Op het geproponeerde ter vergadering is goedgevonden en geresolveert bij interpretatie van het 1 ste
articul der ordonnantie op de wijken binnen deeze plaatze den 3 e October 1804 gearresteerd te
ordonneeren en vast te stellen, zo als geschied bij deeze, dat ook de dienstboden en vast lopende
personen ter secretarie zullen moeten besorgen behoorlijke actens van indemniteijt of readmissie en
voorts om consent van inwoning bij deeze vergadering zullen moeten versoeken.
Vergadering gehouden op de 17e Meij 1805, present alle exept van Pelt J. Z.
Ter verghadering is binnen gestaan Arij Eland versoekende betaling voor het stallen van eenige
artillerie paarden in de jaare 1803. Waarop gedelibereert zijnde en in aanmerking genomen weezende
dat deze kosten ten behoeven van ’t gemeene lant gemaakt zijnde aldaar ook behoren voldoen te
worden.
Is geresolveert den voornoemde Arij Eland met zijn opgemeld versoek derwaarts te renvoijeeren.
Ter vergadering gerapporteert dat zijnde in den schoorsteen van s’ lands keet staande op den
Westzandijk [85] binnen deeze plaatse welke vthans bewoond word bij Willem verschoor brand was
geweest het geen uithoofde van de bouwing dier heel van nadeelige gevolgen zoude hebben kunnen
zijn, is uit dien hoofde geresolveert den opgemelde Willem verschoor te recommandeeren omme alle
nodige pro cautien en voorsigtigheid in ’t werk te stellen ten eijnde dusdanige ongelegenheid in ’t
vervolg niet meerder mogen plaats hebben, het welk aan denzelven Verschoor ter vergadering
ontboden en gecompareert zijnde is gerecommandeert geworden.
Vergadering gehouden op den 1ste Junij 1805, present alle.
Is ten deesen dagen gecommitteert op de rekeningen der verponding en generaale dijkagie s’lands van
Voorne . J. A. van Es en J. van Pelt Jz.
Ter vergadering is binnen gestaan Aart Lensveld versoekende actens als klein kramer in zout en zeep,
als vlessiaan, koffij en thee verkopers en vettewanier.
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En is na deliberatie geresolveert de antens als coffij en thee verkoper en als vettewanier te
accordeeren, dog de overige versoeken te dictineer en ’t wijsen van de hand, en dit laaste, uithoofde
den versoeker een schipper is, en dus geen zout en zeep vermag te debiteeren en voorts om dat er bij
deeze vergadering geene acte als flessiaren voor als nog werden verleend.
Ter vergadering klagte ingekomen zijnde van Jacob Honing dat Willem Verschoor de schansloper van
den Jacob Honing die hij gebruikt had tot blussing van den brand [86v] welke onlangs in de schoorsteen
van opgemelde Verschoor had plaats gehad en daar door beschadigt is geworden, aan hem had te rug
gezonden op eene slegt4 wijze gerepareert. Is geresolveert den voorn. Verschoor te doen aanzeggen
dat hij de opgemelde schansloper van Jacob Honing op eene billijke en behoorlijke wiujze repareeren
of hem schadeloos stellen voor ’t geen hij daar door aan den schansloper heeft geleeden.
Aan de meijd van Maarten Vink en de huijsvrouw van Thomas Sampko behorende tot het corps
mariniers, is provisioneel verleend acte van inwoning.
En is aan Leuntje in ’t Hout verleend acte van indemniteijt naar Rotterdam of elders
Vergadering gehouden op den 22e Junij 1805, absent Asmus, van Pelt, en Speuijbroek.
Is geleezen een missive van ’t gedetuteerd bestuur van Holland van den 12 e dezer lopende maand ten
geleijde van het gewoone getal exemplaren van de publicatie gearresteerd den 10 e Junij 1805 bij hem
hoog mogende vertegenwoordigend het Bataafsche gemeenebest wegen het houden van een dank
boet en bededag, door elk hunner gevierd naar behoren, als meede om striktelijk te verbieden, en te
doen ophouden alle neeringen hand werken mitsgaders het tappen in de openbare bedrijven alles op
zodanige peoaliteijten tegen de [86] comtraventeurs als in soortgelijke gevallen gestatueert zijn
geweest, of als nodig mogt worden geoordeelt te statueeren.
