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Bewerking door
Christiaan van der Tuijn
(email: adsl719637@telfort.nl)

[1]. Resolutien genomen bij heeren burgermeesteren en regeerders der stad Brielle beginnende met
den jare 1750.
Saterdag 3 januarij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Perizonius, Gallas en
Rolandus schepenen, Van Dam raad.
Pr. Penselaar aengestelt tot stads bierwerken.
Vermits den vrijwilligen afstand van Adrianus Messier van het wijn en bierwerkerschap binnen dese
stad, zoo is in desselfs plaatse tot wijn en bierwerker aengestelt de persoon van Pieter Penselaar, ende
dat op sodanige baten en lasten, als daer toe en op sijn staende, ende zig exact reguleerende naer de
placcaaten en ordonnantie van de heeren staaten van Holland en Westvriesland, en particuliere
ordonnantien van burgerm. en regeerders deser stad, bereijds gemaekt ofte nog te maken, waerop
den voorn. Pieter Penselaar den ordinaris wijn en bierwerkers eed, nevens die van zuijvering heeft
afgelegt in handen van den heer burgermeester Warrij.
C. Pols aengestelt tot ord. straatmaker.
Vermits het overlijden van Willem Ducks [1v] geweest sijnde ordinaris stads straatmaker, zoo is in
desselfs plaetse tot ordinaris straatmaker aengenomen de persoon van Cornelis Pols, mits zig
gedragende als een naarstig en getrouw arbeijder betaemt, en de orders van de regeeringe mitsgaders
van den fabrijcq in alles observeerende en agtervolgende.
Rapport van brandmeesteren van de wijken b, C en F.
Voorts is door brandmeesteren van de wijken B, C, en f rapport gedaan van derselver bevindige, met
overlevering van de defecten in derselver wijken bevonden, welke rapporten zijn aengenomen voor
notificatie en brandmeesteren voor haar genomene moeijten beeankt.
Half uurwakers te doen ongaen vermits het vriesend weer.
Voorts is goedgevonden ende geresolveert, vermits het vriesende weer half uur wakers te doen
omgaan, werdende heeren burgermeesteren versogt, daer toe de nodige voorzieninge te doen.
Ordonnantien op den heer pensionaris Hoijer.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert,
sedert 11 november tot 25 december 1749 ter somma van f. 144-0-0. Op den heer thesaurier
Molwater.
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[2] Woensdag 7 jan. 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Beels, De Graaff, Perizonius en Rolandus
schepenen, Snellen raad.
De heer J. Braad afgeslagen zijn versoek om grossier in zout te sijn.
De heer Jacobus Braad als zoutziender en panneman van de zoutkeet binnen dese stad, zig aen
burgerm. geaddresseert en versogt hebbende, om geadmitteert te werden als grossier in zout, en het
selve te doen verkoopen door Willem Botbergen wonende in de Nieuwstraat, zig fundeerende op het
2 art. van het placcaat van haar Ed. gr. mog. van den 12 april 1749, geemaneert tot benefisie van de
neeringe in traficque binnen dese provintie, zoo hebben heeren burgerm. deswegens bedenkelijkheid
gemaekt terwijl bereijds verscheide ingesetenen binnen dese stad als grossiers in zout zijn
geadmitteert, dat bij het 17 articul van de ordonnantie op de consumtie van het zout werd gezegt, dat
de magstraten speciaal sullen letten, dat geen grooter getal werd geadmitteert als tot gerief van de
inwoonders van haar stad nodig is en vereijscht word, ten eijnde de grossiers door haar meenige
veelvuldigheid malkanderen met ruineeren, waaromme heeren burgermeesteren gemeen hebben
[2v] dit te moeten brengen ter kennisse en deliberatie van haar Ed. achtb. om derselver goedvinden
daer op te verstaan. Waerop gedelibereert en nagezien zijnde hoeveel grossiers reets waren
geadmitteert en bevonden dat breids vijff grossiers in zout dese stad waeren geadmitteert het welke
geoordeelt is meer dan overvloedig te zijn, en daar en boven geconsidereert dat den voorn. heer Braet
te gelijk zout ziender zijnde ende grosserije exereerende alle de andere grossiers zoude ruineeren en
buijten neering stellen vermits hij het zout aen de kleijn kramers als dan tot dezelve prijs zoude kunnen
verkoopen als het aen de grossiers verkogt, zoo is goedgevonden en verstaan om redenen hier voren
gemelt den voorn. heer Braet niet te admitteeren als grossier maer desselfs versoek afte slaen, zoo als
het selve afgeslagen word bij desen.
Pieter Lelijzee geadmitteert als brander grossier en slijter.
Voorts heeft Pieter Lelijzee versogt geadmitteert te werden, als brander, grossier en slijter van de
brandewijnen en gedistileerde wateren volgens de ordonnantie op de brandewijnen bij haar Ed. gr.
mog. nieuwelijk gearresteert den 23 december 1749. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is
goedgevonden ende geresolveert den voorn. Pieter Lelijzee [3] volgens het 11 art. van de voorsz
ordonnantie in de voorsz. qualiteiten te admitteeren en de nodige acte te verleenen.
Daniel Hoogwerf geadmitteert tot poorter en borger.
Is tot borger en poorter binnen dese stad geadmitt. Daniel Hoogwerf, gebooren in de Clundert, die
deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed in handen van den heer burgermeester
Warrij en het daer toe staende betaaelt.
Saterdag 10 januarij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer
Perizonius, Gallas en Rolandus schepenen, Snellen Raad
De heer Gabri. Wannar ontslagen als brandm. en zijn zoon L. Warnar in de plaats gestelt.
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De heer Gabriel Warnar brandmeester van het wijk F. versogt hebbende, vermits zijne hoge jaeren,
van de voorsz. post ontslagen te zijn, zoo is daerop gedelibereert zijnde desselfs versoek geaccordeert,
en vervolgens in desselfs plaatse gecommitteert en aengestelt desselfs zoon de heer Leendert Warnar.
Arij Capteijn aengestelt tot brandmeester in plaatse van de heer Adr. Braet.
Ende vermits het vertrek uijt de stad van de heer Adrianus Braek geweest zijnde brandm. van de wijk
G. zoo is in [3v] desselfs plaatse aengestelt Arij Capteijn.
Ord. aen de heer Voogd.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer Voogd over vacatien en reijskosten ter dagvaert, sedert den
1 tot den 7 december 1749 tot f. 25-10-0.
Aen Adr.van der Graaff.
Aan Adrianus van der Graaff over leverantie van hout den 8 augustus 1749 tot f. 166-0-0.
En Gijbr. Baers.
Aen A. J. Zoet.
Aan Arij Jacobse Zoet voor het leggen en ophallen van de zeetonnen zedert 4 augustus tot 31 december
1749 tot f. 153 gl. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aen H. Kampwijk.
Aen Hendrik Campwijk als passantmeester sedert 7 augustus tot 28 december 1749 ter somma van f.
37-1-0.
Saterdag 7 januarij 1759
Present de heeren Warrij burgermeester, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius, Gallas, Rolandus
schepenen, Snellen en van Dam raden.
Contract vernieuwt voor 4 jaren met de visserije van Maassluijs over het leggen en stellen van
joonen en bakenties.
Op huijden zoo is op de aenschrijvens aen het collegie van de visserij tot Maassluijs gedaen, ten eijnde
het contract tusschen dese stad en gem. vissreije voor veele jaren [4] aangegaen, over het leggen van
eenige joonen en het stellen van eenige bakenties, in het zuijder en noorderdiep tot dienst en gemak
van derselver visserije waer van de laeste renovatie met den 1 november 1749 is komen te expireeren,
wederom te komen vernieuwen, alhier gecompareert Cornelis de Jong als gecommitteerde van het
opgem. collegie van de visserije, dewelke heeft gedeclareert, zeer genegen en ook gelast te zijn om
het vorengemelde contract wederom met dese stad te vernieuwen. Waarop gedelibereert sijnde, zoo
is na over en wederspreken het voorsz. contract weder voor den tijd van vier jaeren met gem. visserije
vernieuwt ingegaen met primo november 1749 en zullende expireeren met ultimo october 1753 ende
dat o den ouden voet en vorig contract mitsgaders ook voor deselve somme namentlijk tot f. 200 gls
s’jaers.
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Aalbregt Rode in plaetse van Joris Tijsse aengestelt voor een jaer tot veerman op het Eijland
Rosenburg.
Voorts is tot veerman van Maassluijs op het Eijland Rosenburg in plaatse van Joris Thijsse die overleden
is bij provisie voor een jaer aengestelt, zoo als aengestelt word bij desen den persoon van Aalbregt
Roode, en dat op sodanige [4v] conditien als bevorens is gereguleert, en vastgestelt, namentlijk
eerstelijk betalende de oude recognitie zoo als de gesamentlijke veerluijden moeten betalen en dan
50 gls sjaelijks voor zijn particulieren daer en boven door den commissaris Cornelis van Linden te
Maassluijs, van zijn verdiende vragtloonen weekelijks tot eene gulde in te houden, en zig reguleerende
naar de ordonnantien en resolutien op het voorsz. veer gearresteert en gemaekt, ofte nog te maken.
Waerop denselve Aalbregt Roode den eed van zuijvering heeft afgelegt aan handen van den heer
burgerm. Warrij.
De wed. Maerten Jongejan geaccord. binnen dese stad te wonen.
Jacob Jongejan broodbakker binnen dese stad binnen gestaen zijnde heeft uijt naam van zijn zuster
Neeltje Jongejan weduwe van Maarten Jongejan althans wonende tot Hellevoetsluijs versogt
inwooninge binnen dese stad voor haar en hare kinderen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is versogt
inwooninge aen gem. Neeltje Jongejan geaccordeert, mits mede brengende en overgevende een
behoorlijke acte van indemniteit voor hare kinderen.
Het versoek van Aagje Gewelt afgewesen om adsistentie voor haar zoon nagelate kind.
Aagje Geweld binnen gestaan zijnde [5] heeft alweder te kennen gegeven, dat zij onmagtig is om het
nagelatene kind van haar zoon Claas Gewelt sonder eenige adsistentie langer te kunnen houden,
versoekende derhalven dat haar Ed. achtb. aen haar jaarlijks eenige penningen ter onderhouding van
gem. kind gelieve toe te voegen, al was het maar f. 25 gulden sjaers. Waerop gedelibereert zijnde
goedgevonden en geresolveert is, om eens van die gedurige aenloop bevrijd te zijn van gem. Aagje
Geweld, deselve aen te zeggen dat zoo wanneer zij het gem. haar zoons kind niet langer kan nog wil
houden, het zelve als dan kan en moet brengen naar Middelharnis daer het zelve is gebooren en acte
van indemniteit voorgegeven hebben.
Het verlate kind van Otto van Lee bij provisie voor nog 4 weken besteed bij Marij Pieters.
Marij Pieters bij wie het verlate kind van Otto van der Lee provisioneel nog voor vier weken is gelaten
binnen gestaen zijnde heeft alhier te kennen gegeven dat die vier weken weder waeren overstreken,
en zij tot nog toe van den voorn. Otto van der Lee niets had vernomen, of gehoort en derhalve het kind
weder aen haar Ed. achtb. quam te presenteeren. Waerop gedelebereert sijnde goedgevonden en
verstaen is, het voorn. kind bij provisie nog voor den tijd [5v] van vier weken bij de voorn. Marij Pieters
tot eene gulden sweeks te laten, en het selve door de vrouwen buijte moeders van het weeshuijs bij
provisie ook van eenige verschooning en kleertjes te doen voorzien.
Dag bepaelt tot het verkopen van hout en eenige bomen.
Voorts is geresolveert heden agt dagen eenig hout leggende in de Maarlandse kerk op stads werf en
eenige boomen staende aen het dijkje bij de Verloore Kost en elders publicq te verkoopen, werdende
den fabrijcq gequalificeert de nodige ordres en uijtroepinge daer toe te stellen.
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Ordonnantien de juffr. Johanna Kunst.
Ordonnantie geaccordeert, aen juffrouw Johanna Kunst als brouwster over geleverde bieren sedert
primo januarij tot primo december 1749 ter somma van f. 40-0-0 en nog f. 25-0-0 voor een jaer koolas.
Aen Joost van Waardenberg.
Aan Joost van Waardenberg zeijlmaker sedert 27 februarij tot 28 december 1749 ter somma van f. 400-0.
Aan Hugo de Valk over leverantie van kaarsen, olie, katoen, sedert 30 april tot 24 december 1749 tot
f. 34-14-0.
Aen Leend. van Es.
Aan Leendert van Es over gehaalt en gelevert sandt, sedert 9 januarij tot 30 december 1749 tot f. 9615-0.
Aen W. Comen.
Aan Willem Coomen spuijwagter van de [6] zuijdspuij wegens de 4 stuijvers extra hem toegevoegt voor
ijder reijs opwindens van het selve spuij sedert 9 november 1749 tot 2 januarij 1750 tot f. 9-4-0. Alle
op den heer thesaurier Molewater.
Donderdag 22 jan. 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Gallas
schepenen, Van Dam raad.
Den heer burgermeester Warrij heeft ter vergadering gecommuniceert, dat aan burgermeesteren was
voorgekomen dat er apparentie zoude wezen, om wegens het veer van dese stad ontrent het veer of
passagiersgelt te mogen composeeren, mits dat daer toe uijt naam van de resp. veer en voerluijden
requeste wierde gepresenteert aen haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde raden, dat
burgermeesteren geoordeelt hebben dat de compositie voor het voorsz. veer, en voor de resp. veer
en voerluijden mitsgaders ook voor de passagiers zeer nuttig, dienstig en profijttelijk zoude wesen,
derhalven de vrijheid hadden genomen, om de resp. veer en voerlieden zoo van de een als van de
andere kant tegens heden te doen citeeren voor haar Ed. achtb. en derselve als dan gesamentlijk voor
te houden of zoude inclineeren om een requeste op haar aller naam te doen presenteeren over het
veer en passagie gelt te mogen composeeren [6v] waerop deselve gesamentlijk binnen geroepen
zijnde, het voorsz. aen haar is voorgehouden, en hebben eenparig betuijgt ende verklaert het selve
haer zeer aengenaem soude zijn, en versogt dat haar Ed. achtb. het selve voor haar in het werk zoude
gelieven te stellen. Waerop vervolgens gedelibereert sijnde, zoo is den heer pensionaris Hoijer versogt
zodanig een requeste om over het veer en passagie gelt wegens het veer van dese stad op Maassluijs
en vice versa te mogen composeeren in te gaen met den 1 januarij 1750 te willen coucheren en op
stellen, om het selve ten spoedigste doenlijk te doen presenteeren aen haar Ed. mog. de heeren
gecommitteerde raden. En is ondertusschen de resp. veer en voerluijden aengezegt, dat preciese
zullen hebben te noteeren en aenteeckenen hoe veel persoonen geen dag hebben overgevoert, ten
eijnde, zoo onverhoopt het voorsz. versoek mogte werden afgeslagen het passagie gelt daer nae aen
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den collecteur van het voorsz. middel zoude kunnen en moeten werden voldaen, waer voor zig haar
Ed. achtb. bij dese ten behooren en tot securiteit van gem. collecteur interponeeren.
[7] Saturdag 24 januarie 1750
Present de heeren Molewater en Warrij burgermeesteren, Van Hoogwerf, Roest, Rolandus schepenen,
Snellen en Van Dam raden.
Ordonnantien.
De heer pen. Hoijer.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vijff dagen vacatie ter dagvaert f. 150-0.
De heer P. Hoijer van Brakel.
Aan de heer procureur Paulus Hoijer van Brakel in de zake van dese stad tegens die van den geregte
van den Oudenhoorn f. 96-0-0.
Ad. Erkelens lootgieter.
Aan Adam Erkelens lootgieter sedert 3 jan. tot 27 december 1749 f. 115-0-0.
Abr.van Bokkelen touwslager.
Aan Abraham van Bockelen touwslager sedert 27 februarij tot den 1 december 1749 aen reepen tot
zeetonnen f. 147-0-0.
Denzelve.
Aen denzelve over leverantie van touwen, borstelwerk aen de stad sedert 20 januarij tot den 31
december 1749 ter somma van f. 117-0-0.
A. Capteijn scheepstimmerman.
Aan Arij Capteijn scheepstimmerman sedert 2 April tot 18 october 1749 f. 80-0-0. Alle op den heer
thesaurier Molewater.
Woensdag 28 januarij 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer en Van Dam.
Ordre op de inquartiering van het guarnisoen.
Den heer burgermeester Molewater heeft ter vergadering gecommuniceert, dat dese [7v] morge
kennisse hadde bekomen, dat tot nog toe niet een soldaat van het ingekome guarnisoen quartier had
kunnen bekomen, en dat daer bij was geinformeert geworden dat er onder de kleijne gemeente die
gewoon zijn soldaaten te logeeren een complot soude zijn gesmeet om geen een Schots soldaet in te
nemen, dat daar tegens den commandeerende officier van het voorsz. ingekome bataillion Schotten
zeer sterk insteerde en pousseerde ten eijnde de regeeringe zorge geliefde te dragen, dat het volk
behoorlijk geinquartiert mogte worden, dat hij heer burgermeester op dese bekomene informatien
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inmediaet den vroedschappe had doen convoceeren om derselver consideratien en appuij hier ontrent
te versoeken, bij welke was begrepen dat haar Ed. achtb. de heeren van de magistraat behoorden
worden versogt ende gequalificeert zoo als dezelve hebben verzogt ende gequalificeert om immediaet,
immers zoo ras mogelijk, een waarschouwing bij uijtroepinge te laten doen, dat alle borgers en
ingezetenen die gewoon zijn soldaten te logeeren, dezelve vrijwillig zoude, hebben in te nemen, op
dat de regeering niet geobligeert werde, zodanige borgeven en ingezetenen daer toe te noodzaken
ende voorts sodanige messures te nemen als haar Ed. achtb. bequaemt zullen oordeelen, om de als
dan overrschietende manschap [8] van quartieren te voorzien, ten welke eijnde dan haar Ed. achtb. als
nu had doen convoceeren, om op het een en ander te resolveeren, zoo als zullen oordeelen en meenen
te behooren. Waarop gedelebereert zijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert hoe eerder hoe
beter een sodanige waerschouwinge bij uijtroepinge te laten doen, dat alle burgeren en ingezetenen
die gewoon zijn soldaten te logeeren zulks vrijwillig komen te doen, op dat de regeering niet
geobligeert werde, sodanige burgeren en ingezetenen daer toe te noodzaken. En is voorts
goedgevonden, dese na de middag weder te vergaderen, en voor ons te doen komen alle sodanige
burgeren en ingezetenen die wij oordeelen bequaem en verpligt te zijn om soldaten in te logeeren en
dezelve in het vriendelijke te vermanen en zien te persuadeeren om vrijwillig soldaten in te nemen.
Woensdag 28 januarij 1759
Post meridien. Present de heeren Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Gallas
schepenen, Van dam raad.
Deliberatie over als boven en ondekt dat veele burgeren geen soldaten konde innemen uijt
gebrek aen bedden.
Bij het hooren der burgeren en ingezeten [8v] dezer stad om dezelve tot het logeeren en innneemen
van het ingekome bataillion Schotten te vermanen en persuadeeren bevindende dat het grootte
gedeelte van dien zig niet ongeneegen toonen, om dezelve in te nemen en te logeeren, maer dat het
de meeste van dien hapert aen bedden en legginge voor dezelve, en derhalven versoeken dat die aen
haar mogen gefourneert worden het geen een groote verlegenheid maekt ende waar aan niet weten
te remedieeren, waerom goedgevonden is, dit poinct te brengen ter kennisse en deliberatie van den
vroedschappe om derselver goedgevinden daerop te verstaen.
Donderdag 29 januarij 1750.
Present de heeren Molewater burgerm. Van Hoogwerf, De Graaff, Roest, Rolandes schepenen, Van
Dam raad.
Voorzieninge gedaen om de nodige bedden te fourneeren van de neering doende burgeren mits
aen weekelijks huer voor een bed genieten 5 stuijvers.
Den heer burgermeester Molewater heeft ter vergadering gecommandeert, dat haar Ed. achtb. de
heeren van den vroedschappe zoo even vergadeert sijnde geweest, over de verlegentheid waerin ons
bevinden wegens het gebrek aen bedden en legging voor het ingekome quarnisoen, goedgevonden en
verstaan hadden, vermits de noodt zulks vereijschte, haar Ed. achtb. te qualificeeren [9] om de neering
doende burgers, en insonderheid die het meeste proffijte van het quarnisoen te wagten hadden, als
bakkers, kruijdeniers, vleeshouders en diergelijke te obligeeren tot het geven van een bed aen de zulke
alwaer daer aen gebrek is, en anders wel genegen zijn soldaten te logeeren, dogh egter onder bepaling
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van een zekere prijs voor weekelijkse huur. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is goedgevonden en
geresolveert om de weekhuur van een bed voor die geene die sulks predenteeren te bepalen op vijff
stuijvers sweeks, en is vervolgens toegetreden tot formeeren van een lijst van sodanige neering
doende burgeren als hier boven zijn genomineert om vervolgens billietten op dezelven tot het geven
van een bed uit te geven.
Saterdag 31 januarij 1750
Present de heeren Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, De Graaff, Hoijer, Perizonius, Gallas en
Rolandus schepenen, Van Dam raad.
Ordonnantien aen Ch. Boomhouwer diacon.
Ordonnantien geaccordeert, aen Charles Boomhouwer als diacon, ter bedeelinge van den armen de
somma van f. 600-0-. Op den ontfanger van de arme middelen.
[9v]

Jan ter Steeg smit.