En is geresolveert een exemplaar der opgemelde publicatie bij missive te zenden aan de predikant der
gereformeerde gemeente binnen deeze plaatze, ten welken eijnde is gearresteert deeze navolgende
missive.
Aan den predikant der hervormde gemeente van Hellevoetsluijs.
Wel eerwaarde heer !
De last aan ons opgedragen zijnde om te zorgen, dat den dank, boeten en beededag op den 24 e Julij
bijeenkomend door godsdienstige gezinheeden binnen deeze gemeente te werden geviert naar
behooren. Zo zende wij Uwe dierhalven hier nevens een exemplaar der publicatie ten dien eijnde bij
hun hoog mogende op den 10e dezer lopende maand gearresteert, en geven Uw Ed. tevens te kennen
dat wij verwagten dat Uw Ed. zal zorgen dat den opgemelde dank, boet en beededag door de
gereformeerde gemeente binnen deze Fortresse op den bestemden dag betamelijk plegtig en
overeenkomstig desselfs oog merk werden geviert, en dat inmiddels op de meest geschikte wijze aan
zien worde kenbaar gemaakt. Waarop ons verlatende beveelen wij Uw een geestheijlige beschrijving.
[87v]. Het gemeente bestuur van Hellevoetsluijs.
Hellevoetsluijs den 22e Junij 1805.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Vervolgens is op versoek van den commandant dezer Fortresse gearresteerde deeze navolgende
waarschouwing tegen het op kopen van eenige goederen toe behorende de militaire in quarnisoen
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binnen deeze Fortresse op een boete van drie guldens telkens te verbeure bij de geene welke hier
tegen zullen komen te handelen.
Aldus gedaan en gearresteerd bij het gemeente bestuur van Hellevoetsluijs op den 22 e Junij 1805 en
gepubliceert den 23e daar aanvolgende.
In kennisse van mij (was get.) J. A. van Es, secretaris.[ 87].
Ook is op versoek van den commandant der Fransche corvet le phaiton om pro cantien te neemen tot
voorkoming, dat geen brood door de equipage van gemelde corvet binnen deeze plaatze werd verkogt,
geresolveert te arresteeren, zo als gearresteerd word bij deeze de navolgende waarschouwing.
Waarschouwing.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs verbied bij deeze aan alle en een iegelijk binnen
deeze Fortresse het op koopen van brood aan den manschappen behoorde tot eenige Fransen oorlog
scheepen liggende binnen of op der rheede dezer Fortresse op een boete van drie guldens, telkenss te
verbeuren bij alle de geene welke daar tegen zullen komen te handelen.
Aldus gedaan en gearresteerd, bij het gemeente bestuur voornoemt op den 22 e Junij 1805 en
gepubliceert den 23e daar aanvolgende.
In kennisse van mij (getek.) J. A. van Es, secretaris.
Is geleesen een extract uit het register der resolutien [88v] van het gedeputeerd bestuur van Holland
van den 7e Junij 1805 art. 3 de gemeente bestuuren werden geauthoriseerd omme zonder de presentie
der district gecommitteerdens de respective quoteeren der heffinge onder hun berustende te
ontzegelen en daat uit op versoek der ontfanger te ligten de naamen der nalatige (fourneerden)
En is dezelve aangenomen tot informatie.
Is geleezen een extract uit het register der resolutien van het gedeputeerd bestuur van Holland van
den 11e Hunij 1805 litt A, daarbij werden ingetrokken en buiten effect gesteld de extra ordinaire
voorsorgen voor het departementaal en gedeputeerd bestuur van Holland ingevolge der aanschrijving
van het staatsbewind van den 1ste December 1803 in ’t werk gesteld tegen de overbrenging van
besmettelijke ziektens, alles zodanig en op den voet, als in gemelde resolutie in ’t breede is
omschreeven, en waar toe alhier werd gerefereerd.
En is gersolveerd deze resolutie aan te neemen tot informatie en den dienaar der justitie te gelasten
omme met het dagelijks visiteeren der visschuijten te supercideeren [88].
Vergadering gehouden op den 16e Junij 1805, present alle exept Kooij en Speuijbroek.
Op ’t geproponeerde ter vergadering is geresolveert bij eene waarschouwing te verbieden en met de
daad te doen ophouden op den aanstaande dank en beededag, alle neeringen, handwerken
mitsgaders het tappen in alle openbaare bedrijven en verzakkelijkheden op de boete van drie guldens
telkens zo wel bij de kopers en bij de tappers als de koper is die vgeene welke in de herbergen
gevonden zullen worden te verbeuren ten welke einde is gearresteerd deeze navolgende
waarschouwing.
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Waarschouwing.
Het gemeente bestuur van de Fortresse versoek bij deeze aan alle en een iegenlijk binnen deeze
Fortresse op den aanstaande dank boed en beededag welke zal gehouden worden op Woensdag den
24e deezer lopende maand, het doen van eenige neeringen of handwerken, mitsgaders het tappen en
alle openbare bedrijven en vermakelijkheden op de boete van drie guldens telkens zo wel bij den koper
en verkoper als bij de tapper en die geene welke in de herbergen zullen gevonden worden te
verbeuren. Aldus gedaan en gearresteert bij het gemeente bestuur voorn. op den 16 e Junij 1805.
In kennisse van mij. [89v].
Wijders is gesolveert op Vrijdag den 26e deeser maand Julij van des smorgens ten elf tot een uur en
van des namiddags van drie tot vijf uuren, te houden zetdag der agterstallige verpondinge
Eijndelijk is goedgevonden en geresolveert in de vergadering van de volgende week, tevens te houden
eene (compatitie) met de wijkmeester binnen deeze plaatze tot het examineeren der quohieren in het
opneemen van hunne bevindige bij de laast gedaanezonden in hunne respective wijken.
Is geleezen de rekeste van Albertus Schulp thans broodbakker te Oud Beijerland, daar bij met alle
quatie van redenen versoekende omme als vierde broodbakker binnen deeze plaatze te werden
geadmitteert en welke rekeste door commissarissen tot de gemeene middelen tot het gedeputeerd
bestuur van Holland bij derzelven marginale appoinctement van den 4e deezer maand in handen dezer
vergadering is gesteld om te dienen van bericht.
En is geresolveert vermits de incompleitherd dezer vergadering dit als nog te houden in advis.
Vergadering gehouden op den 22e Julij 1805, present alle.
Den president communiceert ter vergadering dat hij kennisse heeft bekomen dat binnen [89] drie a
vier dagen vijftien hondert man troupes staan te arriveeren en over tien a twaalf dagen nog een gelijk
getal van vijftien hondert, dat er in de barakken wel alle mogelijke opruiming gemaakt was om gemelde
troupes te logeren, dog dat zulks niet boven de zes hondert man beliep, en de overige in gevolge de
order door den Franschen generaal Sebastiani aan den commandant dezer Fortresse gegeeven, bij de
burgers moeten werden geplaats, tot zoo lange de oorlog en transport scheepen gereet waren om
dezelve in te neemen.
En dat hiertoe volstrekt geene mogelijkheid sijnde hij president daar omtrent de volgende missive
aan den opgemelde commandant dezer plaatse hadde toegezonden.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan den commandant derzelve plaatse.
Mijn heer!
Wij zijn geinformeert, dat een aantal troupes naar deeze plaats op marsch zijn welks getal zo groot zal
weesen, dat dezelve in de casernen alhier niet zullen kunnen gelogeert werden, en daar men zoms in
het [90v] denkbeeld, zouden kunnen verseeren dat er genoegsame plaats voor deselve bij de ingezeten
alhier zoude te vinden zijn, zo moeten wij de vrijheid nemen U Ed. deswegens te informeren dat tot
logeeren van eenige manschappen bij U burgers in deese plaats volstrekt geene mogelijkheid is alzoo
de huijzen welke slegts op een hondert en dertig belopen zodanig met inwoonders waar van het
meerendeel arbeijders van de marine zijn, dat in verscheijde huizen tot dertig en meer menschen
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huisvesting moeten vinden, zo dat zelfs de meerdere manschappen, die thans tot het equiperen en in
gereedheid brengen van s’lands oorlog schepen alhier zijn aangenomen en nog staan te arriveeren en
lpptzen en magazijnen van de marine, die anders daar toe ongeschikt zijn, moeten geplaats worden.
Wij houden ons versekert dat U Ed. overtuijgd is dat in deeze geene onwil maar volstrekte
onmogelijkheid plaats heeft, en versoeken dierhalven U Ed. ten vriendelijksten en generaal welke
opgemelde troupes zal commandeeren van dit boven staande te willen informeeren, terwijl wij
tevens de vrijheid zullen neemen bij het (arrivement) van wel gemelde generaal onse opwagting bij
zijn Ed. te maken en mondeling opgemelde informatien meede te deelen.