Aen Jan ter Steeg smit wegens caab en vuurboetgelt sedert den 3 julij tot 19 december 1749 f. 369-00.
Idem.
Aan denselven aan de stad sedert primo julij tot 30 december 1749 f. 127-0-0.
Jan Bockhorst spijkers.
Aan Jan Bockhorst over leverantie van spijkers sedert primo maart tot 27 december 1749 f. 103-14-0.
Maarten Mens glazenmaker.
Aan Maarten Mens glasenmaker sedert januarij tot 29 december 1749 f. 68-0-0.
J. van Beuge idem.
Aan Jan van Beuge glasenmaker sedert 7 januarij tot 18 december 1749 f. 55-0-0.
J. Volkert greelmaker.
Aan Johannes Volkert greelmaker sedert 7 meij tot 18 december 1749 f. 9-18-0. Alle op den heer
thesaurier Molewater.
Hugo van Andel geeligeert tot deeckemeester van het voermans gilde.
Is gelesen een request van boekhouder en deeckenmeester van het voermans gilde met een nominatie
tot deeckenmeesters daer inne vervat, waerop gedelibereert zijnde zoo is uijt de voorsz nominatie tot
deeckenmeester in het voorsz. gilde voor drie jaeren geeligeert Hugo van Andel.
Saterdag 7 februarij 1750
Present de heeren Van Hoogwerf, Beels, Perizonius en Rolandus schepenen, Snellen en Van dam
raden.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Een arme jonge van Ida de Milde met een brief aen de regeering te Rotterdam terug gesonden
Van Rotterdam naar dese stad gesonden zijnde een jonge oud ontrent 14 jaaren wiens moeder
genaemt Ida de Milde, voor [10] voor eenige tijd tot Rotterdam is overleden zijnde arm en behoeftig,
en dat op fundament dat deselve jonge hier zoude zijn geboren, dat waar kan zijn, dog dewijl dezelve
jongen met zijn moeder een geruijmen tijd van jaeren uijt de stad is geweest, zoo is goedgevonden
ende geresolveert dezelve jongen met een brief aen de regeering van Rotterdam te rug te senden,
alzoo dezelve niet kan gehouden of gereeckent worden voor een subject van dese stad.
Besteed het repareeren van glasen in de stadshuijsjes.
Is besteed het repareeren en maken van de glasen in de stadshuijsen, lantaarns en vuurbakens voor
den tijd van een jaar, zullende exepireeren den laasten december 1750 welke gedeeltelijk zijn
aangenomen bij Jan van Buige en gedeeltelijk bij Cornelis Vredenburg, zoo als op het bestecq genoteert
staat.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aan Maarten IJdel over gelevert hout sedert primo januarij tot ultimo
december 1749 f. 216-0-0.
Aan Jan van Willigen markt schipper op Dordrecht over vragtloonen zedert 25 meij tot 27 october 1749
f. 47-0-0.
Aan Arij Meeldijk smit sedert 22 meij tot 27 november 1749 f. 14-0-0.
Aan Cornelis den Hoijer mandemaker sedert 2 kanuarij tot 31 november 1749 f. 4-6-0
Fiat betalinge, alle op den heer thesaurier Molewater.
[10v] Saterdag 14 februarij 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Van Hoogwerf, Perizonius, Rolandus schepenen, Snellen
en Van Dam raden.
Pierre Janen op zijn versoek ontslagen als zakkedrager.
Pierre Janen sakkendrager binnen gestaen zijnde heeft verklaart dat hij door toevallen zoo van zijn
vrouw als van zig selfs buijten staat was ende voorsz. bedieninge langer te kunnen waernemen,
versoekende vervolgens dat haar Ed. achtb. hem van de voorsz. bedieninge geliefden te ontslaan.
Waerop gedelibereert zijnde, soo is goedgevonden ende verstaan den voorn. Pierre Janen desselfs
versoek te accordeeren, en diensvolgens den selve van de voorsz. bedieninge te ontslaan zoo als
denzelve daer van ontslaen bij desen.
In desselfs plaets tot zakkedrager aengestelt Frans de Bruijn.
Ende is vervolgens tot zakkedrager in plaats van de voorn. Pierre Janen aengestelt den persoon van
Frans de Bruijn, en dat op sodanige emolumenten en proffijten als daer toe zijn staende, die daarop
den eed van zuijvering volgens het formulier agter de resol. van haar Edele groot mog. van den 23
januarij 1748 heeft afgelegt in handen van den heer burgerm. Molewater.
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Acte van indemniteijt geaccord. ten behoeve van armm. te Spijkernis voor Philip Romp.
Is acte van indemniteit geaccordeert voor het kind van Jan Hendrik Romp en Trijntje Verhoeven,
genaamt Philip [11] Romp oud 3 maanden, ten behoeven van armmeesteren van Spijkernis.
Van A. Igeste Dordrecht ontboden 12.000 keijen.
Den fabrijcq Sandifort heeft alhier gecommuniceert, twee brieven, als een van een coopman te Brussel,
en een van Arnoldus Iges, coopman te Dordrecht tot het leveren van straat keijen ten dienste deser
stad, beijde tot de selfde prijs en conditien. Waerop gedelibereert zijnde zoo is goedgevonden ende
geresolveert om 12.000 dito keijen te doen ontbieden van Dordrecht van Arnoldus Iges.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen J. W. Brieving over gedane leverantie van rijs tot de hoofden en houte
bakens op den 13 meij 1749, ter somma van f. 395-0-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren ter dagvaert sedert 31 october 1749
tot den 8 februarij 1750 ter somma van f. 193-15-0.
Aan Jan Tijsse van Hoek over geleverde IJsselsteen in den jare 1749 ter somma van f. 182-0-0.
Aan Gerrit Mijnheer blikslager sedert 14 jan. tot 20 december 1749 f. 33-0-0.
Aan David Westenhout timmerman over arbeidsloon van een knegt die aan de stad gewerkt heeft
sedert 22 november tot 27 december 1749 ter somma van f. 33-0-0. Alle op den heer thesaurier
Molewater.
[11v] Saterdag 21 februarij 1750
Present de heeren Van Hoogwerf, Beels, Hoijer, Perizonius en Rolandus schepenen, Snellen raad.
A. J. Muldersinwooning geaccordeert.
Is aan Arij Joost Mulders gewesen soldaet gebooren binnen dese stad, met desselfs vrouw en twee
kinderen inwooning binnen dese stad geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aan Adrianus van der Beeck als diacon, tot bedeelinge van den armen ter
somma van f. 400-0-0. Op den ontfanger van de arme middelen.
Aen Pieter van Heijnbergen wagemaker sedert februarij tot 14 december 1749 f. 21-16-0.
Aan Wouter van der Bijll over leverantie van verfstoffen sedert 20 maert tot 4 october 1749 ter somme
van f. 18-14-0.
Johannes Simons, draijer reparatie stoelen in den Doelle f. 3-0-0. Alle op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 28 februarij 1759
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Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Hoogwerf, Beels, Hoijer, Perizonius en Rolandus
schepenen, Van Dam raad.
De heer L. Bergholt ontslagen als brandmeester.
Is van wegens de heer Lodewijk Beugholt [12] versogt, vermits desselfs hoge jaaren ontslagen te
mogen worden van het brandmeesterschap in het wijk E. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden
ende geresolveert is, gem. heer Beugholt desselfs versoek te accordeeren zoo als het selve aen hem
accordeeren bij dezen.
Desselfs plaets aengestel de heer van Veckhoven.
En is daerop in desselfs plaetse aengestelt de heer Abraham van Veckhoven.
Den burgerm. Molewater gequalific. ijmand bij provisie aen te stellen tot het waernemen van
twee nieuw gemaekte sluijsjes.
In deliberatie gebragt zijnde het aenstellen van een particukiere sluijswagter over het sluijsje in de
Verlore Kost ende nieuw gemaekte sluijs in de Zuijdvest, ten eijnde het effect mogten hebben van gem.
nieuw gemaekte sluijs zoo tot verversching als doorschuring van verswater in de binnenslooten van de
stad, waerop gedelibereert zijnde goedgevonden en verstaan is omme voor als nog geen vaste
sluijswagter daeromtrent aen te stellen maer daermede te wagten, tot dat alles, dat om het
gewenschte effect en oogmerk van de nieuw gemaekte sluijs te hebben, zal zijn gemaekt en herstelt,
dat daer toe werd vereijscht, werdende ondertusschen den heer burgermeester Molewater versogt
ende gequalificeert om bij provisie ijmand tot het waernemen van de twee gem. sluijsjes te willen
emploijeeren en gebruijken tot sodanigen loon als zijn Ed. naar redelijkheid zal vinden denselve daer
[12v] voor te competteeren.
Leend. Plooster geadmitt. tot borger en poorter.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Leendert Plooster geboren op de buijtensluijs,
die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed in handen van den heer
burgemeester Warrij, en het regt daer toe staende betaelt.
J. van der Voorden aengenomen in het gasthuijs en ontslagen als stads sleeper.
Is alhier binnen gestaan Jan van der Voorden stads sleeper, dewelke heeft te kennen gegeven dat hij
wegens swakheid en lighamelijke toevallen en ongemakken buijten staat is, om de voorsz. bedieningen
in persoon te kunnen waernemen, versoekende dat haar Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieven
te wesen, om hem te nemen in het Gasthuijs deser stad en vervolgens dan te ontslaen van de voorsz.
bedieninge van stads sleeper. Waerop gedeliberert sijnde, zoo is uijt overtuijging van de lighamelijke
zwakheid en onvermogen van den voorn. Jan van der Voorden om desselfs bedieninge als stads sleeper
persoon te kunnen waernemen, en daer bij bekend zijne behoeftigen staat, goedgevonden ende
geresolveert, den voorn. Jan van der Voorden te nemen en houden in het Gasthuijs dezer stad, en
denselve vervolgens van zijne bedieninge als stads sleeper te ontslaan, zoo als denselve daer van [13]
ontslaen bij desen.
En in desselfs plaets tot stadskoetsier en sleeper aengestelt Frans Hambach.
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Vervolgens is in plaatse van den voorn. Jan van der Voorden tot stads sleeper aengestelt de persoon
van Frans Hambach, aen wie bereids bij resol. van den 25 junij 1746 de survivance van de voorsz.
bedieninge is geaccordeert en toegezegt, mits dat hij zal moeten houden en blijven houden een goede,
en bequame koets en paarden, om door de ingezetenen en alle andere dezelve begeevende te huur
gebruijkt te kunnen werden, op het huurloon daer toe bij reglement gestelt, en voorts op sodanige
emolumenten en proffijten als bij ordonnantie op het sleeploon zijn gestelt, waerop den voorn. Frans
Hambach den eed van suijvering ingevolge de resolutie van haar Ed. gr. mog. van den 23 januarij 1748
heeft afgelegt in handen van den heer burgermeester Warrij.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert op den ontfanger van de arme middelen ter somma van f. 25gls ten
behoeve van het arme doosje.
Aan Philip Lozel boekverkooper voor een beschrijving van den Brielle in schilpadbant om aen den heer
bailluiw van Wassenaer gepresenteert werden f. 18-0-0.
Aan de heer burgermeester George Marcus Warrij over vacatien en reijskosten ter dagvaert 28 januarij
tot den 21 februarij 1750 ter somma van f. 87-0-0.
[13v] Aen Hendrik van der Walle over leverantie van twee aam raapolie ter somma van f. 72-0-0.
Aan de weduwe Pieter van der Schilt kooper slager tot f. 9-17-0 in den jare 1749.
Cornelis den Hoijer mandemaker over leverantie van manden en teenen in den jare 1748 f. 5-5-0. Alle
op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 7 maart 1750
Present de heeren Warrij burgermeester, Van Hoogwerf, Perizonius, Galles, Rolandus schepenen,
Snellen en van Dam Raden.
Het bestecq van de leverantie van het hout voor de stad, gearresteert ende bested, daer van te
doen heden en 14 dagen.
Den fabricq Sandifort heeft ter vergadering gecommuniceert en geproduceert een bestecq om daerop
publicq te besteden de leverantie van het hout tot reparatie van de nodige stadswerken, om door haar
Ed achtb. geexamineert te worden, het welke vervolgens is gelesen en geexamineert, en voorts daer
op delibereert zijnde, gearresteert en goedgevonden de voorsz. bestedinge heden en 14 dagen alhier
in de magistraet te doen.
Aen Anthoni Wallaerds en zijn huijsvrouw onder acte van indemniteijt inwooninge verleent.
Is aan Anthoni Wallaerds en Johanna Klis egte lieden, met overlevering van een acte van indemniteit
voor derselver kind Debora Wallaerds van den geregte van Sprange inwooning in dese stad
geaccordeert.
[14] Saterdag 14 maart 1750
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Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Roest, Perizonius, Gallas schepenen,
Snellen en Van Dam Raden.
Het kind van Joh. Doedel gewese corporael en dat van Otto van der Lee besteed bij Johanna
Verhagen om 1 gl ijder sweeks.
Alzoo Dora van der Linden, weduwe van Johannes Doedel, welke Johannes Doedel geweest zijnde
corporael in het regiment van den generaal de Villegas alhier is overleden in october van den jare 1749
mede is komen te overlijden, naarlatende een kind genaemt Claartje Doedel, oud ontrent ses jaeren
sonder dat het selve kind ietwes heeft om van te kunnen bestaen of onderhouden werden, zoo is
goedgevonden het selve kind gelijk mede het verlate kind van Otto van der Lee genaemt Anthoni van
der Lee oud vier jaren, van stadswegen te besteden, gelijk dan beijde de voorsz. kinderen zijn besteed
bij Johanna Verhagen ijder voor eene gulden sweeks.
Waarschouwing te doen, dat alle buijtenluijde, met eetwaren ter markt komen na de klokke
een uuren geene van deselve hunne waren op den marktdag meer mogen verkoopen op
verbeurt verklaring van de eetwaren.
Binnen gestaan zijnde eenige ingezetenen deser stad, zig geneerende, met het verkoopen van zoute
vis haring, te kennen gevende en zig beklagende, dat de buijte luijden, die op de marktdagen met zoute
vis haring boekum ter markt komen, dezelve hare waeren blijven verkoopen tot lang na het markt uur,
waer door de stad als dan sodanig met derselver waeren komen te vervullen dat zij suppl. met haar
visch en haring blijven zitten ende geheele week haest niets [14v] kunnen verkoopen, waar tegens zij
quame te verzoeken, dat haar Ed. achtb. de nodige voorzieninge zoude gelieven te doen. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is, bij renovatie de van buijten komende luijden
die met eetwaren op de marktdag ter markt komen, te doen aenzeggen, en bij waarschouwinge te
doen aanplakken, dat, naar dat de klokke een uur zal wesen geslagen, geene verdere verkoopinge van
hare eetwaren vermogen te doen, op verbeurt verklaring van alle de bij zig hebbende eetwaren ten
behoeven van het weeshuijs deser stad, tot het doen van welke bekeuringe werden geauthoriseert de
geregtsbodens, dienaers van de justitie en voorts generalijk alle ende een ijgelijk.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen den boekdrukker Verhel sedert 20 januarij tot 24 november 1749 ter
somma van f. 112-12-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 21 maart 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Roest, Perizonius, Gallas, Rolandus
schepenen, Snellen en van Dam raden.
Acte van indemniteit geaccordeert aen geregt van Middelharnis voor Arij van Santen oud een
jaar.
Is alhier binnen gestaan Gerrit van Santen, getrouwt met Anna Ladage, wonende binnen deze stad, te
kennen gevende, dat hij voornemens was met er [15] woon van hier te vertrekken na Middelharnis,
versoekende ten dien eijnde een acte van indemniteijt voor sijn kind genaemt Arij van Santen oud een
jaer, ten behoeve van den geregte of armmeesteren van Middelharnis. Waerop gedelibereert sijnde,
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zoo is de voorsz. acte geaccordeert, onder dilimitatie zoo als die van Middelharnis derselver actens
komen te geven.
Request van die van ’t bakkers gilde omme voorzieninge op sommige behandelinge en
respecten van de broodwegers, is gestelt in handen van broodwegers.
Is gelezen een requeste gepresenteer bij hoofdman boekhouder en dekenmeesteren van het backers
gilde, zig beklagende over de harde behandeling van de broodwegers op sommige respecten,
waertegens voorsieninge versoeken, welk requeste alvorens daerop te disponeeren, is gestelt in
handen van het collegie van broodwegers, om daerop binnen agt dagen te berigten.
Versoek van die van ’t bakkersgilde omme herdrucking en eenige verandering in hunne
ordonnantie te hebben is gemaakt commiss.
Nog is uijt naam van hoofdman, boekhouder en dekenmeesster van het bakkers gilde te kennen
gegeven, dat derselver, dog dat alvorens gaerne zoude doen herdrukken, dog dat alvorens sulks te
doen gaerne eenige verandering daer inne door haar Ed. achtb. zoude verzoeken gemaekt te mogen
werden, ten welken eijnde zij daer nevens derselver oude ordonnantie met de poincten die gaerne
daer inne verandert hadden, schriftelijk overgeven hebben, welke ordonnantie en verandering
alvorens op dezelve te resolveeren zijn gemaekt commissoriael in handen van de heeren [15v] beijde
burgermeesteren met de heeren Roest, Perizonius, Gallas, en Rolandus, om dezelve te examineeren,
en haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Bested. leverantie hout voor stads werken.
Op huijden is besteed de leverantie van het hout tot reparatie van stadswerken, het welk is
aengenomen, gedeeltelijk bij Anthonij Buijs voor Hermanus Knipschaar en gedeeltelijk bij Adrianus van
der Graaff coopluijden tot Rotterdam, zoo als op het bestecq staet aengeteeckent.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer oud burgermeester van Helsdingen over vacatien en
reijskosten ter dagvaert sedert 9 tot 15 maart 1750 ter somma van f. 25-10-0.
Aan de heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 27 januarij tot 2 maert ter somma van f. 114-00.
Aan denselve sedert 3 maart tot 15 dito ter somma van f. 43-10-0.
Aan Jan Formee geweermaker wegens reparatie aen ’t geweer dat aen de burgers in het begin van den
jare 1747 uijt het magazijn is gedestrubueert ter somma van f. 45-18-0.
Donderdag 26 maart 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeester, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius en Rolandus
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Geexhibeert extract resol. van de groote visserij, waer bij Antho. Hartog verklaert ombequeam
en inhabiel als loots te kunnen fungeeren ten eijnde.
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Uijt naam van den heer oud burgermeester [16] van Helsdingen als penningmeester van de groote
visserij, geexhibeert zijnde een extract uijt de resolutien van heeren penningmeesteren van de groote
visserije, op de Maze van dato 10 februarij 1750, waer bij consteert dat Anthonij Hartog over een
begane abuijs in het verzeijlen van een Engels schip is gedeporteert, en voorts inhabiel verklaert om
oit in dienst van de pilotage weder te kunnen werden gebruijkt, om te dienen tot onse informatie ten
eijne denselve Anthonij Hartog bij in advertentie door haar Ed. achtb. niet mogte worden aengestelt
tot noodhulp van de buijten lootsen, het welke aengenomen is voor notificatie.
Uijtspraek wegens het different tusschen de chirurgijn Jacquet en Boshuijzen over ;t aennemen
en zoo gezegd onderhuuren van Pr. Alleger als leerjongen, waer bij Jacquet van de uijtspraek ’t
Cosmos en Damiamus gilde wordt ontheft, en wijders den apothecar van der Bijll over zijne
disresperctueuse termen en kleijn agting voor de regeering gecondemn. in twee silveren
ducatons.
In deliberatie gelegt zijnde het different dat ontstaan is tusschen den chirurgijn Nicolaas Boshuijzen
ter eenre, en den chirurgijn Iman Sjacquet ter andere zijde, sig den eerste beklaegt hebbende aen het
Cosmus en Damianus gilde, als of Iman Sjacquet zijn leerjong Pieter alleger zoude hebben onderhuert,
en over welk different de hoofden of regeerders van het voorsz. gilde elkanderen niet hebbende
kunnen verstaan, het zelve is gebragt geworden voor alle de leeden van het voorsz. gilde, alwaer het
zelve van dien uijtslag is geweest, dat den chirurgijn Iman Sjacquet is gecondemneert geworden in de
kosten van de verteeringe op beijde de voorsz. bijeen komsten van het selve gilde gevallen, dog aen
welke condemnatie van het voorsz. gilde, de voorn. Sjacquet aenstonds gedeclareert heeft zig niet te
kunnen gedragen, waarop den boekhouder van [16v] het voorsz. gilde Jacobus van der Bijll zig voor
eenigen tijd alhier aen haar Ed. achtb. heeft geaddresseert, en versogt, de sterke hand van dese
regeering tot executie van den condemnatie van het voorsz. gilde den meergem. chirurgijn Jacquet
opgelegt, dog waer van meergem. Jacquet als doe mede present zijnde heeft gedeclareert dat zig
ontrent de voorsz. condemnatie aen haar Ed. achtb. had gesubmitteert, dat daerop is goedgevoenden
de voorn. chirurgijn Boshuizen en Jacquet heden agt dagen alhier voor haar Ed. achtb. te hooren, gelijk
dan ook gecompareert en gehoort zijn, en heeft den voorn. Boshuijzen als dan den meergem. Jacquet
beschuldigt, dat hij Pieter Alleger zijn leerjongen, die hij aengenomen en reets bij den boekhouder had
laten aenteeckenen, had onderhuert het welk strijdig zoude zijn tegens met 25 art. van de
ordonnantien of gildebrief van het Cosmus en Damianus gilde, en waerop dan ook den voorn. Sjacquet
door het voorsz. gilde in voege voorsz. gecomdemneert was, waerop den voornoemde Sjacquet
eerstelijk verklaert heeft, dat hij niet heeft geweeten dat de voorn. Pieter Alleger voor leerjongen bij
Boshuijzen was bestelt en aengenomen, en dat hij uijt zig zelfs den voorn. jonge ook niet hadde
aengezegt, maer dat den diacon Charles Boomhouder uijt naem van de eerw. kerkenraed [17] bij hem
was gekomen, en hem gevraagt of hij gemelde jonge zoude willen hebben en aennemen, dewijl de
kerkenraad de moeder van gem. Pieter Alleger nevens hem selfs in alimentatie had genomen en wel
genegen waaren om gem. jonge bij een chirurgijn te bestellen, dat hij Sjacquet daerop heeft gezegt
van jaa, dat hij gem. jonge wel wilde aenmerken, gelijk dan ook vervolgens met den voorn. diacon
Boomhouder deswegens een contract heeft aengegaen, en denselve Pieter Alleger heeft aengenomen,
dat hij Sjacquet immediaat na het sluijten van gem. contract is gegaan naar den boekhouder van der
Bijll om denselve aldaer als zijn leerjonge te laten aenteeckenen, dog daer komende den gem.
boekhouder hem hadde geantwoord, dat gem. jonge reets was aengenomen en aengeteeckent bij den
chirurgijn Boshuijzen, dat hij Sjacquet daerop daer van kennisse had gegeven aen den kerkenraad en
voorts na gem. jongen niet had omgezien maer denselve gelaten daer hij was, zoo dat hij sustineerde
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niets gedaen of gepexeert te hebben tegens de ordonantie van het gilde en vervolgens geensints
gehouden te zijn in eenige boete, dewijl deswegens in de ordonnantien van het gilde ook van geen
boete vermelt werd wel min in de hem opgelegde condemnatie van het gilde. Waerop dan huijden
[16v] het voorsz. gilde, Jacobus van der Bijll zig voor eenigen tijd alhier aen haar Ed. achtb. heeft
geaddresseert, en versogt, de sterke hand van dese regeering tot executie van den condemnatie van
het voorsz. gilde den meergem. chirurgijn Jacquet opgelegt, dog waer van meergem. Jacquet als doe
mede present zijnde, heeft gedeclareert dat zig ontrent de voorsz. condemnatie aen haar Ed. achtb.
had gesubmitteert, dat daerop is goedgevonden de voorn. chirurgijn Boshuizen en Jacquet heden agt
dagen alhier voor haar Ed. achtb. te hooren, gelijk dan ook gecompareert en gehoort zijn, en heeft den
voorn. Boshuijzen, als doen den meergem. Jacquet beschuldigt, dat hij Pieter Alleger zijn leerjongen,
die hij had aengenomen en reets bij den boekhouder had laten aenteeckenen, had onderhuert het
welk strijdig zoude zijn tegens het 25 art. van den ordonnantie of gildebrief van het Cosmus en
Damianus gilde, en waerop dan ook den voorn. Sjacquet door het voorsz. gilde in voege voorsz.
gecondemneert was, waerop den voornoemde Sjacquet eerstelijk verklaart heeft, dat hij niet heeft
geweeten dat de voorn. Pieter Alleger voor leerjonge bij Boshuijzen was bestelt en aengenomen, en
dat hij uijt zig selfs den voorn. jonge ook niet hadde aengezegt maer dat den diacon Charles
Boomhouder uijt naem van de eerw. kerkenraad [17] bij hem was gekomen, en hem gevraagt of hij
gemelte jonge zoude willen hebben en aennemen, dewijl de kerkenraad de moeder van gem. Pieter
Alleger nevens hem selfs in alimentatie had genomen en wel genegen waaren om gem. jonge bij een
chirurgijn te bestellen, dat hij Sjacquet daerop heeft gezegt van jaa dat hij gem. jonge wel wilde
aennemen gelijk dan ook vervolgens met den voorn. diacon Boomhouder deswegens een contract
heeft aengegaen, en denselve Pieter Alleger heeft aengenomen, dat hij Sjacquet immidiaat na het
sluijten van gem. contract is gegaan naar den boekhouder van der Bijll om denselve aldaer als zijn
leerjonge te laten aenteeckenen dog daer komende den gem. boekhouder hem hadde geantwoord,
dat gem. jonge reets was aengenomen en aengeteeckent bij den chirurgijn Boshuijzen, dat hij Sjacquet
daerop daer van kennisse had gegeven aen de kerkenraad en voorts na gem. jongen niet had omgezien
maer denselve gelaten daer hij was, zoo dat hij sustineerde niets gedaen of gepexeert te hebben
tegens de ordonnantie van het gilde en vervolgens geensints gehouden te zijn in eenige boete, dewijl
deswegens in de ordonnantie van het gilde ook van geen boete vermelt werd, wel min in de hem
opgelegde condemnatie van het gilde, waerop dan huijden [17v] gedelibereert sijnde, ende gildebrief
of ordonnantie van het Cosmus en Damianus gilde, en insonderheid het 25 art. van gem. ordonnantie.
Waerop den chirurgijn Boshuijzen zig had beroepen, en waerop dan ook de voorsz. condemnatie bij
het voorsz. gilde was gedecerneert, geexamineert hebbende, zoo is bij haar Ed. achtb. begreepen dat
het voorsz. 25 articul van gem. ordonnantie in cas subject van geen applicatie altoos is, alsoo niet
geregt of aengetoont kan werden dat hier een onderhuering geschied, en dat daer en boven ook geen
boete in de gansche ordonnantie daer tegens gestatueert is, en is vervolgens goedgevonden en
verstaan den chirurgijn Sjacquet van de hem opgelegde condemnatie te ontheffen en vrij te stellen,
het welk vervolgens is gedenunteert en deselve aengesegt in het presentie van den boekhouder van
het Cosmus en Damianus gilde den apothecar Jacobus van der Bijll, welken Jacobus van der Bijll,
daerover niet alleen zijn ongenoegen heeft getoont maer zig selfs niet ontsien, haar Edele achtb. met
woorden en gebeden op een zeer brutale en indicente wijze te hoonen en injurieeren en voor
onregtvaerdige regters uijt te maken, het geene derhalven bij haar Ed. achtb. niet onaengemerkt heeft
[18] kunnen werden gepasseert als zijnde de achtb. van de regeeringe, daar door ten hoogsten
gevilipendeert en veragt, het geene in een land en stad van goede politie niet kan worden getollereert,
waerom het selve is genomen in overweginge en naer rijpe deliberatie goedgevonden ende
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geresolveert den voorn. van der Bijll andermaal te doen binnen komen, ende hem op het serieuste de
gevoeligheid en indignatie van de regeering over zijn hier vorengem. gedrag voor te houden en doen
verstaan, en vervolgens te ordonneeren, en hem te condemneeren gelijk gecondemneert wordt bij
desen, om op een submisse wijse, wegens zijn onbesonne en dijsrespectueuse manier van spreeken,
haar Ed. achtb. excuis te versoeken, en daer en boven gecondemneert in een boete van twee silvere
ducatons ten behoeve van den arme te betalen voor aenstaende saterdag in handen van den heer
secretaris van Bueren, het welke den voorn. van der Bijll vervolgens dan ook zoo is aengezegt, dog in
plaetse van hier aen te obedieren, zoo heeft hij met geen minder brutaliteijt als te vooren geantwoord
ende gezegt, dat hij de aen hem opgelegde boete niet en zoude betalen, ja dat liever de stad zoude
ruijmen, en dat wel bij herhalinge, over welke twede brutalitijd niet goedgevonden is voor het
tegenwoordige nader te delibereeren maer het selve te reserveeren tot de naaste vergadering, om af
te wagten wat hij zal komen te doen. Voorts is in deliberatie genomen hoedanig ontrent voorgem.
leerjonge Pieter Alleger, als nu door desselfs moeder op een directe wijze besteed bij den [18v]
chirurgijn Nicolaes Boshuijzen, dewelke Paaps is, tot maintien van de waardigheid van de eerw.
kerkenraad binnen dese stad, door wie de moeder van gem. jonge ende hij selfs moet werde
gealimenteert, zal moeten en behooren gehandelt te worden. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is
begrepen, dat door de Paapsgesinde onder gewerkt word, uijt oorsake dat de vader van gem. jonge is
Paaps geweest, en alsoo gem. jonge ook weder tot haer zoude zoeken te trekken, en is vervolgens
goedgevonden ende geresolveert om den gem. jonge van den chirurgijn Boshuijzen te doen van daen
nemen, ten welke eijnde een der geregtsbodens met de moeder van gem. jonge zig zal vervoegen aen
ende ten huijze van den voorn. chirurgijn Nicolaes Boshuijzen, en denselve uijt naem van haar Ed.
achtb. den voorn. jonge afvragen, ten eijnde denselve komen onder de magt en opzigt van de eerw.
kerkenraad binnen dese stad, door wie hij nevens zijn moeder moet werden gealimenteert gelijk den
gem. bode nevens de moeder den gem. jonge als dan zullen presenteeren aen den oudsten predicant
D. Muijlman.
Saterdag 28 maart 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius en Gallas
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Geexhibeert de commissie van den collonel Esselink als commandeur deser stad.
Is in de vergadering gecompareert de heer [19] Cornelis Esselink collonel in het regiment van den luijt:
generaal Elias, dewelke aen de regeering heeft getoont en geexchibeert een commissie van zijn
hoogheid den heere P rince van Orange en Nassau erfstadhouder der seven vereenigde provintien ? ?
? aen hem verleent als commandeur der stad Brielle en het fort van Hellevoetsluijs, met betuijging
daer nevens dat hij verhoopte zijn persoon niet oudengenaem aen de regeering zoude zijn, en met
deselve in een goede harmonie en vriendschap wenschte te leven, waerop gedelibereert, ende voorsz.
commissie gelezen zijnde, zoo is deselve aengenomen voor notificatie en gem. heer commandeur met
de voorsz. commissie gefiliciteerd en betuijgt zijn persoon ter uijtterste aengenaem aen de regeering
te zijn, en ook zeer genegen te wezen, om met hem in goede harmonie en vriendschap te leven,
luijdende de voorsz. commissie als volgt.
Zijne hoogheid heeft goedgevonden mits desen aen te stellen en te committeeren tot commandeur
der stad Brielle en het fort van Hellevoetsluijs, den collonel Cornelis Esselink lastende alle ende een
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ijgelijk hem daer voor te houden en erkennen, gegeven in S’ Gravenhage den 18 februarij 1750
(onderstond en was geteekent) Prinse D’Orange en Nassau (lagerstond)
Ter ordonnantie van zijne hoogheid (was getekent) J. de Back. Ter zijde stond het wapen van zijne
hoogheid [19v] op een rooden ouwel gedrukt in margine stond.
Cornelis Esselink heeft op deze commissie de gerequireerde eeden, zoo van zuijvering als die van
getrouwigheid, in haar Ed. mog. collegie afgelegt deser 24 februarij 1750, was geteeckent, mij present
A. v. Straaten.
Missive van heeren der stad Delfs ter beschrijving van de visserije.
Is gelezen een missive geschreven uijt naam ende van wegens burgermeesteren en regeerders der
stad Delft in dato 22 maart, ter beschrijvinge van de groote visserije tegens maendag den 27 april 1750
en volgende dagen, des smorgens ten negen uuren, op het raadhuijs der stad Delft tot het opneemen
der reeckeningen van de respective heeren penningmeesteren en voorts te helpen delibereeren en
resolveeren op de poincten van deliberatie voor de aenstaende haringteelt, bij de voorsz. missive
gevoegt. Waerop gedelibereert zijnde, zoo zijn tot het waarnemen van de voorsz. visserije voor den
tijd van een geheel jaer versogt ende gecommitteert zoo als versogt ende gecommitteert worden bij
desen, de heeren Harper Molewater burgermeester en George van Hoogwerf president schepen,
nevens den penningmeester mr. Abraham van Helsdingen en bij absentie van een der gecommitt.
heeren den volgende heer in rang.
Ingekomen het berigt van de broodwegers en gestelt in handen van heeren gecommitt. waer
in de vernieuwing van de ordonn. van ’t bakkersgilde was gestelt.
Is gelesen het ingekome berigt van het collegie van broodwegers binnen dese stad, [20] op de requeste
van het bakkers gilde aen haar Ed. achtb. gepresenteert, welk requeste en berigt is gestelt in handen
van deselve heeren gecommitt. waer in de vernieuwing van de ordonnantie van het voorsz.
bakkersdilde is gestelt, omme deselver gesamentlijk te examineeren, en haar Ed. achtb. daerop te
dienen van derselver consideratien en advis.
Acte van indemnitijd verleent aen ’t kind van A. P. van der Struijs oud ½ jaer.
Acte van indemnitijd geaccordeert voor het kind van Arij Pieterse van der Struijs en Maria Hillebrand
egte lieden genaemt Pieternelletje oud ½ jaar, ten behoeve van armmeesteren van de stad
Vlaardingen.
Saterdag 4 april 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm, Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius, en Gallas
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Francina Hogendorp geadmitteert als grossierster en slijtster in brandewijnen.
Francina Hogendorp versogt hebbende als grossierster en slijtster in sterke dranken binnen dese stad
geadmitteert te worden is derselver versoek geaccordeert en de nodige acte daer toe verleent.
Bart Simonse geaccordeert een heijning te setten op de rollaeg van de stadskaaij.
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Bart Simonse borger en inwoonder deser stad, versogt hebbende om een heijning te mogen stellen op
de rollaag bij de Kaaijebrug tot bevrijding van zijn erf aldaer, zoo is naar voorgaende examinatie en
inspectie van den heer [20v] burgermeester Molewater en inspectie van den fabrijcq Sandifort,
desselfs versoek geaccordeert, mits sorg dragende dat geen schade of nadeel aen de voorsz. kaaij en
rollage komen toe te brengen.
Het nader versoek van de heer Jacobus Braet, zoutziender om als grossier te worden
geadmitteert als voren afgeslage.
In deliberatie gelegt zijnde het nader versoek en sustantie van de heer Jacobus Braat, zoutziender en
pannenman van de zoutkeet binnen dese stad, om ingevolge van het 2 articul van het placcaat van
haar Ed. gr. mog. van den 12 april 1749 tot beneficie van de neeringen en traficquen binnen dese
provintie gearresteert, tot grossier in zout binnen dese stad te mogen werden geadmitteert, waerop
gedelibereert sijnde, en haar Ed. achtb. geen reden voorgekomen zijnde, waerom soude afgaen van
derselver resolutie van den 7 januarij deses jaers 1750 op het voorsz. versoek door den voorn. heer
Jacobus Braat op dien tijd gedaan genomen maer ter contrarie versterkt zijn, dat reets meer dan
overvloedig grossiers in zout binnen dese stad waren geadmitteert en dat vervolgens de admissie van
gem. heer Braat zoude strekken tot groot nadeel van de reets geadmitteerde grossiers als genoegsaem
buijten neering zouden werden gestelt, waeromme goedgevonden en [21] verstaan is, te persisteeren
bij de voorsz. resol. van den 7 januarij deses jaers, en het voorsz. verzoek van gem. heer Braat als nog
af te slaan bij desen.
De turftonsters toegelegt 20 stuijvers in plaets van 12½ van de hondert tonnen turf, die komen
te verwerken.
De resp. turftonsters binnen dese stad, van tijd tot tijd geklaagt hebbende over de geringheid van
derselve loon, in het tonnen van den turf haar lieden bij vorige ordonnantie en speciaal bij resol. van
den 15 januarij 1701 toegevoegt, binnen gestaen zijnde, hebben nogmaels op het alderootmoedigste
versogt dat aen haer, na het exempel van andere steden, wat meerder loon mogte werden toegevoegt.
Waarop gedelibereert sijnde ende resp. vaste turfboeren daerop gehoort sijnde zoo is goedgevonden
ende verstaan de voosz. resol. van den 15 januarij 1701 in zoo verre te attereeren, dat aen dezelve
tonsters van ijder hondert tonnen haartbrand in plaatse van twaelf stuijvers agt penningen, werd
toegevoegt eene gulden of twintig stuijvers, mits zig in alles getrouwelijk ingevolge haren gedane eed
gedragende, blijvende voorts de beijde ordonnantie en de voorsz. resol. van 15 januarij 1701 in zijn
geheel.
Geresolveert voor een matige prijs voor het vrouwenhof te kopen zeker stuk land onder oud
Rockangien.
Op aanstaende maandag eenige landerijen gelegen in den lande van Voorne staande verkogt te
werden, waeronder zig een stuk bevind gelegen in oud Rockangien groot een gemet 261 roeden in den
Zuijdhoek in no. 16 [21v] gemeen leggende in een stuk land aenkomende het vrouwenhof binnen dese
stad, zoo is in deliberatie gebragt, of niet dienstig zoude zijn dat gemelde stuk lands wierde verkogt
voor het gem. vrouwenhof. Waarop gedelibereert zijnde goedgevonden en verstaan is Sr. Hugo van
Andel als administrateur van de resp. godshuijslanden te versoeken en te qualificeeren zoo als versogt
ende gequalificeert word bij desen om gem. stuk lands, indien tot een matige prijs te bekomen is, voor
het gem. vrouwenhof te verkoopen.
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Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Pieter van Lelijvelt over leverantie van 20 hoed kalk in julij 1749 ter
somma van f. 115-0-0.
Aan Dirk Donker voor het opgraven van de wall, tot het leggen van een sluijs volgens aenneminge ter
somma van f. 380-0-0.
Betaling geaccordeert aen Mathijs Kater draijer, voor de jaren 1748 en 1749 tot f. 6-4-0.
Utsupra Jacob Kerpel voor wagevragten in 1748 en 1749 f. 9-0-0.
Utsupra aen Jan Mol gildeknegt van het houtkopers gilde tot Dordrecht voor het omgaen met een
besteecq tot leverantie van hout op den 6 maart 1750 f. 3-6-0.
Aan Willem Komen speuijwagter voor 64 reijsen opwindens van de speuij hem extra toegevoegt tot 4
stuijvers ijder reijs, alle op den heer thesaurier Molewater.
[22] Saterdag 11 april 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Van Hoogwerf, Roest, Hoijer, Perizonius, Rolandus
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Jan van Willigen voor eenige tijd in dienst zijnde geweest van de admiralitijd op de Maze, als
voren aengestelt tot marktschipper van dese stad op Dordrecht.
Schipper Jan van Willigen, markt schipper van dese stad op de stad Dordrecht in den jare 1748 door
haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden ter admiralitijd op de Maze, tot commandeur op desselfs
poonschuijt om te dienen tot een uijtlegger, zijnde geemploijeert geweest, ende als doen met onse
kennisse en consent desselfs veer hebbende laten waernemen door schipper Joost Rouda heeft alhier
versogt, als nu weder in de voorsz. possessie van het voorsz. veer te mogen werden gestelt. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is aen gem. Jan van Willigen desselfs versoek geaccordeert, en op zijn vorige
commissie en gestelde cautie weder gecontinueert of aengestelt tot marktschipper van dese stad op
de stad Dordrecht.
Dag beraemt tot het verhuuren van eenige uijtter huer zijnde stads landen.
Den heer burgermeester Molewater heeft in qual. als thesaurier ordinaris deser stad overgegeven een
lijst van eenige parthijtjes land aenkomende dese stad, dewelke met St. Catharina 1749 zijn uijt de
huur gevallen met versoek dat haar Ed. achtb. een dag gelieven te beramen, om deselve landen weder
te zien te verhuuren. Waerop gedelibereert zijnde [22v] zoo is goedgevonden ende geresolveert
dezelve heden en 14 dagen weder te zien te verhuuren, werdende den secretaris versogt, de bruijkers
derselve door een boden sulks te doen adverteeren.
Lt. Brouwenaer geaccordeert bij verkoop van zijn thuijn en thuijnhuijs een spitsing in de
verponding.
Leendert Brouwenaer borger en inwoonder deser stad, binnen gestaen zijnde, heeft alhier te kennen
gegeven, dat hij wel genegen soude zijn, het thuijnhuijs met de groote thuijn van desselfs huijs, staende
aen de noordzijde van het Maarland op het eijnde binnen dese stad, op no. 774 te verkopen, dan alzoo
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hij zulks niet vermogte te doen dan met concent en toestemming van haar Ed. achtb. voor zoo verre
de splitsing van de verpondingen aengaet, waaeomme hij den voorsz. thuijn had laten moeten door
den landmeter Sandifort en vervolgens separeeren, zoo als gem. meeting hier nevens quam te
produceeren, met versoek dat haar Ed. achtb. aen hem goedgunstiglijk geliefde te accordeeren, dat hij
den thuijn met het thuijnhuijs voor aen de straat komende mogte verkoopen, met de helfte van de
verpondingen en het lantaarngelt die als nu op het geheele perceel staat. Waerop gedelibereert sijnde,
zoo is aen gem. Leendert Brouwenaer desselfs verzoek geaccordeert en den ontfanger van de
verpondinge gequalificeert om bij verkoop van denselve thuijn [23] dien conform de verponding en
lantaarngelt te mogen separeeren.
Bested. leverantie van spijkers.
Is aanbesteed de leverantie van spijkers krikhangen, pannen en teegels dewelke zijn aengenomen bij
die geenen en tot sulken prijs, als op de besteeken genoteert en uijtgetrokken staat
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer burgerm. Molewater over vacatien en reijskosten in een extra
ord. commissie aan zijn hoogheid over ’t werk van de bieren en verdere vacatien ter dagvaart sedert 5
febr. tot 8 maart 1750 ter somma van f. 39 gls.
Alle kramers met eetwaren ter markt komende voor smorgers ten tien uuren en na de middag
na een uur niet te mogen verkopen.
Verscheijde kruijdeniers en neering doende borgeren zig aen heeren burgermeesteren geaddresseert
en beklaegt hebbende dat zeer wierden benadeelt, door de van buijten komende kramers op den
marktdag die met eetwaren ter markt quamen, zoo van kaas, zuijker, cotinen, pruijmen en
verkoopende van smorgers vroeg tot selfs naar de marktdag, versoekende dat door haar Ed. achtb.
daer tegens voorsieninge mogte werden gedaen. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is goedgevonden
ende geresolveert om alle van buijten komende kramers, die met eetwaaren ter markt komen door
een bode te doen [23v] aanzeggen, dat zig niet sullen vervorderen eenige hande eetwaeren te
verkoopen voor dat de klokke des smorgers tien uuren zal wesen geslagen, en niet naar dat de klokke
een uur des smiddags zal, wesen geslagen op poene van consiscatie van alle de eetwaren die bij haar
sullen werden bevonden, ten behoeve van de resp. godshuijsen binnen dese stad.
Saterdag 18 april 1750
Present de heeren Warrij burgermeester, Hoijer, Perizonius, Gallas, Rolandus schepenen, Snellen en
Van Dam raden.
Den apotecar van der Bijll excuis gevraegt en betaelt de boete van twee silvere ducatons.
Den secretaris van Bueren heeft ter vergadering gedeclareert, dat den apothecare Jacobus van der
Bijll, als nu weder in de stad was, dog dat de boete voor den armen, waer in hij bij resol. van den 26
maert laestleden was gecondemneert nog niet hadde voldaen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is
goedgevonden ende geresolveert den voorn. van der Bijll door een bode te doen hale en aenzeggen
houden en aan te zeggen ten eijnde aen haar Ed. achtb. behoorlijk excuis te versoeken over zijn
onbetamelijk [24]en disrespectueuse manier van spreken tegens haar Ed. achtb. en de boete aen hem
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opgelegt te betalen, zoo als denselve dan gecompareert zijnde is geschiet. Waarop denselve van der
Bijll, dog zeer schoorvoetende excuis van haar Ed. achtb. heeft versogt, en voorts betaalt de twee
silvere ducatons waar in gecondemneert was, dewelken gelegt zijn in het arme doosje.
Commissie gedecerneert tot het reduceeren van de arme lijst van persoonen geen lidmaat zijn
Voorts zoo zijn op het versoek van de eerw. Duijtse kerkenraad tot het helpe reduceeren van de arme
ceel van die persoonen die geen ledematen zijn, tegens heden naar de middag ten drie uuren versogt
ende gecommitteert de heeren Perizonius en van Dam nevens den secretaris van Bueren.
Ordonnantie.
Ordonnantie geaccordeert aen Arnoldus Steen en Jacobus van Soest voor het vullen en aensteecken
van de stads lantaarns gedurende den laeste winter tijd ijder tot f. 45-0-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Maandag 20 april 1750
Present de heeren Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, De Graaff, Roest, Hoijer, Perizonius,
Gallas, Rolandus schepenen, Snellen, Van Dam raden.
Geresolv. den boedel van John Cobbold en zijn huijsvrouw beide overleden in Engeland voor
eenige weken onder invenst. te stellen in handen van M. Gavin.
Den heer burgermeester Molewater heeft ter vergadering gecommuniceert [24v] dat zekere Engelse
juffrouw welke door John Cobbold en zijn vrouw, wonende aen de zuijzijde van het Maarland binnen
dese stad, was gestelt ende gelaten in derselver huijshouden en directie van dien gedurende haar
obsentie dat naar Engeland waren vertrocken, dat gem. juffrouw geinformeert zijnde geworden dat
gem. John Cobbeld en zijn vrouw beijde in Engeland waeren overleden, en dat haar man zig tot
Vlissinge metter woon had ter nedergestelt, en zeer insteerde dat zij aldaer bij hem zoude komen, zig
een en andermalen aen zijn Ed. had geaddresseert en versogt dat ijmand door haer Ed. achtb. mogte
worden gequalificeert aen wie zij den voorsz. boedel zoude mogen overgeven, dat den coopman Mr.
Gavin mede wonende aldaer op het Maarland zig insgelijks aen zijn Ed. had geaddresseert ende
geaffimeert, dat hij positive tijding hadde, dat den voorn. John Cobbold en zijn vrouw beijde in
Engeland waren overleden dat hij uijt vriend en buurschap wegens den toestand van den voorsz.
boedel had geschreven naar Engeland aan een neef van den voorn. John Cobbold mede Cobbold
genaamt, dat hij niet twijfelde, of daer zoude binnen korten van dienswegen ijmand overkomen om
gem. boedel te redderen en de kinderen naar zig te nemen, zig ondertusschen aenbiedende, om voor
de tijd van een week of vier, in welke tijd hij zekerlijk was wagtende dat wel ijmand uijt Engeland [25]
zoude overkomen, den boedel en goederen van gem. Cobbold van de vorengem. juffrouw genaemt
Elisabeth Moris huijsvrouw van William Rose, over en onder zijn beheeringe en toesigt te nemen, mits
dezelve aen hem bij staat en inventaris overgegeven werde. Waerop naar alvorens dat gem. Mr. Gavin
gehoort te hebben, goedgevonden ende geresolveert is, ten eijnde gem. juffrouw Rose op een
ordentelijke en gevoegelijke wijse zoude kunnen vertrekken naar haar man, den boedel van gem. John
Cobbeld, door heeren schepenen en secretaris volgens opgevinge van gem. juffrouw Rose te doen
inventariseeren en door deselve met eede te doen sterken dat denselven boedel ter goedertrouwe
heeft geadministreert, en ook alsoo opgegeven zonder deselve ter quader trouwe eenigsints

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

vermindert agtergehouden of van verswegen te hebben, ende als dan den voorsz. boedel dien conform
onder het opzigt en directie aen den voorn. Mr. Gavin over te geven.
Den bode Bergman gelast den boedel van den dood gestoken C. Borstlap op te nemen en ’t lijk
in stilte te doen begraven.
Voorts is den geregtsbode Bergman geordonneert en gequalificeert, om de goederen van den
doodgestoken Cornelis Borstlap op te nemen, en denselve des avonds in stilte door het sakkedragers
gilde te laten begraven.
[25v] Saterdag 25 april 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius,
Gallas en Rolandus schepenen, Van Dam raad.
Frans Hambach doet vrijwillig afstand van ’t rijden van de schuijtjes gen. het rogje en
gearresteert een reglement of ordonnantie op het selve.
Den heer burgermeester Molewater heeft ter vegadering gecommuniceert, dat door den vrijwilligen
afstand van Frans Hambach als nog quam te vaceeren het rijden van de schuijtjes van ouds genaemt
het roggie, dog dat daerontrent nog noit was gemaekt een vast reglement of bepaling van het loon als
andersints, dat zijn Ed. de moeijte hadde genomen om daerontrent een reglement en ordonnantie te
formeeren, het welke de vrijheid nam bij dese ter examinatie en goedkeuring aen haar Ed. achtb. te
presenteeren. Waerop gedelibereert sijnde en het selve geexamineert hebbende, zoo is
goedgevonden ende verstaan, naar eenige kleijne veranderingen het voorsz. reglement te
approbeeren en arresteeren, zoo als geapprobeert en gearresteert word bij desen luijdende als volgt,
fiat incertio.
De heer van Hoogewerf geaccordeert een schoorsteen te mogen te mogen laten uijtspringen in
het Welleslop
De heer oud burgermeester van Hoogwerf heeft ter vergadering gecommuniceert, dat [26] bij
voorneemens was, in het huijs staende in de Nobelstraat op de hoek van het Welleslop, in het voor
salet komende tegens het gem. Welleslop te maken een schoorsteen, dat die schoorsteen gaerne in
het gem. Slop zoude laten uijtspringen, dan dat hij wiste dar selfs niet en vermag te doen zonder
permissie en consent van haar Ed. achtb., waerom bij desen daer toe de gunstige permissie van haar
Ed. achtb. quam te versoeken. Waerop gedelibereert zijnde zoo is het voorsz. versoek aen gem. heer
oud burgermeester van Hoogwerf geaccordeert mits egter dat daar door geen belemmering in de
passagie in het gem. Slop quam te maken.
Heeren regenten van het weeshuijs gequalificeert met de heer Roest te handelen over het
verkoopen van een stuk land onder Rugge.
De heer Roest heeft alhier te kennen gegeven, dat hij was hebbende een stuk land leggende onder
Rugge aen het Molewater in den Kerkhoek, waer het weeshuijs deser stad mede quam en was
leggende met een gemet 105 ro. No. 19 dat hij wel genegen zoude wesen om het gem. parthij land,
tot een behoorlijke prijs van het weeshuijs van haar Ed. achtb. te koopen, het welke bij desen quam te
versoeken. W worden bij desen, om over de koop van het voorsz. stuk land met de heeraerop
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gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is, de heeren regenten van het weeshuijs te versoeken
en te qualificeeren zoo als versogt ende gequalificeert [26v] worden bij desen, om over de koop van
het voorsz. stuk land met de heer Roest te mogen handelen en contracteeren, onder approbatie van
haar Ed. achtb.
Rapport van heeren commiss. op het examineeren van de armceel.
De heer Perizonius als scheepen commiss. met de heeren van Dam geadsisteert hebbende op de
reductie van de armceel, heeft van het voorgevalle ende consideratien van dien op dezelve alhier
rapport gedaan, het welke aengenomen is voor notificatie en zijn gem. heeren voor haar genomene
moeijte en gedaen rapport bedankt.
Het kind van den doodgestoke C. Borstlap besteed bij Corn. Geurse van manen.
Is het nageblevene weeskind van de doodgestooke Cornelis Borstlap, genaemt Johannis oud ontrent 8
jaeren, besteet bij Cornelis Geurse van Manen om 20 gt sjaers in te gaan huijden dato deses.
Den secret. van Bueren gequalificeert eenige redresse te maken in de actens verleent aen
tappers, grossiers en slijters op het opgeve van den collecteur Jan Kluijt.
Den collecteur van Kluijt binnen gestaan zijnde, heeft alhier te kennen gegeven, dat in sommige actens,
door haar Ed. achtb. verleent aen de grossiers, slijters en tappers, eenige kleijne veranderinge diende
gemaekt te werden, om misslagen voor te komen, en versoekende dat haar Ed. achtb. den heer
secretaris van Bueren gelieven te authoriseeren en qualificeeren om deselve op sijn vertooning te
mogen veranderen en dresseeren [27] Waerop gedelibereert zijnde, zoo is het gepresenteerde van
den collecteur Kluijt geaccordeert, en den secretaris van Bueren gequalificeert om de nodige
verandering in opgemelde actens te mogen maken.
Gearresteert het huijsje van Dirk Donker voor de verloope verpond. te doen verkoopen.
Den secretaris van Bueren in qualiteijt als ontfanger van de verpondinge, heeft alhier te kennen
gegeven, dat Dirk Donker wegens desselfs huijsje staande aen de noordzijde van het Maarland op het
eijnde no. 70 vijff jaeren verpond. ten agteren stond, dat het huijsje daer en boven belast was met drie
hijpotheecquen, en dat gem. Dirk Donker reets zoo verre tot armoede vervallen was, dat wegens den
arme wierde bedeelt, en ook door toeval van lammigheid in zijn regterarm buijten staat was om ietwes
te kunnen verdienen, en gevolglijk buijten staat om de voorsz. verpondingen en hijpotheecquen ooijt
te kunnen betalen, versoekende vervolgens authorisatie van haar Ed. achtb. om het voorsz. huijsje
voor de verloopene verpondinge te mogen verkoopen. Waerop gedelibereert, en den voorn. Dirk
Donker gehoort hebbende en zijn onvermogen erkent hebbende, zoo is goedgevonden ende
geresolveert, het huijsje heden 14 dagen over de verlopene verpondigen ten overstaen van de
magistraet te verkoopen.
[27v]

L. Monderling, Klaas Spruijt hunne lander weder ingehuurt.

Vervolgens zijn binnen gestaen, Leendert Mondeling, Klaas Spruijt, de wed Leendert van den Bergh en
Isaac Rietdijk, aen wie weder verhuurt zijn, de parthijen land, die van de stad gebruijken en uijt de huur
waeren, als in de huurceelen daer van te maken geexpresseert zal werden.
Besteed het arbeids loon en reparatie aen de kijkpael en houten baken.
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Verder is aen besteed het arbeidsloon van eenige reparatie en vernieuwingen aen de kijkpael, en het
aenbrengen van een steijl aen het houte baken, het welk aengenomen is, bij Leendert Capteijn en
Leendert van der Bijll in compagnie voor f. 316-0-0.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Molewater over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert 13 april tot 19 dito ter somma van f. 25-10-0.
Aan de heer Leendert Voogd ter sake voorsz. sedert 6 januarij tot 10 dito ter somma van f. 15-0-0.
Aan de heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 7 april tot 19 dito f. 43-10-0.
Betaling geaccordeert aen de heeren van Hoogwerf en Beels, over vacatie op een convocatie van
ingelanden van den Oudenhoorn over het zetten van een watermolen ter somma van f. 6-0-0. Alle op
den heer thesaurier Molewater.
[28] Saterdag 22 meij 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius, Gallas,
Rolandus schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Tot burger en poorter geadmitt. Dammis Hogendijk van Geervliet.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Dammis Hogendijk geboren tot Geervliet, die
deswegens heeft gedaan en afgelegt, den ordinaris poorter eed, en het regt daer toe staende betaelt.
De heer de La Bassecour als commiss van s’lands magazijn vergoeding in geld gedaen voor
gemiste snaphanen en 7 bajonetten mitsg. betaalt de reparetie aen de brandspuiijten van ’t
land gebruijkt.
Op de iterative instantien en te kennen geven van den heer oud burgermeester de La Bassecour, als
commis van s’lands magazijnen binnen dese stad, dat hij als nog was manquerende vier snaphanen en
seven bajonetten in den jare 1747 op versoek van haar Ed. gr. achtb. uijt het s’lands magazijn aen de
burgeren en ingezetenen deser stad gedistribueert en die naar alle mogelijk onderzoek niet te
agterhalen ofte vinden zijn, en geensints goedgedaen kan krijgen bij haar Ed. mog. de heeren
gecommitt. raden, gelijk ook niet de reparatien aen de brandgereedschappen bij het [28v] blusschen
van den brand van de meestoof uijt het magazijn gebruijkt, zoo is goedgevonden ende geresolveert
het selve van stadswegen aen gem. heer commis de La Brassecour goed te doen en ten dien eijnde
aen denselven ordonnantie te accordeeren voor de vier snaphanen tot 9 gulden ijder, en voor de 7
bajonetten, tot 1 gl ijder dus te samen tot f. 43-0-0. Ende wegens de reparatie aen het
brandgereedschap aen Jan ter Steeg betaelt ter somma van f. 14-9-8. Op den heer thesaurier
Molewater.
Dingsdag 5 meij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Hoogwerf, Roest, Hoijer, Perizonius, Gallas,
Rolandus schepenen, Snellen raad.
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Geopent een pakje geaddress. aen juffr. W. Slingerland en ’t geen daer in gevonden is gebragt
in ’t gasthuijs.
Is geopent het pakje al voor eenigen tijd van Rotterdam gesonden aen juffrouw Willemina Slingerland,
na dat deselve in de maent van september, van den voorleden jare 1749 in het gasthuijs deser stad
was overleden, en is daer in gevonden een gecouleurde saije vrouwe rok, eenige lapjes, twee paar
kousen en een mutsie [29] of drie, nevens en sesthalf aen geld, en dewijl de eijgenaresse van het selve
gesondene goed niet te vinden is geweest, zoo is goedgevonden het voorsz. goed te senden in het
gasthuijs, ende sesthalf te steeken in den armbos ter secretarie.
Het versoek van John Cobbold, neef van John Cobbold welke in dese stad heeft gewoont en
onlangs met sijn vrouw in Engeland is overleden, om den boedel van de gem. zijn neef te
aenvaerden afgeslagen en den heer secretaris van Bueren met den coopman Gavin tot
sequesters aengestelt.
Zig alhier gepresenteert hebbende eenen John Cobbold uijt Engeland overgekomen met intentie om
zig te stellen in den boedel van John Cobbold en Fannij Cobbold, egte luijden gewoont hebbende
binnen dese stad, en nu kortelings volgens onderrigting beide in Engeland overleden, ende dat uijt
hoofde van een procuratie, door den voorn. John Cobbold dewelke alhier heeft gewoont, op hem
verleent, welke wel zeer ampel is, dog vermits het overlijden van denselven Cobbold buijten effect en
van geen kragt, waer van denselve onderrigt hebbende, zoo heeft den eerstgem. John Cobbold, egter
gepresenteert en versogt, gem, boedel te mogen aenvaerden, onder presentatie van alle de schulden
van gem. boedel te zullen nemen tot zijnen lasten, en deselve te voldoen mitsgaders de drie
nagebleven kinderen [29v] van gem. John en Fannij Cobbold na zig te sullen nemen en houden buijten
lasten van de stad. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is geconsidereert, dat den voorn. Jonh. Cobbold
is een vreemdeling en onbekent, en geen de minste qualiteit hebbende tot het aenvaerden van gem.
boedel, en naar hem gevraegt te hebben of in staet was om hier te lande behoorlijke gejustificeerde
cautie tot dekking van de regeeringe te kunnen stellen, en gedeclareert hebbende daer toe niet in
staat te zijn, haar Ed. achtb. met geen de minste gerustheid den eerstgem. John Cobbolt indien boedel
te kunnen stellen, vervolgens goedgevonden en verstaen het voorsz. versoek af te slaen en van de
hand te wijze, ende in tegendeel den heer secretaris van Bueren en Alexander Gavin coopman binnen
dese stad, te committeeren en aen te stellen, zoo als gecommitteert en aengestelt worden bij desen,
tot sequesters in gem. boedel met last om de roerende en onroerende goederen te verkoopen en tot
gelde te maken de inschulden te vorderen, de schulden te betalen zoo den boedel zoo verre kan
strekken en vervolgens daer van reeckening en verantwoording aen haar Ed. achtb. te doen.
Saterdag 9 meij 1750.
Present de heeren Van Hoogwerf, Perizonius schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Emanuel Baalde tot borger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese [30] stad geadmitteert Emauel Baalde geboren te Brugge, die
deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorters eed en het regt daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aen de heer burgernmeester Warrij over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert 7 april tot den 3 meij 1750 f. 45-0-0.
Aan Joris van der Schilt over geleverde hangen, grendels sedert 30 junij tot 27 november 1749 ter
somma van f. 11-2-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Dingsdag 12 meij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius en Gallas.
De besteding van het maken van de beschoeijing op het Hoofd omrede uijtgesteld.
Huijden den vastgestelde dagh zijnde tot het besteden van het arbeidsloon tot het maken van een
eijnd beschoeijing aen het Hoofd, het welke vervolgens hebben laten inschrijven door de timmermans
basen binnen dese stad, tot ses in getal, die zig daer toe aengeboden hebben, dog derselven
inschrijvinge zoo extravagant hoog bevonden hebbende, is de gunning of besteding van dien uijtgestelt
tot nader deliberatie.
De heer secretaris van Bueren geauthoriseert uijt naem van de regeering aen sijn hoog Ed. den
bailljuw van Wassenaer, Starrenburg ter hande te stellen of ofteren, het privilegie boek van den
stad.
Heeren burgerm. hebben ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen [30v] dat dewijl, op vorige
ordres is besorgt een stadsprivilegie boek in schildpadde band gesonden, omme aen zijn hoog Edelheid
den heer baron van Wassenaer heer van Starrenburg, bailljuw deser stad te presenteeren, vervolgens,
in bedenking gaven, vermits zijn hoog Edelheid als nu in de stad was, of haar Ed. achtb. niet soude
kunnen goedvinden om het voorsz. boek aen zijn hoogedelheid te doen ter hand stellen, mitsgaders
op wat, wijse en door wie sulks te doen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert
is, het voorsz. privilegie boek, als nu aen sijn hoogedelheid te doen presenteeren, en daer toe te
versoeken en te committeeren, zoo als versogt ende gecommitteert werd bij desen, de heer secretaris
van Bueren geadsisteert met een stads bode, ten eijnde het selve met een compliment ter materie
dienende uijt naem van haar Ed. achtb. aen sijn hoogedelheid te presenteeren en overleggen.
Rapport van heeren gecomitt. op de zaak van het broodbakkers gilde, en gemaekt een nieuwe
concept ordonnantie voor ’t gem. gilde, die ter exame overgegeven en geresolveert.
Den heer burgerm. Warrij heeft ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed. acht.
gecommuniceert ingevolge ende ter voldoeningee van derselver resolutie commiss. van den 21 maert
laestleden met den anderen hebben geexamineert het versoek [31] van het broodbakkers gilde binnen
dese stad om vernieuwinge en eenige alteratie in derselve ordonnantie op het bakken en verkoopen
van het brood binnen dese stad, ten eijnde deselve ordonnantie te kunnen doen herdrukken, dat
heeren gecommitt, zig hebbende doen informeeren op de ordonnantie van het bakken en verkoopen
van het brood in andere naburige steden, daer uijt met den anderen hebben geformeert een concept
ordonnantie, zoo zij vertrouwen overeenkomende met de constitutie en ordre van dese stad, welke
vervolgens te examinatie van haar Ed. achtb. was presenteerende. Waerop gedelibereert ende voorsz.
concept ordonnantie geexamineert sijnde, zoo is deselve zoo veel haar Ed. achtb. aengaet
geapprobeert, dog gemerkt deselve niet kan nog mag gearresteert worden dan met concurrentie van
den heer bailljuw deser stad, zoo is goedgevonden ende geresolveert zijn hoog Edele den heer bailljuw
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van Wassenaer, door den heer secretaris van Bueren, hier voren aen sijn hoog Edelheid
gecommitteerd, te doen versoeken of occasie en gelegentheid zou hebben om met haar Ed. achtb. ter
examinatie van voorsz. ordonnantie, waer van alvorens door den heer burgermeester Molewater aen
zijn hoogedelheid kennis en opening is gegeven, te kennen [31v] in conferentie. Waerop den secretaris
de voorsz. commissie afgelegt hebbende, zijn hoog edelheid de heer bailljuw van Wassenaar de voorsz.
concept ordonnantie met haar Ed. achtb. geexamineert en voorts gearresteert als hier navolgt.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Cornelis de Jongen, Jan Hulsthof voor het aensteeken van de lantaarns
op den hoek van de Nes gedurende de laaste winter tijd tersomma van f. 60-10-0.
Aan Bentje Klaases van Mackum over leverantie van 10 hoed kalk ter somma van f. 55-0-0. Op den
heer thesaurier Molewater.
Saterdag 16 meij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Roest, Perizonius, Rolandus
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Rapport van den heer secretaris van Bueren van zijne afgelegde commissie aen den heer
bailljuw van Wassenaer bij het officieren van ’t privilegie boek.
Den secretaris van Bueren heeft ter vergadering gerapporteert, dat hij ingevolge de caen hem
gedefereerde commissie bij de resol. van den 12 deser, sig veervoegt heeft aen sijn hoog Edeleheid
den heer Baron van [32] van Wassenaar, heer van Starrenburgh bailljuw deser stad, en aen zijn hoog
Ed. met een compliment uijt naam van haar Edele achtb. tot een present gepresenteert en overhandigt
het privilegieboek en beschrijving van de stad Brielle en lande van Voorne, het welke door sijn hoog
Ed. seer gratieus is aengenomen en met een compliment van dankzegginge voor de attentie welke
haar Ed. achtb. ontrent zijn persoon maekte beantwoord, welk rapport is aengenomen voor notificatie.
Requeste van die van het tappers gilde, omme tot mainctien van hunne privilegien in het
tappers gilde geincorporeert te worden, dit geaccordeert op zekere bepaelde art. en conditien.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Jacob Venenbos en Dirk van der Rijden kuijpers basen binnen
dese stad, te kennen gevende, dat aen het kuijpers gilde door de regeering deser stad van tijd tot tijd
waeren gegunt en gegeven diverse privilegien ordonnantien en geregtigheden tot maintien en
exercitie van derselver ambagt, dog dat door het verloop van de haring en vis vaart in dese stad,
derselver privilegien waeren geraekt en desobservatie door het kleijn getal van werkbasen en gebrek
van hoofdluijden over het voorsz. gilde, dog dat nu sedert eenige jaeren de reederijen van de haring
en visvangst binnen dese stad wederom [32v] zijnde bij de hand genomen, zij in hoope waeren, dat
het getal van het kuijpers gilde ook wederom zoude vermeerderen, en toeneemen en het vervolgens
nodig waere dat deselve bij haer oude privilegien wierde gemaintineert, waeromme zij verzochten,
dat haar Ed. achtb. aen het voorsz. kuijpers gilde geliefde te accordeeren en admitteeren om te mogen
gaen en komen onder het tappers gilde binnen dese stad, op dat deselve door de hoofdluijden van het
tappersgilde bij alle voorkomende gelegentheden de behulpsame hand mogte werden geboden, en bij
haer voorsz. privilegien werden gemainctineert mits betalende het regt van het voorsz. gilde. Waerop
gedelibereert zijnde, naer alvorens daerontrent voorslag gedaen sijnde aen hoofdman, boekhouder en
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deeckenmeesters van het tappers gilde en dewelke gedeclareert hebben tot het incorporeeren van
het kuijpersgilde onder haar gilde niet ongenegen te zijn, dog om sulks met goede ordre te doen daer
toe hadden geprojecteert de volgende conditien en articulen, namentlijk, eerstelijk dat hoofdman,
boekhouder en deeckenmeesters van de beijde gilde sullen moeten staan tot opneeminge van de [33]
proeven van het kuijpersgilde, ten twede dat tot dien eijnde altijd een van het kuijpersgilde, zal
genomen werden het zij tot deeckenmeester of boekhouder zoo als dat best zal conveneeren, ten
derden, ook zal het voorn. kuijpersgilde het regt betalen aen het tappersgilde van het inkomen in het
kuijpersgilde als mede haar jaargelden, zoo als in haer privilegie staet gemelt, ten vierde dat het
kuijpersgilde met die van het tappersgilde zullen te begraven moeten gaen, gelijk ook het tappersgilde
met die van het kuijpersgilde zullen gehouden zijn te doen, op de boeten en doodschulden volgens
ijder reglement daer toe gestelt, en verder generalijk dat het kuijpersgilde haer onderwerpt aen de
privilegien van het tappersgilde. Zoo is goedgevonden en verstaan het voorsz. kuijpersgilde bij provisie
op de voorgem. conditien en articulen te brengen onder het tappersgilde, onder die mits en conditie
nogtans, dat zoo in tijd en wijlen, zig daer in eenige incongructijten of disticultijten mogte komen op
de doen de regeering aen zig behoud de facultijd [33v] om als dan daerin zodanige verandering te
maken en zulke ardres te stellen als nodig en dienstig sullen oordeelen. Is goedgevonden het wijnen
van de srtaeten door de stad te doen omroepen, en dat daer over, heden 14 dagen de schouw door
de magistraet zal worden gedaen, ende nalatige sullen werden bekeurt in de boeten voor hen daer op
gestelt.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Johannes de Moll metselaers baas over leverantie van kalk, pannen,
tegels sedert 8 februarij tot 27 december 1749 ter somma van f. 181-10-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 23 meij 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius,
Rolandus schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Missive ter beschr.van gedep. op de grote visserije.
Is gelesen een missive ter beschrijvinge van gedeputeerden van de groote visserije tegens dingsdag
den 26 deser om te delibereeren over een en andere zaken de gem. visserije concerneerende welke
missive is gestelt in handen van heeren stads gedeputeerde.
[34]

Op de klagte van den heer Roest de voerluijden of hun commiss. van ’t sluijse veer
aengeschreven met hun die persoonen aen ’t veer altijd te zijn.