Waar meede wij ons met de meeste consideratie noemen.
Het gemeente bestuur van Hellevoetsliijs.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Hellevoetsluijs den 22e Julij 1805.
[90]. Waarop gedelibereert zijnde is geresolveert, eerstelijk het verrigten en de afgezonde missive te
approbeeren en aan te neemen, tot informatie, en voorts een commissie te benoemen ten eijnde bij
arrivement van opgemelde generaal Sebastina binnen deeze plaatze aan den zelve modeling bezwaren
en den onmogelijkheid om eenige troupes bij de burgers te plaatsen meede te deelen en dezelver te
verzoeken dat de ingezetenen de hier van alle ? gen werden bevrijd.
En zijn tot die commissie versogt en gecommitteert de heeren Kooij, van Es en Chardon.
Vergadering gehouden op den 30e Julij 1805, present alle.
De notulen van den 8e en 17e Meij die van 1ste en 22e Junij en die van den 16e en 22e Julij l.l. zin
geresumeert en werden bij deeze gearreasteerd.
Bij resumtie gedelibereert zijnde op de rekeste van Albertus Schulp aan het gedeputeerde bestuur van
Holland gepresenteerd en in de notulen dezer vergadering van den 16 e deezer lopende maand in het
breede omschreven.
Is geresolveert op dezelve rekeste te arresteeren en afzende dit navolge berigt.
[91v] Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan commissarissen tot de gemeene middelen uit het gedeputeerd bestuur van Holland.
Wijders aan UL. marginale rapport appostlle de dato den 4 e Julij 1805, gesteld op de hun nevens
terug gaande rekeste van Albertus Schulp thans broodbakker te Oud Beijerland hebben wij de eer te
berigten dat er bij Albertus binnen deze plaatze een vierde broodbakkers benodigt is.
Waarmeede wij Ul. beveelen de bescherminge godes.
En ons met achting noemen.
Het gemeente bestuur voornt.
Ter ordonnantie van hetzelfde.
Hellevoetsluijs den 10e Julij 1805.
Aan Jacob Rafel is op desselfs versoek geaccordeert een weekelijkse bedeeling van thien stuijvers uit
de kasse van den grote armen binnen deeze plaatze.
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Vergadering gehouden op den 10e September 1805, present alle exept Asmus.
[91]. Is geleezen een extract uit het register der besluiten van ’t departementaal bestuur van Holland
genomen op Donderdag den 29 e Augustus l.l. waar bij deze vergadering als administrateurs van den
grote armen alhier werden geauthoriseerd omme tot ultimo December dezes jaars ten behoeve van
de gemelde armen te mogen heffen alle zodanige belastingen als uit krachte van het octroij laastelijk
op den 1ste Junij 1796 door de staten van Holland aan hun verleend, is geschied op zodanige voet als
bij gemelde octroij staat uitgedrukt blijvende het gedaane versoek voor zo verre het verleenen van
een nieuwe octroij betreft in afwagting van door het gouvernement vast te stellen algemeen
maatregulen omtrent plaatzelijk belastinge op plaatselijke middelen drukkende provisioneel in de
liberatie de vergadering met het verder gedeelte van hun rekest van belovende het daar bij
accorderende daar van verlangd ? beloofende uit accordeerde daar van tot de vergadering de magt
aan de vergadering van hun hoog mogende gerovoijeerd.
En is geresolveert het eerste gedeelte van deeze resolutie aan te neemen tot informatie, en opzigtelijk
het 2e point om patent te presenteeren aan hun hoog mogende en aldaar om zodanige ? van successie
te versoeken als zulks nu aan het departementaal bestuur van Holland reeds is verrigt geworden.
Den president produceert ter vergadering het getal der notificatie ? [92v] secretaris van staat in dato
den 30e Augustus l.l. op laast leden Zondag alhier gepubliceerd en geaffigeerd
En communiceert denzelven wijders dat hij ter voldoening aan het laast gedeelte ? notificatie aan alle
herbergiers, tappers, logementhouders, koffiehuijhouderns heeft doen aanzeggen, dat zij zig ten
gerieve die geenen welke hunne huijzen frequinleeren moeten het vinden ? een exemplaar der
Bataafsche staats convant op eeneals gemelde notificatie vervat.