De heer Roest te kennen gegeven hebbende dat de veerluijden tot Maaslandsluijs telkens niet
behoorlijk op haar post waeren, zoo dat als de twee die met den hengst vaaren over zijn gevaeren de
passagiesr altijd moeten wagten, vermits niet meer dan twee veerluijden op het veer zijn, zoo is
goedgevonden en den secretaris versogt een briefje te schrijven aen den commiss. van Linden ten
eijnde hij gem. veerluijden beter tot haer devoir kome te houden en zorge te dragen dat ten minsten
altijd drie veerluijden op het veer zijn.
De broodbakkers en hun hoofdman aengezegt Dirk van Malsem te erkennen als broodstooter.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Op de klagten van Dirk van Malsem als aengestelde zout en broodstoter, dat de bakkers hem in de
voorsz. qualiteit niet wilde erkennen en emploijeeren, verscheidene bakkers hier ontboden ende
gecompareert sijnde, zoo is deselve bakkers aengezegt dat bij vervolg den voorn. Dirk van Malsem in
qualiteit als broodstoter zullen hebben te erkennen en emploijeeren ingevolge desselfs ordonnantie
en commissie het welke zij hebben aengenomen, en is voorts goedgevonden den hoofdman van het
bakkersgilde, van dese resol. kennisse te geven, ten eijnde alle de gildebroeders daer van geliefde te
adverteeren
[34v]

Hend. Barnevelt tot burger en poorter geadmitt.

Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Hendrik van Barnevelt geboren te Amerongen,
die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed en het regt daer toe staende
betaalt.
Acte van indemniteit verleent voor het kind van Jan Leen. Beijer, aen armm. van ’t N. Land
Is acte van indemniteit geaccordeert voor het kind van Jan Leendert Beijer en Grietje Pieters van Beeck
egte luijden, ten behoeven van armmeesteren van het Nieuwland, genaemt Jacomijntje Beijers oud
3½ jaer.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer mr. Maximiliaen van Bechem, over vacatien en reijskosten ter
dagvaart van 14 tot 17 meij 1750 f. 16-10-0.
Aan de heer pensionaris Hoijer van 27 april tot 17 meij 1750 f. 72-0-0.
Aan de conchergie Pieter de Baan over leverantie van extra kaarsen tot de exercitie op de burgerwagt
f. 4-15-8. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 30 Meij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Beels, Perizonius schepenen, Van Dam Raad.
Den opperbrouwer Harmen BErkemeijer uijt de burgerwagt ontslagen.
De heer Overgoor in qualiteit als brouwer heeft alhier te kennen gegeven, dat zijn [35] opper brouwer
Harmen Berkemeijer die actueel in zijn huijs is en slaapt, en ook nagt en dag als hij komt te brouwen
moet present zijn, is beschreven en getrocken in de burgerwagt, dat hem onmogelijk is te kunnen
waernemen, versoekende derhalven op het eerbiedigste dat haar Ed. achtb. den voorn. zijnen opper
brouwer gelieven te onslaan en vrij te stellen van de burgerwagt. Waerop gedelibeert ende
redelijkheid van het voorsz. versoek overwogen hebbende zoo is goedgevonden en verstaan, den
voorn. Harmen Berkemeijer als opperbrouwer uijt de burgerwagt te ontslaen, zoo als denselve daer
uijt ontslaen bij desen, en zal hier van door een der heeren burgermeesteren kennisse gegeven worden
aen den capteijn van IJsendoorn onder wiens compagnie denselve is geloot.
Besteed het vernieuwe van 78 voeten houte kaeij aen ’t Oosterhoofd.
Voorts is uijt de hand besteed het arbeidsloon wegens het vernieuwen van 78 voeten houte kaaij, bij
of tegen het Oosterhoofd naest de haven aen Jan Boekhorst voor f. 675-0-0
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Saterdag 6 junij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius, Gallas
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Harmen Roelwis zijn versoek afgeslagen om met de haalkan kleijn bier te verkoopen.
Gehoort het rapport van den heer Roest [35v] als hoofdman van het tappers gilde op het versoek van
Harmen Roelwis die voor heen in den grooten tap is geadmitteert en als nu versogt om kleijn bier bij
de haalkan te mogen verkoopen, zoo is het versoek van den gem. Harmen Roelwis, om kleijn bier bij
de haalkan te mogen verkoopen, afgeslagen, als strijdig tegens de ordonnantie en privilegie van het
tappersgilde.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer pensionaris Hoijer over vacatie en reijskosten ter dagvaert,
sedert 20 tot 24 meij 1750 ter somma van f. 19-10-0.
Aan Franciscus van der Werf over leverantie van 12.500 blaauwe straat steenen a 32 gulden 10 sts het
duijsent den 18 maert 1750 ter somma van f. 406-5-0.
Aan Arij Jacobse Soet voor het leggen en ophalen van de zeetonnen sedert 24 januarij tot den 20 april
1750 ter somma van f. 92-0-0.
Aan David Westenhout timmermans baas over leverantie van hout en arbeidsloon aen het zuijdspuij
sedert 8 november tot 21 december 1749 ter somma van f. 40-0-0.
Aan Jan Ter Stege smit over leverantie van ijserwerk aen de zuijdspuij op den 13 november 1749 tot f.
9-13-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
[36] Saterdag 13 junij 1750
Present de heeren Warrij burgermeester, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius, Gallas, Rolandus schepenen,
Snellen en Van Dam Raden.
Ordonnantien.
Is de fabricq geauthoriseert en gelast om bij provisie 2.000 leijen te ontbieden.
Ordonnantien geaccordeert aen den geregtsbode over vacatien en verschot, met de heeren gedep. ter
dagvaert van den 7 april tot den 12 junij 1750 ter somma van f. 128-0-0.
Aen Hendrik Epper over leverantie van de veertien hoed kalk ten dienste van de stad ter somma van f.
70-0-0.
Aan den procureur Mulder, op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 20 junij 1750
Present de heeren Molewater burgerm. Beels, Perizonius, Gallas schepenen, Van Dam raad.
De heer Beels geaccordeert een kalk hoek te latten setten in ’t Welleslop.
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De heer Beels heeft alhier te kennen gegeven, dat hij voornemens was, om de gevel voor sijn huijs te
doen vernieuwen dat daer toe nodig zoude hebben een bequam kalkhoek, dat sulks in de [36v]
Voorstraet zeer zoude incomodeeren en derhalve versogte, dat aen hem mogte werden geaccordeert
desselfs kalk hok te mogen doen stellen, voor aen in het Welleslop en het selve te doen afsluijten.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen gem. heer Beels geaccordeert, mits de
schade aen de straet als anders behoorlijk doende repareeren.
Laurens Buijs geaccordeert zijne bedieningen door een ander bequaem persoon te laten
waernemen vermits zijn ouderdom en ongemakken.
Laurens Arentse Buijs binnen gestaen zijnde, heeft alhier te kennen gegeven dat hij vermits sijn hoge
jaeren, blindheid, doofheid en andere lighaems ongemakken niet langer in staat is om sijn bediening
zoo van afhaalder van de lootsen als spuijwagter van de noordspuij langer in persoon te kunnen
waernemen, veel min ook nog de inkomsten van de voorsz. bedieningen te kunnen missen, waerom
hij versogte dat haar Ed. achtb. aen hem geliefden te accordeeren en permitteeren, dat hij de voorsz.
bedieningen door een ander bequaem persoon ten sijnen kosten mogt laten waernemen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen gem. Laurens A. Buijs provisioneel geaccordeert
mits zorge dragende [37] dat deselve bedieningen wel en getrouwelijk werden waargenomen.
Joost van Waardenberg aengesteld tot geswore peijlder.
Jan Kluijt hoofdcollecteur binnen dese stad binnen gestaen sijnde, heeft alhier te kennen gegeven, dat
hij nu en dan benodigt had een geswoore peijlder, dat Johannis Sandifort geswoore stadspeijlder,
jegenwoordig fabricq van de stad zijnde, zeer bezet is met zaken dat hij onmogelijk ten allen tijde in
staat is, om de peijlinge als die gerequireert werd te kunnen adsisteeren, versoekende derhalve haar
Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieven te zijn, om hem nog een ander bequaem persoon tot
peijlder toe te voegen. Waerop gedelibereert en geconsidereert zijnde de noodsakelijkheid die daer
om in alles de behulpsame hand te bieden, aen het geene kan strekken tot mainctien en beneficie van
de gemeenelandsmiddelen, soo is goedgevonden ende geresolveert om tot het adsisteeren van de
peijlingen, als daer toe nog de bequaemste binnen dese, stad geoordeelt werdende, onder het toezigt
en behulp, van den voorn. Johannis Sandifort, bij provisie te qualificeeren den persoon van Joost
Waerdenberg, soo als denselve daer toe gequalificeert werd bij desen, en dat op sodanige
emolumenten als daer toe bij haar Ed. mog. de heeren gecommit. [37v] raden sullen werden
geaccordeert. Waerop denselve Joost Waerdenberg den peijlders eed alhier heeft gedaen en afgelegt.

Bested. leverantie turf voor de stad en godshuijsen.
Op huijden is besteed de leverantie van den turf voor de stad en godshuijsen van dien, op conditie als
bij resolutie van den 16 julij 1729 is vastgestelt en aen de respective turfboeren voorgehouden, en zijn
aenemers geworden Dirk Suip en Gerrit Diepenhorst in compagnie tot de volgende prijsen: Voor de
stad 1100 ton, tot 11 ¼ stuijver de ton, het vrouwenhof 160 ton tot 7¾ stuijver de ton, het weeshuijs
450 ton haartbrand en 100 ton bakturf tot 7 ¾ stuijver de ton, het gasthuijs 600 ton haardbrand en 80
ton bakturf tot 7 ¾ stuijver de ton, de arme schuur 600 ton tot 7 ¾ stuiver de ton.
Dag beraemd tot het verpagten der thienden van de godshuijsen.
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Voorts is goedgevonden ende resolveert op maendag den 6 julij de godshuijs thienden alhier op het
raadhuijs te doen verpagten, en den secret. gelast daer toe de nodige ordres te stellen.
Saterdag 27 junij 1750
Present de heeren Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius, Rolandus schepenen,
Snellen en Van Dam raden.
Den 13 julij vastgesteld tot het wederom verhuren van de godshuijslanden die uijt ter huur
sullen zijn met St. Cath. deses jaers.
Is geresolveert de bruijkers van de landerijen [38] aenkomende de resp. godshuijzen binnen dese stad
dewelke met aenstaende St. Cath. deses jaers zullen komen uijt ter huur te vallen, te laten aenzeggen,
dat dezelve op maandag namiddagh ten twee uuren zullende zijn, den 13 van de aenstaende maent
julij, moeten komen op het raadhuijs deser stad, om met de heeren van de magistraat over het
wederom inhuuren van deselve landerijen te spreeken.
Jacob Simonse in de plaets van F. Hambag aengestelt tot het rijden van de schuijtjes van ouds
gen. het rogje.
Vermits de vrijwillige afstand van Frans Hambag van het rijden van de schuijtjes van ouds genaemt het
rogje, zoo daartoe in desselfs plaetse aengestelt de persoon van Jacob Simonse, mits zigh reguleerende
na het nieuw gemaekte reglement nu onlangs bij haar Ed. achtb. gearresteert, en heeft denselve
ingevolge de resol. van haar Ed. gr. mog. daerop afgelegd den behoorlijken eed in handen van den
heer burgerm. Molewater.
Den fabrijcq gelast eenige duijsende steenen te ontbieden.
Is den fabrijcq Sandifort geauthoriseert en gelast om 30.000 plaveij, 15.000 staat klinkers en 10.000
ondersteen van den ijsel te ontbieden.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Johannes Formee over gedane verschot ten opzichte van de
matrassen en dekens gedient hebbende voor het quarnisoen binnen deze stad ter somma van f. 14213-0.
Lijst van nieuwe manschap ter exaime overgegeven.
Item nog ’t gund hem voor sijn moeijte is toegelegd de somma van f. 18-18-0 op den heer thesaurier
Molewater.
Is gelezen en geexamineert de lijst van de nieuwe manschap bij de H. krijgsraad van de burgerije deser
stad geformeert en alhier gepresenteert om geapprobeert en vervolgens onder de drie vendels geloot
en verdeelt te worden. Waerop gedelibereert zijnde, zoo zijn uijt deselve ter lotinge en verdeelinge
geaccord. een getal van …. personen zoo als op de voorsz. lijst genomineert staet.
[38v] Saterdag 4 julij 1750
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Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Beels, Roest, Perizonius, Gallas en Rolandus
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Teunis van Beest aengestelt tot meeter en zakkedrager.
Vermits het overlijden van Jacobus Bos geweest sijnde meeter en sakkedrager binnen dese stad zoo is
in desselfs plaetse tot meeter en sakkedrager aengestelt de persoon van Teunis van Beest, die daerop
heeft afgelegt den ordinaris meeters eed en eed van suijvering op het formulier no. 3 vervat in haar
Ed. gr. mog. resol. van den 23 jan. 1748 in handen van den heer burgermeester Warrij.
De broodwegers bij hun omgaen toegevoegt twee weesjongens om de schalen en gewigte te
dragen.
Is bij provisie de ordinaris broodwegers binnen dese stad toegevoegt twee weesjongens, om bij het
omgaen van deselve, de schalen en gewigte te dragen.
Missive van haar Ed. gr. mog. aengenomen voor notificatie het boek daer ingemelt den bode
geordonneert op te halen.
Is gelezen een missive van de staaten van Holland en Westvriesland geschreven in S’Hage den 27 junij
1750 aen heeren bugerm. en regeerders deser stad, inhoudende derselver resolutien, waer bij zeker
boekje of geschrift opgestelt door Dionizius van der Kerel, Theodorus Hogenbergh, Wilhelmus van
Zutphen en Johannes Camerling resp. predicanten te Deventer, Campen, Zwolle en Steenwijkerwold
deputaten van de sinode van Overijssel geinstituleert.
Opening van het voorgevallen in decorrespondeerende sijnodens ontrent het [39] Overijselsch
verzoek, betrekkenlijk tot de zaek van dr. Schortinghuijs, boek genaemt het innig Christendom, aen
haer Ed. mog. de heeren staaten van Overijssel den 17 maert 1750 gedaan door deputatie sijnode
Fransijsalanie tegen de waarheid en met verdragingen van denselve tegen den president van Hees, als
commissaris politijcq op het Zuijd Hollandse sinode ingerigt, als een lasterlijk en fameus libell word
verboden en geinterdiceert te drukken, uijt te geven ofte dissimineeren. Waerop gedelibereert zijnde
is goedgevonden en verstaan deselve aen te neemen voor notificatie, en een van de geregtsbodens te
gelasten, van bij den boekverkooper Verhell daer na te verneemen en het selve daer vindende op te
halen.
Joost van Waardenberg beëedigt als provisionele peijlder.
Heeft Joost van Waardenberg, als bij provisie gequalificeert zijnde, om onder de toezigt van Johannes
Sandifort, ordinaris peijlder binnen dese stad de peijlinge des gerequireert wordende ten dienste van
de collecteurs te mogen adsisteeren, ingevolge van haar Ed. gr. mog. resol. van den 23 januarij 1748
den gerequireerden eed volgens het formulier no. 3 in handen van den burgerm Warrij afgelegt.
Klagten van de kuijpers over ’t van buijten inkomen van tonnen commiss.
Van wegens de kuijpers binnen dese stad eenige klagten ingebragt zijnde hoe dat de reeders of
boekhouders van de schepen alhier hare tonnen van buijten lieten komen contrarie het regt [39v] van
het kuijpers gilde, waerop geresolveert sijnde is goedgevonden en verstaan, de heere beijde
burgermeesteren, benevens de vier volgende voorzittende heeren te verzoeken zoo als verzocht
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worden bij desen, om de voorsz. klagten nader te examineeren en de vergadering daerop te dienen
van derselver consideratien en advis.
Albertus van Rosen en zijn vrouw en kind bij provisie geaccord. alhier te wonen.
Is Albertus van Rosen geweesen constapel onder het regement van Glabbeecq en zijne vrouw Elizabeth
Magers met haar kind geaccomedeert van zich provisioneelijk metter woon binnen dese stad te mogen
ophouden, mits zigh comporteerende als goede ingezetenen behooren.
Den fabricq gelast 14 a 15 hoed kolen te ontbieden.
Is den fabrijcq Sandifort gequalificeert en gelast om 14 a 15 hoet kolen te ontbieden.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert, aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert
van den 16 junij 1750 tot 28 dito ter somma van f. 43-19-0.
Stein aen Jacob Simonse over ’t wegrijden van de puijn op het groote kerkhof, volgens aenneeminge
ter somma van f. 28-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 11 julij 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Beels, Hoijer, Perizonius, Gallas en Rolandus schepenen.
Acte van indemniteit geaccord. voor de twee kinderen van Johannes Christiaen gen. Abel
Catharina oud 6 jaren en Andreas oud ½ jaer alle die van Herkingen.
Is geaccordeert acte van indemniteit voor [40] de twee kinderen van Johan Christiaan en Cornelia
Hutschinson egte luijden met namen Abel Catharina oud 6 jaren en Andreas oud een half jaer, ten
behoeve van die van Herkingen.
Geresolveert zeker vrouwspersoon van Oudwater uijt dese stad te doen vertrekken, vermits
haer slegt conportement.
Is geresolveert zeker vrouwspersoon met name ------ onlangs van Oudwater binnen dese stad gekomen
op het rapport van haar quaad comportement en dat beswangert is, uijt de stad te doen vertrekken,
en bij onwilligheid deselve door een diender daer uijt te doen brengen.
Saterdag 18 julij 1750
Present de heeren Van Hoogwerf, Beels, Perizonius schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Request van die van ’t zakkedragers gilde met de nominatie van dekenmeesters daer uijt voor
2 jaren geeligeert T. Kune en J. Terwiel.
Is gelezen een request bij hoofdman, boekhouder en deeckenmeester van ´t zakkedragers gilde
gepresenteert, met een nominatie van 4 persoonen, om daer uijt bij haar Ed. achtb. twee geeligeert te
worden om als dekenmeester voor den tijd van twee jaeren in het voorsz. gilde te dienen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo zijn uijt de voorsz. nominatie tot dekenmeesters voor den tijd van twee jaeren
geeligeert Teunis Kune en Johannis Terwiel.
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[40v] Saterdag 25 julij 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Perizonius, Gallas, Rolandus
schepenen, Van Dam raad.
M. Vosbergen acte van indemniteit verleent voor zijn kind Jannetje oud 3 jaren aen die van
Rotterdam.
Is aen Mattheus Vosbergen acte van indemniteit geaccordeert voor zijn kind Jannetje Vosbergen oud
3 jaren, moeder Anna Geertruij Keerens, ten behoeve van die van Rotterdam.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aan Hendrik Campwijk als passantmeester volgens reeckening van den 29
december 1749 tot 20 julij 1750 f. 36-5-0. Op den heer ontfanger van de armemiddelen.
Opgenomen de laetste reeck. van den heer oud burgermeester Gomar als boekhouder van ’t
weeshuijs.
Op huijden is gedaen en opgenomen de vierde en laeste reeckening van den heer oud burgermeester
Gomar, als boekhouder van het weeshuijs dese stad, van den jare 1741 dewelke is geapprobeert, en
den heer rendant voor sijne goede administratie bedankt.
Eenige poincten van gem. reeckening commiss.
Ende is vervolgens commissoriael gemaekt in handen van de heeren beijde burgerm. Hoogwerf en
Beels, nevens de heeren regenten van het weeshuijs binnen dese stad, eenige poincten, waerop in
gem. reeckening bedenking is gevallen, om deselve te examineeren en de vergadering daerop te
dienen van derselver consideratien en advis.
[41] Saterdag 1 augustus 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer, Perizonius,
Gallas, Rolandus schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Rapport van heeren commiss. welke geadsisteert hebben op de reeck. van den O. Hoorn.
Den heer oud burgerm. van Hoogwerf nevens den oud burgerm. van Helsdingen geweest sijnde op de
reeckening van den Oudenhoorn, heeft van het gepasseerde te opgem. reeckening gedaen omstandig
rapport, het welk aengenomen is voor notificatie en zijn gem. heeren voor haar genomene moeijte en
den heer van Hoogwerf voor zijn gedaen rapport bedankt.
Verzoek van wegens den collonell Carelsruijter en verdere capiteijnen van ’t quarnisoen van zijn
hoogheid op hun vertrek voor ijder compagnie een kar met paerd bespannen te mogen hebben,
hierop ordre gestelt.
Den heer burgermeester Warrij heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen dat den
majoor Overgoor uijt naam van den heer collonel Carelsruijter en onderhorige capiteinen van het
quarnisoen binnen dese stad, zig aen zijn Ed. hadde geaddresseert en te kennen gegeven dat bij het 9
art. van het nieuwe reglement van zijne hoogheid van den 21 julij deses jaers, waer na zig de troupes
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van s’lands militie marcherende of logeerende over en op den bodem van den staat precieselijk zullen
hebben te reguleren, werd gezegt, dat aen de dragorders en voetvolk wanneer zij geen wagen gelden
[41v] trekken een kar met een paard bespannen tot transport van hare zieken, bagagie, geweer of
tenten voor ijder compagnie zal moeten worden gelevert, zonder dat zij gehouden zullen zijn daer voor
betalinge te doen, versoekende dat haar Ed. achtb. de nodige ordres gelieven te stellen, dat tien karren
mogen in gereedheid gebragt en gehouden werden, tegens dat het quarnisoen staat uijt te trekken,
versoekende hier ontrent het goedvinden van haar Ed. achtb. te mogen verstaen. waerop het 9 art.
van gem. reglement is gelezen en geexamineert en bevonden dat de voorsz. karren wel en te regt
wierden geeijscht, dog dat niet klaar bleek door wie de onkosten daer van moesten betaelt en
gedragen werden, te weeten, het gemeeneland of de steeden en dorpen, zoo is goedgevonden den
heer burgerm. Molewater te versoeken, daer ontrent provisioneel de nodige voorsieninge en
schikkinge, vermits hier geen karren hebben, te willen doen.
Klagten van de meeters over de wed. Bos, vermits weijgerig is de maet waer mede haer man
heeft gemete te willen overgeven dit aen haer geordonn.
Door de resp. meeters klagten gevallen zijnde, dat de wed. van Jacob Bos weijgerig was de maat,
waermede haar overledene man als meeter had gemeeten, aen de nieuw aengestelde meeter over te
geeven, maer dat zij een [42] maat die onbruijkbaer was had gegeven versoekende derhalven dat
dezelve mogt worden geordonneert om die maat over te geven, waer mede haar man altoos hadde
gemeten, het welke goedgevonden is de voorn. weduwe uijt naam van de magistraet te doen
aenzeggen.
Geresolveert het huijsje van Teunis Kruijskerken heeft, welke door den brand in 1747 zeer is
beschadigt geworden bij executie te doen verkopen.
Den heer burgermeester Warrij heeft ter vergadering gecommuniceert, dat Teunis Kruijskerken aen
zijn Ed. had komen bekent maken dat sijn huijsje staende aen de noordzijde van het Maarland bij de
Verlore Kost, het welke bij den brand van de meestooff in den jare 1747 is beschadigt en om verre
geraekt een en andermael had doen uijtroepen om uijt de hand te verkoopen, dog dat niemand zig
daer toe had opgedaen en dat met dorst hasardeeren een publicque veijling daer van aen te leggen
als vresende de onkosten daer van op hem zoude redundeeren, als geen kooper zig daer toe quamen
op te doen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en geresolveert, het selve heden en 14
dagen als bij executie over verlope verpondinge te doen veijlen, en zoo mogelijk te verkoopen,
werdende den secretaris gelast daer toe de nodige ordre te stellen.
[42v] Is aen Gerardus Luijkes, zijnde een kuijpersknegt met zijn vrouw inwooninge binnen dese stad
geaccordeert, mits zig in alles als een goed en getrouw onderdaen en inwoonder betaemt gedragende.
Ordonnantie geaccordeert aen Gabriel Warnaar als collecteur van stads vleesch accijns voor een jaer
collecteloon versch. ultimo julij 1750 ter somma van f. 100-0-0.
Aan Leendert Warnaer als collecteur van stadsgemael, voor een jaar collecteloon verschenen als voren
gelijke f. 100-0-0.
Aan Johannes van der Schilt voor een jaar collecteloon van de groote bier accijns verschenen als voren
gelijke f. 100-0-0.
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Aen den selve voor een jaer collecteloon van der afslag van de visch, verschenen als voren, ter somma
van f. 60-0-0.
Aan Jacobus Scheltus staten drukker voor de gedrukte notulen van haar hoog. mog. en de couranten
aen het logement beijde van, en voor den jare 1749 de somma van f. 49-18-0. Alle op den heer
thesaurier Molewater.
Donderdag 6 augustus 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Beels, De Graaff, Roest, Hoijer,
Perizonius, Rolandus schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Reeckening van H. v. Andel als rentmeester van de godshuijslanden wegens de restand pagten
van het weeshuijs, opgenomen en geapprobeert.
Op huijden is gedaen en opgenomen [43] de reeckening van Hugo van Andel, als administrateur van
de respective godshuijslanden binnen dese stad, ende dat van de restanten van de landpagten van het
weeshuijs deser stad, zoo als die door den heer Dr. Francois Pieter Gomar als gewese boekhouder van
het voorsz. weeshuijs ingevolge de resol. van haar Ed. gr. achtb. van den 19 augustus 1741 aen hem
volgens daer van gemaekte restant lijste zijn ter hand gesteld, zig extendeerende tot den jare 1740
ingesloten, en is denselve bij sloote van gem. reeckening schuldig gebleven een somma van seven
duijsent drie hondert twee en twintig gulden seventien stuijvers en agt penningen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is de voorz. reeck. geapprobeert en gelaudeert, en den rendant voor zijne
goede administratie bedankt en voorts gelast het sloth van voorsz. reeckening onder behoorlijke
quitantie te voldoen en over te geven aen den heer mr. Cornelis Hendrik van Leeuwen als opgevolgen
boekhouder van het weeshuijs aan den heer dr. Gomar voorn.
Voorn. van Andel toegelegt zekere som tot schadeloos stelling van het bij hem ontfange goud
gelt.
Naar het doen van voorsz. reeckening zoo heeft den voorn. Hugo van Andel aen haar Ed. achtb.
voorgedragen dat hij wegens de landpagten zoo van het weeshuijs als van de andere godshuijslanden
[43v] considerable somme goud heeft ontfangen gehad, waerop hij door de publicatie van haar hoog
mog. van den 31 maert 1749 tegens het ligte goud, considerabel heeft verlooren gehad, versoekende
daer van door haar Ed. achtb. eenigsints te mogen worden gededomageert. Waerop gedelibereert
sijnde zoo is aen den voorn. van Andel tot een dedomagement wegens het weeshuijs toegevoegt de
somma van f. 50 gls, en wegens het gasthuijs, vrouwenhof en arme te Maarland te samen een somma
van f. 30-0-0 welke aen hem in de eerste sijner te doene reeck. van de voorsz. godshuijslanden in
uijtgave zullen werden geleden.
Saterdag 8 augustus 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Van Hoogwerf, Roest, Perizonius schepenen, Van
Dam raad.
Geresolveert een missive te schrijven aen gecommit van den staat op het remplacement der
afgeschafte pagten, dat niet op de bepaelden tijd in gereedheid kunnen zijn.
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Heeren burgermeesteren hebben ter vergadering gecommuniceert, dat de heeren, dewelke nevens
den ontfanger Beels, bezig zijn tot het opmaken van alle de doleanten uijt wat hoofde het ook zoude
mogen zijn, dewelke haar Ed. zoude vermeenen met billikheid en inconformiteit van haar Ed. gr. mog.
placcaten, aen haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde [44] staaten door zijn hoogheid geassumeert
tot het geene mogt voorkomen in de verdere executie van het provisioneel remplacement der
afgeschafte pagten zouden kunnen werden opgegeven om tot de doleanten geadmitteert te werden,
bevinden dat daar mede voor den 15 deser loopende maent niet sullen kunnen in gereedheid zijn,
derhalven in bedenkinge gaven, of sulks aen haer Ed. mog. voorn. bij missive niet behoorde bekent
gemaekt te worden, met bijvoeging egter van, dat soo ras doenelijk daer aen zullen voldoen. Waerop
gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden en geresolveert het voorsz. versoek aen hem te
accordeeren.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgerm. Warrij over vacatien en reijskosten ter dagvaert,
sedert 20 meij tot 27 junij 1750 ter somma van f. 60-0-0.
Aan den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 21 julij tot 2 aug. 1750 ter somma van f. 4310-0.
Aen Jan Ter Steeg smit over leverantie van ijserwerk aan caab bakens, en zeetonnen sedert 24 febru.
Tot 29 junij 1750 f. 240-0-0.
[44v] Denselve Ter Steeg, ten dienste van stads gebouwen, sedert 3 januarij tot 24 junij 1750 f. 150-00.
Betaling geaccordeert aen de heeren van Leeuwen en van Hoogwerf over vacatien op de reeckening
van Heenvliet f. 6-0-0.
Item aen de heeren van Hoogwerf en van Helsingen ter zake voorsz. op de reeck. van den Oudenhoorn
gelijke f. 6-0-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 15 augustus 1750
Present de heeren Baron van Wassenaer heer van Sterrenburg bailljuw, Warrij burgermeester, Van
Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius, Gallas, Rolandus schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Keur en ordonn. voor gecommitt. broodwegers bij bailljuw burgerm. en regeerders
gearresteert.
Den heer burgermeester Warrij heeft ter vergadering gecommuniceert, dat heeren gecommitt.
ingevolde ende ter voldoeninge van haar Ed. achtb. resol. commissoriaal van den 28 maert laestleden,
hadden geexamineert de requeste van het broodbakkers gilde waer bij zig beklagen over de harde
behandeling [45] van de gecommitteerde broodwegers binnen dese stad, mitsgaders het berigt van
gecommitt. broodwegers op de voorsz. requeste, dat aen haer heeren gecommitt. was voorgekomen
dat geen instructie of reglement voor de gecommitt. broodwegers voor handen was, en zij vermeende
dat tot voorkomingen van alle abuijsen en klagten nodig was, dat een behoorlijk reglement en
ordonnantie voor de gecommitt. broodwegers wierde gearresteert, waeromme zij de moeijte hadden
genomen, een concept reglement voor deselve te coucheren en op te stellen, het welke de vrijheid
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namen op huijden aen haar Ed. achtb. te communiceeren om derselver goedvinden daerop te
verstaen. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden ende geresolveert is, het voorsz. concept
reglement voor de gecommitt. broodwegers te approbeeren, en het selve te converteeren en
arresteeren in een keur en ordonnantie, zoo als daer in geconventeert en gearresteert word bij desen,
met ordre om dezelve te laten drucken en als dan te publiceeren luijdende als volgt, fiat incertio.
[45v]

Ordonnantien.

Naar het afgaan van den heer bailljuw zoo is, ingevolge de resolutie van den vroedschappe van den 11
deser, ordonnantien geaccordeert, aen Jacobus Croon, als collecteur van stadsmiddel op de wijnen
voor den jare ingegaen 1 augustus 1749 en geexpireert ultimo julij 1750 de somma van f. 50-0-0.
Aen denselve als collecteur van stadsmiddel op de brandewijnen voor den voorsz. termijn de somma
van f. 100-0-0.
Aan Jan Kluijt als collecteur van stadswaag voor den voorsz. termijn de somma van f. 53-16-0. Zijnde
de helfte van zijn gecollecteerde penn. ingevolge de voorsz. resolutie van den vroedschappe voor dit
en volgende jaeren.
Aan de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren ter dagvaert, sedert den 9 junij tot
den 13 agustus 1750 ter somma van f. 102-9-0.
Aan Helmig Ketel, over leverantie van twee duijsent Salkomse leijen op den 4 augustus 1750 f. 60-0-0.
Alle op den heer thesaurier Molewater.
[46] Saterdag 22 augustus 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Hooijer, Perizonius en
Rolandus schepenen.
Anna de Neeff aengestelt tot turfvolster, die daerop den eed heeft gedaen.
Is tot turfvolster in plaetse van Anna de Neeff aengestelt Geertruij Schade, huijsvrouw van Jan van der
Klift, die ook deswegens heeft gedaen, den eed van suijvering.
De stads coornmolen wederom voor 10 jare verpagt aen Corn. Langestraet, op vorige som en
conditien.
Op huijden zoo is de stadskoornmoole weder voor den tijd van tien eerstkomende jaaren, in te gaen
primo meij 1751 en sullende expireeren den laesten april 1761 verhuurt aen Cornelis Langestraet, ende
dat op deselfde conditien, en sommen als in de voorgaende huurcedulle staet uijtgedrukt.
Den schoolm. Marchant aengezegt voortaen geen conmensale te houden.
Sittende dese vergadering zoo is gesonden om de Franse schoolmeester Claude Marchant ten eijnde
denselve aen te zeggen, dat van nu af aen, bij het nieuw in te komen quarnisoen, en ook in ’t vervolg
geen officieren, ofte geene andere commensalen te logeeren ofte houden, zal hebben, dog door
indispositie niet boven hebbende kunnen [46v] komen, zoo is het voorsz. aen hem provisioneel door
een bode aengezegt.
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Besteed het uijtdelven van eenige stads slooten aen Jacob van de Velde.
Is besteed het uijtdelven van eenige stads slooten, dewelke zij aengenomen bij Jacob van der Velde,
tot alsulken prijs als op het besteecq genoteert staat.
Item het rijden van de kolen aen de bakens aen Corn. Leuijendijk.
Item het rijden van de koolen aen de vuurbakens, voor den tijd van een jaer in te gaen den 1 september
1750 en te expireeren ultimo april 1751, het welke aengenomen is bij Cornelis Leuijendijk om f. 36-00.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen den heer oud burgerm. Snellen, over vacatie ter dagvaert sedert den
21 tot den 25 julij 1750 f. 19-10-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 29 aug. 1750
Present de heeren van Hoogwerf, Roest, Perizonius schepenen, Snellen raad.
Aen P. Schrijber en zijn huijsvrouw inwoninge geaccordeert.
Is aen Pieter Schrijber gewese soldaet onder het regement Swissers van Plant met sijn huijsvrouw en
kind oud 4 maenden geaccordeert binnen dese stad te blijven woonen mits zigh ordentelijk
gedragende of dat andersints ten eersten wederom zal moeten vertrekken.
[47] Vermits de absentie van heeren burgermeesteren ende meeste andere heeren van de magistraet
is het probeeren van de brandspuijten uijtgestelt tot heden over agt dagen.
Woensdag 2 september 1750
Present de heeren Molewater burgermeester, Beels, De Graaf, Roest schepenen, Van Dam raad.
Request van Corn. Kruijskerken omme brieven van voorschrijving aen gecommitt. tot het
bekomen van het deurw. ampt
Is gelezen een request gepresenteert bij Cornelis Kruijskerken, burger en inwoonder deser stad,
houdende versoek omme brieven van voorschrijvens aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden
van de staten van Holland en Westvriesland omme te mogen worden geadmitteert als deurwaerder
van des gemeenelands middelen, waerop gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan vermits
geen genoegsaem getal van deurw. binnen dese stad en den lande van Voorne zijn, de versochte
brieven van voorschrijvinge aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden voorschreve aen den
voorn. Cornelis Kruijskerken te accordeeren, gelijk het selve geaccordeert word bij desen.
[47v] Saterdag 5 september 1750
Present de heeren Molewater burgerm. Beels, Perizonius, Rolandus schepenen, Van Dam raad.
Missive van die van Vlaerdinge over het weglopen en laten zitten van vrouw en kinderen door
Hendrik van der Hoeven, aen deselve geschreven de ordres daer ontrent gegeven.
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Is gelezen een missive van burgermeesteren en regeerders der stad Vlaardingen, geschreven den 25
aug. 1750, waer bij te kennen geven, dat eenen Hendrik van der Hoeven zijnde een geboore burger
van Vlaardingen nu ontrent anderhalf jaar geleden, op een stille wijs van daer was vertrocken,
agterlatende een vrouw met vijf kinderen, en zij heeren burgerm. geinformeert waeren, dat denselve
Hendrik van der Hoeven zig eenige tijd binnen dese stad had opgehouden, en jegenwoordig van hier,
met stuurman Tijs den Bogert, onder den directie van den heer van der Salm na IJsland te vissen in zee
was, versoekende dat gem. heer van der Salm mogt werden aengezegt, om bij het arrivement van het
voorsz. schip, de gelden, die Hendrik van der Hoeven te goede mogte hebben voor de vrouwen
kinderen in te houden, en denselve te gelasten zig ten spoedigste na Vlaardingen te begeven om voor
het onderhoud van gem. vrouw en kinderen te sorgen. Waerop gedelibereert, en ondervonden [48]
zijnde, dat den voorn. Hendrik van der Hoeven, niet op een schip waer van de heer van der Salm d
directie heeft, is varende, maer dat den selve met het schip het land van Voorne, waer van de heer
Pieter van der Mersch boekhouder is, is binnen gekomen zoo is goedgevonden sr. Abraham van
Bockelen, die gedurende de absentie van de heer van der Mersch, de directie over de schepen waer
van gem. heer boekhouder is execeert, te doen aenzeggen, van geen betalinge aen de voorn. Hendrik
van der Hoeve te doen maar denselve aen te zeggen, van zig ten eersten na Vlaardingen bij zijn vrouw
en kinderen te begeven, en is den secretaris gelast, van dese gegeve ordres aen burgermeesteren en
gegeerders der stede Vlaardinge kennisse te geven.
Jan Uijt, soldaet en zijn vrouw en kinderen inwoning geaccordeert.
Is aen Jan Uijt, gewese soldaet, met desselfs vrouw Petronella Jans en kinderen bij provisie inwooninge
geaccordeert, mits zig in alles, als ordentelijk en gehoorsame ingezetenen gedragende.
[48v]

P. Kiela geadmitteert in ’t groot tappers gilde.

Pieter Kiela burger inwoonder deser stad, op desselfs versoek geaccordeert en geadmitteert tot groote
tapper, mits doende eed in handen van schepenen commiss. en zig reguleerende na de ordonnantien
van des gemeenelands middelen.
Ordonnantien.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer burgermeester Molewater, wegens extra ordinaris vacatien en
reijskosten na S’Hage in julij en augustus laestleden, ter somma van f. 39-0-0.
Vrijdag 11 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgerm. Hoogwerf, De Graaff en Rolandus schepenen,
Snellen raad.
4,5 en 6 reeck. van Hugo van Andel opgenomen en geapprobeert.
Op huijden zijn gedaen en opgenomen de vierde, vijfde en sesde reeckeningen van Hugo van Andel,
als administrateur van de resp. godshuijslande ende sulks van het gasthuijs, vrouwenhoff en arme te
Maarland over de jaeren 1744, 1745 en 1746 welke reeckeningen zijn geapprobeert en gelaudeert, en
[49] den rendant voor zijne goede administratie bedankt, ende gelast de resp. slooten dier gedane
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reeckening te voldoen en betalen aen de heer Jan Aarnoud Gallas, als boekhouder van de voorsz.
godshuijzen over de voorsz. jaren van 1744, 1745 en 1746.
Saterdag 12 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Hoogwerf, Beels, Perizonius schepenen,
Snellen en van Dam raden.
Op berigt de comm. van den collecteur D. Hoogwerf eenige luijden geadmitteert als koffij en
thee verkoopers
Op huijden zijn door den collecteur Daniel Hoogwerf alhier geciteert, de navolgende persoonen, omme
geadmitteert te werden tot het verkoopen van koffij en thee binnen dese stad, namentlijk Jan
Bockhorst, Arij Bartijn, de weduwe Herman Reehorst en verder volgens de lijst daer van zijnde,
dewelke afgevraegt zijnde, of haar intentie en versoeke waere om geadmitteert te worden tot het
verkoopen van koffij en thee, ende een voor een geandwoord hebbende van ja, en den voorsz.
collecteur gehoort en present zijnde, zoo is na voorgaande deliberatie aen alle [49v] de voorgem.
persoonen acte van admissie geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer pensionaris over vacatien en reijskosten ter dagvaert sedert
25 vaugustus tot 7 september 1750 f. 46-10-0.
Aan de heer Adrianus van der Graaff coopman tot Rotterdam, over gelevert hout sedert maert tot
augustus 1750 ter somma van f. 1784-0-0.
Aan de heer Hermanus Knipschaer tot Rotterdam over gelevert hout op den 15 meij 1750 ter somma
van f. 1417-10-0.
Aen Adam Stratenus over vier aam geleverde raap olie op den 16 october 1749 tot 34 ¼ ’t aam f. 1400-0.
Aen Cornelis van Nispen over leverantie van 40 tonnen tras den 12 aug. 1750 f. 104-0-0.
Aan Arij Jacobse Soet voor het leggen en ophalen van de zee tonnen sedert 29 junij tot 24 julij 1750 f.
142-0-0.
Aen de fabricq Sandifort in restitutie van betaelde arbeidsloonen aen de zuijdspuije sedert 12 april tot
17 december 1749 ter somma van f. 8-14-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
[50] Dingsdag 15 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Hoogwerf, Beels, De Graaff, Roest,
Perizonius, Gallas schepenen, Snellen en Van Dam raden.
1, 2, en 3 reeck. van de heer J. A. Gallas als boekhouder van ’t gasthuijs, opgenomen en
geapprobeert.
Op huijden zijn gedaen en opgenomen de 1, 2, en 3 reeckening van de heer Jan Aarnoud Gallas, als
boekhouder van het gasthuijs, vrouwenhof en arme te Maarland zijnde over de jaren 1744, 1745 en
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1746 welke zijn geapprobeert, en gelaudeert, en den rendant voor zijne goede administratie bedankt,
en voorts gelast de slooten van de voorsz. gedane reeckeningen met den volgende boekhouder de
heer Warrij te vereffenen en voldoen.
Dag beraamt tot het verpagte van ’t armemiddel en stadskraan.
Voorts is vastgestelt en gearresteert het stadsarme middel, mitsgaders de stads kraan huijden en agt
dagen, zullende sijn den 26 deser alhier publicq te verpagten.
Saterdag 19 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Perizonius,
Rolandus schepenen, Snellen raad.
Den secretaris gequalificeert de penn. van het voor de verpond. verkogte huijs van Dirk Donker
te destribueren aen de resp. schuldbrief ijssers.
Den secretaris van Bueren heeft alhier [50v] gecommuniceert ende gevraagt hoedanig te handelen
met de penningen geprovieert van het voor de verpond. verkogte huijs van Dirk Donker, zijnde het
selve belast geweest met drie schepen schuldbrieven ijder van 50 gulden, als een ten behoeve van de
arme leenbeurs van dato den 8 december 1704, dewelke bij de directeuren van gemelde als was
gereeckent ende gestelt onder de brieven die voor banqueroet of waer van niet te leenbeurs
consequeren was gereeckent waren, dog egter als nu, als de oudste en eerste schult quamen te
vorderen, sonder daer van afstand te willen doen, ten behoeven van andere schultbrief eijssers als
Trijntje van der Valk wed. van Gabriel Vlielander volgens schuldbrief van dato 9 meij 1736, en van
Willemijntje Warnaer van dato den …….. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en
verstaan en den voorn. secretaris van Bueren gequalificeert om de overschietende penningen van het
voorsz. voor de verpond. verkogte huijs te distribueren aen de voorsz. schuldbrief eijssers zoo verre
die penningen sullen kunnen strekken en dat van de oudste en eerste schuldbrief aff.
[51]

De beide stads vroedvrouwen toegelegt ijder een verhoging van tractement van 50 gl. s’jaers,
na het overlijden van Johanna Toorens, met vernietiging van de derde vroedvrouw plaets.