En is dit verrigte geapprobeert in het zelve benevens opgemelde notificatie aangenomen tot
(notificatie)
Aan IJzaak Moll is geresolveert op deszelfs versoek verleenen acte van readmissie naar Rotterdam of
elders
En in aanmerking genomen zijnde dat op veele plaatzen geene van indemniteijt maar enkele actens
van readmissie ten behoeve van deeze plaatse afgegeven

En dat zulks bij spoedige opkomende ziekten en sterfgevallen nadeelig voor de casse van den armen
alhier zoude uitlopen zodanig dat er bij deeze vergadering en voorkoming dat den armen deezer
plaatse geene meerdere lasten dan die andere plaatze komen te dragen wederkeurig diende te werden
gehandelt, is geresolveert omme voortaan meede geene actens van indemniteijt dan in enkele
bezondere gevallen af te geeven aan alle welke eenig versoek om actens van deeze vergadering zullen
komen te doen enkel actens van readmissie te accordeeren.
Op het deswegens gedaane versoek is verleend acte van [92] indemniteijt aan Hermanus (poel) oud
drie jaren en zulks ter voorkoming dat de ouders van dit kind (ingevalle aan hun enkel eene acte van
readmissie wierd geaccordeert en zij daarmeede op andere plaatze wierde geadmitteert) zig alhier
met er woon zoude nederzetten, door dat niet eerder van zo dra dezelve acte van indemniteijt door
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den diaconie armen alhier ten behoeve van dit kind meede werd afgegeeven, als moetende hetzelve
kind geconbineerd werden onderhouden ingevolge het daar van subsisteerende contract dewijl alleen
eene der ouders lidmaat der gereformeerde kerk is.
Eijndelijk is geresolveert bij de eerste gelegenheid te houden een comparitie van brandmeester dezer
plaatze en die van den lande tot het doen probeeren der respective brandspuijten.
Vergadering gehouden op den 21e September, present alle exept Asmus en van Pelt.
Aan Willem Snouwasser is op deszelfs versoek verleend acte als spekslager, mits denselver aan deze
vergadering alvorens opgave waar ter plaatze denzelven zig met er woon zal neder sette om gemelde
afferaire te aanneemen en die woning bij deeze vergadering werde geapprobeerd.
Is geleezen een extract uit ’t register der besluiten [93v] de gedeputeerden uit het departementaal
besruur van Holland van den 4e deezer lopende maand daar bij de gemeente bestuuren wrden
aangeschreven omme opgaave te doen aangaande den spaters, ligger of tot anders van maten en
gewigte of de plaatze alwaar de maten of gewigte ter ijking moeten werden opgeleverd.
En is geresolveert op dezelve te berigten dat alhier geene gevonden worden dewijl alle maten en
gewigten van hier in den Brielle door of van wegens Baillu en leenmannen van den lande van Voorne
werden geijkt.
Voorts is geresolveert op aanstaande Vrijdag te doen besteeding der lantaarns en ten gelijker tijd te
houden comparitie van de gezamentlijke brandmeester.
Ook is geresolveert in de vorige week alle de agterstalige in de verponding door den bode te doen
aanzeggen van hem gemelde agterstallige binnen vier en twintig uuren na die aanzegging op het
rechthuijs dezer plaatse te komen voldoen op oene van paratie executie.
Vergadering gehouden op den 28e September 1805, present alle exept Asmus en van Pelt.
Ter vergadering is binnen gekomen Wilhelm Bronwasser te kennen gevende dat hij een woning bij de
[93] weduwe Frieling heeft gehuurd ten eijnde aldaar de affaire als spekslager te execerceeren indien
deez ter vergadering zulks gelieft te approbeeren.
En is geresolveert het lid Spuijbroek te versoeken en committeeren zo als geschied bij deeze omme
gemelde woning te examineeren ten eijnde als dan nader te werden gedisponeert als bevonden zal
worden te behooren.
Ten dezen dagen is gedaan besteding van de lantaarns dezer plaatze, als blijkende bij de conditie van
besteding daar van zijnde, waar toe alhier werd gerefereerd.
Ter voldoening aan de laast vorige resolutie is verzonden deeze navolgende missive.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
Aan gedeputeerden in ’t departementaal bestuur van Holland.
Hellevoetsluijs den 21e September 1805.
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Voldoende aan Ul. resolutie van de 4e dezer lopende maand, hebben wij de eer te berichten, dat er
alhier ter plaatze geene slapers, liggers of (slanders) van maten of gewigten gevonden worden, dewijl
[94v] alle maten en gewigten van hier in den Brielle door of van wegens bailluw en leenmannen van
den lande van Voorne werden geijkt.
Waarmeede wij vertrouwen ten dezen te hebben voldaan Ul. beveelende in de bescherminge godes
en om met eerbied noemen.
Het gemeente bestuur voornt.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Vergadering gehouden op den 26e October 1805, present alle exept Asmus, Spuijbroek en van Pelt.
Naar voorgaande deliberatie is goedgevonden en geresolveert voor het einde dezer maand aan de
onderschrijdene persoonen welke als nog pretentie hebben en de requisitien van de Fransche troupes
van den jaare 1795 te betalen de daar van gedaane revisie voot ’t gemeente bestuur, en
commissarissen uit de burgerij deeser plaatze en vierde gedeelte hunner alzoo gerevideeren pretentie
en over zulks te zamen een somma van f.1238-13-14.
Ook is goedgevonden in de volgende week ten kantore van den ontfanger Hoijer te voldoen de
ordinaire verponding 1804.
[94] Is geleezen een missive van den kerkenraad der hervormde gemeente binnen deze plaatze alhier
geschreeven den 22e dezer lopende maand daar bij zig in ’t breede beklagende over het renvoijeeren
der passanten door den armmeester van den groote armen aan den rendant armmeester van den
diaconij armen.
Waarop gedelibereert zijnde, is geresolveert den armmeester van den groten armen te kennen te
geven dat zulks strijdig zijn met het contract tusschen beijde armen subsisteerende zig dierhalve
voortaan geene zodanige revoije meerder moet verrigten en is wijders goedgevonden aan opgemelde
kerkenraad daar na af te zenden, deeze navolgende reschrifte.
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs.
De kerkenraad der hervormde gemeente binnen deeze plaatze.
Ten beantwoording Ul. missive in dato den 22e October 1805, dat wij den armmeester van den groote
armen J.van Pelt JZ. Zijne verkeerde handelswijze met het renvoijeeren der passanten aan Ul. hebben
door het oog gebragt zoodanig dat gijl. zeker kunt zijn en door dezelve daar omtrent niet meerder te
zullen werden geincommodeerd.
Waarmede wij Ul. beveele der bescherminge godes.
Het gemeente bestuur voornt.
Hellevoetsluijs den 2e November 1805. [95v].
Is geleezen een extract uit het register der besluiten van gedeputeerden uit het departementaal
bestuur van Holland van den 16e October 1805, daar bij alle de gemeente bestuuren werden
aangeschreeven omme van den kerkenraden commissarissen en kerkmeesteren der gereformeerde
gemeente op hunne plaatsen te tequireeren een korte teblellarisch ? opgaave van den staat hunner
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gemaal ? alles zodanig als zij de daarnevens gevoegde lijst van vraag pointen werd gevorderd ten eijnde
die op de daarbij gezonden tabellen in te vullen, alles breeder bij gemelde resolutie omschreeven.
En is geresolveert de voorsz. lijste van vraagointen en tabellen aan den kerkenraad commissarissen en
kerkmeesteren der hervormde gemeente toe te zenden ten eijnde als hier voor is gemeld.
Is geleezen een extract uit de besluiten van gedeputeerden uit het departementaal bestuur van
Holland op den eerste Ocrober 1805 houdende eenige posten ten aanzien der vervulling van bestuuren
en plaatzelijke ? voor allen mitsgaders ? van ? allen posten en ? bij zakkelijken rechtbanken.
Nog is geleezen een extract uit het register der besluiten van voornoemde gecommitteerden van den
10e October 1805, bevattende een extract uit de staats besluiten van den 7 e October 1805, daar bij
werd vastgestelt de gemeente besturen [95] in gevalle dat er vacaturen in dezelve bestuuren of
plaatzelijke rechtbanken mogte voorvallen eene nominatie van drie personen aan het departementaal
bestuur moeten insenden ten eijnde daar uit eene keuse te doen. En is dezelve almeede aangenomen
tot informatie.
Vergadering gehouden op den tweeden December 1805, present alle.