Is aen Johanna van der Walle derde stads vroedvrouw, dewelke een beroep had gekregen na Terneuse
in consideratie van haar bequaemheid gepresenteert, dat ingevalle zij wilde blijven, aen haar na het
overlijden van Anna Toorens, zal werden toegevoegt een verhooging van tractement van 50 gls.
ingevolge de authorisatie van haar Ed. gr. achtb. bij derselver resol. van den 17 deser verleent. Waerop
deselve Adriana van der Walle is afgevraagt, of op die conditie zoude willen blijven, en gedeclareert
hebbende dat zij haar Ed. achtb. bedankte voor de gunstige reflaxie die op haar persoon quamen te
maken, en zig derhalven verpligt vond de hier vorengemelte presentatie te accepteeren en
diensvolgens declareerde van alhier als stadsvroedvrouw te sullen blijven. Waerop vervolgens is
geresolveert ingevolge de voorsz. resol. van den vroedschappe naar ’t overlijden van Anna Toorens
aan Jannetje van Es en de voorn. Adriana van der Walle toe te voegen ijder een vermeerdering van 50
guldens tractement jaerlijks, met mortificatie van de derde vroedvrouw plaetse, sonder dat dan naer
overlijden van Anna Toorens de voorn. vroedvrouwen eenge verdere presentien sullen mogen maken.
[51v]

De veerluijden van dese stad op het Eijland Rosenburg ontslagen van de verpligting om een
koornschuijt om van hier op Maassluijs te varen, mits.
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Ingevolge de authorisatie en resolutie van haar Ed. gr. achtb. van dato den 23 augustus laestleden zoo
is aen de veerluijden van dese stad op het eijland Rosenburg en op Maassluijs derselver verzoek eenige
tijd bevorens alhier gedaan om ontslagen en ontheft te werden van het moeten houden van een koorn
of vragtschuijt om daer mede weekelijks te moeten vaeren na Maassluijs tot het overvoeren van
coopmanschappen en dat een ander daer mede mogte begunstigt worden provisioneel geaccordeert
dog onder die conditie en verbintenisse dat zoo sulks niet mogte reusseeren of dat zig daer tegens in
tijd en wijle eenige wesentlijke swarigheden mogte komen op te doen zij gehouden en verbonden
blijven om soodanige coorn of vragtschuijt weder te moeten aenvaarden en houden als tot hier toe is
geschied en bij de ordonnantie op het voorsz. veer is gereguleert en vastgelstelt.
In desselfs plaetse tot marktschipper van dese stad op Maassluijs aengestelt Joost Cooijman
die deswegens eed heef gedaen
En is vervolgens in plaetse van de voorn. veerluijden tot marktschipper van dese stad op Maassluijs
aengestelt den persoon van Joost Cooijman en dat op sodanige conditien emolumenten [52] en
vragtloonen, als daer toe bijde ordonnantie op het voorsz. veer zijn gereguleert en vastgestelt, dewelke
hem ten dien eijnde zijn voorgelezen, en ten hande gestelt, en heeft den selve voorts den eed van
zuijvering daerop gedaen en afgelegt aan handen van den heer burgerm. Warrij.
Ordonnantien.
ordonnantie geaccordeert aen den heer oud burgermeester Snellen over vacatie en reijskosten ter
dagvaert sedert 31 augustus tot 5 september 1750 ter somma van f. 22-10-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Vrijdag 25 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Beels, De Graaff, Hoijer, Perizonius
schepenen, Snellen en Van Dam raden.
Ordonnantie op het arme middelgerevideert en daer bij gepersisteert.
Op huijden is gerevideert de ordonnantie op de arme middelen, zoo als die op den 30 september 1706
is gerenoveert en is na voorgaende deliberatie goedgevonden en verstaan daer bij te persisteeren en
het voorsz. middel op morgen op die ordonnantie [52v] en bijgevoegde conditien als in het
verhuurboek is gemelt, volgens de resol. van den vroedschappe van dato den 24 september 1725 te
verpagten.
Ordres of reglem. op het broodbakkers gilde gearest.
Voorts is in nadere deliberatie gelegt, een geformeert reglement, inhoudende eenige ordres en
reglementen ontrent het broodbakkers gilde, waer naar zig in het voorsz. gilde sullen hebben te
reguleeren, zoo ontrent het doen der proeven als anders. luijdende als volgt: fiat insertio van het selve.
Waarop gedelibereert sijnde zoo is het voorsz. consept reglement geapprobeert en gearresteert.
Saterdag 26 september 1750
Present de heeren Warrij en Molewater burgermeesteren, Van Hoogwerf, Beels, Roest, Hoijer,
Perizonius, Gallas schepenen, Van Dam raad.
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Teunis Kuijne op zijn versoek ontslage als bakestoker en zakkedrager
Is alhier binnen gestaan Teunis Kuijne zijnde bakestoker van het steene baken en sakkedrager binnen
dese stad, dewelke versogt heeft van de voorsz. bedieninge te mogen werden ontslagen, waerop [53]
gedelibereert zijnde, zoo is denzelve zijn ontslag geaccordeert, zoo als denselve van de voorsz.
bedieningen ontslagen worden bij desen.
In desselfs plaetse aengestelt Emmert de Goede.
En is vervolgens in desselfs plaetse tot bakenstooker van het steene baken mitsgaders tot sakkedrager
binnen dese stad aengestelt, zoo als daer toe aengestelt wordt bij desen, de persoon van Emmert de
Goede en dat op sodanigen tractement en emolument als tot de voorsz. bedieningen zijn staende ende
zig reguleerende na de ordres reglementen en ordonnantien daerop alreets gemaekt ofte nog te
maeken.
Teunis Kuijne aengestelt tot collecteur van het caab en vuurboetgelt van de bijleggers in de
Maze, en tot afhaelder van de lootsen, in plaets van den overlede L. A. Buijs.
Vermits het overlijden van Laurens Arentse Buijs, geweest sijnde afhaalder van de lootse en collecteur
van het caab en vuurboetgelt van de bijleggers in de Maze, zoo is tot de voorsz. twee bedieningen in
desselfs plaetse aengestelt, zoo als daer toe aengestelt word bij desen de persoon van Teunis Kuijne,
ende dat op sodanige emolumenten en salaris als daer toe zijn staende, en zig regulerende na de
ordres en reglementen daer van zijnde, of nog te maken.
Jacob Vermaas aengestelt tot spuijwagter van eenige sluijsjes in plaets van voorn. L. A. Buijs.
Door het overlijden van den voorsz. Laurens Arentse Buijs nog zijnde komen te vaceeren het
spuijwagters plaetse van den noordspuije [53v] binnen dese stad, zoo is tot spuijwagter van de voorsz.
noordspuije nevens het kleijne sluijsje in de Verloore Kost en de nieuw gemaekte sluijs in het
spuijwater in desselfs plaetse aengeselt, zoo als daer toe aengestelt word bij desen, de persoon van
Jacob Vermaas, ende dat op sodanige tractement en emolumenten als daar toe zijn staande, of daer
toe nader geaffecteert zullen werden.
De drie voorn.gebeneficeerde persoonen beëedigt.
En hebben de voorn. drie gebeneficeerde persoonen, ijder in hare voorsz. qualiteiten den eed van
suijvering daerop afgelegt in handen van den heer burgermeester Warrij.
Tot burgers en poorters geadmitt. Joost Cooijman en Abraham Surevelt, ijder gedaen den
poorter eed ende laeste nog den eed als silversmid.
Zijn tot burgers en poorters binnen dese stad geadmitteert, Joost Cooijman geboren te Middelburg,
en Abraham Surevelt gebore te Delft, die deswegens hebben gedaen en afgelegt den ordinaris poorter
eed en het regt daer toe staende den eed op de ordonnantien en placcaten van haar Ed. gr. mog. op
het onderhoud van de keur der goud en silver smeden hier te lande, in handen van den heer
burgermeester Warrij.
[54]

Acte van indemniteit geaccordeert voor het jongste kind van J. Labe.
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Acte van indemniteit geaccordeert voor het jongste kind van Jacobus Labbe en Elisabeth Admiraal,
genaemt Johanna Labbe, oud ontrent een jaar, ten behoeven van armmeesteren van Vianen.
Geaccordeert het jongste kind van John Cobbold te doen dopen.
Den secretaris van Bueren heeft alhier gecommuniceert, dat het jongste nagalatene kind van John
Cobbold en zijn vrouw, nog niet gedoopt was, en dat de menschen daer het selve provisioneel bestelt
was op persualie van Dr. Beecol geen swarigheid maken om het selve ten doop te presenteeren en als
peeter en meeter daer over te staan, versoekende vervolgens haar Ed. achtb. goedkeuringe daer
ontrent. Waerop gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden ende geaccordeert dat het selve kind in
voegen voorsz. sal werden gedoopt.
Den armbos bij den commissaris van der Wael geopent.
Op huijden is door de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen, geligt den armbos bij de
commissaris van de wagens Arij van der Waal, en daer in gevonden f. 34-18-8 sulks na aftrek van een
derde voor gem. commissaris voor het voorsz. arme middel is overgelaten f. 23-3-0 ten overstaan van
de heeren Roest en Hoijer.
[54v] Saterdag 3 october 1750
Present de heeren Jan Aarnoud, Gallas, burgermeester, Molewater, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert,
Dr. Hogendijk, Roest en Ad. de Mirel raden.
Het versoek van den commandant den majoor Bruse om eenige wagens tot het transporteeren
der zieken van het detachement te Hellevoetsluijs, van de hand gewesen.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert dat de heer major Bruse, als
commandant van het quarnisoen alhier, zig aen zijn Ed. hadde geaddresseert en te kennen gegeven,
dat het detachement van Hellevoetsluijs eerstdaegs soude moeten werden afgelost, dat onder het
selve waeren zeer veel zieken, die onmogelijk den marsch na hier konde doen. Waerom hij versogte
dat de regeering aen haer twee à drie wagens tot aflossinge van gem. sieken zoude gelieven te
versorgen ingevolge het 9e art. van het reglement van sijn hoogheid van den 20 julij 1750 ontrent de
marcheerende of logeerende troupes van den staat over en op den bodem van deselve, dat sijn Ed.
welgezegt hadde aen gem. heer majoor dat van gedagt was dat het geallegeerde 9 e art. in cas subject
van geen applicatie was, maer dat het selve egter wel wilde [55] brengen ter kennisse en deliberatie
van haar Ed. achtb. om derselver goedvinden daerop te verstaen, waer van zig bij dese was
acquiteerende. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is met gem. heer burgermeester Gallas begreepen,
dat het geallegeerde 9e art. van gem. reglement alleen komt te spreeken van marcheerende troupen
zijn opzigt hebbende op de verandering der quarnisoenen of andere door marschen maer geensints
relatie heeft tot het veranderen en aflossen van een detachement en vervolgens goedgevonden en
geresolveert het het voorsz. versoek in beleefde termen afte slaan.
Den heer thesaurier Molewater gequalificeert provisioneel te betalen de wagevragte van vijf
wagens gebruijkt bij het uijtmacheeren van het regiment van den generael majoor de Villegas
De heer oud burgermeester Molewater heeft vervolgens ook ter vergadering voorgedragen, dat
ingevolge het voorsz. reglement en 9e art. van het selve, bij het uijtrekken van het laeste quarnisoen
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van het regiment van den generael majoor de Villegas, op ordre van de stad, aen het selve sijn gelevert
vijf wagen, dat in het voorsz. reglement niet gedecideert werd, of die wagevragten door het
gemeeneland of door de steden en dorpen moeten werden betaelt, dat ondertusschen de voerluijden
die daer toe zijn geëmploijeert, haar verdiende vragtloonen van sijn Ed. quamen te [55v] vorderen
gelijk ook redelijk was, dat dezelve wierden betaalt, dog dat zijn Ed. sulks niet en vermogte doen,
sonder daer toe door haar Ed. achtb. te sijn gequalificeert, versoekende derhalven het goedvinden van
haar Ed. achtb. daerop te mogen verstaen. waerop gedelibereert sijnde, soo is goedgevonden ende
geresolveert den voorn. heer Molewater in qualiteit als thesaurier ordinaris te qualificeeren zoo als
gequalificeert word bij desen omme de wagenvragten van vijf wagens ten dienste van het uijtgetrokke
regiment van den generaal majoor de Villegas provisioneel van stadswegen te betalen, daer van
behoorlijke quitantie te nemen en bij vervolg te zien, het selve van gecommitt. raden, als zijnde
verstrekt ten dienste van het gemeeneland, te repeteeren.
Electie van broodwegers en visitateurs.
Voorts sijn tot broodwegers binnen dese stad geeligeert en aengestelt voor den aenstaende jare te
dienen:
Bij continuatie.

en

Opnieuws

Adam Erkelens

Mathijs de Kater.

Jacobus IJdel

Dammis Hogendijk.

[56] En tot visitateurs van ellen, kannen, maten en gewigten.
Bij continuatie.

en

Opnieuws.

Anthoni Quinting

Jan van der Bol.

Jacobus Vermeer

Maarten IJdel.

Alle welke nieuw aengestelde persoonen ijder in hunne voorsz. qualiteiten, uijtgesondert Dammis
Hogendijk, die uijt de stad was, den eed daer toe staende hebben afgelegt aen handen van den heer
burgerm. Gallas.
Ordonnantien.
Nog is ordonnantie geaccordeert voor den heer thesaurier Molewater ter somma van f. 96-0-0 tot
betalinge van de twaelf heeren bailljuw en vroedschappe aen wie ijder een stadskussen blad is gegeven
voor het opmaken derselver kussens tot agt guldens, aen ijder derselver heeren.
Woensdag 7 october 1750
Present de heeren Gallas burgermeester, Blanckert en Honigh schepenen.
Aen den heer Bruse commandant van ’t quarnisoen geaccordeert, het stadshuijs voorbij het
weeshijs met de nodige fournitures tot een hospitael voor de zieke soldaten te gebruijken mits
betalende twee sts. voor ijder man die in het selve sullen worden gebragt.
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Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert dat den heer majoor Bruse als
commandant [56v] van het quarnisoen binnen dese stad, zig aen zijn Ed. hadde geaddresseert, en te
kennen gegeven dat er zeer veel sieke soldaten onder het quarnisoen waeren, die niet allen in het
gasthuijs binnen dese stad geplaast konde werden, waerom zij zeer gaerne, een eijgen hospitael zoude
opregten, ten welken eijnde versogte dat haar Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieven te zijn, om
aen haer daar toe te vergunnen het stadshuijs voorbij het weeshuijs met de nodige fournitures, nevens
turf en kaarsen, met presentatie van dat zij dezelve hare zieken selfs behoorlijk zoude doen oppassen
en van het nodige onderhoud voorzien, en voor ijder man die in het voorn. huijs quamen te logeeren
weekelijks aen de stad zouden betalen twee stuijvers, zoo als sulks met het regiment van den collonell
Stewaert was gereguleert, versoekende het goetvinden van haar Ed. achtb. hier op te verstaan.
Waerop gedelibereert sijn de goedgevonden ende geresolveert is het voorsz. huijs met de nodige
fournitures, aen ende ten behoeve van de nodige zieken van het quarnisoen aen gem. heer
commandant te accordeeren, mits daer voor weekelijks betalende aen de stad voor ijder man die in
het voorsz. huijs sullen komen te logeeren twee stuijvers, en bij schriftelijke onderteeckeningen zig
verbindende te sullen in staan voor de [57] restitutie van de aen haar geleverde fournitures dog
betreffende het twede verzoek, om dezelve te doen voorzien van turf en kaarsen, sulks in beleefde
termen aen deselve af te slaan, als sijnde sulks noit door de stad gedaen, en is den secretaris van
Bueren versogt van dese resolutie en intentie van haar Ed. achtb. den voorn. heer majoor Bruse op
een vriendelijke wijze kennisse te geven, en zal voor zoo veel de leverantie en betalinge der fournitures
aengaet, hier van kennisse gegeven worden aen Jan Formee, onder wiens opzigt en bewaringe deselve
zijn, om de nodige uijtleveringe en het toezigt voor de restitutie te doen, onder belofte van een
behoorlijke belooninge voor desselfs moeijten daer voor te zullen genietten.
Saterdag 10 october 1750
Present de heeren Gallas burgem. Molewater, Van der Salm, Van der Sluijs, Hogendijk en Honigh
schepenen, Roest raad.
Susanna Breset aengezegt uijt de stad te moeten vertrekken vermits haer slegt gedrag.
Den heer burgerm. Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat de stads vroedvrouw Adriana
van de Walle sijn Ed. was komen bekent maken dat Susanna [57v] Breset was bevallen van een dogter.
Waerop gedelibereert zijnde, dewijl dezelve Susanna Breset, om derselver quaat gedrag en ergelijk
leven te meermalen de stad al is ontsegt geweest, zoo is goedgevonden ende verstaan, dat zoo ras
deselve in staet zal zijn om te kunnen reijzen door een van de dienders nevens haar kind sal werden
uijt de stad geleit, met interdictie van daer oit weder in te komen, op poene van swaerder correctie,
en is den wijkmeester generael gelast daerop te passen.
Maria Egging eenige reijsgelt gegeven, om met haer kind na Zutphen te vertrekken.
Is aen Maria Egging wed. van Dirk Kruijthof tot een reijspenning om met haer kind na Zutphen te
vertrekken, geaccordeert, de somma van f. 5-0-0 mits niet weder in dese stad te komen.
Trijntje Vlielander geauthoriseert tot het verkoopen van mee, met de kleine maat.
Trijntje van der Valk wed. Gabriel Vlielander herbergierster binnen dese stad, heeft alhier versogt
admissie en authorsatie tot het verkoopen van mee met de kleijne maat. Waerop gedelibereert sijnde,
zoo is aen deselve de versogte acte van admissie geaccordeert.
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Bij L. van der Poel en C. de Lange het Gors buijten de Waterpoort ingehuurt voor 7 jaren
ingaende bamis 1749.
Leendert van der Poel en Jan Cornelisse [58] de Lange, bruijkers van de gorsinge buijten de noord of
waterpoort, alhier ontboden zijnde, vermits de huurjaren van de voorsz. gorsinge al met Bamis 1749
is uijt de huer gevallen, omme van deselve te vernemen of zij genegen zijn de voorsz. gorsinge weder
in te hueren. Waerop zij verklaert hebben dat daer wel toe genegen zijn, waerop dan ook met dezelven
in onderhandelinge gekomen en vervolgens geconvenieert en geaccordeert zijn, in maniere hier na
volgende namentlijk, dat het voorn. gors, als nu nog groot sestien gemeten een en twintig roeden aen
haar werde gegunt ende verhuurt voor den tijd van seven jaren ingegaen bamis 1749 en zullende
expireeren bamis 1756, gelijk zij verklaerden het selve voor de voorn. jaeren in huure aen te neemen
ende dat jaerlijks om en voor de somma van een hondert sestig guldens eens gelt, dat daer en boven
de afheijningen en hecken, ten haren kosten sullen moeten onderhouden.
Req. van die van ’t St. Fransiscus gilde, om de knoopmakers in hun gilde te trekken
commissoriael.
Is gelesen een request gepresenteert [58v] bij hoofdman, boekhouder en deelenmeester van het St.
Franciscus of kleermakers gilden, versoekende dat haar Ed. agtb. de goedheid gelieven te hebben om
aen haer te permitteeren, omme de knoopmakers binnen dese stad onder hun voorsz. gilde te mogen
trekken en sorteeren, zig fundeerende op een resol. van haar Ed. achtb. van den 12 maart 1701. Waer
bij aen de knoopmakers binnen dese stad, op derselver verzoek provisioneel ende tot dat daer inne
nader zoude zijn voorzien, is geaccordeert en toegestaen geworden dat het vreemde knoopmakers
werk zoude werden geweest, en dat gemelde knoopmakers onder het voorsz. gilde zoude worden
gesorteert, welk versoek alvorens daerop te disponeeren is gestelt in handen van beijde de heeren
burgermeesteren, nevens de heeren Molewater en van der Salm, en den hooffdman, om het selve te
examineeren en haar Ed. achtb, daer op te dienen van derselver consideratien en advis.
[59]

Ordonnantien.

Ordonnantie geaccordeert aen Pieter Poortermans over leverantie van twee ankers wijn op den 15
meij 1749 ter somma van f. 33-12-0.
Aan Leendert Fajan over reparatie gedaen aen de stadscoornmoolen in den jare 1749 ter somma van
f. 75-0-0.
Aen Dirk Snip en Simon Koella over leverantie van 1118 tonnen turf ten dienste deser stad in desen
jare 1750 ter somma van f. 628-17-8.
Aen de dienaers van de justitie wegens stads diensten in het weeren van de bedelaers ter somma van
f. 60-0-0.
Aan Willem Koome spuijwagter voor extra ordinaris bijvoegsel sedert 1 april tot 1 julij f. 5-4-0.
Aen Justinus van Cuijlenburg tot Rotterdam over leverante van 7 lb beste lamp catoen op den 22
september 1750 ter somma van f. 7-14-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 17 october 1750
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Present de heeren Gallas burgermeester Molewater, Hoijer, Van der Sluijs, Hogendijk, Honigh
schepenen, De Mirell raad.
Aen de zieke soldaten van het quarnisoen zig bevindende in het hospitaal binnen deser stad
vergunt vrijdom van stad impost.
De heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert zekere [59v] missive van heeren
gecommitteerde raden van dato den 12 october 1750 geschreven aen den commandeur deser stad,
houdende notificatie dat haar Ed. mog. hebben goedgevonden en verstaen, de huijzinge welke tot een
hospitael voor het quarnisoen binnen dese stad, thans door de opkroppinge van zieken aengelegt en
gebruijkt wordende, mede vrij zijn van s’landsmiddelen en regten op de waeren die in de voorsz.
huijsinge ingeslagen worden tot gerief en ten nutte van de zieke soldaten haar daer in bevindende, en
zoo lange dezelve daer in zullen zijn, des dat alle mogelijke precautien worde genomen, dat van de
voorsz. vergunningen van vrijdom, geen misbruijk ten nadeele van het gemeeneland, ten voordeele
van andere als de gem. zieke soldaten worde gemaekt, en daer toe haar Ed. mog. de ordres bereids
hadden doen afvaerdingen daer sulks behoort, dat de voorsz. missive zijn Ed. was ter hande gestelt
door den heer Jan Overgoor, met verzoek dat haar Ed. achtb. van die goedheid gelieven te sijn, van
aen de voorn. huijzinge en ten dienste voorsz. te vergunnen mede vrijdom van stads impositien.
Waerop gedelibereert zijnde is goedgevonden en [60] verstaan, aen de voorsz. huijzinge welke tot een
hospitaal van het quarnisoen binnen dese stad aengelegt en gebruijkt word te vergunnen en te
accordeeren zoo als vergund en geaccordeert word bij desen gelijke vrijdom van alle stads imposten
op de waeren, die in de voorsz. huijzinge ingeslagen worden tot gerief van de zieke soldaten haer daer
in bevindende, en zoo lange deselve daer in zullen zijn, des dat van gelijke alle mogelijke precautien
worden genomen dat van de voorsz. vergunninge van vrijdom geen misbruijk ten nadeelen van de
stad, te voordeele van andere als de gem. zieke soldaten worde gemaekt, en zal van dese aen de resp.
collecteurs kennis worden gegeven, ten eijnde hun daer na te reguleeren.
Emmert de Goede bedankt als zakkedrager.
Emmert de Goede onlangs aengestelt zijnde tot zakkedrager binnen dese stad, heeft alhier te kennen
gegeven, dat hij ondervond dat hij geen kragt of lighaams vermogen hadde om den voorsz. bedieninge
te kunnen waernemen, en daerom haar Ed. achtb. was bedankende voor de gunst hier mede aen hem
bewezen.
[60v]

Ordonnantien.

Ordonnantie geaccordeert aen Johan Mahe over een behangsel van goudleer in het domineeskamertje
in de stads Doelle ter somma van f. 68-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Item een ordonnantien van f. 50-0-0 op den heer Wariij als ontvanger van de arme middelen ten
behoeven van het doosje in schepenskamer.
Saterdag 24 october 1750
Present de heeren Gallas burgermeester, Hoijer, Van der Sluijs en Hogendijk schepenen.
Pieter Berkel weder voor een jaer gecontin. als veerschipper op ’t Eijland Rosenburg.
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Is alhier gecompareert Pieter Berkel veerschipper van Maasslandsluijs op het eijland Rosenburg,
versoekende, dat dewijl het jaar zijner provisioneele aenstellinge wederom is komen te expireeren
haar Ed. achtb. van die goedheid gelieven te zijn van hem, ende voorsz. bedieninge te continueren.
Waerop gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaen den voorn. Pieter Berkel op vorige conditien
en gewoone [61] recommandatie wederom voor een jaar als veerschipper van Maasslandsluijs op het
eijland Rosenburg te continueren.
Saterdag 31 october 1750
Present de heeren Gallas burgermeester, Hoijer, Van der Sluijs, Hogendijk en Honigh schepen.
Arij Broekhuijsen aengestelt tot zakkedrager in plaets van Emmert de Goede.
Vermits den vrijwilligen afstand van Emmert de Goede van het sakkedragerschap binnen dese stad,
zoo is in desselfs plaatse tot sakkedrager aengestelt den persoon van Arij Broekhuijzen, en dat op
sodanige emolumenten en profijten als daer toe zijn staende en zig reguleerende naar de ordonnantie
en reglementen daer van sijnde, en heeft den voorn. Arij Broekhuijzen den eed van suijvering hier over
afgelegt in handen van den burgermeester Gallas.
Dammis Hogendijk beëedigt als brioodweger.
Op huijden heeft Dammis Hogendijk als nieuw aengestelde broodweger den eed tot voorsz. bedieninge
staende afgelegt aen handen van den heer burgermeester Gallas.
Barent Wieling en zijn vrouw bij provisie inwooninge geaccord.
Is aen Barend Wieling met sijn vrouw bij provisie voor den tijd van drie [61v] maenden inwooninge
binnen dese stad geaccordeert, mits de drie maenden verstreken zijnde nadere continuatie alhier
moet komen versoeken.
Alida Vermeulen op haer versoek in ’t gasthuijs gepermitteert en genomen.
Is alhier binnen gestaen eene Alida Vermeulen, zijnde een oude burgeresse binnen dese stad, te
kennen gevende dat zij in het 80 jaer haares ouderdom was getreden, en zij niet langer in staet was
haer selven te kunnen helpen, derhalven op het ootmoedigste versogte dat haar Ed. achtb. van die
goedheid geliefden te zijn om haer te nemen in het gasthuijs. Waerop gedelibereert en geconsidereert
sijnde, dat deselve Alida Vermeulen is een oude burgeresse deser stad, en de hulp en adsistentie aen
armen verleent werdende, ten hoogste benodigt zoo is goedgevonden ende geresolveert ingevalle een
plaasie in de vrouwekamer in het gasthuijs open is, deselve dan in het gasthuijs in te nemen, dog is
den heer burgermeester Gallas versogt alvorens zig deswegens bij heeren regenten te informeeren en
daer over te spreeken.
Aen gedep. van ’t geregt en de kerkenraad van den Nieuwenhoorn geaccordeert in de stad tot
het doen eener collecte ter vergoeding van schade bij hun in de laeste brand gehad, te mogen
omgaen, maer sonder brandbrief.
Zijn alhier binnen gestaan…. van den Ban en …. van der Sluijs [62] geadsisteert met een ouderling van
de E. kerkenraad van den Nieuwenhoorn en gemunieert met twee brandbrieven, als een van den
geregte en een van de kerkenraad van den Nieuwenhoorn voorn. met versoek om daer mede alhier
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en door de stad te mogen omgaen en een collecte doen, tot weder opbouwinge van hare nu onlangs
geheel en tot de grond toe afgebrande huijzen en schuuren gestaen hebbende binnen den voorsz.
dorpe den Nieuwenhoorn. Waarop gedelibereert en de consequentien van sodanige versoeken in agt
genomen zijnde, zoo is goedgevonden en verstaan, aen de voorn. suppl. wel te accordeeren dat aen
de huijzen der liefdadige regenten, burgeren en ingezeten moge omgaen, en van deselve een
liefdadige gifte versoeken tot soulagement van hare geledene schade en overgekomen droevig
ongeluk van den brand, dog sonder het vertoonen van de voorsz. brandbrieven.
Besteed van eenige reparatie aen de Hogebrug.
Is aenbesteed het arbeidsloon wegens het maken van twee nieuwe vallen en verdere reparatie aen de
Hogebrug het welke aengenomen is bij Leendert [62v] van der Bijll, om f. 119-10-0 en tot een fooij
geaccordeert f. 3-0-0.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer oud burgermeester Warrij over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert 27 julij tot 30 augustus f. 39-0-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 29 september tot den 11 october 1750 f. 480-0.
Aen Martinus Sandifort, een jaer tractement als drilmeester van de burgerije volgens resol. van den
vroedschappe van dato 14 april 1750 ter somma van f. 36-0-0. voor desen jare 1750.
Aan Jan van Willigen marktschipper op Dordrecht over verdiende vragtloonen sedert 2 julij tot 5
october 1750 f. 63-5-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aan Charles Boomhouwer als diacon ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 200-0-0. Op den
ontfanger van de arme middelen.
[63] Saterdag 7 november 1750
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Hoijer, Van der Sluijs en Hogendijk schepenen.
Nihil actum.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten sedert 25 augustus tot
10 october 1750 ter somma van f. 53-17-0.
Saterdag 14 november 1750
Present de heeren Van Berchem burgerm. Hoijer, Van der Sluijs en Honigh schepenen.
Rapport van den fabrijcq wegens de bij hem opgenomen santvoetpaden.
Den heer burgerm van Berchem heeft alhier kennisse gegeven, dat en fabrijcq zijn E. had bekent
gemaekt, dat hij de stads voetpaden provisioneel had geinspecteert en opgenomen, en in een redelijke
goede staet hadde bevonden het welke aengenomen is voor notificatie.
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Versoek van Arij Timmerman om een salm schuur op ’t hoofd te doen setten, in handen van de
heer burgerm. van Berchem en eenige andere heeren om te examineeren en gem. heeren
versogt te willen opnemen de reparatien aen ’t Oosterhoofd, kijkpael en andere stads werken
gedaen.
Is alhier binnen gestaen Arij Timmerman te kennen gevende dat hij nevens nog eenige andere burgers
binnen dese stad hadde aengestaen een groote [63v] salmvisserij, dat zij daer toe nodig hadden een
plaets tot berging harer netten en gereedschappen, ten welker eijnde, hij was versoekende dat aen
haar een plaats langs de haven na bij het hoofd mogte werden vergunt tot het maken van een schuur
mitsgaders een inhammetis of twee in den berm voor de hoofd dijk of kade tot berging van haar
vaartuijgen. Waerop gedelibereert zijnde zoo is denselve Timmerman gelast om de groote van deselve
schuur zoo van lengte en breedte aen den heer burgerm. van Berchem te willen opgeven, als wanneer
gem. heer burgermeester nevens eenige van de presente leden uijt dit collegie versogt zijn, de plaets
waergem. schuur gaerne soude gestelt hebben of waar deselve bequaemst zoude kunnen gestelt
worden, te willen gaen inspecteeren, gelijk gem. heeren insgelijks versogt werden te willen opnemen
de gedane reparatien aen het Oosterhoofd de kijkpael en andere bestede en gemaekte stadswerken,
en van het een en ander als dan hier rapport te doen, ten eijnde daerop geresolveert te kunnen
werden, zoo als zal werden geoordeelt en bevonden te behooren.
[64]

Den diacon Boomhouwer boven de ordinare subsidie nog f. 100 gt geaccord.

Is alhier nader binnen gestaan den diacon Charles Boomhouwer, dewelke uijt naam van de E. Duijtse
kerkenraad heeft te kennen gegeven, dat met de geaccordeerde subsidie van f. 200 guldens derselver
bedelinge voor dese loopende maant niet kunnen goedmaken, versoekende derhalven tot suppletie
van dien nog een augmentatie van subsidie voor dese maent ter somma van f. 100 gts. Waerop
gedelibereert en overtuijgt sijnde van de slegte gesteltheid van des diaconij kas, zoo is de versogte
subsidie van nog f. 100 guldens aen deselve geaccordeert. op den ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 22 november 1750
Present de heeren van Berchem burgermeester Hoijer, Blanckert, Hogendijk en Honigh schepenen.
Het voorgem. versoek aen Arij Timmerman om een salmschuur te stellen bij provisie
geaccordeert onder nader te communicasie bepalinge.
Is alhier nader binnen gestaen sr. Arij Timmerman, insteerende, vermits het aennaderend winter
saisoen op de versogte permissie tot het mogen stellen van een schuur tot berging derselver netten
en gereedschappen tot de salmvisserije [64v] Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende
gerelibereert, de permissie tot het stellen van soodanig een schuur bij provisie te accordeeren, dog dat
de plaets waar en conditien waerop het stellen van sodanig een schuur aen haar geaccordeert word,
zal worden gecommuniceert en aengewesen.
Den bode Roskam aengestelt tot curateur in de boedels van Marij van Uijtert en Willemijntje
Wassenaar.
Den bode Roskam openinge gedaen hebbende van zijn bevindigen in de huijzen zoo van Marij van
Uijtert en Willemijntje Wassenaar, zoo is goedgevonden den voorn. bode Roskam aen te stellen, zoo
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als aengestelt word bij desen tot curateur in de voorsz. boedels met magt omme de goederen te
verkoopen en tot gelde te maken, en als dan daer van alhier behoorlijke reeckening te doen.
Woensdag 25 november 1750
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert,
Hogendijk en Honigh schepenen.
Aen A. Timmerman c.s. geaccordeert de meergem, schuur op de hoofdkade te stellen volgens
hier neven gestelde mits en conditien mitsgaders stipulatige
Den heer burgermeester van Berchem [65] heeft ter vergadering gerapporteert, dat ingevolge ende
ter voldoeninge van haar Ed. achtb. resol. van den 22 deser nevens eenige heeren uijt dit collegie had
geweest na het hoofd deser stad omme te examineeren en te inspecteeren off, en waer een bequame
plaats zoude kunnen worden gevonden en genomen, tot het stellen van nog een schuur tot berging
van salmfuijken en het geen daer aen dependeert op het versoek van sr. Arij Timmerman cumsuijs, als
gepagt hebbende een groote salm visserij op de Maze, ter lengte vijftig en ter breedte van negentien
voeten buijtenswerks mitsgaders tot het maken van een off twee inhammeties in de have in de berm
voor de Hoofdijk tot berging van derselver vaartuijgen, dat zij heeren gecommitteerden hadden
begrepen dat de nieuw te stellen schuur bequaamst en gevoeglijks soude kunnen en behooren te
werden gestelt, tegens de schuur van Cornelis Adriaanse present aldaer staende mits dat van onderen
tusschen de schuur van [65v] den voorn. Cornelis Adriaanse en de nieuw te stellen schuur een
doorgang blijven met een gesloten deur ten minste doorgaans van vier voeten wijd, ten gebruijken en
dienste van de voorn. Cornelis Adriaanse ten eijnde desselfs staaken en paalen gevoeglijk daer door
kan brengen tot in de sloot agter desselfs schuur. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaan is, aen de versoekers sr. Arij Timmerman cun suis de plaets tot het stellen van een schuur ter
lengte van vijftig voet en ter breete van negentien voet buijtens werks te fixeeren en bepalen naast en
tegens de schuur van Cornelis Adriaanse op de hoofdkade deser stad staende, mits dat van onderen
tusschen de schuur van Cornelis Adriaanse en de nieuw te maken schuur een doorgang blijve tot agter
de sloot ten minsten van vier voeten wijd doorgang ten eijnde de voorn. Cornelis Adriaanse met gemak
daer door kan komen en passeeren tot agter aen de sloot tegen de polder van Nieuwenoord, om aldaer
in deselve sloot zijn staaken en palen tot zijn salmfuijken te kunnen bergen dog van vooren met een
deur gesloten [66] te rooijen, gelijk met de voorgevel van voorgem. schuur van den voorn. Cornelis
Adriaanse en na het beloop van de zeedijk leggende op de hoofdkade, en voorts aen gem. versoekers
te accordeeren en te permitteerden, dat zullen mogen doen maken een of twee haventjes of
inhammen in den berm of voorgrond voor de hoofdkade in den buijten have voor de te makene schuur
tot berging van hare vaartuijgen, mitsgaders zoo sulks benodigt hebben ook te mogen maken een
planekier, dog onder die conditie en mits, dat niet verder zullen mogen graven, als tot tegens de tee
of vaste grond van gem. hoofdkade en dat daer een beschoeijing zullen moeten tegen slaan, voor het
af of uijt kalven van de aarde en dat de have daer door niet komen te belemmeren of benauwen, alles
volgens aenwijsinge door den stads fabrijcq te doen. Ende dit alles op een recognitie van eene gulde
sjaers, ten behoeve van de stad, ingang zullende nemen met huijden dato deses, ende zal extract deses
gegeven werden aen den voorn. sr. Timmerman cum suis om te dienen tot derselver narigtinge.
[66v] Saterdag 28 november 1750
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Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Hoijer, Van der Salm, Van der Sluijs, Blanckert en
Honigh schepenen.
Elsje den Otter aengestelt tot turftonster in plaets van Catharina van Oers.
Vermits den overlijden van Catharina van Oers, geweest sijnde turftonster binnen dese stad, zoo is in
desselfs plaatse tot turftonster aengestelt, zoo als aengestelt werd bij desen Elsje den Otter, en dat op
sodanige emolumenten als daer toe zijn staende, dewelke de ordinaris tonsters eed nevens die van
zuijveringheijt afgelegt, aen handen van den heer burgermeester Gallas.
Mons. Abraham van Bockelen aengezegt het Verkeerde Slagveld daer zijn lijnbaen ophoud, tot
zijn kosten te repareeren en onderhouden.
Monsieur Abraham van Bockelen lijndrager binnen dese stad, aen wie vergund is tot desselfs lijnbaen
het Verkeerde Slagveld op een zeer geringe recognitie van tien guldens sjaers ten behoeve van de stad,
zig aen den fabrijcq deser stad geaddresseert hebbende, om verhoginge van gem. baan en verdere
reparatie aen deselve en door denselve fabrijcq daer van rapport gedaen zijnde [67] aen den heer
burgerm. van Berchem, zoo heeft gem. heer burgermeester van Berchem de moeijte genomen, om de
uijtgifte van gem. lijnbaan ter secretarie te komen nazien, en daer bij bevonden dat gem. lijnbaan is
uitgegeven, onder die conditie dat de stad deselve zoude doen in staat brengen, maar dat den baander
van dien, dezelve bij vervolg zoude moeten onderhouden, het welk gem. heer burgerm. van Berchem
aan gem. van Bockelen heeft doen denuntieeren door den stads fabrijcq, dog waermede meergem.
van Bockelen geen genoegen heeft genomen, maer in tegendeel op die aanzegginge gansch geen
bescheiden antwoord aen den fabrijcq heeft gegeven, en vervolgens blijven insteeren dat de reparatie
aen gem. lijnbaan door de stad moeste werden gedaen en gemaekt, waerop den heer burgermeester
van Berchem vervolgens het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaan. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is, den voorn. van Bockelen als baander, door een der
geregtsbodens te doen aenzeggen, dat hij de lijnbaan in een behoorlijke reparatie [67v] ingevolge de
uijtgave, zoo als den stads fabrijcq zulks met kennisse van burgerm. zal komen te ordonneeren, zal
hebben te brengen en onderhouden, met bijvoeging dat zoo zulks mogte weijgeren of manqueren daer
aen te voldoen de regeering wel menschen sullen weten te vinden, die deselve lijnbaan op die
conditien en recognitien zullen willen aenvaerden.
Door den boekhouder van de vishoekers en kuipers alhier versogt omme geijkte maten en
banden voor het vatwerk te hebben geresolveert deswegens en over een nieuwe ijk met zijn
hoog Ed. den heer bailljuw te confereren.
Door de boekhouder van de vishoekers en te gelijk ook door de kuijpers binnen dese stad, iterative
aenmaninge en versoeken gedaen zijnde, omme te mogen geijkte maaten en banden hebben, voor
het vatwerk, zoo vis als haringtonnen groot en kleijn, als mede een behoorlijken brand, zoo is door
over gedelibereert zijnde begreepen dat sulks niet wel konde geschieden als met concurrentie van den
heer bailljuw, waerom is goedgevonden ende geresolveert hier mede te supercedeeren tot de
overkomst van den heer bailljuw deser stad, en als dan daer over met zijn hoog Edele te confereren
en te reguleeren [68] mitsgaders om als dan ook met zijn hoog Ed. te spreken over het werk van den
generalen ijk over alle elle maten schalen gewigte over de geheele stad en vrijheid van dien, waer toe
heeren burgermeesteren versogt werden, bij de overkomste van den heer bailljuw de nodige attentie
te willen houden.
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De heer Pieter de Groot tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert, de heer Pieter de Groot gebooren tot
Heuselom, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ord. poorter eed aen handen van den heer
burgermeester Gallas, en het regt daer toe staende betaelt.
Acte van indemniteijt geaccordeert voor het kind van de wed. van Casper van de Velde, aen die
van Zwartewael.
Is aen Pietertje Rosenburg weduwe Casper van de Velde, acte van indemniteijt gearcodeert voor
desselfs kind geboren binnen dese stad, genaemt Jacob van de Velde, oud ontrent een jaar, ten
behoeve van armeesteren van Zwartewaal.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien ter dagvaert, sedert den 1
november tot den 23 dito ter somma van f. 46-10-0.
[68v] Aen Pieter Kruijer voor het maaijen van het vuijl gras en stekels binnen de stad en voor den jare
1750 ter somma van f. 29-10-0.
Aan verscheide voerluijden binnen dese stad, over het rijden van verscheide vragten, met ballast aan
het houte baken in den jare 1750 ter somma van f. 63-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Aan Adrianus van der Beeck als diacon van de Duijdse gereformeerde armen, ter somma van f. 400-00. Op den ontfanger van de armen middelen.
Saterdag 5 december 1750
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs en
Honigh schepenen.
Ordre ontrent de betaling van het passagie gelt van het veer op Maassluijs, ten comptoire van
het gemeene land.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert hoe dat bij haar Ed. achtb. de
heeren van den vroedschappe is geresolveert, maar alvorens gehoort te hebben [69] het rapport van
de heeren haar Ed. gr. achtb. gecommitteerdens, dewelke met alle mogelijk attentie hadden
overwogen en geexamineert hoe en op wat wijze, het passagie gelt der vragtloonen van het veer van
dese stad op Maassluijs en vice versa te vinden, conform de overeenkomst met de heeren haar Ed. gr.
mog. gecommitteerdens tot de executie van het werk der collectens en burgermeesteren en
vroedschappen deser stad, op den 30 october laastleden op voorsz. subject gemaekt en aengegaan,
contineerende de voorsz. overeenkomst, dat alle het geene de schippers van den Brielle op het Eijland
Rosenburg en van daer op Maassluijs et vice verca wegens hunne vragten verdienen, getrouwelijk
zullen opgeven aan den commissaris van het voorsz. veer en uijt aenmerking dat onder het verdiende
loon een voornaem gedeelte gevonden werd, dat bestaat uijt vragten van bagagie welke de reijsigers
[69v] bij haar hebben, van het geen de voorsz. schippers verdienen, zal werden afgetrokken de helft
als loon of vragt van bagagie, en van de wederhelfte als verdiend wegens vragtloon van persoonen,
betaalt zal worden het passagie gelt volgens de ordonnantie en dat de voorsz. commissaris dien
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conform maandelijks de betaling van het passagie gelt zal doen aen den gaarder van het selve middel
in den Brielle alles conform de aenteeckeninge door den commissaris gehouden waer na hij zijn
verantwoordinge aen de regeering van den Briel komt te doen. Dat voorts de twee veerluijden op het
Eijland, welke ijder in het carosse gelt beschreven zijn op agt en tagtig gulden, dien taux door den
commissaris voorn, aen den gaarder zullen doen betalen ijder half jaar de geregte helfte van dien, en
zulks f. 44 voor ijder voerman voor elk half jaar, en dat de gem. voerluijden ijder jaar [70] zullen worden
beschreven conform de ordonnantie na het getal van hunne paarden en den taux, waerop deselve
gestelt zijn in voegen voorsz. betaelt, dat de vragtloonen zullen worden gelaten op den voet zoo als
die voor desen en tot nogtoe zijn geweest, en dewijl ten tijde van de pagten door dese stad is betaelt
twee derde en door de schippers van dese stad op het Eijland Rosenburg een derde in het passagie
gelt, als doen bij compositie betaelt, in consideratie dat gem. schippers boven de ordinare recognitie,
jaarlijks den vierden penning van hare verdiende vragtloonen aen de stad komen te betalen, dat zulks
nu ook om alle ongelegentheden te vermijden, het passagie gelt dien conform namentlijk ⅔ door de
stad en ⅓ door de schippers van dese stad op het Eijland Rosenburg bij provisie zal worden betaelt, en
ten opsigt tot de schippers aen den kant van Maassluijs, in consideratie dat dezelve niet alleen jaarlijks
zoo veel, zoo niet meerder opvaren als de schippers van dese stad, maer daer en boven ook minder
onkosten en vrij facielder traject hebben, nog ook aen de stad niet betalen den 4e penn. [70v] van haar
verdiende vragtloonen deselve het volle passagie gelt, op de wijze bij de voorsz. overeenkomstig
vastgestelt zullen moeten voldoen en betalen, gelijk ook de volle taux van het carosse gelt ter somma
van agt en tagtig guldens jaarlijks door de wederzijdse veerluijden op het Eijland, mede op de wijze bij
de voorsz. overeenkomst vastgestelt zal moeten worden betaelt, ende dit alles bij provisie, en tot dat
ten desen nader finalijk zal zijn geresolveert, tot executie van welke voorsz. resolutie haar Ed. achtb.
de heeren van de magistraet versogt zijn de nodige ordres te stellen, en de vereijschte kennisse van
dien te doen geven, aen de respective commissie schippers en voerluijden. Waerop gedelibereert
zijnde goedgevonden ende geresolveert is, dat van dese vorenstaende resollutie extract zal worden
gegeven aen de respective commissarissen van het veer zoo verre ijders appartement aengaet, ten
eijnde de schippers en voerluijden daer van te adverteeren en de nodige kennisse te geven, en zig
zelve daer na te reguleeren.
[71]

1e Reeck van de heer G. M. Warrij als boekhouder van nde St. Cath. kerk opgenomen en
geapprobeert.

Voorts is op huijden gedaan en opgenomen de sevende reeckeningh, van de heer mr. George Marcus
Warrij, als boekhouder van de St. Catharina kerk binnen dese stad, zijnde van den jare ingegaen primo
1749, welke reeckening is geapprobeert en gelaudeert en den rendant voor zijne goede administratie
bedankt.
Heeren burgerm. versogt, half uur wakers aen te stellen.
Vermits de lange en donkere nagten zoo zijn heeren burgermeesteren versogt weder voor eenigen tijd
half uur wakers aan te stellen.
Saterdag 12 december 1750
Present de heeren Molewater, Hoijer, Van der Sluijs, Hogendijk schepenen, Roest raad.
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Den timmerman Boeckhorst van zijne reeck. overgedane reparatie aen ’t Oosterhoofd
ingehouden f 175-0-0 tot dat weder te regt zal zijn gekomen de palen die door versuijm zijn
weggedreven, en op het overige van die reeck. ordonn. geaccord.
Ingekomen zijnde de reeckeningen van den timmerman Jan Boeckhorst, ter somma van f. 675-0-0
behoorlijk geattesteert en geviseert, als bij aenneminge gemaekt ende gerepareert hebbende het
Oosterhoofd aen de Buijtenhaven deser stad, zoo is, in consideratie dat de nieuwe palen en houten,
die door versuijm en onvoorsigtigheid [71v] van den voorsz. aennemer zijn weggespoelt nog niet
weder te regt zijn gekomen, goedgevonden bij provisie van de voorsz. ordonnantie nog in te houden
de somma van f. 175-0-0 tot tijd en wijlen toe het vermiste hout aen de stad zal zijn wederom versorgt,
of tot dat daer over anders bij haar Ed. achtb. zal wesen geresolveert, zoo dat de heer Molewater als
thesaurier deser stad werd versogt, aen denselven Jan Boeckhorst bij provisie onder quitantie op
reeckening te betalen de somma van f. 500-0-0.
Den fabrijcq gelast 6 aam lamp olie te ontbieden.
Voorts is op het te kennen geven van den fabrijcq, van dat den olij tot de straatlampen ten eijnde loopt,
denselve gequalificeert nog 6 aam raap olij voor de stad te ontbieden en op te doen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Hendrik Kampwijk als passantm. desselfs verschoten sedert 20 juliuj
tot 8 december 1750, ter somma van f. 35-11-0. Op den ontvanger van de arme middelen.
[72] Saterdag 19 december 1750
Present de heeren Van Berchem burgermeester, Molewater, Van der Sluijs, Hogendijk en Honigh
schepenen.
Abraham de Kort als commissaris van het veer op ’t Eijland Rosenburg na Maassluijs, op zijn
versoek ontslagen.
Is alhier binnen gestaan Abraham de Kort, commissaris van het veer van deser stad op Maassluijs,
dewelke heeft te kennen gegeven, dat hij wegens desselfs hoge jaren en lighaams ongemakken zig
buijten staat bevond de voorsz. bedieninge langer te kunnen waarnemen. Waerom versogte haar Ed.
achtb. hem van de voorsz. bedieninge geliefde te ontslaan. Waerop gedelibereert zijnde,
goedgevonden ende geresolveert is, den voorn. Abraham de Kort desselfs versoek te accordeeren, zoo
als het selve aen hem accordeeren mits desen het selve blijvende waarnemen tot 1 januarij
aenstaende, en doende als dan van desselfs ontfang voor de stad behoorlijke reeckeninge en
verantwoordingen aen den heer thesaurier Molewater.
Op de klagte van Joost Cooijman marktschipper op Maassluijs het schippers gilde aengezegt
uit vervolg geen vragten van persoonen of goederen op Maassluijs aen te nemen dan bij gem.
marktschipper.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert [72v] dat Joost
Kooijman, dewelke onlangs door haar Ed. achtb. in plaatse en op versoek van de veerschippers deser
stad, is aengestelt tot marktschipper van dese stad op Maassluijs, en visa versa, zig aen zijn Ed. hadde
geaddresseert, en te kennen gegeven, dat over eenige dagen geleden een der beurtschippers van dese
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stad op Rotterdam, met namen Joost Roudex, had aengenomen een vragt met passagiers buijten om
na Maassluijs, schoon hij in de stad, en met zijn schuijt aen de kant was, het geene hij vermeende
ingevolge de ordonnantie niet te mogen geschieden, versoekende vervolgens dat daer tegens door
haar Ed. achtb. mag werden voorzien en hij bij ordonnantie en aen hem vergunt schippersplaatse
gemainctineert. Waerop gedelibereert zijnde goedgevonden ende geresolveert is, den heer burgerm.
van Berchem als hoofdman van het schippersgilde te versoeken, zoo als versogt word bij desen omme
het voorsz. schippersgilde te ordonneeren en aen te zeggen van zig bij vervolg te wagten om eenige
vragten van [73] persoonen nen bagagie van hier op Maassluijs aen te nemen in prejuditie van den
voorn. Joost kooijman of in der tijd zijnde marktschipper van dese stad op Maassluijs, gelijk zulks ook
versogt word te zeggen aen de resp. garnaatvangers binnen deser stad.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Hermanus Kruijs hier tot Rotterdam over lewverantie van hout in
december 1750 ter somma van f. 71-0-0.
Aan Leendert Kapeijn mr. timmerman over gedane reparatie aen de kijkpaal en nhet houten baken,
volgens aenneminge ter somma van f. 316-0-0. Op denheer thesaurier Molewater.
Saterdag 24 december 1750
Present de heeren Van Berchem burgermeester, Molewater, Beels en Honigh schepenen.
Nihil actum.
Donderdag 31 december 1750
Present de heeren Gallas en Van Verchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckerk,
Hogendijk en Honigh schepenen.
Jillis Haack aengestelt tot commissaris van het veer op het Eijland Rosenburg in plaetse van sr,
Abraham de Kort.
Vermits de vrijwilligen afstand van [73v] sr. Abraham de Kort van het commissarisschap van het veer
van dese stad op het Eijland Rosenburg en vice versa, zoo is door haar Ed. achtb. met concurrentie van
heeren commiss. van het voorsz. veer tot commissaris over het selve veer, en desselfs plaats aengestelt
de persoon van Jillis Haak, na dat denselve alvorens zijne ontslaginge hadden versogt en bekomen van
zijn veermansplaatse in het voorsz. veer, en dat op sodanige emolumenten en proffijten als daer toe
zijn staende, en zijn prdecesseur daer van heeft genoten, ende zig exact houdende aen de ordonnantie
van het veer, en de ordres en reglementen daer over nader door dese regeering gemaekt ende gestelt,
ofte nog te maken en te stellen, waarop denselven Jillis Haack den eed van zuijvering op het formulier
agte de resolutie van haar Ed. gr. mog. van den 23 januarij 1748, vervat, heeft afgelegt aen handen van
den heer burgermeester Gallas.
Servaas Kuijper aengestelt tot veerman in plaets van J. Haack op het veer, op het Eijland
Rosenburg.
Vervolgens is tot veerman en plaetse [74] van den voorn. Jillis Haack tot wederzeggens toe, aengestelt,
zoo als aengestelt word bij desen, de persoon van Servaas Kuijper en dat onder de betalinge van de
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jaarlijkse recognitie uijtkeeringe, en andere lasten als daer toe zijn staende, en zijn mede contraters
daer van komen te betalen, en voorts zig extract gedragende, na de ordonnantie ordres en
reglementen tot het voorsz. veer staande, en behoorende. Waerop denselve Servaas Kuijper den eed
van suijvering als hier boven vermelt mede heeft afgelegt aen handen van den heer burgermeester
Gallas.
Anno 1751.
Saterdag 2 januarij 1751
Present de heeren Gallas, Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Sluijs, Hogendijk
en Honigh schepen.
Request van de stads bodens en knegts van de burgerije met de consistorie knegt om
gemainctineert te worden in hun voorregten op de begrafenissen commissoriael.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naam ende van wegens, de gesamentlijke stads bodens, de
knegt van de burgerije en de consistorie knegt deser stad, versoekende gemainctineert te worden bij
de voorheen aen haar vergunde voorregten ontrent [74] het aanspreken en bedienen van de
begrafenissen, welk requeste is gestelt in handen van de beijde burgermeesteren met en benevens de
heeren Molewater, Beels en Hoijer, om het selve te examineeren en haar Ed. achtb. daer op te dienen
van derselver consideratien en advis.
A. de Roode weder voor een jaer gecontinueert als veerman van Maassluijs op ’t Eijland
Rosenburg.
Is alhier binnen gestaan Aalbregt de Roode mede veerman van het stadsveer van Maassluijs op het
Eijland Rosenburg, versoekende in de voorsz. bedieninge te mogen worden gecontinueert. Waarop
gedelibereert zijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert denselve Aalbregt de Roode weder voor
een jaar te continueeren, met een hartelijke recommandatie om zig in alle getrouwigheid naarstigheid
en vigilantie naar de ordonnantie op het voorsz. veer zijnde te gedragen.
Requeste van die van ’t St. Christoffels gilde met een nominatie om daer uijt te eligeeren een
deeckenmeester in plaets van T. Kuijne, daer toe aengestelt W. van den Blink
Is gelezen een requeste, gepresenteert uijt naem ende van wegens hoofdman en deekenmeesters van
het St. Christoffels gilde, met een nominatie van twee persoonen om daer uijt een door haar Ed. achtb.
geeligeert te worden tot deeckenmeester van het voorsz. gilde, om te suppleeren de nog resteerende
tijd die Teunis Kuijne (die vrijwillig afstand heeft gedaen van [75] zijn sakkedragers plaats) het voorsz.
gilde in de voorsz. qualiteit nog zoude hebben moeten dienen, waerop gedelibereert zijnde, zoo is tot
deeckenmeester in het voorsz. gilde geeligeert de persoon van Willen van den Blink, omme te vervullen
de manquerende tijd van Teunis Kuijne.
Bested. reparatie aen de Lage brug aengenomen bij L. van der Bijll.
Is besteed het arbeidsloon tot het maken van nieuwe binten en balansen aen de Lagebrug, het welke
aengenomen is bij Leendert van der Bijll om f. 185-0-0. Tot een fooij geaccordeert f. 5-0-0.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aan de heer burgermeester Gallas over vacatien en reijskosten ter
dagvaert, sedert 10 november tot 24 december 1750 ter somma van f. 10-0-0.
Aen den heer pensionaris ter zake voorsz. sedert den 8 tot den 24 december 1750 ter somma van f.
55-10-0.
Aen Jan van Rijckelinghuijsen over verteringe in stads Doelle sedert maert tot 1 november 1749 ter
somma van f. 399-0-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aan sr. Pieter Poortermans als diacon [75v] ter bedeelinge van den armen f. 350-0-0. Op den ontfanger
van de arme middelen.
Saterdag 9 januarij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm,
Van der Sluijs, Hogendijk, Honigh schepenen Roest en Mirell raden.
Req. van die van ’t tappersgilde met een nominatie van deeckenmeesters daer uijt geeligeert
J. van Reckelinghuijsen en T. Buert, twee jaren.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij hoofdman, boekhouder en dekenmeesters van het tappers
gilde binnen dese stad, met een nominatie van vier persoonen om daer uijt twee geeligeert te worden
tot deeckenmeesteren in het voorsz. gilde voor den tijd van twee jaeren. Waerop gedelibereert sijnde
zoo zijn uijt de voorsz. nominatie tot deeckenmeesteren voor den tijd van twee jaeren geeligeert Jan
van Reckelinghuijsen en Teunis Buert.
Klagte en versoek van de bierwerkers, vermits het verval hunner, bediening van de interessen
of penn. op den bierboom gestelt, te mogen worden ontheft gerenvoijeert aen de vroedschappe
om met deselve te delibereren.
Sijnde alhier binnen gestaen, de gesamentlijke bierwerkers binnen dese stadt, dewelke hebben te
kennen gegeven dat door de verslegtinge van haare [76] bedieninge sedert het afschaffen der pagten,
zij buijten staat zijn, om de interessen, zoo van de penningen door de stad, of wel uijt de arme middelen
aen haarl. op den bierboom ijder in het particulier opgeschoten als den gemeenen intrest op den
voorsz. bierboom, langer te kunnen opbrengen en betalen, verzoekende derhalven aen haer Ed. achtb.
van die goedheid te willen zijn, om haarl. van de betalinge van de voorsz. interesse te willen ontheffen
en vrij te stellen, welk versoek alvorens daerop hier te resolveeren, is goedgevonden te brengen ter
deliberatie van den vroedschappe om haar Ed. gr. achtb. goedvinden daerop te verstaen.
Klagten van die van ’t tappersgilde dat die van ’t kuijpers gilde onwillig ware het gilde regt te
aengezegt zij hunnen weder klagten tegen ’t tappersgilde bij requeste aen haar Ed. achtb.
zoude voorstellen en inmiddels het gilde regt voldoen.
Zijn alhier binnen gestaen Pieter Poortermans als boekhouder van het tappersgilde nevens drie
kuijpers basen binnen dese stad, klagende den voorn. Pieter Poortermans in zijn voorsz. qualiteijt, dat
gem. kuijpers, nu dezelve op haar eijgen versoek in het tappersgilde waeren ingelijft, onwillig waeren
het gilde regt te voldoen, waer tegen de voorn. kuijpers weder quamen te klagen dat zij door den
hoofdman, boekhouder [76v] en deeckenmeesters van het tappers gilde niet wierden gemainctineert
bij derselver privilegien en voorregten. Waerop gedelibereert zijnde, goedgevonden en verstaan is, de
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voorn. kuijpers aen te zeggen, zoo als deselve aengezegt is bij desen, dat zoo zij vermeenen ergens in
beswaert te zijn, of verzoeken tegens inbreuken gemainctineert te werden zij dezelve hare klagten
moeten stellen in geschrifte, en deselve als dan bij requeste met derselver privilegien waerop zig
beroepen daer aen geannexeert aen haar Ed. achtb. presenteeren om geexamineert te werden,
condemneeren deselve niet te min om derselver gilde regt inmiddes te betalen.
Rapport van de wijkmeester Kampwijk dat Susanna Berset welke de de stad was onzegt daer
weder binnen was gekomen gelijk ook stoere Anne, en dat een dogter van L. Hossebos hoog
swanger was, geresolv. Berset provisioneel voor agt dagen te water en te brood te setten hoere
Anna de stad te doen uijtgaen voor aenst. dingsdag en de derde te doen aenzeggen zoo de
volgende saterdag niet laet aenteeck, om te trouwen de stad moet verlaten
Den wijkmeester Hendrik Kampwijk binnen gestaan zijnde heeft alhier te kennen gegeven, dat bij
ondersoek door de stad, had gevonden dat Susanna Berset die nog onlangs om haar ergerlijk leven
dronkeschap als anders de stad ontzegt en uijtgezet is, daer weder in was gekomen gelijk ook nog een
ander vrouwspersoon bijgenaemt hoere Anna, dewelke mede de stad is ontzegt, voorts dat een dogter
van Leendert Hossebos heeft [77] bevonden hoog swanger te zijn, volgens haar zeggen bij een soldaet,
die zij voorgeeft alle dagen zijn briefje van consent om haar te trouwen, te verwagten. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert, Susanna Berset boven op het
gevangenhuijs te doen brengen en te water en te brood te setten tot heden en agt dagen, om als dan
nader over haar te delibereeren, ende twede genaemt hoere Anna aengezegt, dat zig uijtterlijk voor
of op aenstaende dingsdag, met haer hoerekind zal hebben weder uijt de stad te begeven zonder daer
weder inne te komen, op poene van zwaerder correctie, en de dogter van Leendert Hossebos te doen
aenzeggen, dat zoo zij aenstaende saterdag niet boven komt om haer geboden te laten aenteeckenen
als dan uijt de stad zal moeten vertrekken.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Jacob van der Velde voor het uijtdelven van eenige stads slooten
volgens aenneminge ter somma van f. 41-3-4.
Leendert van der Bijll.
Aen Leendert van der Bijl, over het laatste vijfde jaer onderhoud van de voedpaden om de stads cingels
verschenen den 31 dec. 1750 ter somma van f. 135-0-0.
Aan Joost van Waardenburg zeijlmaker sedert 11 januarij tot 29 december 1750 ter somma van f. 530-0.
[77v] Aan Johanna Kunst, brouwster, over geleverde bieren en koolas sedert primo januarij tot 12
september 1750 ter somma van f. 58-16-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 16 januarij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Salm, Blanckert,
Hogendijk, Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Missive van den commiss. van Linden houdende eenige consideratien op het geresolv. ontrent
de betaling van ’t passagie gelt van ’t veer op Maassluijs commissoriael.
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Is gelezen een missive van den commissaris van Linden tot Maassluijs, geschreven aldaer den 14 deser,
waer bij komt te versoeken illucidatie over de betalinge van het passagiegeld namentlijk of het selve
moeste betaelt worden van de helfte van al het gene dat de veerschippers aen vragt van passagiers en
bagagien quamen te verdienen, dan of eerst de lasten die gem. veerschippers aen de stad moeten
opbrengen daer van moeste aftrekken en dan de overschietende zuijvere penningen halleveeren en
van die overschietende penningen het passagie gelt betalen. Waerontrent hij versogte door een
letterje van gem. heer burgerm. Gallas nader te mogen worden geinformeert het welke zijn Ed. was
brengende [78] ter kennisse en deliberatie van haar Ed. achtb. welke missive en verdere nog te
reguleerene poincten en zaken concerneerende het betalen van het voorsz. passagie gelt over den jare
1750 en nu vervolgens, is gemaekt commissoriael in handen van de heeren beide burgermeesteren
met en benevens de heeren Molewater en Beels om deselve te examineeren en haar Ed. achtb. des
aengaende te dienen van derselver consideratien en advis.
Het versoek van de bierwerkers om ontheven te worden van den intrest op den bierboom
afgeslagen, maer den intrest vermind. van 4 tot 3 pct. met recommandatie.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert, dat het versoek van de
bierwerkers, heden 14 dagen alhier gedaen, om bevrijd te sijn van de betalinge der intressen van de
penningen haarl. zoo in het gemeen als ijder van deselve in het particulier, op den generalen en
particulieren bierboom uijt het armemiddel deser stad opgeschoten, ter vroedschappe had
gecommuniceert en voorgedragen, dat haar Ed. gr. achtb. het voorsz. versoek als ten uijtterste
onredelijk en onbeschaemt oordeelende te sijn, absolut hadden gedeclineert en afgeslagen, dog om
egter te toonen dat de regeering allesints genegen is om haer in redelijkheid te [78v] gemoed te komen
dezelve soude kunnen geaccordeert worden een vermindering van interessen van 4 tot 3 percento, in
te gaen mat den jare 1750, tot welk een en ander haar Ed. achtb. versogt en gequalificeert zijn, om
gem. bierwerkers uijt naam van haar Ed. gr. achtb. te willen aenzeggen, met bijvoeging dat haar Ed. gr.
achtb. dit haar versoek gansch niet wel quamen op te nemen, dewijl aen haarl. op derselver versoek
en klagten in den beginnen van den voorleden jare 1750 maar even waaren quijdgescholden twee
jaeren interssen van voorsz. capitalen onder beloften door haarl. gepresenteert, en gedaen van dat zij
bij vervolg weder prompt op den verschijndag de jaarlijkse interessen op den generalen en
particulieren bierboom zoude voldoen en betalen, zulks alhier goedgevonden is, de bierwerkers
geciteert sijnde, de voorsz. resolutie van haar Ed. gr. achtb. aen haar aen te zeggen, met een serieuse
recommandatie van zig daer na exactelijk te gedragen gelijk vervolgens is geschiet, en voorts
goedgevonden den ontfanger van de [79] arme middelen hier van door den secretaris kennisse te doen
geven om zig daer na te reguleeren.
Is alhier binnen gestaen Leendert Konijndijk, dewelke heeft om als grooten tapper binnen dese stad te
werden geadmitteert, waerop gedelibereert zijnde, zoo is het voorsz. versoek aen hem geaccordeert,
en den secretaris gelast aen hem daer toe te geven de nodige acte van admissie.
De heeren van Bueren en Gavin sequesters in den boedel van John en Fanni Cobbold aengestelt
tot curators in den selve boedel.
Den secretaris van Bueren als nevens de heer Alexander Gavin aengestelt zijnde bij haar Ed. achtb. tot
sequesters in den agtergelaten boedel van John en Tanni Cobbold, gewoont hebbende binnen deze
stad, en beijde in Engeland gestorven, heeft alhier gepresenteert derselver reeckening van den voorsz.
boedel te doen, dog daer bij te kennen gevende, dat twee considerable reeckeningen ten lasten deses
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boedels waeren ingekomen van coopluijden in Vlissingen over leverantien van thee in de jaren 1746
en 1747 gedaan, met bijvoeginge dat zoo gem. pretensien deugdelijk waeren den vorengem. boedel
absolut en totael [79v] insolvent was, waerop de voorsz. presentatie gezien sijnde, goedgevonden
ende geresol. is, de qualiteit van gem. heeren van sequesters, te veranderen in curateuren en
vervolgens gerenvoijeert om derselver reeckeninge aen het collegie van schepenen te doen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert, aen de geregtbodens deser stad, over vacatien en reijskosten met heeren
stads gedep. ter dagvaert sedert 9 november tot 24 december 1750 ter somma van f. 84-11-0.
Aen leendert van Es. voor het halen van sand sedert 14 maert tot 28 december 1750 ter somma van F.
99-15-0.
Aen Arij Jacobse Zoet voor het leggen en ophalen van de zeetonnen sedert 16 september tot 29
december 1750 ter somma van f. 88-10-0.
Aen Johannes Volkert gareelmaker, over reparatie aen de brandspuijten en van 17 augustus tot 22
sept. 1750 ter somma van f. 18-6-0.
Aen Willem Komen spuijwagter, extra ord. sedert 7 october tot ultimo december 1750 f. 8-0-0.
Aaen van Waardenberg lootgieter sedert 26 januarij tot 24 julij 1750 f. 6-8-0.
Kuijper Venenbos 14 october 1750 f. 2-0-0.
[80] Leendert Braam blokmaker in 1749 en 1750 aen den krabbelaer verdient f. 3-4-0. Alle op den heer
thesaurier Molewater.
Saterdag 23 januarij 1751
Present de heeren Van Berchem burgerm. Beels, Hoijer, Van der Salm, Blanckert en Honigh schepenen,
Roest en Mirell raden.
Ingekomen de lijst van stads reparatien voor dese jare, in handen van de heeren burgerm. en
raden.
Is gelezen en geexamineert de lijst van de nodige reparatien, die volgens opgave van den fabrijcq, in
desen jare 1751 aen de stad zoude behoren gedaen te worden door haar Ed. gr. achtb. de heeren van
den vroedschappe aen dese tafel gerenvoijeert. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is deselve om
ingevolge de aposstillen op ijder der posten op de voorsz. lijst genoteert, gestelt in handen van
burgermeesteren en raden, om de werken daerop gemelt nader te inspecteeren, vervolgens te doen
maken en repareeren, mits in het oog houdende den staat en toestand van stads finantie.
Request van ’t kuijpers gilde om gemaincten. te worden bij vorige privilegie en resol. commiss.
Is gelezen een requeste geteeckent door J. Venenbos van der Heijde, en Emanuel Baalde,
kuijpersbasen binnen [80v] dese stad, hebbende tot bijlage twee extract resolutien van
burgermeesteren en regeerders deser stad de datis 24 september en 8 october van de jare 1672
versoekende bij derselver privilegie en gem. resolutie gemainctineert te worden, welk requeste
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alvorens op het selve te disponeeren is gestelt in handen van de heeren burgermeesteren, nevens de
heeren Beels, Hoijer, van der Salm, Blanckert en Roest, om het selve te examineeren en haer Ed. achtb.
te dienen van derselver consideratien en advis.
In consideratie gebragt, of niet selfs de setting van het brood zoude doen, vermits de klagte en
murenmureert van het volk over de duurte van het brood commiss.
Den heer burgerm. van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen, dat onder
de gemeente hier en daar werd gemuremureert over de hoge prijs van het brood, in een tijd als dese,
dat, dat de tarw zoo goed koop is derhalve in bedenking gaf, of de zetting van het brood niet door dese
regeering selfs zoude kunnen geschieden, in plaatse van ons te reguleeren, naer de setting der stad
Rotterdam, welke zake, alvorens daerop te resolveeren is gemaekt commissoriael in handen van
heeren burgermeesteren en vier voorsittende heeren met de heer [81] van Leeuwen als hoofdman
van het backers gilde om het selve te examineeren en haar Ed. achtb. daerontrent te dienen van
derselver consideratien en advis.
Op de klagte van A. Timmerman als pagter van het arme middel de bierwerkers gelast geene
wijnen in te werken ten zij op het stad, of state billiet blijf het arme middel is voldaen.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen, dat
Arij Timmerman die gepagt heeft het stads arme middel zig aen zijn Ed. geaddresseert en te kennen
gegeven, dat hij vermeende door de tappers en herbergiers benadeelt te werden in het voorsz. middel
ontrent de wijnen, brandewijnen en gedisteleerde wateren, en om het welke voor te komen hij aen
sijn Ed. hadde voorgeslagen dat de bier en wijnwerkers mogte werden gelast en geordonneerrt, dat
geen wijnen, brandewijnen of gedisteleerde wateren bij eenige tappers en herbergiers zoude hebben
in te brengen ofte werken, voor dat aan haar agter op het billiet van staate of stadswege, quam te
blijken, dat ook het arme middel daer van was betaelt. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is begreepen
dat het niet alleen redelijk maer ten uijtterste noodsakelijk is tot benefitie van het voorsz. middel dat
den [81v] voorn. Arij Timmerman als pagter van het arme middel, allesints in de juijste invordering van
het selve middel werde gemainctineert, en is vervolgens goedgevonden ende geresolveert, de resp.
bierwerkers aen te zeggen te gelasten en te ordonneeren dat geen wijnen, branderwijnen en
gedisteleerde wateren bij eenige tappers en herbergiers zullen hebben in te brengen ofte werken voor
en aleer dat aen haar kome te blijken agter op het billiet van state of stadswege dat het voorsz. midel
daer van ook betaelt is.
De heer van Zuijdland agt duijm van stads grond geaccor. tot het setten van zijn nieuwe
schutting.
De heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat de heer van der
Mersch heer van ’t Zuijdland, zig aen zijn Ed. hadde geaddresseert en te kennen, dat hij genoodsaekt
was een nieuwe schutting te moeten setten agter desselfs huijsinge en erve, komende agter tegen de
sloot van de oude lijnbaan, welke sloot aen het eijnde van desselfs erf dood loopt, dat om gem.
schutting wel te kunnen setten een duijm of agt grond nodig hadde, versoekende daer toe de gunstige
permissie van haar Ed.achtb. [82] om agt duijm in gem. sloot te mogen inspringen. Waerop
gedelibereert en geconsidereert sijnde, dat dewijl gem. sloot aan het eijnde van het erf van gem. heer
van Zuijdland komt te loopen en vervolgens niemant daar door eenige prejuditie komt te lijden, zoo is
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goedgevonden en verstaen aen gem. heer van Zuijdland desselfs versoek te accordeeren en zijn Ed. te
permitteeren om agt duijm in gem. sloot in te springen.
Geresolv. een houte kooker te doen leggen door de Oude Lijnbaan in de sloot tot het door
spoelen van vers water.
Bij dese occasie heeft gem.heer burgerm. van Berchem nog voorgedragen, dat dewijl de vorengem.
Oude Lijnbaan in den voorleeden jare door de stad nieuwelijks is beplant, en met de tijd een soete
wandelplaets staet te werden, of niet door middel van het leggen van een houte kooker of buijs aen
het eijnde van voorgem. sloot agter de erve van den heer van Zuijdland door de voorgem. baan tot in
de sloot loopende langs de weij van de kok Reckelinghuijsen, dewelke door een sluijsje weder zijn
uijtwatering heeft aen het ander eijnde of begin van gem. Lijnbaan, eenige vervorsing of doorspoeling
[82v] in die slooten zoude kunnen gebragt worden. Waerop gedelibereert, en door de een en ander
heer gesuppediteert sijnde dat voorheen daer altoos een houte buijs ten voorsz. eijnde heeft gelegen,
zoo is goedgevonden en verstaen, den heer burgermeester van Berchem te versoeken en te
qualificeeren, zoo als versogt ende gequalificeert word bij desen, om ter plaetse voorsz. ter bekominge
van versch water in voorgem. slooten door de baan heen, weder een houte buijs of kooker te willen
doen maken en leggen.
De wed. Abr. P. Vroom, vermits haer man als stuurman van dese stad gevaren hebbende, heeft
ingeteeckent gehad in het contract met het gasthuijs, eenige sustentatie toegelegt.
Den heer burgermeester van Berchem heeft nog ter vergadering gecomuniceert en voorgedragen dat
Abraham Pieterse Vroom gevaaren hebbende als stuurman op een der hoeckers varende van dese
stad, en ingeteeckende hebbende gehad in het contract met het gasthuijs ende vissers van dese stad
varende aengegaen en dien conform ook aen het gasthuijs gecontribueert heeft, deser wereld is
komen te overlijden, agter een behoeftige weduwe en twee kinderen, dat gem. weduwe als nu zig aen
zijn Ed. hadde geaddresseert en haar behoeftigen staet te kennen gegeven en versogt dat aen haar
uijthoofde [83] van het voorsz. contract van wegens het gasthuijs weekelijks eenige sustentatie mogte
werden toegevoegt, dat den gem. Abraham Pieterse Vroom, wel niet dat getal van jaren van dese stad
heeft gevaren, of die jaeren bereikt dat desselfs weduwe uijt hoofde van het gem. contract zoude
kunnen of moeten genomen werden in het gasthuijs, maer dat deselve egter in die terme en periode
van het contract is, waer bij gezegt werd, en zoo er nog veel jaeren aen manqueerde dat deselve nog
jong en met kinderen belast mogte wesen, zoo zal indien gevalle op derselven omstandigheden
favorable reflexie genomen worden. Waerop gedelibereert en in consideratie genomen zijnde het
intrest van dese stad, en het aenmoedigen van de reederije en de vissers van dese stad varende om in
het gem. contract in te teeckenen, insonderheid in dit gevall, daer gem. weduwe is hebbende twee
zoonen, de een oud 17 en de ander oud 15 jaeren, die bereijd zijn om aenstonds in het gem. contract
in te teeckenen en te contribueren, als wanneer haar Ed. achtb. haar voorn. moeder in redelijkheid en
na derselver omstandigheden gelieve te [83v] adsisteeren, zoo is goedgevonden ende geresolveert
met concurrentie van de heeren regenten van het gasthuijs om redenen hier voren gemelt bij provisie
aen de voorn. weduwe eens nu ses gulden en bij vervolg weekelijks tot derselver sustentatie toe te
leggen de somma van f. 1-10-0 te betalen door den boekhouder van het gasthuijs.
Req. van ’t voermans gilde om een deeckenmeester te eligeeren, daer toe verkoren W.
Oudwater.
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Is gelezen een requeste met een moninatie van twee persoonen daer in vervat van hoofdman
boeckhouder en deeckem. van het voermans gilde binnen dese stad om daer uijt een door haar Ed.
achtb. te werden geeligeert om als deeckenmeester voor den tijd van drie jaaren in het voorsz. gilde
te dienen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is uijt de voorsz. nominatie tot deeckenmeester voor den
tijd van drie jaeren geeligeert Willem Oudwater.
Den heer burgerm. van Berchem versogt te laten omzien om blaeuwe straetkeijen.
Dewijl het kennelijk is dat de straaten nog hier en daar in de stad seer ontramponeert zijn, en geen
blaeuwe straat keijen volgens opgage van den fabrijcq genoegsaem meer voor handen zijn, zoo is den
heer burgerm. van Berchem versogt hoe [84] eerder hoe beter te willen laten om hooren waer deselve,
en tot wat prijs te bekomen zijn ten eijnde tot een matige prijs sijnde, als dan eenige provisie daer van
op te doen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Gijsbregt Leijdekker sedert 23 meij tot 21 november 1750 ter somma
van f. 58-14-0.
Aen Hugo de Valk over leverantie van olie en kaarsen sedert 3 januarij 23 december 1750 f. 20-6-0.
Cornelis den Hoijer mandenmaker sedert 10 maert tot 16 november 1750 f. 2-15-0. Op den heer
thesaurier Molewater.
Aen Engel Hooghart als diacon ter bedeelinge van den armen een somma van f. 400-0-0. Op den
ontfanger van de armme middelen.
Saterdag 30 januarij 1751
Present de heeren Van Berchem burgermeester, Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm, Van der Sluijs,
Blanckert, Hogendijk, Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Klagte van de smits dat te hoog in den tax waren aengeslagen in het middel tot remplacement
der afgeschafte pagten deselve aengezegt
Zijn alhier binnen gestaen Jan Ter Steeg, Arij Meeldijk en Jacobus Vermeer, smits binnen dese stad,
dewelke te kennen hebben gegeven, dat zij door de heer Beels als ontfanger van het provisioneel
middel [84v] in plaetse van de afgeschafte pagten waeren gesommeert tot voldoening van haeren
vollen tax wegens derselver trafijcq dat zij niet ongenegen of onwillig waeren om daer aen na
redelijkheid te voldoen, maer dat zij deswegens vermeenden veel te hoog te sijn aengeslagen en
derhalven versogte om deswegens door haar Ed. achtb. vermindert en gesoulageert te werden.
Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, de voorn. smits aen te zeggen, dat haar
Ed. achtb. aen haer geen de minste vermindering of aflossing kunnen toeseggen accordeeren of geven,
maer dat reets door de regeering in haer faveur aen heeren gecommitt. van de staaten van Holland in
den Hage is geschreven, om vermindering van 37 ½ proc. voor haar te obtineeren, dat daer toe wel
hoope hebben, dat sulks zal geaccordeert worden maer dat het selve aen haarl. egter geensints kunnen
beloven of toezeggen, en derhalve aen haer komen te raden, dat bij provisie haer taux voldoen tot op
37 ½ persento en dat dan als sulken wagten wat resol. deswegens uijt den Haag zal inkomen.
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[85]

De dogter van de wed. P. van der Lelij versoekt ses maenden afslag van den taks waerop bij het
middel in plaetse der afgeschafte pagten is aengeslagen deselve aengezegt bij provisie 12
maenden te betalen en dat door de regeering in haar faveur na den Haag zal werden
geschreven.