Aan Wilhelm Bronwasser is op desselvs versoek geaccordeert omme in ’t huijs van Dirk ? Freeling
provisioneel en tot dat hij onder locaal dat ? krijgen als spekslager te fungeeren. En is den secretaris
gequalificeert daar van de nodige acte af te geeven.
Is geleezen een extract uit de besluiten van gedeputeerden doen uit departementaal bestuur van
Holland van den 29e October 1805, daar bij gemeente bestuur werden gearresteerd, dat zij zig in
zodanige zaken welken enkel administratief zijn en de Fransche troupes en soldij dezer republiek,
betreffen niet aan hem hoog mogende, maar ter eersten instantie aan het commissariaal van dezelve
troupes moet addresseeren. En is geresolveerd dezelve aan te neemen tot informatie
Is geleezen een extract uit de besluiten van voorn. gedeputeerden van den 7 e November 1805 bij alle
aftreedigen der leden van de gemeente bestuuren welke van nu tot den 1ste November 1806 moesten
plaats hebben als ook [96v] die in de volgende jaren moeten geschieden voor een jaar werde uitgestelt
verschoont .
Is geleezen een rekest van Jacobus de Lozanni, onderwijzer in de Fransche taal binnen deeze plaatze,
daar bij met allegatie van redenen, verzoekende, dat aan hem even als aan den onderwijzer on de
nederduitsche taal eenig douceur of tractement mogt werden toegelegt. En is geresolveert deese
rekeste te houden in advies tot deese eerstvolgende vergadering.
Den secretaris communiceert de door de kerkenraad commissarissen en kerkmeesteren der
gereformeerde gemeente ingevulde tabellen te hebben geediceert met deeze navolgende missive.
Het gemeent bestuur van de Fortresse Hellevoetsluis.
Aan het departementaal bestuur van Holland.
Voldoende aan de resolutie van gecommitteerde uit het departementaal bestuur van Holland van den
16e October l.l. hebben wij de eer bij deeze te rug te zenden de tabellen bij voorsz. resolutie aan ons
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toegezonden ingevuld zodanig als bij welgemelde resolutie gerequireerd. Waar meede wij vertrouwen
ten deezen te hebben voldaan.
Beveele Ul. den bescherminge godes en noeme ons met eerbied het gemeente bestuur voorn.
Ter ordonnantie van hetzelve.
Hellevoetsluijs den 19e November 1805.
[96] welke gecommitteerde is aangenomen tot informatie.
Op den 9e november l.l. is bij absentie van de vergadering gedaan deeze navolgende advertentie.
Advertentie
Het gemeente bestuur van de Fortresse Hellevoetsluijs verbied bij deeze aan alle en een iegelijk het
maken van eenige putten in het ruijmen van secreeten agter en op (zeijde) van het kuijpers magazijn
der marine, staande op de westzijde van de haven binne deeze plaatze op een boete van drie gulden
telkens bij de overtreeders hier van te verbeuren.
Actum bij ’t gemeente bestuur voorn. en op den 9e November 1805 en gepubliceert ten zelve dag.
In kennise van mij (was get) J. A. van Es. secretaris.
Vermits het overlijden van den heer Joseph Chardon is van dit bestuur en chepen dezer plaatze als
mede administrateur van de plaatselijke kasse, is goedgevonden en voortd met meerderheid van
stemmen ter vervuling der twee eerstgemelde posten geformeert deeze navolgende nominatie als
Gerrit Weens, IJsebrant Verhagen en Arij Vermaas. [97v].
En zal denzelven nominatie ten fine van electie werden gezonden aan ’t departementaal bestuur van
Holland, conform ’t besluit van den 10e October 1805.
Wijders is nog goedgevonden en geresolveert tot het bewaren der plaatselijken kist en gelden, als
meede tot het doen eener dagelijkesche ontfangst in het geeven deezer bepaling dat is maandelijks
de penningen welke weeder zullen zijn ontfangen als het uitgegeeve in de voornoemde kist zullen
werden gelegt van welke kist twee sleutels onder twee bezonderen leeden deezer vergadering zullen
blijven berusten, dat voortrs de rekeniing zoo der plaats als die der verpondingen door den secretaris
deeser plaats zullen werden geformeert, en eijndelijk dat de administratie der verponding door deeze
vergadering geschiedende daar toe redoministratie ? door de leden dezer vergadering nevens den
schout onderling en gelijkelijk zullen werden verdeelt en genoten.
Fin.
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