Nog is alhier binnen gestaen de dogter van de weduwe Pieter van der Lelij, gewoont hebbende in het
Waterscheeptje ende aldaer de tapneering gedaen, dewelke te kennen heeft gegeven, dat zij door den
heer Beels ook was gesommeert tot voldoening van den taks van 18 maenden, waerop haar voorn.
moeder wegens derselver neering was getaux. geworden, dat de voorn. haar moeder lange voor de
expiratie van ’t eerste jaer was komen te overlijden en derselver boedel gescheiden en de tapneering
gequiteert, dat zij derhalven vermeijnde in de laetse ses maanden niet gehouden te sijn, en derhalven
versogte dat haar Ed. achtb. haer daer van geliefde te ontheffen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaen is de suppl. aen te zeggen, dat zij bij provisie maer zoude betalen de eerste
twaelf maenden en dat over de laeste ses maenden dat de neering is opgehouden in haar faveur naer
den Haag zal werden geschreven en geadviseert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Cornelis Vredenburg grafmaker over verdiende arbeidloon en
geleverde glasen in den jare 1750 ter somma van f. 104-0-0.
[85v] Aen Maerten IJdel over gelevert hout in den jare 1750 ter somma van f. 1306-0-0.
Aen denselve over geleverde zeetonnen in den jare 1750 f. 147-10-0.
Aen Pieter van Heijnsbergen wagenmaker over reparatien aen de askarren in sept. en october 1750 f.
20-14-0.
Aen den makelaer Adam Stratenus tot Dordrecht over geleverde raap en lijn olij in october en
december 1750 f. 315-0-0.
Aen Wouter van der Bijl over geleverde verfstoffen in den jare 1750 ter somma van f. 26-0-0. Alle op
den heer thesaurier Molewater.
Besteed het repareeren der glasen in de stadshuijsjes en lantaens.
Vervolgens is besteed het maken en repareeren der glasen in de stadshuijzen en bebouwen als mede
lantaarnen, het welk aengenomen is bij Jan van Beugen en Cornelis Vredenberg ijder half en half, tot
sodanige prijsen als op het besteeq genoteert staat.
Item de leverantie van pannen, vorsten.
Nog is aen besteed de leverantie van pannen, vorsten en tegels, welke aengenomen zijn bij Johannes
de Moll, tot sodanige prijsen als op het besteek genoteert staat.
Item leverantie van spijkers en hangen.
Nog is aenbesteet de leverantie van spijckers en hangen, dewelke aengenomen zijn bij Jan Boeckhorst
tot alsulken prijse als op het besteck genoteert staet.
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[86] Saterdag den 6 Februarij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Blanckert, Hogendijk,
Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Different tusschen de heer Blanckert en den pagter van de kraan, over ’t betalen van ’t regt van
gem. kraan eerst in de minne bij schikking tragten te vereffenen zoo dat niet roufseert,
commiss.
De heer Blanckert heeft alhier te kennen gegeven, dat hij binnen dese stad had gebragt verscheide
voedervaten, die met de kraan waeren gewerkt geworden, dat hij over betaling van ’t regt van de kraan
met den pagter van deselve kraan Jan van Oosten een en andermael hadde gesproken die scheen te
willen sustineeren of het regt te vorderen van de kraan na de quantiteit van de wijn met de aam te
reeckenen alsoo in de ordonnantie op de kraan van geen voedervaten maar alleen van een enkeld aam
werd gesproken, dog het geen zijn Ed. vermeende alleen maer zij betrekking te hebben op particuliere
die een enkelde aen quamen op te doen, maer geensints op coopluijden, waerom zijn Ed. versogte dat
haar Ed. achtb. daer ontrent de voorsz. ordonnantie op de kraan geliefde te interpreteeren off
sodanige [86v] schikkinge te maken, als naar equiteit zullen oordeelen te behooren. Waerop
gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaan is, de heer Blanc kert te versoecken om als nog nader
met den pagter van de kraan Jan van Oosten te spreeken en te zien of met denselve dit maal desselfs
different kan vereffenen, dog zoo onverhoopt sulks niet mogte kunnen obtineeren, als dan nadere
kennisse daer van den heer burgermeester van Berchem te zullen geven, dewelke als dan versogt werd
het selve te willen zien te schikken, dog sulks mede niet kunnende effectueren, zoo werden de heeren
beijde burgermeesteren, met en benevens de heeren Molewater, Beels en Hoijer versogt het voorsz.
different met de ordonnantie op de kraan te examineeren en te sien te applaneeren, om bij vervolg
een vaste voet en ordre ontrent diergelijke gevallen te beramen, en haar Ed. achtb. te dienen van
derselven consideratien en advis.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Jacob Verhell boekdrukker over leverantie van prijsen voor de latijnse
schoole [87] en anderen behoeftens in den jare 1750 ter somma van f. 120-3-0.
Aen Jan Tersteeg smit, wegens caab en vuurboet gelt, sedert 7 julij tot 30 december 1750 f. 280-0-0.
Denselve voor de stad van 6 julij tot 30 december 1750 f. 130-0-0.
Aan den heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert, sedert 19 januarij tot 30
dito, ter somma van f. 43-10-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren ter dagvaert en verdere verschoten
sedert 19 tot 31 januarij 1751 f. 49-5-0.
Adam Erkelens lootgieter, voor den jare 1750 f. 19-0-0.
Abraham van Bockelen over geleverde touwen en reepen tot de zeetonnen in den jare 1750 f. 152-00.
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Aen denselve over geleverde touwen, borstelswerk, ten dienste van de stad in den jare 1750 f. 109-00.
Aen Jan Boeckhorst over geleverde spijkers en hangen in den jare 1750 ter somma van f. 70-0-0. Alle
op den heer thesaurier Molewater.
[87v] Saterdag 13 februarij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren, Molewater, Beels, Van der Salm,
Blanckert, Hogendijk en Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Rapport van heeren gecommitt. op de brief of consideratien van den commiss. van Linden hoe
begrepen werd de betaling van ’t passagie gelt zal moeten geschieden.
Den heer burgerm. van Berchem heeft ter vergadering gerapporteert, de concideratie en ’t advis van
de heeren haar Ed. achtb. gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie
commissoriael, van den 16 januarij laestleden, geexamineert hebbende de missive van den
commissaris van Linden tot Maassluijs, geschreven aen den heer burgermeester Gallas om illucidatie
te mogen hebben ontrent de invordering en betalinge van het passagie gelt, voor de veerluijden aldaer,
namentlijk of het selve moeste betaelt werden van al het geene dat de veerschippers van passagiers
en bagagie komen te verdienen, dan of eerst de lasten die gem. veerschippers aen dese stad moeten
opbrengen, daer van [88] moesten aftrekken, en dan de overschietende zuijvere penningen halveeren,
en als dan van de eene helfte het passagie gelt betalen, waer tegens gelegt ende geexamineert
hebbende, het contract of resol. den 30 october 1750 met haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden
en dese regeeringe aengegaen, dat eenvoudigh komt te zeggen en te dicteeren, dat de schippers van
den Brielle op het Eijland Rosenburgh en van daer op Maassluijs et vice versa, alle het geene zij wegens
hunne vragten verdienen, getrouwelijk zullen opgeven aen de commissaris van het voorsz. veer, en
uijt aenmerking dat onder het verdiende loon een voornaem gedeelte gevonden word, dat bestaet uijt
vragten van bagagie, welke de reijsigers bij haar hebben, van het geene de voorsz. schippers verdienen,
zal werden afgetrocken, de helft als loon of vragten van bagagie, en van de wederhelft als verdient
wegens vragtloon van persoon betaelt zal werden het passagie gelt volgens de ordonnantie, zonder
dat daer in van eenige verdere korting werd gemelt. Waeromme heeren gecommitt. [88v] gemeent
hebben, niet anders te kunnen of te mogen adviseeren, als dat bij de letter van het voorsz. contract
behoort en moest werden gebleven, en over sulks dat het passagie gelt moet werden betaelt van de
volle helfte van alle het geene zij wegens hunne vragten van persoonen en bagagie komen te
verdienen, dog refereeren zig niet te min tot het wijs oordeel van haer Ed. achtb. Waerop gedelibereert
sijnde goedgevonden en verstaan is, met het voorsz. rapport en advis te conformeeren en het selve
dien conform te arresteeren. Ende zal extract deses gegeven worden aen de commissarissen zoo
binnen dese stad als tot Maassluijs, om te dienen tot derselver narigt, en zig daer na te reguleeren.
Nadere schikkinge op het passagie gelt waer bij ⅔ voor de stad en ⅓ door de veerluijden moet
betaelt werden.
Den heer burgermeester van Berchem heeft nog gerapporteert, dat gem. heeren gecommitt. ingevolge
de hier vorengem: resol. commissoriael hadden overlegt en overwogen op wat wijze het voorsz.
passagie gelt van het veer van dese stad op het [89] Eijland Rosenburg voor den gepasseerden jare
1750 zal moeten en behooren betaelt te werden, dat heeren gecommitt. geconsidereert hebben dat
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het voorsz. pagten bij compositie is betaelt geworden tot ⅔ bij de stad en ⅓ bij de veerluijden, aan
haar Ed. is voorgekomen dat het een hardigheid zoude zijn, indien men de gem. veerluijden, die nu
merkelijk meerder zullen moeten betalen als ten tijde van de pagten betaelt hebben, nog zouden
willen beswaeren met deselve meerder als een derde te doen betalen, en derhalve van advise zoude
zijn, dat het betalen van het passagie gelt, zoo van den voorleden jare 1750 als bij vervolg behoorde
gelaten te worden, op den ouden voet namentlijk dat daer van ⅔ door de stad en ⅓ door de veerluijden
zoude moeten worden betaelt, dat den heer Molewater als thesaurier deser stad zoude behooren te
werden versogt, dat de moeite zoude gelieven te nemen, om van den commissaris alhier op te nemen
[89v] wat de veerluijden in den voorleden jare 1750 aen vragtloonen van persoonen en bagagie
hebben ontfangen, het selve vervolgens in tweëen te verdeelen om van de eene helfte het passagie
gelt aen het gemeeneland te voldoen, te weten ⅔ door de stad en ⅓ door de veerluijden, en om zulks
op de gemakkelijste wijse te doen, dat naer de gedane uijtreeckening zoude kunnen en behooren te
werden geslagen ordonnantie van het montant dat de stad zal moeten betalen. Waerop gedelibereert
zijnde goedgevonden en verstaen is, met het voorsz. gerapporteerde te conformeeren en het selve
conform te arresteeren zoo als het selve arresteeren bij desen. En is den heer Molewater versogt de
commissie en moeiten hier boven gemelt, op zig te willen nemen, en tot effect brengen, en zijn heeren
gecommitt. voor haer genome moeiten in desen bedankt.
Christiaen den Broeder geadmitteert in den grooten tap.
Christiaen den Broeder zijnde in den grooten tap, heeft alhier versogt acte [90] als grooten tapper en
slijter te mogen erlange. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen hem
geaccordeert, en den secretaris gelast aen hem daer toe te geven de nodige acte van admissie, en hij
gehouden blijve den eed daer toe staende af te leggen aen handen van heeren schepenen
commissarissen.
De twee kinderenvan John en Fannij Cobbold besteed bij Geertje Jaspers.
Voorts zijnde twee agter geblevene kinderen van John en Fannij Cobbold met name Fannij oud 5 a 6
jaeren, en Maria oud 1½ jaer besteed bij Geertje Jaspers voor f. 2-10-0 ter week voor beijde.
Bested. van twee nieuwe puntdeuren in de sluijs in de Verloore Kost.
Vervolgens is besteed het maken van twee nieuwe punt en springdeuren in de spuijsluijs voor de
Verloore Kost, het welk aengenomen is bij David Westenhoud om f. 519-0-0 en tot een fooij
geaccordeert f. 7-0-0.
Saterdag 20 februarij 1751
Present de heeren Van Berchem burgerm. Beels, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk en Honigh
schepenen, Roest raad.
Verkooping van de bomen op de Heere gragt bepaelt op maendag agt dagen.
De heer burgemeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat haar Ed. gr. achtb. de
heeren van den [90v] vroedschappe, het verkoopen der boomen staende op de sogenaemde Heere
gragt binnen dese stad, hebben gedemandeert en overgelaten aen haar Ed. achtb. Waeromme zijn Ed.
als nu het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaan. Waerop gedelibereert sijnde
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goedgevonden en verstaan is, de voorsz. boomen op maandag agt dagen des namiddag ten twee uuren
publicq te doen verkoopen ten overstaen van dit collegie, en is den fabrijcq gelast daer van bij billjetten
advertentie te laten doen op alle de dorpen in den lande van Voorne en Putten en bij uijtroepinge
binnen dese stad.
Geresolv. om te doen afbreken de oude schuur agter de latijnse school.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat sijn Ed. met den
fabrijcq hadde wesen inspecteeren en opneemen de schuur staende agter het latijnse school, dat de
schuur sodanig was vervallen dat om deselve behoorlijk te repareeren notable kosten soude moeten
daer aen werden geinpendeert. Waerom zijn Ed. aan haar Ed. achtb. quame voor te dragen of niet best
ware dat die schuur geheel [91] wierde afgebroken, te meer dewijl den heer rector Faber hadde
gedeclareert daer van geen het minste gebruijk te hebben, als allen dat in deselve quamen twee
secreten, een voor de latijnse en een voor de Duijtse schoolen, en derhalven zeer wel mogte lijden dat
deselve geheel wierde afgebroken en geamoveert. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende
geresolveert is, den heer burgermeester van Berchem te versoeken en te qualificeeren omme gemelde
schuur te doen afbreken en amoveeren, mits agter dat de secreten voor de latijnse en Duijtse schoolen
geconserveert blijven, en gebragt werden bonder een afdakje .
Jan Mooijman op sijn demoedigh versoek geaccord. zijn huijs in bleijkerije, welke ter vold. van
zijn agter wesen aen het provisioneel middel in plaets den afgeschafte pagten onder arrest was
gebragt, selfs te mogen verkoopen mits.
Den heer oud burgermeester Molewater nevens de heer Honigh als schepenen commissarissen
geadsisteert hebbende bij het in arrest nemen der goederen van Jan Mooijman burger en inwoonder
deser stad, consequeering van een somma van f 112-11-2 die denselve nog schuldig staat, wegens het
provisioneel middel in plaetse van de afgeschafte pagten, hebben alhier te kennen gegeven, dat den
voorn. Jan Mooijman, op een zeer submisse wijze aen haar heeren schepenen hadde [91v] versogt,
dat aen hem mogt werden gepermitteert desselfs huijs en bleijkerije, selfs en vrijwillig te mogen
verkoopen, onder belofte van uijt de cooppenningen desselfs verschuldigde wegens het provisioneel
middel, met de kosten daeromme gedaen te sullen voldoen, dog dat zij heeren schepenen sulks niet
over hun hebbende durven nemen, denselve Jan Mooijman hebben gerenvoijeert aen dit collegie te
eijnde sodanig versoek te doen, zoo sulks voor hem raedsaem vond. Waerop den voorn. Jan Mooijman
alhier is binnen gestaen, en op het demoedigste aen haer Ed. achtb. versogt dat haar Ed. achtb. van
die goedheijd zoude gelieven te wesen, om den heer Beels als ontfanger van het provisioneel middel
in plaetse van de afgeschafte pagten, door wiens ordre zijn huijs en bleijkerij geregtelijk was genomen
in arrest om daer aen te verhaalen een somme van f. 112-11-2 die hij wegens het voorsz. middel nog
aen den lande verschuldigt was met de kosten daerom gedaen, te qualificeeren om met de verdere
executie te mogen supercedeeren en aen hem te permitteeren zijn voorsz. huijs en bleijkerije selfs en
vrijwillig te mogen verkoopen, als veronderstellende dat als dan daer van meerder geld sal kunnen [92]
maken, als dat het selve bij executie zoo schielijk wierde verkogt onder belofte en presentatie, dat
deselve eerstdaegs in de couranten sal doen stellen, en de verkoopinge van dien binnen een maend
werkstellig zal maken, met verdere beloften van uijt de kooppenn. van dien, als dan zijn voorsz. agter
wesen wegens het provisioneel middel, met de kosten daeromme gedaen aen den heer ontfanger
Beels te sullen voldoen en betalen. Waerop gedelibereert sijnde dat het oogmerk van den souverain
veel min van dese regeering niet is, om s’lands ingesetenen en burgeren deser stad, buijten hooge
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noodsaekelijkheid over hoop te gooijen of te ruineeren, zoo is goedgevonden ende geresolveert het
voorsz. versoek onder de gedane beloften en presentatie aen den voorn. Jan Mooijman te accordeeren
en mits alhier declareerende, dat het gedane arrest erkent, en ingevalle hij aen zijne gedane beloften
en presentatie niet komt te voldoen, het selve zal blijven stand grijpen, sonder daer tegens eenige
exceptie van versuijm, of verloop te sullen mogen doen of maken, het welke aen hem is voorgehouden
en [92v] gecommuniceert, en hij alhier heeft gedeclareert het selve op die conditien aen te nemen en
zig daer aen te onderwerpen.
M. van Soest huijsvr. van Em. de Goede aengestelt tot turfvolster in plaets van Maria van der
Bije.
Vermits het overlijden van Maria van der Bije, geweest sijnde turfvolster, zoo is tot turfvolster in
desselfs plaetse aengestelt Maria van Soest, huijsvrouw van Emmert de Goede, die daer op heeft
afgelegt den eed van suijvering in handen van den heer burgemeester van Berchenm
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert, aen Joris van der Schilt ter somma van f. 450-0-0 als diacon ter bedeeling
van den armen, op den ontfanger van de arme middelen.
Aen Jan van Beuge glasmaker sedert februarij tot ultimo december 1750 tot f. 12-12-0.
Aen Johannes de Mol over leverantie van pannen, tras sedert 18 april tot 30 december 1750 ter somma
van f. 30-10-0.
Aan Jan Kloppenburg over leverantie van 12.000 moppen in aug. 1750 tot f. 104-0-0.
Aen Joris van der Schilt over geleverde hangen in 1750 f. 7-13-0.
Aen Arij Meeldijk smit aen stadskarren in 1750 f. 2-4-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
[93] Saterdag 27 februarij 1751
Present de heeren van Berchem burgermeester, Molewater, Beels, Van der Salm, Blanckert, Hogendijk
en Honigh schepenen, Mirell raad.
Geen passagie gelt van malen en andere brieven op het veer na Maassluijs te betalen.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat door den
commissaris van het veer van dese stad op het Eijland Rosenburg Gillis Haack bedenkelijkheid was
gemaeckt, of van het gelt van het overbrengen der briefmalen en andere brieven ook het passagie gelt
niet soude moeten werden betaelt, versoekende de gedagten en het goedvinden van haar Ed. achtb.
hierop te mogen verstaen. Waerop gedelibereert sijnde verstaen is dat de brieven geensints onder de
bagagie kunnen of behooren gereeckent te werden, en dat derhalven daer van geen passagie gelt moet
werden betaelt, en dat sulks aen den gem. commissaris zal werden gedenuntieert.
Missive van heeren commiss. tot den taux in S’Hage over de requeste van Th. Wood
commissoriael
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Is gelesen een missive van de heeren gecommitt. van de staaten door zijn hoogheid geassumeert tot
de zaken van den provisioneelen taux in plaetse van de afgeschafte [93v] pagten hebbende tot bijlage
een requeste aen haar Ed. mog. gepresenteert door Thomas Wood burger en inwoonder binnen deze
stad omme quijtscheldige van het geene nog op het voorsz. middel verschuldigt staat, immers zoo het
geheel aen hem niet mogte volgen een sortable remissie, waerop haar Ed. mog de consideratien en
het advis van haar Ed. achtb. komen te requireeren, met terug sendinge van de voorsz. requeste.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden de voorsz. missive en requeste, te stellen in handen
van heeren commissarissen tot de tauxatie binnen dese stad, omme op deselve te berigten.
H. W. Botbergen als grooten tapper geadmitteert.
Hendrik Willem Botbergh burger en inwoonder binnen dese stad heeft alhier versogt om als grooten
tapper te mogen werden geadmitteert. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is het voorsz. versoek aen
hem geaccordeert en den secretaris gelast daer toe aen hem te verleenen behoorlijke acte van
admissie, en doende den eed daer toe staende in handen van schepenen. commissarissen.
Het nagelate kind van M van Os huijsvrouw van C. Bartijn besteed.
In het gasthuijs alhier sijnde komen te overlijden eene Marij van Os, huijsvrouw [94] van Cornelis
Bartijn, die gezegt word naer Oostindien te zijn, agterlatende een kind van twee jaaren genaemt Claas
Bartijn, zoo is nodig geoordeelt het selve kind te moeten besteden, gelijk het selve dan ook besteed is,
bij Josijntje den Hollander voor eene gulden sweeks, in te gaen huijden desen dagh.
De half uur wakers afgedankt.
Voorts is goedgevonden de half uur nagt wakers af te danken.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Gerrit Mijnheer blikslager, voor het maken en repareeren van
lantaarns in den jare 1750 f. 63-0-0.
Aen den apothercaris Pieter Fauvarcq, over leverantie van de ingredienten van den inckt ter secretarie
f. 21-0-0.
Aen Pieter Huijser voor het ophalen van agt zeetonnen bij den laasten ijsgang f. 36-0-0.
Aen Jacob Corpel en Corn. Luijendijk voor het wegrijden van eenige slootaarden f.105-0-0.
Aen denselve voor een vragt na Heenvliet met heeren gecommitt. op de reeckening aldaer f. 3-0-0.
Alle op den heer thesaurier Molewater.
[94v] Saterdag 6 maart 1751
Present de heeren van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs, Hogendijk
schepenen, Roest en Mirell raden.
Op het versoek van den chirurgijn van de Polder om verdere betalinge voor A. van Wendelen te
schrijven geene betalinge kan erlange
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Den heer burgerm. van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert, dat den chirurgijn van de
Polder, wonende te Rotterdam, bij wien voor heen wegens het arme middel als chirurgijn is besteed
geweest Adam van Wendelen, insteerende als nog om betalinge van eenig kostgelt ter somma van f.
30-0-0 wegens denselve van Wendelen. Waerop gedelibereert zijnde zoo is, in consideratie dat de
voorsz. pretensie alhier al te meermalen is afgeslagen en van de hand gewesen, dewijl den voorn.
chirurgijn Polder, door verloop en verval van zijn winkel den voorn. van Wendel selfs heeft
weggesonden en dus van sijn kant het contract verbroken, goedgevonden en verstaen den gemelde
chirurgijn Polder aen te schrijven dat om redenen hier vorengemelt de stad geensints gehouden is aen
hem uijthoofde [95] voorsz. eenige verdere betalinge te doen, en derhalven deswegens geene verdere
moeijten behoeft te doen.
Te rescribeeren aen commiss. tot den taux in remplacement der afgeschafte pagten in S’ Hage,
tot faveur van Thomas Wood op desselfs request om remissie.
Ingekomen zijnde schriftelijke consideratien en advis van heeren commissarissen tot den
provisioneelen taux in plaetse van de afgeschafte pagten binnen dese stad op de requeste door
Thomas Wood Engels logementhouder binnen dese stad, aen haar Ed. mog. de gecommitt. van de
staaten van Holland en Westvriesland, door sijn hoogheid geassumeert tot het geene mogt voorkomen
in de verdere executie van ’t provisioneel remplacement der afgeschafte pagten gepresenteert, om
remissie te obtineeren van de somma van f. 298-16-2 die hij tot voldoeninge van sijn geheelen taux op
het voorsz. middel nog verschuldigt staat, en tot welkers betaling, hij voor den heer ontfanger Beels
gedreijgt werd met executie, ofte wel dat haar Ed. mog. ten minste deselve sodanig gelieven te
moderegen en verminderen, als de nood waer in hij zig bevind, zullen oordeelen te meriteeren zoo is
na examinatie van het voorsz. advis [95v] het welke allesints favorabel is leggende voor den voorn.
Thomas Wood en de inhoude van het voorgem. requeste in gezien hebbende, zoo is goedgevonden en
verstaan, omme conform het advis van heeren commissarissen tot den taux binnen dese stad in faveur
van den voorn. Thomas Wood favorabel te rescribeeren en adviseeren werdende den secretaris gelast
sodanige rescriptie te coucheeren en op te stellen.
Het huijsje van Teunis Kruijskerken op het ende bij de stad aen te slaen met kennis van de
hijpothecarissen.
Alsoo het huijsje staende op het Maa Teunis Kruijskerken het welke bij den swaeren brand in den jare
1747 is omgehaelt, nu ten eenemael als gesloopt en onder de voet valt, en dus binnen korten tot een
ruine zal geraken, en zoo aldaer een geheele mistand verwekken zoo is goedgevonden ende
geresolveert, dewijl het selve een en andermael is geveijlt en geen koopers heeft kunnen vinden het
selve bij de stad aen te slaen en weder bewoonbaer te doen maken, mits dat die geene die daerop
gehijpothequeert is, nevens de andere huijzen van gem. Kruijskerken daer in [96] komen te
accordeeren, waer over den secretaris gelast werd aen den houder van voorsz. hijpotheecq re
schrijven.
Geertruij Werelds huijsvrouw van P. Huijser geadmitt. als kleijne kraemster in het zout en zeep
en geresolv. geene meer te admitteeren als om wettige redenen.
Is alhier binnen gestaen Geertruij Werelds huijsvrouw van Pieter Huijser wonende binnen dese stad,
versoekende om als kleijne kraamster geadmitteert te werden tot het verkoopen van zout en zeep,
waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert, schoon overtuijgt zijn dat na de
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constitutie van dese stad reets veel te veel van dito kleijne kramers in deselve gevonden worden, het
voorsz. versoek aen den voorn. Geertruij Werelds nog te accordeeren, dog is te gelijk goedgevonden
ende geresolveert om voor eerst dergelijke versoeken niet meerder te accordeeren, ten zij om wettige
redenen.
Leend. Konijndijk een uijthang bort geaccordeert.
Is alhier binnen gestaen Leendert Konijndijk welke heeft versogt, dat aen hem mogt werden
gepermitteert een bort met het wapen van Jarmouth te mogen uijthangen. Waerop gedelibereert
sijnde zoo is het voorsz. versoek aen gem. Leendert Konijndijk geaccordeert.
[96v]

Ordonnantien.

Ordonnantien geaccordeert aen N. Branwijns over geleverde saeijen in januarij 1751 ter somma van f.
16-3-0.
Aen stadsarbeiders voor het opstellen van het schavot ter somma van f. 8-0-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 13 maart 1751
Present de heeren Molewater, Van der Salm, Van der sluijs, Blanckert en Hogendijk schepenen, Roest
en Mirell raden.
Thomas de Boo bruijdegom geaccordeert twee geboden op eene dagh.
Is alhier binnen gestaan Thomas de Boo, visserman, althans den bruijdegom met Pieternelletje
Jongbloed, hebbende op voorleden sondag haer eerst gebod gehad, dewelke heeft te kennen gegeven,
dat hij aenstaende maandag weder in zee stond te gaen. Waerom hij versogte haar Ed. achtb. van die
goedheid zoude gelieven te sijn van aen hem te accordeeren dat op morgen twee geboden te gelijk
mogt krijgen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is om de geallegeerde redenen aen den gem. Thomas
de Boo geaccordeert dat op [97] morgen twee huwelijkse geboden zullen mogen werden
geproclameert, en is den bode Bergman gelast, daar van kennisse en advertentie te geven aen dr.
Wigbold Muijlman.
De wed. G. Zegelaerop nieuw geadmitteert de tapneeringe te mogen doen.
Maria Timmerman weduwe Gerrit Zegelaar voor heen de tapneeringe alhier geexerceert hebbende,
dog voor eenige tijd daervan uijtgescheiden zijnde, heeft alhier versogt acte van admissie tot verder
exerceeren van gem. tapneeringe. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is aen dezelve de versogte acte
van admissie geaccordeert mits zig in alles reguleerende naar de placcaten en ordonnantien
nieuwelijks bij haar Ed. gr. mog. op ’t stuk van de gemene middelen gearresteert en doende den
gerequireerde eed in handen van heeren schepenen commissarissen deser stad.
Anna Verhagen geadmitt. tot het verkoopen van klein bier met de haal kan.
Is alhier binnen gestaen Anna Verhagen, welke versogt heeft acte van admissie tot het verkoopen van
kleijn bier bij de haalkan. Waerop gedelibereert sijnde zoo is deselve insgelijks acte als vooren
geaccordeert.
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Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Arij [97v] Kapteijn scheepstimmerman, over reparatie aan de stads
aak en krabbelaer in den jare 1750 f. 21-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 21 maart 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert, Honigh
schepenen, Roest en Mirell raden.
Restandlijst van verpond. van den ontfanger de heer van Bueren commissoriael benevens het
restand op verpond.op 100 R. land welke niet te vinden zijn.
Den secretaris van Bueren in qualiteit als ontfanger van de verpond. over dese stad, heeft alhier
geproduceert, een restant lijst van agterstallige betaelders der verpond. beginnende met de ordinaris
verpondinge 1747 en extra ordinaris 1748 en vervolgens, gelijk mede nog een restandlijst ten laste van
Claas Leend. Drogendijk wien huijs en schuur in den jare 1747 is afgebrand, beginnende met de
otdinaris verpondinge 1743 en ectra ord. 1744 tot ordinaris 1747 incluijs, ende laestelijk nog een
restand ten name van Jan Arentse Kuijper wegens 100 roeden land welke niet te vinden zijn,
beginnende met ordinaris verpond. 1742 tot ordinaris 1749 en ectra verpond. 1750 [98] versoekende
de ordres en het goedvinden van haar Ed.achtb. te mogen verstaan, hoe, en op wat wijze tot
consequeeringe van de voorsz. restanten tegens de debiteuren zal procedeeren, en waer dat van Jan
Arentse Kuijpers te erlangen, welke poincten alvorens op deselve te resolveeren zijn gemaekt
commissoriael in handen van de heeren beijde burgermeesteren met en benevens de heeren
Molewater, Hoijer en Honigh, om deselve te examineeren en haar Ed. achtb.te dienen van derselver
consideratien en advis.
Stijntje Luijk gereprimendeert over haer slegt gedrag.
Alhier geciteert zijnde, eene Stijntje Luijk wonende in de Rosemarijnstraat binnen dese stad, als waer
over diverse klagten zijn gekomen zoo van de gebuuren als andere menschen, van dat deselve een
zeer ergelijk leven komt te leiden, waer door verscheide malen rusie en veelderhande gewelt en geraes
komt voor te vallen, zoo is deselve binnen geroepen sijnde, en derzelver quaad gedrag en ergelijk leven
voorgehouden, daarover hartelijk gereprimendeert en gerecommandeert van zig bij vervolg te wagten
[98v] voor dergelijke ergerlijke manier van leven, met aenzegginge, dat zoo zij daer in mogte
continueren, en daerover weder klagten aen de regeeringe mogte komen zij defacto zal werden uijt
de stad gezet.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Gallas over vacatien en reijskosten ter
dagvaert, sedert 19 januarij tot 14 maert 1751 ter somma van f. 132-15-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert den 16 februarij tot den 14 maert 1751 ter
somma van f. 87-18-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Aan Adriaan van der Wael als diacon ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 400-0-0. Op den
ontfanger van de arme middelen.
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Saterdag 27 maart 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Van der Salm, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk,
Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Rapport van heeren gecommitt. over de restantlijst der verpond. en nopens de 100 roeden land
die niet te vinden zijn geweest.
Den heer burgermeester Gallas [99] heeft ter vergadering gerapporteert dat heeren haar Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge ende ter vold. van derselver resolutie commissoriael van den 21 maert
laastleden hadden geexamineert de restandlijst der verpondinge door den heer van Bueren als
ontfanger van dezelve geformeert, sedert en met de ordinaris verpond. 1747 en extra ord. verpond.
1748 en vervolgens en de persoonen daerop gemelt, gelijk ook de overgeleverde memorie der voorsz.
restanten ten lasten van Claas Drogendijk, beginnende met de ordinaris verpond. 1743 en vervolgens
tot ordinaris 1747 incluijs, dat heeren gecommitteerdens vermits de meenigte der persoonen die op
gem. lijst hadden gevonden gelijk ook de post van Claas Drogendijk, dewijl gem. heer van Bueren zijn
instructie en commissie van den vroedschappe heeft bekomen, zij heeren gecommitt. hebben
gemeent, haar Ed. achtb. hierop niet anders te kunnen adviseeren, als dat dese zaken behooren
gebragt en gerenvoijeert te werden aen den vroedschappe. Waerop gedelibereert zijnde
goedgevonden en verstaen is [99v] niet het voorsz. advis te conformeeren en dienvolgens dese zake
te renvoijeeren aen den vroedschappe.
Den heer burgermeester Gallas heeft nog ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resol. commissoriael als voren hadden
ondersogt, hoe en waer die 100 roeden land, staende op het quohier der verpond. deser stad, ten
name van Jacob Arentse Kuijpers wed. als leggende in de Kruijdweije onder de vrijdom deser stad op
no. 107, dog waer van den eijgenaer niet te vinden is geweest, te zoeken zoude zijn, dat zij heeren
gecommitt. hadden bevonden dat op den 3 september 1743, door eenen Reijnier de Graaff als in
huwelijk hebbende Pietertje Kuijper wonende tot Rotterdam is versogt aen Willem van Hulst, bode
van Oostvoorn, de numbre van twee gem. 191 roeden land gelegen onder den Banne van Cleijn
Oosterland in den Moenhoek op de kaart geteeck. no. 107 alwaer het ook die groote bekent staat, dog
het voorsz. land is in den jare 1745 op de klagten en te kennen gegeven [100] van den heer van Bueren,
als ontfanger van de verpondinge door haar Ed. achtb. laten meeten door den geswooren landmeeter
Johannis Sandifort, ende groot bevonden 2 gemeten 226 roeden, zulks aen haar heeren
gecommitteerdens klaer en evident is voorgekomen, dat die 100 roeden onder de vrijdom deser stad
gelegen, zijn begrepen onder de voorsz. parthije van 2 gem. 191 roeden en zulks door den geregte van
Cleijn Oosterland abusive gifte is gegeven van de geheele parthije, waeromme zij heeren gecommitt.
van begrip en advise zijn dat de gem. 100 roeden land in de vrijdom deser stad leggende en onder gem.
parthije land begrepen als nog aen de vorengem. bode Willem van Hulst moeten werden getransport.
voor desen geregte, en dat vervolgens den gem. Willem van Hulst, de verlopene en volgende
verpondingen, van de voorsz. 100 roeden land aen dese stad of ontfanger van dien moet betalen, dog
refereeren zig niet te min aen het oordeel en goedvinden van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert
sijnde [100v] goedgevonden en verstaen is, met het voorsz. advis te conformeeren, en dien conform
den voorn. bode Willem van Hulst aen te zeggen dat zorge moet dragen dat de 100 roeden land in de
voorsz. parthije begreepen en leggende onder de jurisdicsie van dese stad als nog aen hem werde
getransporteert, en dat ondertusschen de agterstallige verpondingen van dezelve ten spoedigste komt
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te voldoen, en daer in continueeren, op poene dat bij nalatigheid van dien het voorsz. land daer voren
paratelijk zullen doen executeeren.
Requeste van de heer Rolandus als gesurrogeerde voogd over Jacob Bartijn om een aengekogte
kleine prijs obligatie van 200 gl te mogen verkoopen en uijt die penn. zijn verschote en anderen
te betale gelden te voldoen het overschot te stellen in handen van de weeskamer of aen Jacob
Bartijn, dat den suppl. geaccordeert en hen geauthoris.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij Daniel Rolandus, te kennen gevende dat hij suppl. in den jare
1745 naar het overlijden van den geregtsbode Francios Steijaart de besorging en directie over de
persoon en goederen van Jacob Bartijn zijnde doenmaels de eenigste nogh minderjarigen zoon van
Lijsbeth Knap weduwe van Jacob Bartijn op zig heeft genomen. Dat hij suppl. uijt de penningtjes die
van tijd tot tijd door [101] spaarsaemheid van desselfs predecesseur en hem suppl. waren vergaert, in
den jare 1747 had aengekogt een kleijne prijs obligatie van 200 guldens capitael tegens 78 percento
breeder in de voorsz. requeste geexpresseert, dat gem. Jacob Bartijn in den jare 1748 is geworden
waardgelder, en dat zijn officie als portier deser stad gequiteert, en verder buijten staat geraekt om
voor zig zelven het nodige te winnen, waer door den suppl. is genoodsaekt geworden hem van tijd tot
tijd te adsisteeren, en dus meerder uijtgegeven als ontfangen de somma van f. 52-15-6 dat gem. Jacob
Bartijn wel geneegen toont te zijn om na Oostindien te vaeren, dat den suppl. wel geerne zijn verschot
penningen had gerestitueert en van zijn administratie geheel gedechargeert, waeromme den suppl.
ootmoedig was versoekende dat haar Ed. achtb. hem suppl. gelieve te authoriseeren omme de hier
vorengem. obligatie van 200 gls te mogen verkoopen, omme daeruijt zig selven en nog andere
onbetaelde schulden te voldoen, en wijders, ingevalle den meergem. jacob Bartijn naar [101v]
Oostindien zal vaeren uijt de voorsz. kooppeningen eenig gelt te emploijeeren tot zijn uijtrusting, en
zoo dan nog eenige penningen mogte overschieten, deselve ter weeskamer alhier te mogen
overbrengen of wel andersints denselve Jacob Bartijn ter hand te stellen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaen is, den suppl. te authoriseeren en qualificeeren bij desen, om de obligatie
van f. 200 gl in de voorsz. requeste gemelt, ten meesten prijse te mogen verkoopen aen den kooper
op te dragen ende gelden te ontfangen, vervolgens zig selven zijn verschote penningen als de andere
nog onbetaelde schulden daer uijt te voldoen, ende ingevalle den voorn. Jacob Bartijn naar Oostindien
zal varen, als dan uijt de voorsz. kooppeningen eenige gelden te mogen emploijeeren tot desselfs
uijtrustinge, en als dan nog eenige penningen van inportante overschietende deselve ter weeskamer
overbrengen, of wel andersint aendenselve Jacob Bartijn als bereids den ouderdom van ontrent [102]
drie en twintig jaeren bereikt hebbende tot voorstellinge van zijn fortuijn over te geven, om als dan
van sijn voorsz. administratie geheel gedeclargeert te worden.
J. Coulin tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert, Jacon Coulin geboren te Maasstrigt, die
deswegens heeft gedaen den ordinaris poorter eed in handen van den heer burgermeester Gallas.
Alsmede tot kleijne kramer.
En is denselve vervolgens geadmitteert tot kleijne kramer in zout en zeep, in plaetse van Hugo de Valk
die overleden is, en welke winkel hij gekogt en overgenomen heeft.
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Ordonnantie geaccordeert aen de armmeester van Aalburg ter somma van f. 30 gl voor een jaer
onderhoud van het kind van Maria Bax wed. H. Fraterman versch. 1 januarij 1751, op den ontfanger
van de arme middelen.
Saterdag 3 april 1751.
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Hoijer, Van der Salm, Blankert,
Hogendijk en Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
De heer A. J. Sandra tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert de heer Albertus Joh.s Sandra [102v] geboren
tot Leijden en afgelegt den ordinaris poorter eed aen handen van den heer burgerm. Gallas, en het
regt daer toe staende betaelt.
T. Kruijne als Kapteijn van den buijsconvoijen wederom gexcontinueert voor de haringteelt
1751.
Binnen gestaen zijnde Teunis Kruijne ordinaris captein van den buijsconvoijen wegens dese stad, heeft
alhier weder versogt om in de voorsz. qualiteit wederom gecontinueert en aengestelt te mogen
worden voor den aenstaende haringteelt, als zijnde dit jaar de tourbeurte van dese stad om een
captein tot een der buijsconvoijers te nomineeren en aen te stellen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaan is, den voorn. captein Teunis Kruijne zijn versoek te accordeeren, en hem
weder tot captein op de buijsconvoijer van wegens dese stad te committeeren en aen te stellen, zoo
als daer toe voor de teelt van desen jare 1751 gecommitteert en aengestelt word bij desen.
Den bode Roskam tot sequester aengestelt in den agtergebleve goederen van H. Blok gewese
schrijver van den uijtlagger.
Vermits het clandestien en stil vertrek van Hendrik Blok gewese schrijver op den uijtlegger van het
collegie ter admiraliteit op de Maze uijt dese [103] stad, en dat verscheide burgeren en ingesetenen
deser stad zig aen heeren burgermeesteren hebben geaddresseert en te kennen gegeven, dat zij tot
lasten van gem. Hendrik Blok hadden te pretendeeren, zoo is naar voorgaende deliberatie
goedgevonden ende geresolveert de agter gelaten goederen en boedel van den voorn. Hendrik Blok
bij provisie te doen nemen in sequstatie, en tot sequester in denselve boedel aen te stellen den geregts
bode Willem Roskam, met last en ordre om gem. boedel ten aller eersten ten overstaen van schout en
schepenen te doen inventariseeren en voorts daer inne te handelen als dat behoort.
Den heer burgerm. van Berchem gequalificeert, met den heer Bassecour te handelen over de
verkoop van een stadshuijsje, daer laestgem. heer ordre toe had bekomen van gecommitt.
raden om voor ’t land te koopen.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat den heer oud
burgermeester de La Bassecour in qualiteit als commis van lands magazijnen binnen dese stad aen zijn
Ed. hadde gecommuniceert, dat hij in zijn qualiteit aenschrijvens van haar Ed. mog. de heeren
gecommitt. raden hadde gekregen, omme ten dienste van het gemeeneland te moeten koopen [103v]
de drie aen het slands magazijn volgende huijsjes in de Kuijperstraat binnen dese stad, waer van het
middelste aen de stad behoort, waeromme had versogt dat haar Ed. achtb. het selve op een
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behoorlijke prijs zoude gelieven te stellen, en aen zijn Ed. ten dienste voorsz. te verkoopen dat hij heer
burgermeester van Berchem, onder tusschen het voorsz. stadshuijsje door den stads fabrijcq hadde
doen inspecteeren en waardeeren dewelke aen hem hadde gerapporteert dat de stad daer voor ten
minsten f. 150 gl behoorde te hebben, versoekende het goedvinden van haar Ed. achtb. hierop te
mogen verstaan. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is den heer burgerm. van
Berchem te versoeken en te qualificeeren, zoo als versogt ende gequalificeert word bij desen, omme
over het voorsz. stadshuijsje met den heer de La Bassecour als commis van s’lands magazijn ten dienste
van het land en ten meesten proffijten deser stad te mogen en te willen convenieren en contracteeren.
[104] Acte van indemniteit geaccord. aen armm. van Vlaardingen voor het kind van Jacob King oud
1½ jaer.
Is acte van indemniteit geaccordeert ten behoeven van armmeesteren van Vlaardingen voor het kind
van Jacob King en Jannetje Kool genaemt Pieter King oud 1½ jaer.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Arnoldus Steen en Jacobus van Soest, ijder ter somma van f. 45-0-0
voor het vullen en aensteeken van stads lantaarns gedurende de laeste winter tijd. Op den heer
thesaurier Molewater.
Saterdag 10 april 1751
Present de heeren van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der salm, Van der Sluijs,
Blanckert, Hogendijk, Honigh schepenen Mirel raad.
Den heer van Helsdingen op sijn versoek ontslagen als penningm. van de groote visserij.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat den heer oud
burgerm. van Helsdingen dewelke door indispositie niet in staat is om in persoon alhier te
compareeren zijn Ed. heeft versogt, om in zijn Ed. naam te versoeken desselfs ontslag als penningm.
van de groote visserij van wegens dese stad [104v] als daer van afstand doende, en het selve ampt te
stellen ter dispositie van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is aen gem. heer van
Helsdingen desselfs ontslag en afstand van het voorsz. ampt geaccordeert
In desselfs plaetse tot penningm. aengestelt de heer mr. Th beels.
Ende is vervolgens ingevolge de verkiesinge van sijn doorlugtige hoogheid den heere prince van Orange
en Nassau in plaetse van den voorn. heer van Helsdingen tot penningmeester van de groote visserij
gecommitteert en aengestelt, zoo als daer toe gecommitteert en aengestelt word bij desen den heer
mr. Theodorus Beels, ende dat op sodanige tractement en emolumenten, als van ouds daer toe zijn
staende, mits stellende de gerequreerde cautie en betalende de deconitie van een hondert vijftig
gulden aen de stad, alles ingevolge de resolutie van den vroedschappe van dato den 9 september 1708.
Deputatie op de groote visserije.
Is voorts gelesen een missive ter beschrijvinge van de vergadering van de groote visserij en pilotage op
de Maze, tegens [105] den 19 deser loopende maent april nevens de poincten waerop zal moeten
werden gedelibereert, en geresolveert. Waerop gedelibereert zijnde, zoo zijn tot het waernemen dier
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loopende vergadering versogt ende gecommitteert, de heeren mr. Maxemilliaen van Berchem,
regeerende burgermeester en Harper Molewater regeerend schepen, en bij absentie of indispositie
van een der voorgem. heeren den volgende heer schepen in rang, benevens den heer mr. Theodorus
Beels als penningmeester, en den heer mr. Abraham van Helsdingen als afgegane penningm. tot het
doen van desselfs reeckening voor dese reijs, om ter selver vergadeing op de poincten boven vermelt
zodanig te helpen delibereeren, en resolveeren als ten meesten dienste van de voorsz. visserij en
pillotage zullen oordeelen te behooren.
De zaak van de restanten der verpond. van Claas Drogendijk en tauxatie en mellioratien
commissoriael.
Den heer burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert dat haar Ed. gr. achtb.
de heeren van den vroedschappe de restanten der [105v] verpond. ten lasten van Claas Drogendijk
wederom haden gerenvoijeert aen haar Ed. achtb. om deselve te examineeren en zien te schikken.
Waerop gedelibereert zijnde, zoo is dese zake, mitsgaders om de meestoof en wooning van gem. Claas
Drogendijk weder nieuw opgetimmert en verdere gemellioreerde huijzen en gebouwen binnen dese
stad weder te tauxeeren in de verpondingen, gestelt in handen van heeren burgerm. met en benevens
de heeren Molewater en Beels om haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en
advis.
Met versoek van twee Vriese houtschippers om hun verkogte hout aen de huijzen der burgers
te brengen afgeslagen en gepersisteert bij den resol. van 4 julij 1744.
Alhier binnen gestaen sijnde twee Vriese schippers dewelke met haar scheepen met brandhout alhier
zijn aengekomen en actueel leggende op het Maarland, dewelke hebben versogt dat aen haar mogte
werden gepermitteert om het door de burgers en ingesetenen deser stad, bij haar gekogt met hare
wagens te mogen thuijs brengen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden [106] en verstaen
te permitteeren bij de resol. van haar Ed. achtb. van den 4 julij 1744. Waer bij aen alle schippers met
hout van buijten in dese stad komende werd verboden het loopen venten van derselven hout door de
stad, en is vervolgens geresolveert, dat alle sodanige vreemde schippers met hout binnen dese stad
komende, met haar schuijten sullen moeten gaen leggen op de Turfkaaij en haar hout aldaer aen de
burgeren en ingesetenen mogen verkoopen, dog niet anders of eerder afleveren als na dat het selve
door de geswoore telsters zal wesen getelt, als wanneer het aen haer vrij zal staen haer verkogte hout
aen de burgeren en ingezetenen te mogen thuijsbrengen mits niet minder zijnde als de quantiteit van
300 stuks, en dat onder dat pretext van thuijsbrengen van gem. hout met het geen monsters aen den
huijzen haer hout zullen mogen loopen venten.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Jan Tijsse van Herk, over leverantie van 50.000 IJselsteen op den 1
julij 1750 ter somma van f. 181-0-0.
[106v] Aen Willem Koomen voor extra onkosten hem toegevoegt bij het opwinden van de zuijdspuij
sedert 1 januarij tot 1 maert 1751 ter somma van f. 10-16-0. Op den heer thesaurier Molenwater.
Saterdag 17 april 1751.
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Present de heeren van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm, Van der Sluijs,
Blanckert en Honigh schepenen, Mirell raad.
Commissie gedecern. om met de Duijdse kerkenraad de armceel van luijden die geen ledematen
zijn te reduceeren.
Op versoek van de eerw. Duijdse kerkenraad binnen dese stad, zoo zijn de heeren van der Salm en
Blanckert versogt ende gecommitteert om met de gecommitt. uijt de gem. kerkenraed de armceel van
die persoonen die geen ledematen zijn dese nademiddag ten drie uuren te helpen reduceeren.
Rapport van de heer Molewater als gedep. op de reeck. van de graspolder.
De heer oud burgermeester Molewater in qualitiet als thesaurier ordinaris deser stad, geweest sijnde
tot Maassluijs tot het hooren en opneemen van [107] de jaerlijkse reeckeninge van de Graspolder,
heeft van den toestand van voorsz. polder en gesloote reeckeninge gedaen omstandig rapport, het
welke aengenomen is voor notificatie en gem. heer Molewater voor zijn genome moeijten en gedaen
rapport bedankt.
Jan J. Tiebout tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert de persoon van Jan Jansen Tiebout gebooren
te IJselmuijde, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed in handen van den
heer burgermeester van Berchem, en het regt daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen den secretaris van Bueren als ontfanger der verpondinge over dese
stad, wegens verwisselt te ligt gout in zijn voorsz. qualiteit voor de introductie van het placcaat
ontfangen, ingevolge de resolutie van den vroedschappe van dato den 5 april 1751 ter somma van f.
20-4-0. Op den heer thesaurier Molewater.
[107v] Saterdag 24 april 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm, Blanckert,
Hogendijk, Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Op aenschrijvens van den collecteur van de waeg tot Rotterdam aen den collecteur Kluijt dat
op de billietten van de meevaten moet staen betaalt van staten en stadwegen, of dat anders
den collecteur Kluijt gequalificeert de afleveraars daer van te waerschouwen.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert dat den collecteur Kluijt aen
zijn Ed. gecommuniceert dat hij van den collecteur van de waag tot Rotterdam aenschrijvens, bij hem
van waerschouwinge hadde gekregen, dat verscheide billietten bij meevaten van hier gevonden
wierden, daer alleen maer betaling van de waag van staaten weege op stond, sonder ook van
stadswege, dat bij vervolg sulke billietten niet zoude gerespecteert worden en vervolgens de meevaten
van hier komende aldaer al te mael ter waag binnen de stad Rotterdam zoude moeten werden gebragt
waerom hij collecteur Kluijt aen hem heer burgermeester in bedenking hadde gegeven, of niet best,
en ook tot benoficie van de stad zoude zijn [108] dat de meevaten schoon van buijten de stad
koomende, ook het regt van de wage van stads wege wierde gevordert, en betaelt, en als dan ook op
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de billietten gestelt. Waerop het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is, den collecteur Kluijt te qualificeeren, zoo als
gequalificeert word bij desen, omme alle afleveraars van mee te adverteeren en te waarschouwen dat
soo wanneer de waeg van stadswege hier niet quamen te voldoen, te Rotterdam zoude werden
geobligeert haar meevaten te moeten doen brengen in de waeg aldaer en dan als daer betalen het
regt van stadswaeg, en vervolgens dan die geene die zulks goedwillig alhier willen betalen, ontvangen,
en op het billet stellen sonder egter ijmand daer toe te willen dwingen of constringeeren.
[108v] Casper Gerrits aengestelt als opziender van de fournitures voor de militie in plaets van de
overledene J. Formee en den secretaris gelast den heer serviesm. Snellen aen te zeggen geen
betalinge van serviesgelt te doen dan na aftrek van ’t gene voor ’t gebruijk van de fournitires
en hospitael schuldig zijn.
Den heer burgerm. Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert dat den [108v] geweermaker Jan
Formee, dewelke het toesigt en directie heeft gehad op de fournitures van de stad in het hospitael van
de stad en gebruijkt wordende bij de militie, was komen te overlijden, dat het vervolgens ten uijterste
noodsakelijk was dat weder een ander bequaem persoon daer toe wierden versogt, en gequalificeert.
Waerop gedelibereert, en de noodsaeklijkheid van dien geapprehendeert sijnde, zoo is daer toe
versogt ende gecommiteert de persoon van Casper Gerrits, voor heen geweest sijnde sergeant en nu
knoopmaker binnen deses stad, en dat op sodanige emolumenten en proffijten als den voorn. Jan
Formee daer van heeft gehad ende genooten, of sodanig als haar Ed. achtb. zullen oordeelen hem en
redelijkheid voor desselfs moeijte en dienst te competeeren. En is den secretaris van Bueren versogt
den heer burgermeester Snellen in qualiteit als serviermeester te versoeken, het serviesgelt dat
eerstdags zal moeten betaelt werden, niet te betalen dan onder aftrek van het geene de militie voor
het gebruijk van het hospitaal en de fournitures daar tot gehoorende aen de stad schuldig zijn, volgens
lijst en opgave zoo als die door den voorn. Casper Gerrits aen zijn Ed. zal werden op en overgegeven.
[109]

Nader te schrijven aen S. van der Backer te Rotterdam over het huijsje van Kruijskerken.

Tot nog toe geen antwoord van Simon van der Backer te Rotterdam, weegens het geruineerde huijsje
van Teunis Kruijskerken staende op het eijnde van het Maarland ingekomen zijnde, zoo is den
secretaris gelast aen denselve van der Backer andermael te schrijven ten eijnde zig uijtterlijk binnen
agt dagen zal hebben te expliceeren of het selve huijsje wil aenslaen en doen opbouwen, of dat bij
manquement van dien, de stad het selve zal aenslaen en houden voor geabandonneert.
Op de klagten van de vrouw van den chirurgijn Vermeer over het dronken drinken en slegte
condiitie van haar man, denselve Vermeer op de eerste gelegenheid dat de dienders hem
dronken vinden, op te vatten en agter af te brengen.
De vrouw van den chirurgijn Arij Vermeer alhier weder sijnde komen klagen over het onbescheide
dronken drinken van den voorn. haren man en daer uijt volgende brutaliteiten en mishandelingen die
hij tegens haar komt te pleegen, zoo is daerop gedelibereert zijnde goedgevonden en geresolveert, de
dienaars van de justitie te gelasten, dat zoo ras zij den voorn. Arij Vermeer weder dronken vinden of
ontmoeten, hem zullen hebben op te vatten en te brengen op s’heeren gevangenis, en als dan daer
van kennisse geven aen een der heeren burgerm. ten eijnde als dan bij haar Ed. nader geresolveert te
werden.
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[109v] Het te kennen geven van de heer Warrij als boeckhouder van het gasthuijs aengaende de
reparatie aen het dak van de gasthuijskerk, geresol. te brengen in de vroedschap.
Is alhier gecompareert den heer oud burgermeester Warrij, in quali. als boekhouder van het gasthuijs
binnen dese stad, dewelke uijt naem van heeren regenten van het selve gasthuijs heeft te kennen
gegeven de slegte en gevaerlijke toestand van het dak van de gasthuijskerk die noodwendig moet
gerepareert worden, dat heeren regenten wel genegen en ook geresolveert sijn deselve te laten
repareeren, dog dat bedugt zijn als wanneer daer aen beginnen te roeren dikmaels sodanige toevallen
zoude kunnen bij komen dat het voorn. godshuijs de kosten daer van niet zoude kunnen supporteeren,
waeromme zij gemeent hebben dit te moeten brengen ter kennisse van heer Ed. achtb. om ingevalle
sodanige onverhoopt toevallen mogte komen te gebeuren, als dan daer in door de stad gesecondeert
te werden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, alvorens hierop te resolveeren,
het selve te brengen ter kennisse en deliberatie van haar Ed. gr. achtb. de heeren van de vroedschappe,
het welke den heer Warrij weder binnen gekomen sijnde is gecommuniceert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aan Jacob Tongers over leverantie van veertien hoed kalk f. 60-11-0.
[110]. Aen Bouwdewijn Ravesteijn over 96 stuks geleverde ijpeboomen a 11 stuijvers ’t stuk in 1750 f.
52-16-0. Op den heer thesaurier Molewater
Is besteed het vijfjarig onderhoud van stadsvoetpaden ingegaan primo januarij 1751 het welk
aengenomen is bij Leendert Capteijn om f. 136-0-0 s’jaers en tot een fooj f. 3-0-0.
Saterdag 1 meij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren, Beels, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert en
Hogendijk schepenen, Mirell raad.
De heer Warrij aen te zeggen dat de regenten van het gasthuijs de gecommuniceerde reparatie
aen de kerk op de beste minnage kunnen ondernemen met toezeginge.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert dat haar Ed. gr. achtb. de heeren
van den vroedschappe het versoek van de heeren regenten van het gasthuijs aengaende de te doene
reparatie van het dak van de gasthuijskerk, weder hebben gerenvoijeert aen haar Ed. achtb. de heeren
van de magistraet ten eijnde daer inne te handelen als naar equiteit en bevind van zaken zullen
oordeelen te behooren. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is heeren regenten
van het gasthuijs te qualificeeren, om de reparatie aen de voorsz. gasthuijskerk ten meesten [110v]
megage te entameeren, met toezegginge dat zoo bij onverhoopte sware toevallen, de onkosten van
dien te swaar voor het gem. huijs mogte vallen, als dan naar equiten daer in door de stad zal werden
te gemoet gekomen, en is den heer burgerm. Gallas versogt hier van kennisse te willen geven aen den
heer Warrij, als boeckhouder van het gem. huijs.
Propositie van keurmeesters de vismark om een hekje rondsom de markt te stellen commiss.
Door keurmeesteren van vis, alhier te kennisse gegeven sijnde, van de meenigvuldige
onordentelijkheden die dagelijks op de vismarkt komen voor te vallen, en te gelijk in bedenkinge
hebbende gegeven, of niet tot voorkominge van deselve onordentelijkheden, gelijk op andere
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plaetsen, een hekken of balluster rontsom deselve zoude kunnen geplaest werden, het welk bij het
viswijf daer op de markt wonende, zoude moeten bewaert en telkens als er vis quam, om en op de
vismarkt gestelt moeten werden, voor welke moeijte aen haer soude kunnen toe gevoegt werden voor
het oprapen van de vis van ijder sootje een oortje, of zoo als zulks soude lunnen gereguleert werden
[111] welk voorstel op het selve te resolveeren, is gemaekt commissoriael in handen van de heeren
beide burgerm. met en benevens de heeren Beels, Hoijer en secretaris, om het selve te examineeren
en haar Ed. achtb. te dienen van derselver consideratie en advis.
Rapport op de requeste van de stads bodens en knegts, geconfirmeert de resol. van 14 maert
1782.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert de consideratien en het advis van
de heeren haar Ed. achtb. gecommitt. hebbende ingevolge ende ter voldoeninge van derselver
resolutie commissoriael van den 2 januarij deses jaers 1751 geexamineert de requeste aen haar Ed.
achtb. bij de gesamentlijke bodens, de knegts van de burgerije en consistorie knegt deser stad
gepresenteert. Waer bij te kennen geven hoe zij door de gildeknegt in het aenspreken en bedienen
der begrafenissen, gelijk ook door de kosters, vroedvrouwen en andere in het ter aerde bestellen van
jonge kinderen van burgerluijden en anderen werden benadeelt in derselver geacquereert regt ontrent
het bedienen der begrafenissen, versoekende om redenen in de voorsz. requeste breder [111v]
geallegeert, dat haar Ed. achtb. haer suppl. daer tegens gelieven te mainctineeren, in de resolutien van
den 4 meij 1658 en 14 maert 1682 ten dien respecte in haar faveur genomen, niet alleen gelieven te
renoveeren en daer te persisteeren, neen maer daer en boven op nieuws te statueren sodanige groote
en swaerder boete, en poene ten behoeven van den armen als haar Ed. achtb. voor het toekomende
tot mainctien en observantie van derselver ordres en resolutien ten desen opsigte, als mede tot
mainctien van der suppl. beroep en bedieningen sullen oordeelen en bevinden te behooren. Waerop
gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaan is, bij de voorsz. geallegeerde resolutien van 4 meij
1658 en 14 maert 1682 te persisteeren en deselve bij desen te renoveeren.
Rapport op de requeste van de kuijpers van de hand gewesen.
Den heer burgerm. Gallas heeft ter vergadering gerapporteert de consideratien en advis van de heeren
haar Ed. achtb. gecommitt. hebbende [112] ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie
commissoriael van den 23 januarij laestleden geexamineert de requeste door eenige kuijpers aen haar
Ed. achtb. gepresenteert houdende klagten over infractien, die, zoo zij voorgeven soude werden
gepleegt tegens derselver privilegien, zoo bij den brouwer als boeckhouders van de schepen binnen
dese stad, dog dat bij examinatie bevonden hadden, dat in het selve requeste gevonden werden zaken
die niet gefondeert en conform de waarheid zijn, waeromme heeren gecommitteerdens hebben
gemeent dat in het geheel op het voorsz. requeste geen reflexie behoorde genomen te worden.
Waerop gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden en verstaen, het voorsz. requeste weder uijt te
geven, en van de hand te wijsen.
Jacob Cahoen als stadsomroeper op sijn versoek van deselve bedieninge ontslagen.
Is alhier binnen gestaan Jacob Cahoen omroeper binnen deze stad, te kennen gevende dat hij door
haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde raden aengestelt geworden tot adsistent bij den collecteur
van het gemael, waer door hij buijten staat is om zijn bedieninge als stadsomroeper langer na
behooren te kunnen waernemen [112v] versoekende vervolgens dat haar Ed. achtb. hem van de
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voorsz. bedieninge van stads roeper gelieven te ontslaen, te gelijk versoekende en
recommandeerende zijn zoon Abraham Cahoen in de gunst van haar Ed. achtb. om met de voorsz.
bedieninge begunstigt te werden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is den
voorn. Jacob Cahoen zijn versoek van ontslagingen van het roepersampt te accordeeren, zoo als hem
daer van ontslaen bij desen.
Zijn zoon Abraham Cahoen in desselfs plaets aengestelt.
En is vervolgens tot stadsroeper in desselfs plaetse gecomitteert en aengestelt desselfs zoon Abraham
Cahoen, en dat op sodanige emolumenten en proffijten als daer toe bij ordonnantie zijn staende, waer
naar zig exactelijk zal moeten reguleeren, en voldoen de jaerlijkse recognitie aen de stad daerop
staende. Waerop denselve den ordinaris roepers eed nevens die van zuijveringe heeft afgelegt in
handen van den heer burgerm. Gallas.
Rapport van ’t redueeren der armeceel en versoek, zoo veel mogelijk soldate vrouwen van
andere quarnisoenen uijt dese stad te weren.
Den secretaris van Bueren heeft rapport gedaen van de gedane [113] reductie van de armeceel met
den leeden van de eerw. kerkenraad, en de recommandatie en versoek van de kerkenraad ten eijnde
haar Ed. achtb. zoo veel mogelijk zoude willen zorge dragen dat de soldate vrouwen van andere
regementen en quarnisoenen uijt dese stad mogte geweert werden alsoo de diaconie daer mede zeer
wierde beswaert, welk rapport is aengenomen voor notificatie.
in de verpond.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed. achtb.
gecommitteerdens ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resol. commissoriael van den 10 april
laestleden met den anderen hadden geconfereert en overwogen, hoe en tot wat sommen de nieuw
opgetimmerde meestoof mitsg. de huijsinge van Klaas Drogendijk beijde in de Langestraet op nieuws
soude kunnen en behooren in de ordinaris verpondinge getauxeert te werden, en gemeent de
meestoof zoude kunnen gestelt te werden op f. 16 gld in te gaen met den jare 1751, en de huijsinge
en schuur van Klaes Drogendijk [113v] op f. 2-10-0 in te gaen met den jare 1752, dog dat ontrent de
nieuwe getimmerdens en mellioratien, derselver besoigne om redenen hadden gecontinueert.
Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, met het voorsz. rapport te conformeeren,
en den secretaris gelast daer van aen gecommitteerde rade bij missive kennisse te geven.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Gallas over vacatien ter dagvaert sedert den
6 tot den 24 april 1751 ter somma van f. 64-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer mede ter sake voorsz. sedert 6 tot 25 april ter somma van f. 67-10-0.
Aen Jacob de Jong en Jan Hulshoff voor het aensteken van de bolbakens op den hoek van de Nes,
geduurende de laeste winter ter somma van f. 60-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 8 meij 1751
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Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm, Van der
Sluijs, Blanckert, Hogendijk en Honigh schepenen Roest en Mirell raden.
Op de aen schrijvens van heeren gecommitt. raden. den fabrijcq Sandifort en Leend.
Brouwenaer aengestelt tot tauxateurs van de nieuwe getimmerdens en mellioratien.
Alzoo door haar Ed. achtb. de heeren [114] van de vroedschappe, aen dese vergadering is gerenvoijeert
de missive van aenschrijvinvens van haar Ed. gr. mog. van den 22 april laestleden, waer bij burgerm.
en regeerders van steden in staat hebbende werden gelast jaerlijks op te geven de nieuwe
getimmerdens en mellioratien, dat selve nieuwe getimmerdens en melioratien zullen moeten
opgenomen werden door persoonen bij burgerm. daer toe te qualificeeren, dewelke zullen moeten
werden beëedigt op een formulier daer bij gevoegt, en de tauxatien moeten doen volgens het placcaat
en instructie van haar Ed. gr. mog. van den 20 meij 1730. En vervolgens hare gedane tauxatien moeten
overbrengen in handen van burgermeesteren, die deselve gemunieert met een certificatie van
burgermeesteren jaerlijks zullen moeten oversenden aen gecommitt. raden uijtterlijk voor den eerste
junij. Waerop in deliberatie is gezegt wat persoonen binnen dese stad daer toe zoude kunnen werden
aengestelt, en zijn daer toe met eenparigheid van alle de leden voorgeslagen en vervolgens geeligeert
Johannis [114v] Sandifort fabrijcq deser stad, en Leendert Brouwenaer timmermans baas, ten eijnde
deselve heden agt dagen daer toe te committeeren aen te stellen en te beëedigen.
Declaratie van Simon Bakker dat quam te renuntieren van het afgebroken huijsje van T.
Kruijskerken geresolv. het selve voor de stad te doen.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat Simon van der Backer
wonende tot Rotterdam, dewelke onder andere huijzen van Teunis Kruijskerken, ook is
gehijpothequeert op het huijsje van gem. Kruijskerke staende aen de Noordsijde van het Maarland op
het Eijnde, het welke bij den brand in den jare 1747 is geruineert, aen sijn wel Ed. heeft gedeclareert
niet genegen te sijn om het voorsz. huijsje aen te slaen of op te timmeren, maer dat het selve overgaf
aen de stad sonder eenige reserve daerop te houden, en heeft den heer secretaris van Bueren verder
daer bij gecommuniceert dat den gem. Simon van der Bakker ook is gekomen ter secretarie en de
verklaringe hier boven gemelt ter presentie van de heer Gravius en den klerck Nicolaes van Es op
deselve aldaer heeft gedaen. Waerop gedelibereert [115] goedgevonden den en geresolveert de
voorsz. declaratie voor liquide aen te nemen, en vervolgens het gem. geruineerde huijsje bij de stad
aen te slaen, te doen optimmeren en bewoonbaer te maken.
Het te kennen geven van de heer Blanckert dat met J. van Oosten als pagter van de kraen
wegens hun different niet konde eens worden commiss. gemaekt.
De heer dr. Blanckert heeft alhier gecommuniceert, dat hij van Jan van Oosten, als pagter van de stads
kraen, niet tegenstaende alle vriendelijke recommandatie en aensoek door heeren burgermeesteren
aen denselve gedaen, ten eijnde zig in redelijkheid zoude laten vinden ontrent de invordering van het
kraangelt wegens de voeder vaten met Rijnse wijnen, door gem. heer Blanckert als negotiant binnen
dese stad gebragt, dewijl in de ordonnantie op het kraangelt van geen voeder vaten gesproken word,
als nu had ontfangen een reeckening ter montant van f. 84-4-8 alles uijtgereeckent met aamen, tot 12
stuijvers voor ijder aam, dat sijn Ed. voor deselve wijnen niet meer had betaalt te Rotterdam als f. 240-0 waer onder nog begrepen is het uijtdoen uijt de kelder [115v] en scheepsetten met de kraan,
blijkende bij onderteeckening van den bootsman van de kraan tot Rotterdam, van dato den 13
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november 1750 en vervolgens, daer nevens overlegende de ordonnantie van den stadsimpost op de
kraan te Rotterdam, met versoek dat haar Ed. achtb. door derselver authoriteit de gem. reeckening
van den voorn. van Oosten zodanig gelieve te modereeren en reguleeren als naar equiteit en
redelijkheid zullen oordeelen en vermeenen te behooren. Waerop gedelibereert zijnde is
goedgevonden en verstaan dese zake te stellen in handen van de heeren beijde burgermeesteren met
en benevens de heeren Molewater, Beels, Hoijer en van der Salm, om te examineeren, en is het
mogelijk te reguleeren, en daer van alhier rapport te doen.
Anth. van Velden geadmitteert als grooten tapper als mede tot het verkoopen van koffij en
thee.
Is alhier binnen gestaan Anthonij van Velden, te kennen gevende dat hij wel genegen soude zijn, de
tapneeringe mitsgaders het verkoopen van koffij en thee [116] te exerceeren, indien haar Ed. achtb.
aen hem daer toe geliefden te verleenen de behoorlijke acten van admissie, welke bij desen
ootmoediglijk was versoekende. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den
voorn. Anthonij van Velden te admitteeren tot groote tapper mitsgaders tot het verkoopen van koffij
en thee ter comsumptie, denselve daer toe verleenen behoorlijk actens van consent en admissie.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert op den heer thesaurier Molewater ter somma van f. 231-12-0 ter betalinge
van ⅔ van ’t passagie geld van de helfte van de geheele winning van de schippers, van het veer van
dese stad op het Eijland Rosenburg voor den jare 1750, ingevolge de liquidatie daer van door gemelde
heer thesaurier met den commissaris van het voorsz. veer gemaekt.
[116v] Saterdag 15 meij 1751
Present de heeren Molewater, Beels, Van der Sluijs, Hogendijk schepenen, Roest en Mirell raden.
Antho. Van de Velden een uijthangbord gepermitteert.
Is alhier binnen gestaan Anthonij van de Velden, versoekende permissie tot het uithangen van een
bord, als grossier en slijter, het welke aen hem is geaccordeert.
H. de Swier geadmitteert tot het verkoopen van kleijn bier met de haelkan.
Nog is binnen gestaen Hendrik de Swier mede burger en inwoonder binnen dese stad, versoekende
dat aen hem werde geaccordeert om kleijn bier bij de haelkan te mogen verkoopen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorschreve versoek aen denselve geaccordeert, en daer toe de nodige
acte aen hen verleent, mits doende den eed, daer toe staende, aen handen van heeren schepenen
commissrissen.
[117] Saterdag 22 meij 1751
Present de heeren Van Berchem burgerm. Beels, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk en Honigh
schepenen.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aan Arij Jacobse Soet, over het leggen van zee tonnen sedert 3 januarij tot
1 meij 1751 ter somma van f. 126-0-0.
Aan Arnoldus Iges Hania over leverantie van 14.000 straatsteenen tot 33 gulden het duijsent ter
somma van f. 475-0-0.
Aen Jan van Oosten over impost van het arme middel aen koolen, in den jare 1746, 1747 en 1748 ter
somma van f. 12-15-14. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 29 meij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs,
Blanckert en Honigh schepenen, Mirell raad.
Advis van commiss. van den provisioneele taux. in de req. van C. v. Selle daer mede
geconfermeert en dien conform te reseribeeren.
Is gelesen het schriftelijk advies van heeren commissarissen tot den provisioneele taux in plaetse van
de [117v] afgeschafte pagten binnen dese stad, ter voldoeninge van de resolutie van haar Ed. achtb.
van den … april laestleden op de requeste door Corn. van Sellee, koekkebakker binnen dese stad aen
de gecommitteerde staaten van Holland en Westvriesland, door sijn hoogheijd geassumeert tot het
geene mogt voorkomen in de verdere executie van het provisioneel remplacement der afgeschafte
pagten gepresenteert, om vrij gestelt te werden van den taux. Waerop als koekkebakker is gestelt,
welk advis ter zake in het voorsz. requeste zaken zijn gestelt die niet conform de waerheid zijn
bevonden, of met geen volkome bewijs van sijn geposeerde consteert, is declinatoir. Waerop
gedelibereert zijnde goedgevonden en geresolveert is met het voorsz. advies te conformeeren en is
den secretaris gelast dien conform aen haar Ed. mog.te reseribeeren.
[118]

Rapport van gecommitt. op de groote visserij.

De heer burgermeester van Berchem nevens de heeren Molewater en Beels, geweest op de
vergadering van de groote visserij tot Delft, heeft van het gepasseerde en geresolveerde op gem.
vergadering gedaen rapport, en daer nevens overgelegt de poincten van beschrijvinge met de
resolutien daerop genomen zoo van desen jare als 2 voorgaenden jaeren namentlijk van 1749 en 1750.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, het voorsz. rapport aen te nemen voor
notivicatie, ende overgeleverde poincten ter secretarije te doen bewaeren, en zijn gem. heeren
gedeputeerden voor haar genomene moeijte en den heer burgerm. van Berchem voor zijn gedaen
rapport bedankt.
Bestedinge van eenige stadswerken.
Vervolgens is aenbesteed het maken van een nieuwe houte vloer in het huijs van den rector, twee
nieuwe heijningen aen de stads werf, een gedeelte van de beschooijinge op Scharlo, het repareeren
van de kaaijbrug en rode brug in twee bestedingen als op het bestecq gestelt, waer van de eene parthij
is aengenomen bij Jan Boeckhorst om f. 215-0-0 ende andere parthij bij David Westenhout om f. 1190-0 en tot een fooij op beijde de partijen geaccordeert f. 6-0-0.
[118v] Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aen Jan Naulme boeckverkooper in S’Hage voor agt nieuwe Franse bijbels
en het repareeren van elf oude, ten dienste van de Fransekerk ter somma van f. 72-2-0.
Aen Cornelis Luijendijk voor het rijden van de koolen aen de bakens gedurende de laeste wintertijd,
ter somma van f. 43-1-0.
Aen Jan van der Bol voor het vergulde van een schutter tot het torentje op de stads Doelle in den jare
1749 f. 6-10-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 5 junij 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Sluijs en Blanckert
schepenen.
Aen de wed. J Formee voor verschot en gedane diensten van haer man eenige penn.toegelegt
en ordonnantie geaccord.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert en geexhibeert een memorie
of specificatie van Jan Formee, aen zijn Ed. ter hande gestelt door haar overledene man in qualiteit als
opziender over de fournitures van de stad in het militaire hospital gebruijkt werdende, versterkt [119]
ter somma van f. 9-16-0 en vervolgens daer bij in deliberatie gebragt, wat nog aen gem. weduwe zoude
kunnen en behooren te werden toegevoegt voor de moeijten en dienst die den voorn. haren man in
desen heeft gehad en gedaen. Waerop gedelibereert zijnde goedgevonden en geresolveert is aen de
voorn. weduwe voor de voorsz. diensten en moeijten door haer overledene man in desen gedaen
boven zijn gedane verschot toe te voegen de somma van f. 20-4-0 en dus aen deselve een ordonnantie
samen van f. 30-0-0 te accordeeren op den heer thesaurier Molewater.
Casper Gerrits als opsiender van de Fournitures een vast tractement toegelegt.
Vervolgens is in deliberatie gelegt om aen Casper Gerritse, die bij resol. van haar Ed. achtb. van den 24
april laestleden in plaetse van den overledene Jan Formee is aengestelt tot opziender van het militaire
hospital en de fournitures daer in van de stad gebruijkt werdende, een vast salaris of tractement toe
te voegen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is aen den voorn. Casper
Gerritse voor een vast tractement of zalaris jaerlijks, zoo lange het voorsz. hospital [119v] door de
militie zal werden gebruijkt, toe te voegen een somma van dertig gulden, in te gaen met den voorsz.
24 april laestleden dag van desselfs aenstellinge, en tot daggelt incas hij voor de stad komt te reijsen,
boven zijn verschot van reijskosten een somma van f. 1-10-0 mits het voorsz. hospitaal en het geen
daer aan dependeert in alle getrouwigheid volgens het interest van de stad waarnemende, en
houdende exacte aenteeckening van de fournitures die van tijd tot tijd komt uijt te leveren, en weder
te ontfangen, en deselve behoorlijk na te zien en doen onderhouden.
Op de klagten van den commiss. van het veer op Maassluijs, Dirk van Malsem aen te zeggen
geen persoonen of goederen met sijn vaertuijg naer Maassluijs te voeren of afhalen.
Den commissaris van het veer van dese stad op Maassluijs Jillis Haack binnen gestaen sijnde, heeft
alhier uijt naem van de resp. veerluijden geklaegt dat Dirk van Malsem wonende binnen dese stad, sig
niet ontsiet met sijn vaartuijg van hier na Maassluijs te vaaren en van daer persoonen en goederen af
te halen, en naar hier te voeren het welk gem. veerluijden sustineeren te zijn in hun prejudicie en ook
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tot [120] nadeel van het geheele veer, versoekende derhalven haar Ed. achtb. van die goedheid
gelieven te sijn om daer tegens de nodige voorsieninge te willen doen. Waerop gedelibereert sijnde,
goedgevonden en verstaan is, den voorn. Dirk van Malsem door een geregtsbode te doen aenseggen,
dat zig bij vervolg zal hebben te wagten om eenige persoonen of goederen met sijn vaartuijg van dese
stad naer Maassluijs of van Maassluijs naar dese stad te voeren, of het voorsz. veer op eenigerhand
manieren te benadeelen, of dat de regeering zig daer over tegens hem gevoelig zoude toonen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Gallas over vacatien ter dagvaert sedert 11
meij tot 28 dito ter somma van f. 61-10-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien reijskosten en verschotten met de heere ter dagvaert sedert 6
april tot 29 meij 1751 f. 99-18-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Aen Hendrik Campwijk over gedane verschotten als passanten sedert 12 december 1750 tot 4 junij
1751 ter somma van f. 30-9-0. Op den ontfanger van de arme middelen.
[120v] Saterdag 12 junij 1751
Present de heeren Gallas burgerm. Van der Salm, Van der Sluijs, Blanckert schepenen, De Mirel raad.
W. Simson geaccordeert scharre bier te verkoopen.
Is aen Willem Simson geaccordeert scharre bier te mogen verkoopen, mits zig reguleerende na de
ordonnantie op de binne gebrouwe bieren gemaekt.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten, tot het
waernemen van de vergadering van haar Ed. gr. mog. sedert den 11 meij 1751 tot den 30 dito, ter
somma van f. 64-19-0.
Item aen Casper Gerrits over verschot van matrassen en dekens voor het hospitaal van de soldaten,
en reijskosten f. 82-17-4. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 19 junij 1751
Present de heeren Molewater, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk en Honigh
schepenen, Roest raad.
De heer Beels als penningmeester van de groote visserij van wegens dese [121] stad heeft alhier ter
tafel overgebragt de somma van f. 121-10-0 zijnde bij verdeelinge onder de vier steden van voorsz.
visserij de portie voor den armen binnen dese stad, uit de boetens van de lootsen op de Maze, welke
somma als naer ouder gewoonte, is gelegt in het arme doosje.
De heer thesaurier Molewater gequalific. het stadshuijsje in de Kuijperstraet te transporteeren
aen ’t gemeeneland en daer toe twee geboden in een week te laten gaen.
Is gelezen extract uijt de resolutien van de Edele mog. heeren gecommitt. raden van dato den 24 meij
1751, houdende approbatie van de koop van twee huijsjes en een stuk grond door den heer De La
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Bassecour als commis van s’lands magazijnen ten behoeven van het gemeeneland gekogt, staende
ende gelegen aen de oostzijde van de Kuijperstraat, waer onder een huijsje is van de stad, staende op
het quohier der verpondinge, op no. 238 door den heer burgermeester van Berchem, als bij resol. van
den 3 april 1751 daer toe gequalificeert zijnde aen het gemeeneland verkogt voor de somma van f.
150-0-0. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en geresolveert is, de voorsz. verkoopingen te
approbeeren, zoo ende in dier voegen als in de voorsz. resolutie staat vermelt, ende vervolgens den
heer [121v] oud burgermeester Molewater als thesaurier ordinaris deser stad te authoriseeren en te
qualificeeren, zoo als geauthoriseert en gequalificeert word bij desen, om het voorsz. verkogte
stadshuijsje aen het gemeeneland te tramporteeren, en de kooppeningen daer door te ontfangen en
in desselfs reeckening te verantwoorden. En dewijl van wegens het gemeeneland zeer sterk werd
gepresseert om in de possessie van gem. perceelen gestelt te werden, zoo is goedgevonden, dat
deselve op heden twee weekelijkse geboden te gelijk sullen gegeven worden.
Het lantaarngelt op ’t voorsz. huijsje te houden tot lasten van ’t gemeeneland.
Ende is vervolgens in deliberatie gelegt, hoe en op wat wijze bij het vervolg zal moeten werden
gehandelt met de invordering van het lantaarngelt van de verkogte perceelen aen het gemeeneland.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, dat den ontfanger van de verpond. en
lantaarn gelden, het lantaarngelt van deselve jaerlijks van het gemeeneland zal blijven vorderen en
ontfangen, en daer toe billjet stieren aen den commis van s’lands magazijnen binnen dese stad.
Christiaen Loeps met sijn vrouw en kind inwoninge geaccordeert.
Is aen Christiaan Loeps geweese soldaet [122] onder het regement van den collonel Raders
geaccordeert zig met sijn vrouw en kind binnen dese stad metter woon te mogen neder setten, mits
in alles hem als een goed gehoorsaem en ordentelijk inwoonder gedragende.
Saterdag 26 junij 1751
Present de heeren Van berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk
schepenen, Roest raad.
Willem Beijnders geadmitteert als grooten tapper.
Willem Beijnders binnen gestaan zijnde heeft versogt acte van admissie als grooten tapper. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen hem geaccordeert.
Dag beraemt tot het verpagten van de godshuijslanden.
In deliberatie gelegt sijnde wat dag de godshuijs tiende zoude kunnen en behooren te werden verpagt,
en is daertoe vastgestelt den dag van maandag over 14 dagen zullende zijn 12 julij 1751.
W. Spakel orlogiemaker 4 weken inwoninge gepermitt. om te probeere of zijn bestaen alhier
kan hebben.
Eene W. Sprakel een vreemdeling, zijnde eene orlogiemaker van sijn ambagt, heeft alhier permissie
versorgt sig voor een week of vier alhier te mogen ophouden, om te probeeren of hier met de voorsz.
functie [122v] zijn kost zoude kunnen winnen, om het welke reusteerende, zig als dan nader aen haar
Ed. achtb. tot volkome inwooninge te addresseeren, welk versoek aen hem is geaccordeert.
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Betaling geaccord.
Betalinge geaccordeert aaen de heeren van Leeuwen en van Hoogwerf, over vacatie op de reeckeninge
van Heenvliet ter somma van f. 6-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 3 julij 1751
Present de heeren Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs, Hoigh
schepenen, Mirel raad.
Nihil actum.
Saterdag 10 julij 1751
Present de heeren Beels, Van der Sluijs, Blanckert, Honigh en Hogendijk schepenen, Mirel raad.
Nihil actum.
[123] Maandag 12 julij 1751
Present de heeren Gallas burgerm. Beels, Van der Salm, Van der Sluijs, Hogendijk en Honigh
schepenen, Mirel raad.
De heeren van Berchem en Beels aengestelt tot commis. op de reeck. van den Oudenhoorn.
Alzoo in dese week staat gedaen te werden de reeckening van de polder van den Oudenhoorn, ende
dat tot het hooren en helpen opnemen van gem. reeckening tot vaste commissarissen zijn
gecommitteert geweest de heeren oud biurgermeesteren de Mirel en van Helsdingen, dog welke
heeren, beijde, voor dit jaar niet kunnen of hebben gelieven te vaceeren op het opnemen der voorsz.
reeckeninge om redenen namentlijk, den heer oud burgerm. de Mirell om dat sijn Ed. heeft afstand
gedaen van desselfs vroedschap plaetse, en vervolgens gedeclareert van de voorsz. commissie
insgelijks te desisteeren, en den heer oud burgerm. van Helsdingen vermits als gecommitt. ter
admiraliteit op de Maze, met desselfs famillie na Rotterdam is gaen woonen, niet present in de stad is,
zoo is in deliberatie gelegt wat heeren de voorsz. reeckening van [123v] van dese stadswege voor
desen jare soude kunnen en behooren waer te nemen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaen is de heeren burgerm. van Berchem en Beels versoeken en te committeeren zoo als versogt
ende gecommitteert worden bij desen voor dit jaar tot het hooren en helpen opnemen van voorsz.
reeckening.
Saterdag 17 julij 1751
Present de heeren Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Sluijs, Blanckert, Hogendijk
schepenen.
Request en nominatie van deeckenmeesters van die van ’t St. Christoffels gilde.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij hoofdman en deeckenmeesters van het St. Christoffels gilde,
met een nominatie van vier persoonen daer in vervat, om daer uijt door haar Ed. achtb.twee geeligeert
te werden tot deeckenmeesteren van het voorsz. gilde voor den tijd van twee jaeren. Waerop [124]
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gedelibereert sijnde, zoo zijn uijt de voorsz. nominatie tot deeckenmeesteren voor den tijd van twee
jaeren geeligeert Adam Burgerschoor en Jacobus de Man.
Dag beraemt ter bestedinge van de leverantie van de turf.
Is goedgevonden en geresolveert heden agt dagen alhier de leverantie van den turf en godshuijzen te
besteden.
Rapport van heeren gecommitt. op de reeck. van Oudenhoorn.
Den heer burgermeester van Berchem nevens den heer Beels, geweest sijnde op de reeckening van
den Oudenhoorn heeft van het gepasseerde op gemelde reeckening alhier rapport gedaan, het welke
aengenomen is voor notificatie.
Betalinge geaccord.
Betalinge geaccordeert aen de bovengem. heeren, voor vacatie op deselve reeck. ter somma van f. 160-0.
Ordonnantien.
Ordonnantie, aen den procureur Lambertus Mulder in S’Hage over zalaris in het presenteeren van het
request van wegens dese stad om continuatie van f. 2800-0-0. In redemptie van het oortje op de turf
ter somma van f. 28-0-0.
Aan Leendert van Es voor het halen van plaet sant en steen, ten dienste van de stad, sedert januarij
tot april 1751 f. 25-9-0. Op den heer thesaurier Molewater.
[124v] Saterdag 24 julij 1751
Present de heeren, Beels en Blanckert schepenen, Mirel raad.
Bested. stadsturf en godshuijsen.
Op huijden, zoo is ingevolge het geresolveerde van voorleden saterdag, den turf voor de stad en
godshuijsen aenbesteed op conditien als bij vorige resolutien is vermelt en gedenunteert, met
bijvoeging dat den aennemer gehouden zal zijn, zoo dikmaels als hij turf voor de stad of godshuijzen
zal willen lossen, daer van kennisse te geven aen den fabrijcq, ten eijnde daer iemant van stadswegen
tot naschrijven bij zoude kunnen stellen en is vervolgens aennemer geworden als hier na volgt: De
1000 of 1100 ton voor de stad Costiaen Treusenhuijs en Willem baas in compagnie tot 11 st. 4 penn.
de ton. Armschuur 600 ton, Corstiaen Treusenhuijs tot 6 stuijv. 12 penn. de ton. Vrouwenhof 160 ton
denselve mede tot 6 stuijv. 12 penn. de ton. Weeshuijs 450 ton haardbrand, 400 ton bakturf bij
denselve Treusenhuijs door [125] malkanderen tot 7 stuijv. de ton. Gasthuijs 620 ton haardbrand en
60 ton bakturf, bij denselve, mede door malkanderen tot 7 stuijv. de ton.
Saterdag 31 julij 1751.
Present de heeren van Berchem burgerm. Molewater, Hoijer, Van Der Salm, Blanckert, Hogendijk en
Honigh schepenen, Mirel raad.
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De wed. Pieter van der Schilt gecontin. met de collecte van den stadsbieraccijns op vorigen voet
en aen deselve ordonn. geaccord.
Den heer burgerm. van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen, dat de
weduwe Pieter van der Schilt, zig aen zijn Ed. hadde geaddresseert en te kennen gegeven dat met den
1 augustus aenstaende het jaer van de collecte van den grooten stadsbierimpost stond te expireeren,
ende zij wel geerne met de voorsz. collecte zoude gebeneficeert blijven, versoekende daer toe de gunst
van haar Ed. achtb. en het gunstig apuij van zijn Ed. waerop vervolgens het goedvinden van haar Ed.
achtb. versogte te verstaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, om redenen
al voorheen geallegeert, de voorn. wed. weder voor een jaer tot de [125v] collecte van den voorsz.
stadsbierimpost op den vorigen voet, te continueeren, en is aen deselve voorts ordonnantie
geaccordeert ter somma van f. 100-0-0 voor het jaer collecteloon van voorsz. bierimpost verschenen
31 julij 1751.
Sr. van Andel gequli. tot de de verhuuringe van een partijtje land onder Den Oudenhoorn en
dag beraemt tot de verhuuringe van de uijt ter huur zijnde landen.
Door Sr. Hugo van Andel als administrateur van de respective godshuijslanden een lijst overgegeven
van de landen die met St. Cath. deses jaers 1751 staen uijt de huur te vallen met versoek dat bij haar
Ed. achtb. een dag mogte werden beraemt en vastgestelt om deselve weder te verhuuren, daer nevens
te kennen gevende, dat een partijtje land van het gasthuijs groot 2 gem. 184 roeden weijland, leggende
aen den Ruijgendijk onder Den Oudenhoorn no. 31 laest voor een jaer gebruijkt bij de weduwe Hendrik
Verhoeven om f. 15 glt eens geld weder konde verhuuren voor een geheele helft tot 2 gulden vrijgelt,
versoekende daer toe haer Ed. achtb. authorisatie en goedvinden. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is
den dag tot de verhuuringe der landen bepaelt en gestelt op [126] aenstaende maendag en vier weken
sullende zijn den 6 september alhier op het raadhuijs, des smorgens om elf uuren. En is den voorn. van
Andel gequalificeert om het partijtje land hier voren gemelt te mogen verhuuren, zoo als bevorens is
gemelt.
Lena de Bruijn en Henrina Loomans aengestelt tot turftonster.
Vermits het overlijden van Anna de Neeff en Maria van Soest, beijde turftonsters zijnde geweest, zoo
sijn in derselver plaatse tot turfvolsters aengestelt Lena de Bruijn en Henrina Loomens, dewelke
daerop den eed van zuijvering hebben afgelegt aen handen van den heer burgermeester van Berchem.
Res. van de lijst der nieuw te lotene manschap van de burgerije.
In deliberatie gelegt sijnde, de overgeleverde lijste van de nieuwe manschappen bij de leden van de
hoge krijgsraad van de burgerije deser stad aen haar Ed. achtb. ter approbatie gepresenteert, om als
dan onder de drie compagnie burgers geloot en verdeelt te werden, zoo zijn uijt de voorsz. lijste een
getal van 40 persoonen geapprobeert, zoo als op de voorsz. lijst staen gespecificeert om in voegen als
boven geloot en verdeelt te werden.
[126v] De wed. Casper van der Velden met haer kind inwooninge geaccordeert.
Is aen Pieterje Rosenburg weduwe Casper van der Velde bij provisie geaccordeert met haer kind binnen
dese stad te mogen komen woonen, mits zig in alles ordentelijk gedragende.
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Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen den heer burgermeester van Berchem over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert den … tot den 24 deser ter somma van f. 30-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 15 junij tot 24 julij de somma van f.142-10-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren ter dagvaert van 9 junij tot 25 julij
f. 89-14-0.
Aen Jan ter Steeg, smit, wegens caab en vuurboet sedert 24 januarij tot 30 junij 1751 ter somma van
f. 351-0-0.
Aen denselve aen stadsgebouwen sedert 12 januarij tot 26 junij 1751 ter somma van f. 176-0-0. Alle
op den heer thesaurier Molewater.
[127] Saterdag 7 augustus 1751.
Present de heeren van Berchem burgermeester, Molewater, Hoijer, Van der Sluijs, Blanckert,
Hogendijk schepenen, Roest raad.
Nihil actum.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Gabriel Wanaer over een jaer collecteloon van stadsvlees accijns
verschene 31 julij 1751 ter somma van f. 100 gls.
Aen Jacobus Croon een jaer collecteloon van het stads middel op de wijnen verschenen als voren f. 500-0.
Aen denselve op de brandewijnen verschenen als voren f. 100-0-0.
Aen Jan of de weduwe van der Schilt een jaer collecte loon van de afslag van de vis, verschenen als
voren f. 60-0-0.
Aan Jan Kluijt een jaer collecteloon van stadswaeg verschenen als voren ter somma van f. 71-2-12
zijnde de helfte van het geene daer van geprovenieert is, ingevolge de resolutie van den vroedschappe
van den 11 augustus 1750. Alle op den heer thesaurier Molewater.
[127v] Saterdag 14augustus 1751.
Present de heeren Gallas burgerm. Molewater, Hoijer, Blanckert, Hogendijk en Honigh schepenen,
Roest en Mirel raden.
Den commiss. van Linden te Maassluijs aen te schrijven de agterstallige recognitie ten
spoedigste te voldoen, en van tijd tot tijd als ¼ jaer te betalen.
Den heer burgermeester Molewater heeft ter vergadering gecommuniceert, dat hij den commissaris
van Linden tot Maassluijs iterative malen had aengemaent tot de voldoeninge van de jaerlijkse
recognitien van de veerluijden tot Maassluijs over de jaeren 1749 en 1750, dog tot nog toe daer van
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geene betalinge had bekomen. Waeromme zig verpligt en genoodsaekt vond, het selve te moeten
brengen ter kennisse en deliberatie van haar Ed. achtb. ten eijnde door deselve ter bekominge van het
voorsz. agterwesen sodanige efficacieuse middelen mogen werden beraemt en in het werk gestelt als
tot dienst van stadsfinantie zullen oordeelen en bevinden te behooren. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden [128] en verstaan is, den voorn. commissaris van Linden in serieuse termen aen te
schrijven de surprise van haar Ed. achtb. over desselfs nalatenheid in het voldoen van de voorsz.
jaerlijkse recognitie, en denselve vervolgens daer bij te gelasten de voorsz. recognitien van den jare
1749 en 1750 ten spoedigste aen den heer thesaurier Molewater te voldoen, en dat voorts bij vervolg
deselve recognitien alle ¼ jaers prompt zal moeten voldoen, zoo als het selve wegens de veerluijden
alhier komt te geschieden.
Arij van der Wael door een bode te doen aenzeggen de opgedolve sloot aerde van zijn land aen
de cingel te doen slegten en hier van een generale wet gemaekt conform den keure van Voorne.
Den fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven, dat Arij van der Waal als bruijker van een stuk
land toekomende Mevrouw Cobmoijer leggende langs de cingel buijten de Kaaijepoort heeft doen
delven en de helfte van de sloot aerde geworpen op de cingel, sonder deselve te doen slegten, dat hij
als fabrijcq den voorn. van der Wael daerover heeft aengesproken, en gevraegt waerom hij voorsz. wal
slootaerde niet behoorlijk deede slegten als sulks gebruijkelijk is, den voorn. van der Wael hem daerop
geantwoord hadde hij [128v] sulks niet gehouden was te doen, maer sulks door de stadsarbeiders
moeste gedaen worden, en altoos gedaen was, dat hij fabrijcq van sodanig gebruijk of ordres niet wist,
en derhalven daerop het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen. Waerop gedelibereert
sijnde, goedgevonden en geresolveert is den voorn. Arij van der Wael door een der geregtsbodens te
doen aenzeggen dat hij de voorsz. zijne uijtgedolve sloot aarde ten spoedigste zal moeten doen slegten
over de cingel zoo als in het land van Voorne gebruijkelijk is, en is voorts hier bij tot een permanente
wet geresolveert en gearresteert, dat alle ende een ijgelijk die eenige slooten langs de cingels deser
stad zullen komen te delven, zig daer ontrent sullen hebben te gedragen naer de keuren die alomme
in den lande van Voorne geobserveert werden.
Requeste van Coenraed Bomers en Anna Zegelaer egte luijden omme approbatie en denuntiatie
van hun gemaekte scheiding van tafel, bed en bijwooning geapprobeert.
Is gelesen een requeste uijt naem ende van wegens Coenraed Bomers ende Anna [129] Zegelaer
desselfs huijsvrouw, burgers en inwoonders deser stad, aen haar Ed. achtb. gepresenteert, te kennen
gevende hoe dat zij supplt. over ende weder over hebben gepasseert zekere acte van scheijdinge van
verdere bijwooninge van tafel, bedde en gemeenschap van goederen voor den notaris Pieter de Graaf
op den 11 augustus 1751. Waer bij zij supplt. verklaerden overeengekomen veraccord. en verdragen
te sijn, dat hij supplt. ter eenre en zij twede supplt. ter andere zijde van nu af aen zullen zijn en blijven
gesepareert van tafel, bedde, bijwooninge en goederen, en dat hoe eerder hoe liever van het raadhuijs
deser stad, en ter plaetse daer het verder mogte behooren of de een of de andere van hen supplt. het
wijders soude goedvinden, behoorlijke publicatie en denuntiatie zal worden gedaen, dat den eene tot
lasten van den andere, niet zal mogen maken ofte contracteeren eenige schulden van wat natuur die
ook zoude mogen wesen voorts dat de twede supplt. van nu af aen in vollen vrijen eijgendom zal blijven
besitten en behouden alle de roerende [129v] onroerende goederen huijsraad, meubelen en inboel,
van wat natuur of benaminge die mogen zijn, geene de minste van dien uijtgesondert, sodanig ende
in dier voegen als die tusschen de supplt. in gemeenschap zijn beseten geweest, behoudens nogtans
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de kleederen ten lijve van den eersten supplt. behoorende genomen werden, waer tegens de twede
supplt. tot haer prive lasten neemt om te betalen alle de reeds bekende en nog onbekende schulden
en lasten des boedels mede geene van dien uijtgesondert, ende zoude de twede supplt. aen den
eersten supplt. in contanten gelde betalen een hondert vijf en seventig guldens, alle het welke
geschied is onder approbatie van haar Ed. achtb. mits welke soo keerden de supplt. zig tot haar Ed.
achtb. ootmoediglijk versoekende op dese gemelte contracte haar Ed. achtb. approbatie, en dat
vervolgens de publicatie en denuntiatie hier vorengemelt mag werden gedaen en haar Ed. achtb. op
dese een gunstig appoinctement gelieven te verleenen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden
en verstaen is [130] het voorgem. contract door de supplt. aengegaen te approbeeren, zoo als het
selve approbeeren bij desen consenteerende wijders dat daar van behoorlijk publicatie zal werden
gedaen, ten eijnde een ijgelijk werde verwittigt dat den een tot lasten van den anderen der supplt.
geen schulden zal hebben te maken want daerop geen regt zal werden gedaen.
Michiel Schile en zijn huijsvrouw inwoninge geaccord.
Is aen Michiel Schile, gewese soldaet onder het regement van den generael majoor Stewaert, met
desselfs vrouw inwooninge in dese stad geaccordeert.
Saterdag 21 augustus 1751
Present de heeren van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Blanckert, Hogendijk, Honigh schepenen,
Roest en Mirell raden.
Johannes Sandifort en Leend. Brouwenaer beëedigt als tauxteurs van de nieuw gebouwe en
millioratien.
Op huijden zoo zijn ingevolge de resolutien van haar Ed. achtb. van den 8 meij 1751 op de aenschrijvens
van haar Ed. gr. mog. bij derselver missive van den 22 april daer bevorens [130v] beëedigt den fabrijcq
Johannes Sandifort en den timmerman Leendert Brouwenaer als bij de voorsz. resolutie van haar Ed.
achtb. aengestelt sijnde tot tauxateurs van de nieuwe getimmerdens en millioratie van jaer tot jaer in
dese stad voorvallende op het formulier in de voorsz. missive van haar Ed. gr. mog. vervat, en op
sodanige emolumenten als daer bij zijn vermelt. En zal aen de voorn. tauxateurs copie van de voorsz.
missive van haar Ed. gr. mog. mitsgaders van sodanige placaten en resolutie als tot het voorsz. werk
benodigt mogte hebben werden ter hand gestelt.
De bodens Bergman en Roskam gequalificeert om met de debiteuren van den boedel van Caatje
Vosbergen te liquideeren en ten spoedigste reeckening te doen.
Op huijden alhier geciteert en voor het grootste gedeelte gecompareert sijnde de debiteuren aen den
insolventen boedel van Caatje Vosbergen, dewelke gehoort sijnde, voor het meeste part derselver
reeckening querrelleeren of pretensien sustineeren daer tegens te hebben, zoo is daerop
gedelibereert zijnde goedgevonden en verstaen om eens tot een afkomst van weegens [131] den
voorsz. boedel te geraken de geregtsbodens Bergman en Roskam als gestelde curateuren te
qualificeeren, zoo als gequalificeert worden bij desen, om met de voorsz. debiteuren te mogen
liquideeren, en voorts van de resteerende te ontvangen dat eenigsints te krijgen is, om als dan ten
spoedigste doenelijk derselver reeckeninge wegens den voorsz. boedel te doen.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester van Berchem, over vacatien ter dagvaert
sedert den 10 tot den 14 augustus 1751 f. 19-10-0.
Aan Arij Soet voor het leggen en ophalen van de zeetonnen f. 224-10-0.
Aan Pieter Volkert over gedane reparatien aan de blaasbalk op het steene baken f. 5-12-0. Op den heer
thesaurier Molewater.
Bested. rijden kolen aen het steene en hout baken.
Is op huijden besteed, het rijden van de koolen aen het houte en steene baken voor den tijd van een
jaer, in te gaen den 1 september tot den 1 meij 1752 het welke aengenomen is bij Jacob Arentse de
Jong om f. 39-10-0.
[131v] Saterdag 28 augustus 1751.
Present de heeren Gallas en van Berchem burgermeesteren, Beels, Hoijer, Van der Salm, Blanckert en
Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
De heer Gallas aengestelt tot regent van ’t Gasthuijs, en de heer van Berchem tot regent van
’t Vrouwenhof.
Vermits het overlijden van den heer Oud burgermeester Paulus Snellen in zijn Weled. leven mede
geweest sijnde regent van het Gasthuijs en Vrouwenhof binnen dese stad, zoo is in desselfs plaetse tot
regent van het Gasthuijs aengestelt den heer burgermeester Jan Aarnoud Gallas, en tot regent van het
Vrouwenhof, den heer burgerm. Mr. Maximilaan van Berchem en is goedgevonden dat door een der
geregtsbodens van dese aenstellinge kennisse zal werden gegeven aen den oudsten regent van ijder
der voorsz. huijsen.
Jan Verduijn aengestelt tot poortier van de Langepoort.
Vermits het overlijden van Arij Bartijn geweest sijnde poortier van de Langepoort, zoo is in desselfs
plaetse tot poortier van de voorsz. poort aengestelt de persoon van Jan Verduijn, en dat op [132]
sodanigen tractement en emolumenten als daer toe sijn staende, en zig reguleerene naer de instructie
en reglementen daer van sijnde, ofte nog te maken. Waerop denselve Jan Verduijn vervolgens den
ordinaris poortiers eed, nevens die van zuijvering heeft afgelegt aen handen van den heer burgerm.
Gallas.
Het versoek van de E. kerkenraad om J. Alleger die stil na den Bosch was weggelopen van de
regeering aldaer te versoeken, afgeslagen.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat dr. Wigbold Muijlman,
oudste predicant binnen dese stad, zig uijt naem van de eerw. Duijdse kerkenraad aen zijn Ed. had
geaddresseert en te kennen gegeven, dat eene jonge genaemt Jan Alleger, dewelke door de voorn.
kerkenraad is gealimenteert en bij den chirurgijn Jacquet bestelt geworden, over eenigen tijd stil en
clandestien is uijt de stad vertrocken na S’ Bosch apparent door inductie van een broeder van hem
aldaer woonagtigh en die roomsch is, zoo als, de vader van gem. jonge mede roomsch is geweest, met
intentie sekerlijk om gem. jonge ingelijks in de roomse religie te trekken en op te brengen, versoekende
uijt naem van de E. kerkenraad [132v] dat haar Ed. achtb. van die goedheid zouden gelieven te sijn,
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om over dit geval te schrijven aen den regeeringe van S’Bosch en van deselve te versoeken dat gem.
Jan Aleger door de regeeringe aldaer mogte werden genomen in bewaringe om vervolgens weder na
dese stad gebragt en onder de magt van sijn moeder alhier woonagtig, en onder het toesigt van de
kerkenraad alhier gestelt te werden. Waarontrent het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te
verstaen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is begreepen dat gem. jonge reets zoo verre door zijn
roomschen broeder en andere roomsgesinden is gebragt, dat niet ligt van de Paapse religie af te
brengen zal zijn, en alschoon men denselve al weder hier konde krijgen van weijnig utiliteit voor gem.
jonge zoude zijn, maer in tegendeel een groote last voor de diaconije, sonder dat daer mede het goede
oogmerk zoude bereijken, en is derhalven goedgevonden, en den heer burgerm. Gallas versogt aen Dr.
Muijlman [133] uijt naem van haar Ed. achtb. dit hier vorengem. te willen communiceeren, en dat haar
Ed. achtb. vermeenen het fatsoen van de regeeringe aen zoo een kwaeije jonge, niet moeten
hasardeeren en derhalven oordeelen best te sijn, de handen van die jonge af te trekken en denselve
te laten drijven.
Op de missive van den commiss. van Linden van Maassluijs geen requard genomen en hem
geordonn. binnen agt dagen de nog resterende recognitien te voldoen.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert, dat de missive van den
commissaris Cornelis van Linden tot Maassluijs huijden agt dagen alhier ingekomen, en door haar Ed.
achtb. goedgevonden te brengen ter kennisse en deliberatie van den vroedschappe, aldaer is gelezen
en geexamineert, en vervolgens begreepen, deselve te behooren tot het collegie van de magistraet,
gelijk deselve daer aen ook weder is gerenvoijeert, omme over het geval daer inne vermelt te handelen
en doen als zullen oordeelen en bevinden te behooren. Waerop deselve dan alhier andermael is
gelesen en vervolgens op deselve alhier gedelibereert zijnde, zoo is, dewijl de contensie van dien niet
anders contineert als een [133v] frivole uijtvlugt en captie, om was het mogelijk de stad te ontsetten
van een jaer recognitie van de veerluijden van Maassluijs, op een sustenue dat hij den boedel van sijn
vader zalg. Pieter Valk voor hem commissaris geweest sijnde niet had aenvaert, maer zig als
delibereerende erfgenaem had verklaert, en dat uijt dien hoofde, het jaer 1744 bij in advertentie en
abusive, door hem op sijn naem was betaelt geworden, goedgevonden en verstaan, den voorn.
commissaris Cornelis van Linden aen te schrijven dat haar Ed. achtb. de bij hem gemaekte exceptie
hebben geconsidereert frivool en ten eenemale captieus zonder eenige de minste reflexie
meriteerende, en hem derhalven gelasten om de jaeren 1749 en 1750, wegens de recognitien den
voorn veerluijden, die onbetaelt staen, en door hem sijn ontfangen voor heden en agt dagen te moeten
komen voldoen en betalen.
Rapport van heeren gecomm. op het different tusschen de heer Blanckert en Jan van Oosten
als pagter van de stadskraen.
Den heer burgermeester Gallas heeft [134] ter vergadering gerapporteert, de consideratien en het
advis van de heeren haar Ed. achtb. gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie
commissoriael van den 8 meij deses jaers 1751 geexamineert en overwogen hebbende hoedanig het
different tusschen den heer Dr. Blanckert en Jan van Oosten als pagter van de stads kraan, over het
bewerken van eenige voeder vaten Rijnse wijnen, door den voorn. heer Blanckert in dese stad gebragt,
zoude wesen te schikken en uijt de weg ruijmen, dat heeren commissarissen hebbende ingezien, de
ordonnantie van de stads kraan, daer in niet hebben gevonden eenig kraangelt gereguleert of bepaelt
voor het bewerken van voeder vaten, maer dat daer alleen werd gesproken van een enkeld aam, en
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bevonden dat den voorn. van Oosten, zijn reeckening na de quantiteit van de armen had geformeert
en over sulks zoude komen te bedragen een somma van f. 84-4-8, dat heeren gecommitt. daer tegens
hadde gezien de ordonnantie op het kraangelt binnen de stad Rotterdam, dat zeer merkelijk
verscheelde, en zulks oordeelde dat de heer [134v] Blanckert zig met regt besweert vond over gem.
declaratien, en derhalven dat hier geen ander middel op was als een schikking te maken, en dezelve
reeck. te modereeren, gelijk zij heeren gecommitteerdens dan haer gedagten daer over hebben laten
gaen, en gemeent dat de voorsz. reeckening voor dese reijs zoude kunnen en mogen voldaen werden
met een somma van f. 40-0-0 en dat beide parthijen daer mede zoude behooren genoegen te nemen,
en dat wijders de ordonnantie gerevideert en een schikking gemaekt voor het vervolg ontrent het
bewerken van voedervaten, dog refereeren zig niet te min tot het wijs oordeel en goedvinden van haar
Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, met voorsz. rapport te
conformeeren, en wederzijdste parthijen te versoeken, daermede genoegen te willen nemen, en daer
aen te acquiesseeren en zijn heeren gecommitt. voor haar genomene moeijten in desen bedankt.
Revideren ordonn. op de stadskraen commiss.
En voorts tot het revideeren van de ordonnantie van de kraan tot het reguleeren van het kraangeld
voor voeder [135] vaten, versogt en gecommitteert, de heeren burgermeesteren Gallas en van
Berchem nevens de heeren Beels, Hoijer, van der Salm en Blanckert.
Het stads accijns voor wijlen Lijbert van der Weijde te verhuren of verkoopen.
Door het overlijden van Lijsbert van der Weijde, aen wien vergunt was het stads accijnshuijsje voor
niet te bewoonen en waer van de stad, ten tijde van de pagten, van de pagter van de bieren jaerlijks f.
50 gls heeft genoten, nu weder opengevallen sijnde, zoo is goedgevonden en geresolveert, het selve
huijsje ten profijte van de stad te sien verhooren of verkoopen.
Joris van der Swet gepermitteert om als knegt het veer op Maassluijs voor sijn schoonmoeder
te mogen waernemen.
Is alhier binnen gestaan eene Joris van der Swet, wonende tot Maassluijs, zijnde de schoonzoon van
de weduwe Benjamin Boelhouwer, gewesene veerman van Maassluijs op dese stad, en aen welke
weduwe bij resolutie van haar Ed. gr. achtb. geaccordeert is het selve veer haer leven lang gedurende
door een bequaem knegt dese regeering aengenaem te sullen en mogen laten bedienen, versoekende
gem. Joris van der Swet, vermits ’t overlijden van Aalbregt…. die het veer voor zijn [135v] voorn.
moeder als knegt had bevaren en waergenomen, in desselfs plaetse als knegt op het voorsz. veer te
mogen werden aengenomen. Waerop gedelibereert, en van desselfs nugterheid en bequaamheid
geinformeert zijnde, zoo is denselve als knegt op het voorsz. veer aengenomen met recommandatie
van het selve wel en getrouwelijk waer te nemen, en jaerlijks zijn continuatie te moeten komen
versoeken.
Pieter Hoedeman geaccord. een schermschool op te regten.
Nog is alhier binnen gestaen, eenen Pieter Hoedeman voor heen gedient hebbende onder de militie,
versoekende dat aen hem mogte werde gepermitteert om alhier een schermschool op te regten.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is voorts versoek aen hem geaccordeert, mits zig in alles ordentelijk
gedragende en onderwerpende aen de ordres van de regeeringe.
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Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert en de heer burgermeester Gallas over vacatien en reijskosten ter dagvaert
sedert 17 junij tot den 27 aug. 1751 ter somma van f. 153-0-0.
[136] Aen den heer oud burgermeester George van Hoogwerf, over vacatien, over en bij het visiteeren
van de salm schuttingen op de rivieren met de verdere Maassteden, in de maanden van april en junij
1751 ter somma van f. 42-0-0.
Aen denselve in restitutie van desselfs gedane verschotten als gecommitt. wegens deses rad in de
voorsz. zake f. 54-16-12.
Aen Jacobus Scheltus, staaten drukker voor de generaliteit notulen en couranten in het logement voor
den jare 1750 ter somma van f. 140-6-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 4 sept.1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Van der Salm, Van der Sluijs en
Hogendijk schepenen, Roest en Mirell raden.
Jan Schieland een gulde sweek geaccordeert tot beter bewaring en oppassen van zijn
krankzinnige vrouw.
Is gelezen een missive van de heer Nicolaes Honigh geschreven in Rotterdam den 3 deser, inhoudende,
dat sijn Ed. ingevolge haar Ed. achtb. versoek, zich [136v] aldaer hadde geinformeert tot wat prijs de
krankzinnige vrouw van Jan Schieland op het alderminste in het dolhuijs te Rotterdam zoude kunnen
worden geplaest en antwoord hadde bekomen, dat niemand minder in het voorsz. huijs aengenomen
worden als voor 140 gulden sjaers, boven en behalven nog eenige andere kostbare conditien. Waerop
gedelibereert en geconsidereert sijnde dat de kosten te hoog waeren en niet wel lijdelijk voor stads
finantien zouden zijn, is goedgevonden en verstaen, provisioneel het eens te probeeren met de man
weekelijks een gulde toe te leggen uijt het arme middel, op hoop dat hij daer door te meer in staet zal
zijn, van daer voor, door adsistentie van somtijds ijmand bij hem in huijs te nemen zijne vrouw beter
te kunnen bewaren en hare herstellinge bevorderen, waer van de man kennisse gegeven sijnde, heeft
hij haar Ed. achtb. voor hare goedheden bedankt, en belooft [137] van sijn uijterste best daer toe te
doen, en is den heer Warrij als ontvanger van de arme middelen versogt ende gequalificeert, om aen
Jan Schieland van tijd tot tijd op desselfs quitantie tot weder opzeggen toe, tegens eene gulde sweeks
te betalen.
Het accijns huijsje over agt dagen te verkoopen.
Is geresolveert heden agt dagen na de vergadering van de magistraat het, van ouds genaemde
accijnhuijsje publicq te verkopen.
Jan van Onnen aengenomen voor cautionaris voor de opvoeding van sijn vrouws suster J.
Naters swanger gaet.
Is Jan van Onnen alhier gecompareert en zig zelven aengeboden als cautionaris voor de alimentatie
van het kind, waer van sijn vrouws suster Jacomijntje Naters zwanger gaet, met belofte van de stad
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daer van altoods te sullen indemneeren en bevrijden. Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden
en verstaen daer mede genoege te nemen.
Geresolv. de vier bossen der stadsbodens te vernieuwen.
Is door heeren burgermeesteren gecommuniceert, dat de bossen van de vier geregtsboden dezer stad,
zoo oud en versleten waeren, dat ze genoodsaekt zijn de kettingen daer van met garen aen [137v]
malkanderen te binden, en het derhalven hoog nodig was dat dezelve eens vernieuwt wierden.
Waerop gedelibereert zijn is goedgevonden en verstaan, de beijde heeren burgermeesteren te
versoeken en te authoriseeren, zoo als versocht en geauthoriseert worden bij desen om de bossen van
de vier bodens deser stad te laaten vernieuwen en maken tot sodanigen fatsoen en manier als bij
andere steden althans gebruijkelijk is of anders zoo als haar Ed. achtb. het selve best sullen gelieven
goed te vinden.
Wouter van der Bijll geadmitteert gebrande koffij te verkopen.
Is aen Wouter van der Bijll geaccordeert gebrande koffij te verkoopen, mits zigh reguleerende na de
ordonnantie.
Reeckeninge van W. Roskam van de Goederen van Willemijntje Wassenaer.
Heeft Willem Roskam reeckeninge gedaen, van de nagelatene goederen van Willemijntje Wassenaer,
ab intestato binnen dese stad overleden, waer bij blijkt dat denselve meerder heeft ontfangen als
uijtgegeven en daer bij is schuldig gebleven de somme van f. 116-13-2. Waerop gedelibereert sijnde is
goedgevonden en verstaen, den voorn. Willem Roskam te ordonneeren de voorsz. f. 116-13-2 [138]
ter weeskamer deser stad over te brengen het welke hem zal dienen tot sijne dechargie.
Item van den boedel van Marij van Utrecht.
Nog heeft denselve reeckening gedaen van de nagelatene goedertjes van Marij van Utrecht, waer bij
denselve mede meerder heeft ontvangen als uijtgegeven de somma van f. 207-. Waerop gedelibereert
sijnde is goedgevonden en verstaan, het sloth deser te leggen in het arme doosje.
Dingsdag 7 september 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Hoijer, Van der Salm, Van der Sluijs,
Hogendijk en Honigh schepenen, Roest raad.
Missive van den commiss. van Linden te Maassluijs met redenen waeromme tot nu de
agterstalligen recognitie van ’t veer aldaer niet heeft kunnen voldoen en sustineert ongehouden
te zijn die te betalen.
Is gelezen een missive van den commissaris van Linden tot Maassluijs van den 4 deser loopende
maand, dienende tot antwoord van haar Ed. achtb. missive van den 28 augustus laestleden aen hem
geschreven over de betalinge van den veerluijden agterstallige recognitien aen dese stad,
sustineerende daer [138v] van wegens het jaer 1744 niet verschuld te zijn, tijde de administratie van
sijn schoonvader Pieter Valk, onder pretext, dat hij zijn nagelaten boedel niet heeft aengevaard, en dat
ook de penningen daer van in zijn boedel zijn gevonden, met versoek dat ijmand van de heeren,
Maaslandsluijs passeerende hem de eere gelieven aen te doen van bij hem aen te komen, ten eijnde

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

daer aen klaer te doen blijken, dat hij, sonder zich te ruineeren, dien boedel niet kan aenvaarden..
Waerop gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaen, een van de heeren burgermeesteren, die
het eerste na den Hage zal gaen, nevens den heer thesaurier Molewater te versoeken en te
committeeren, zoo als versogt ende gecommitteert worden bij desen omme bij den voorn.
commissaris van Linden te Maassluijs en passant aen te gaen, en hem declareeren dat haer Ed. achtb.
met die exceptie of uijtvlugt in het allerminste geen [139] genoegen konnen nemen, en haer Ed.
verwondering daer over te kennen geven, dewijl hij daer van nooijt te vooren heeft gesproken, maer
ter contratie met stilzwijgen successivelijk heeft betaelt tot het jaer 1748 incluis, en derhalven de
betaling daer van met den eersten zal hebben te besorgen of dat haar Ed. achtb. andersints
genoodsaekt soude zijn, sodanige andere messures te nemen, die hem zekerlijk niet aengenaem zullen
zijn.
Saterdag 11 sept. 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgermeesteren, Beels, Blanckert, Hogendijk, Honigh
schepenen, Roest ende Mirell raden.
Requeste van Francis Koning en Joost Kooijman om de interessen van ’t legaet van hunne
schoonmoeder J. A. Ketelaer aen den suppl. kinderen gemaekt, tot beter opvoeding van deselve
kinderen te mogen emploijeren.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Francis Koning getrouwt geweest met Elisabeth Kroot, ende
Joost Kooijman in huwelijk hebbende Commertje Kroot bevorens wed. Cornelis Groenevelt te kennen
gevende, dat hun suppl.[139v] schoonmoeder Jannetje Arentje Ketelaar weduwe van Jacob Kroot, bij
haar testamentaire dispositie gepasseert voor den notaris Gerrit Vlieland en zekere getuijgen van dato
13 augustus 1744, en bij haar met de dood bekragtigt hadde gelegateert aen des eersten suppl. zoon
Jan Koning bij de gem. Elisabeth Kroot verwekt en aen Jannetje Groenevelt dogtertje van des tweden
suppl. huijsvrouw door haar in eerder huwelijk bij de gem. Cornelis Groenevelt in huwelijk verwekt,
hadde gelegateert, ijder een somma van een hondert gulden, welke penningen door de executeurs
van het gem. testament en voogden over de minderjarige met namen Joost van Waardenbergh en
Gillis Haek behoorlijk zijn uijtgeset en interessen daer van getrockken, welke interessen de suppl. tot
beter opvoeding en alimentatie van de gem. kinderen wel geerne soude genieten, doch gemerkt de
gem. voogden om de interessen aen de suppl. te geven [140] zwarigheid maken, ten zij deselve daer
toe door U Ed. achtb. wierden geauthoriseert, waeromme de suppl. zig waeren addresseerende tot U
Ed. achtb. ootmoedig versoekende appoinctement in margine van de voorsz. requeste, waer bij haar
Ed. achtb. de gem. voogden geliefden te authoriseeren, en des noods te ordonneeren, omme aen ijder
van de suppl. over te geven en te laten volgen de interessen welke zij luijden voor de gem. kinderen
van de voorsz. legaetjes sedert het overlijden van de voorn. Jannetje Arentje Ketelaer tot heden
hebben getrocken en daer mede jaerlijks continueeren tot dat de voorsz. kinderen sullen gekomen zijn
tot derselver mondigen dage of eerdere huwelijken state, als mede de ondergeteeckende verklaring
van beijde de voogden, waer mede deselve consenteeren in het versoek van de suppl. Waerop
gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaen, de voorn. suppl. haar versoek te accordeeren, en
de voorn. voogden Joost van Waardenberg en Jillis Haak in hare voorsz. qualiteit te authoriseeren en
te qualificeeren, zoo als deselve geauthoriseert en gequalificeert worden bij desen [140v] omme aen
ijder van de suppl. over te geven en te laten volgen de interessen welke zij luijden voor de gem.
kinderen van de voorsz. legaetjes, sedert het overlijden van de voorn. Jannetje Arentje Ketelaer tot
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heden hebben getrocken, en daer mede continueeren tot dat de voorsz. kinderen sullen gekomen sijn,
tot derselver mondigen dage, of eerder huwelijken state.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aan Jan Boeckhorst, over het maken en repareeren van het Oosterhoofd
aen de buijten haven deser stad, volgens aenneminge ter somma van f. 675-0-0. Op den heer
thesaurier Molewater.
Saterdag 18 september 1751
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Molewater, Beels, Van der Salm, Van der Sluijs,
Blanckert, Hogendijk en Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Geresolvert den Doelle in de courant te setten en voor jaerl. huur f. 300 gt te vragen.
Den heer burgermeester Gallas heeft [141] ter vergadering gecommuniceert, dat den casteleijn uijt
dese stads Doelle Jan van Reijkelinghuijsen, op voorledene maandagmorgen, voor dat de brieven met
de advertissementen tot het in de courant stellen van gem. stads Doelle, nog waren afgesonden, bij
sijn Ed. was gekomen en gezegt en gedeclareert dat nader met sijn vrouw had gesproken en overlegt
om de stads Doelle weder van haar Ed. achtb. in te huuren, en vervolgens dat als nu quam te
presenteeren de f.175 gl jaerlijks waer voor haar Ed. achtb. hem den voorsz. Doelle op voorlendene
saterdag hadde verlaten, dat zijn Ed. daerop aen gem. casteleijn had geantwoord, dat sijn Ed. niet
bevoegt of in staet was om gem. Doelle als nu aen hem voor die prijs te gunnen en te verhuuren, dewijl
bij haar Ed. achtb. op voorledene saterdag na dat hij Reckelinghuijsen aen heeren burgermeesteren
gedeclareert hadde tot die prijs van f. 175 gulden sjaers niet te sullen of kunnen komen en oversulks
absolut van de Doelle afzag [141v] geresolveert was om de vacature van gem. stads Doelle tegens meij
1752 te doen setten in de publicque couranten, dog dat hij heer burgermeester, egter om aen hem
plaisier te doen, de brieven tot de advertentie in de couranten die reets in gereedheid waeren, zoude
ophouden, en sijn bod op heden aen haar Ed. achtb. communiceeren en voordragen om derselver
goedvinden daerop te verstaen gelijk zig als nu daer van quam te acquiteeren bij desen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en verstaen te persisteeren bij de genomene resolutie om
den Doelle publicq in de couranten te doen settten, en als nu aen die gene, die zig daer na komen te
informeeren, te eijsschen voor huur jaerlijks de somma van drie hondert gulden, en den secretaris
gelast, de namen der geenen die zig komen informeeren aen te teeckenen en deselve verder aen
seggen dat de regeeringen sig naar haar zal informeeren en als dan nader beschrijven.
[142]

Het accijns huijsje verkogt aen Bart Simonse voor f. 100 gl en de heer Molewater als thesaurier
gequalifi. transp. te geven.

Den heer burgermeester Gallas heeft nog ter vergadering gecommuniceert, dat ingevolge haar Ed.
achtb. resolutie van den 4 deser maent, het stads accijnshuijsje op voorleden maendag publicq was
geveijlt dog dat het selve niet meerder als vijftig gulden hebbende mogen gelden, door de presente
leden van de magistraet was opgehouden, dat nu in de tusschen tijd tot heden toe niemand was
opgekomen om het voorsz. bod. Waerop het trekgelt was gegaen te verhogen, als Barth Simonse, die
zig aen burgermeesteren hadde geaddresseert en daer voor gepresenteert de somma van hondert
gulden, sonder dat denselve tot hoger prijs is te brengen geweest, versoekende heeren
burgermeesteren het goedvinden van haar Ed. achtb. hierop te mogen verstaan. Waerop gedelibereert
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sijnde, goedgevonden en verstaen is, het voorsz. huijsje aen den gem. Bart Simonse voor hondert
gulden te gunnen op de conditien bij de publicque veijlinge [142v] gedenuntieert, en is den heer
thesaurier Molewater versogt ende gequalificeert zoo als versogt ende gequalificeert word bij, om het
transport van stadwege aen gem. Bart Simonse te doen, de kooppenningen van denselve te ontfangen,
en is desselfs reeckening van desen jare te verantwoorden.
De heer J. van Dam vrijgestelt van stads accijns en burgerwagt als reeder van meer dan een
half schip of hoeker.
Den heer Johannes van Dam aen heeren burgerm. gedemonstreert hebbende, dat als reeder in
verscheide schepen van dese stad varende en alhier havende, meer dan een half schip uijtmakende
was hebbende. Versoekende derhalven te mogen jouisseeren en proffiteeren van de beneficien door
haar Ed. achtb. bij derselver publicatie van den 30 augustus 1748 aen sodanige reeders geaccordeert
en toegezegt, namenlijk vrijdom van soodanige stads imposten als de leden van den vroedschappe
selfs genieten, mitsgaders vrijdom van togten en wagten van de burgerije vdeser stad. Waerop
gedelibereert sijnde [143] goedgevonden en verstaan is, de voorsz. versoeken aen gem. heer van Dam
te accordeeren, en is een der geregtsbodens gelast aen den capteijn Presis van de burgerije kennisse
te geven, dat den voorn. heer Johannes van Dam is vrijgestelt van togt en wagt van de burgerije uijt
hoofde van zijn reederije.
De heer burgerm. van Berchem gequalific. 3 nieuwe zeetonnen te laten maken.
Door den fabrijcq te kennen zijnde benodigt hadde, zoo is den heer burgerm. van Berchem
gequalificeert om die nieuwe middelslag en kleijne zeetonnen te laten maken.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen den heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert,
sedert 10 tot 29 augustus 1751 ter somma van f. 69-0-0.
Saterdag 25 september 1751
Present de heeren Gallas burgerm. Molewater, Beels, Hoijer, Van der Salm, Blanckert, Hogendijk,
Honigh schepenen, Roest en Mirell raden.
Requeste van Arij Leuijendijk om onslag als geregtsbode het welke aen hem is geaccordeert.
Is gelesen een requeste gepresenteert [143v] bij Arij Leuijendijk geregtsbode deser stad, te kennen
gevende dat hij suppl. door hogen ouderdom en daer uijt volgende lighaems swakte reets voor eenigen
tijd buijten staet is geraekt om sijn dienst als bode te kunnen waernemen, en daerom dan ook
genoodsaekt is geworden zijne mede confraters met het waernemen van zijnen dienst te belasten, dat
hij daerover altoos beswaert is geweest, eijndelijk om zig daerontrent gerust te stellen, te raden is
geworden van zijne bedieninge als bode te desisteeren. En derhalven zig was keerende tot haar Ed.
achtb. ootmoedig versoekende dat haar Ed. achtb. aen hem suppl. desselfs dimissie goed gunstiglijk
gelieven te verleenen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is den voorn. Arij
Leuijendijk desselfs versoek van ontslaginge van zijne bedieninge als geregtsbode deser stad te
accordeeren, zoo als het selve aen hem accordeeren bij desen en vervolgens hem van de voorsz.
bediening ontslaen mits desen.
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En in desselfs plaetse tot bode aengestelt Jacob Coulin.
Is vervolgens in deliberatie gelegt om [144] de voorsz. bedieninge weder met een ander bequam
persoon te suppleeren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is tot geregtsbode deser stad in plaetse van
den voorn. Arij Leuijendijk geeligeert en aengestelt de persoon van Jacob Coulin, burger en inwoonder
deser stad, ende dat op sodanige tractement en emolumenten, als daer toe sijn staende, ende mits zig
alles na de ordres en resolutie van de regeeringe gedragende en het selve in alle diligente vigelentie
en bescheidendheid waernemende, waerop denselve de ordinaris boden eed nevens die van suijvering
heeft afgelegt aen handen van den heer burgermeester Gallas.
Commissie tot het revideeren derhuurcedulle van de stads Doelle.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering voorgedragen, vermits de stads Doelle publicq
te huur in de courante gestelt is, of het niet dienstig en nodig soude zijn, dat de oude huurceel van den
voorsz. Doelle eens wierde gerevideert en geexamineert [144v] Waerop gedelibereert sijnde, zoo zijn
tot het examineeren van voorsz. huurceel versogt ende gecommitteert de heeren beijde
burgermeesteren benevens de heeren Molewater en Beels, om haar Ed. achtb. daerop te dienen van
derselver consideratien en advis.
Juffr. Johanna Adriana Delvos gebenificeert met de stad wijnkelder.
Den heer burgerm. Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat door het vertrek van juffr. Maria
Delvos, uijt dese stad, aen wie de stads wijnkelder was vergunt geweest, het selve beneficie al een
geruijme tijd was onbegeven gebleven, of haar Ed. achtb. niet soude kunnen goedvinden tot gerief en
dienste van de burgerije en kleijne gemeente weder een ander met het voorsz. beneficie te
begunstigen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is geoordeelt het selve niet ondienstig zoude zijn, en
derhalven goedgevonden en geresolveert het voorsz. beneficie van stadswijnkelder te confereeren op
juffrouw Johanna Adriana Delvos, en deselve daer mede ten gerieve der burgeren en ingesetenen
deser stad te beneficeeren mits zig reguleerende naer de placcaten en ordonnantien van den landen.
[145] Den burgermeester Gallas heeft nog gecommuniceert, dat de pagten van het arme middel en
stads kraan met primo october aenstaende sullen komen te expireeren, en derhalven nodig zijn een
dag te beramen tot weder verpagten van voorsz. middelen. Waerop gedelebereert zijnde, zoo is
goedgevonden en verstaan de voorsz. middelen op dingsdag aenstaende des smorgens om tien uuren
alhier op het raadhuijs, weder publijcq te verpagten, en het selve bij uijtroepinge te doen bekent
maken.
Rapport van de heeren Gallas en Molewater ontrent ’t meergem. different van een jaer
recognitie te betalen bij den commiss. van Linden te Maassluijs.
Den heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert, dat zijn Ed. nevens de heer
Molewater, ingevolge en ter voldoeninge van haar Ed. achtb. resolutie van den 7 deser maent
september hadden gesproken met den commiss. van Linden tot Maassluijs over het bewuste different
van een jaer recognitien van de veerluijden tot Maassluijs, ende hem de ongefundeertheid van desselfs
sustenue op het alder klaerste voorgehouden en voorts het sentiment van haar Ed. achtb. daerontrent
[145v] gecommuniceert, waerop denselve versogt heeft den tijd van 14 dagen om daer over te
spreeken en zig te beraden, het welke zij heeren gecommitteerdens aen hem hebben geaccordeert,
welk rapport is aengenomen voor notificatie.
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Corn. Voogd aengestelt sijnde tot marktschipper te Vlaardingen commissie vertoont.
Den burgermeester Gallas heeft nog ter vergadering gecommuniceert, dat eene Cornelis Gijse Vlaming,
zig aen sijn Ed. hadde geaddresseert en vervolgens vertoont een acte, waer bij denselve door
burgermeesteren en regeerders der stede Vlaardinge in plaats van Cornelis Voogd is aengestelt tot
marktschipper van Vlaardinge op dese stad, welke acte of commissie alhier was produceerende.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is den voorn. Cornelis Gijse de Vlaminge in de
voorsz qualiteit te admitteeren, en den secretaris gelast de voorsz. commissie ter secretarije te
registeeren.
De heer Adriaen Hogendijk keetm. versoekt admissie als grossier, commiss.
De heer Adriaen Hogendijk keetm. binnen dese stad, heeft alhier versogt om te mogen werden
geadmitteert als grossier in zout. Waerop gedelibereert sijnde en in agting genomen dat [146]
dergelijke versoek bevorens ook is gedaen geworden door den heer Jacobus Braat op die tijd
keetmeester van de voorsz. zoutkeet sijnde, en het selve versoek als doen is afgeslagen, zoo is
goedgevonden en verstaan, de heeren beijde burgerm. met en benevens de heeren Molewater, Beels
en Hooijer te versoeken en te committeeren om de retroacta hierop na te sien, en het voorsz. versoek
vervolgens te examineeren, en haar Ed. achtb. als dan daerop te dienen van derselver consideratien
en advis.
Versoek van Hugo van Andel en Arij van der Wael, om voorsieninge tegen de verkrege permissie
bij T. Wood en W. Oudwater om als vleeshouwer te slagten, commiss.
Zijn alhier binnen gestaen Hugo van Andel en Arij van der Wael, vleeshouwers binnen dese stad, te
kennen gevende dat aen haar is voorgekomen dat aen Thomas Wood en Willem Oudwater was
verleent een acte tot ’t slagten en verkoopen van vlees, het welke zij vermeenden strijdig te sijn tegens
de keuren en reglementen op het slagten van vleesch binnen dese stad, en te gelijk nadeelig voor de
vleeshouwerije, versoekende derhalven dat daer jegens moge werden voorsien. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is dese zaek gemaekt commissoriael in handen [146v] van de heeren beijde burgerm. met
en benevens de heeren Molewater, Beels en Hoijer om deselve te examineeren en haar Ed. achtb.
daerop te examineeren en haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Electie van deekenmeesteren van het tappers gilde.
Is gelezen een requeste met een nominatie daer inne vervat van hoofdman, boekhouder en
deeckenmeesters van het tappersgilde, om daer uijt door haar Ed. achtb. twee geeligeert te werden,
om voor den tijd van twee jaeren als deecekenm. in het voorsz. gilde te dienen. Waerop gedelibereert
zijnde, zoo zijn uijt de voorsz. nominatie tot deeckenm. voor den tijd van twee jaren geeligeert. Willem
Kooman en Jan van der Kreek.
Jacob Venenbos wegens zijne brutaliteiten en betoonde desobedientie gecondemneert in een
boete van twee silvere ducatons een schelling voor sijn verhuijrde wagt en 6 st. voor de bode.
Alzoo Jabob Venenbos kuijpersbaas binnen dese stad, zig van tijd tot tijd zeer weerspottig heeft
getoont aen de orderes en beveelen van dese regeeringe, ende nu nog onlangs in het waernemen van
sijn pligt ontrent de burger exercitie zeer veragtelijk heeft gesproken en zig van geabsenteert, en
vervolgens geweijgert de boete daer toe staende te betalen, schoon deselve [147] hem een en
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andermael uijt naem van den burgermeester Gallas is geordonneert te betalen in zoo verre dat
eijndelijk met seer veel onbetamelijke expressien de schelling van sijn boete genomen heeft en met
een aller uijterste veragting geworpen voor de voeten van den geregtsbode Roskam, waerover
denselve door den heer burgermeester Gallas op huijden alhier is geciteert, en vervolgens ook
gecompareert, en het voorsz. hem sijnde voorgehouden ende niets tot sijne verschooninge hebbende
weten in te brengen, zoo is naar voorgaende deliberatie goedgevonden en verstaen den voorn.
Venebos eens te doen begrijpen, dat de regeering geen kleijnigheid langer van hem zal dulden maer
toonen dat met kwaadaardige burgers zeer wel raad weten, het geen den heer burgermeester Gallas
versogt is, hem met nadrukkelijke termen te willen aen zeggen en hem te recommandeeren zig bij
vervolg voor zigtiger te gedragen, en dat voorts voor dese en vorige desobdientie en kleijnagting [147v]
aen de regeeringe en derselver bedienden betoont is gecondemneert in een boete van twee silveren
ducatons ten behoeven van den armen, nevens de schelling van sijn boete, en een schelling voor de
citatie, te betalen heden voor drie uuren op het secretarije deser stad, op poene dat bij gebreken van
dien andere middelen tegens hem sullen werden in ’t werk gestelt.
Dingsdag 28 september 1751.
Present de heeren Gallas en Van Berchem burgerm. Beels, Hoijer, Blanckert, Hogendijk en Honigh
schepenen, Roest en Mirell raden.
Den fabrijcq gequalificeert olij voor de stad te vkoopen.
Is den fabrijcq Sandifort gequalificeert om de nodige olij voor de straatlampen, tot vier aam raap olij
en een aam lijn olij te koopen.
[148] Saterdag 2 october 1751
Present de heeren van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, Molewater, Van
Berchem, Rijnsent, Mr. Dominicus van Hoogwerf, Pieter Poortermans schepenen, Gerard Knoll raad.
Electie van broodwegers en visitateurs.
Op huijden zijn tot broodwegers geeligeert en aengestelt omme voor den aenstaende jaere in die
qualiteit te dienen.
Bij continuatie.

en

Op nieuws.

Matthijs de Kater.

en

Willem Meijster.

Dammis Hogendijk.

en

Joost van Sina.

Bij continuatie.

en

Op nieuws.

Jan van der Boll.

en

Joost van Waardenberg.

Maarten IJdel.

en

Jan van der Kreek.

En tot visiteurs van ellen, maten en gewigten.

Waer van alleen den eed daer toe staende heeft afgelegt Joost van Waardenberg zijnde de overige
persoonen belet of uijt de stad te geweest.
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Hend. Labbe geadmitteert als grooten tapper.
Is alhier binnen gestaen Hendrik Labbe burger en inwoonder binnen deser stad dewelke versogt heeft
als grooten tapper te mogen werden geadmitteert. Waerop [148v] gedelibereert sijnde,
goedgevonden en verstaan is den voorn. Labbe als grooten tapper binnen dese stad te admitteeren en
den secretaris gelast aen hem daer toe de nodige acte te depecheeren.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Casper Gerrits knoopmaker voor vier koorden aen de bossen van de
bodens ter somma van f. 16-4-0.
Aen de dienaers van de justitie, wegens desselfs diensten jaerlijks voor het weeren van de bedelaers
ter somma van f. 60-0-0.
Saterdag 9 october 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren Gallas, Van Berchem, Dr. Van Hoogwerf,
Poortermans schepenen, Knol raad.
Rapport van de heer Gallas wegens ’t versoek der voerluijden om over ’t conterscharp te
Hellevoetsluijs te rijden, begrepen zulks bij request dient versogt te werden.
Den heer oud burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert dat hij voldoeninge aen het
versoek door haar Ed. machtb. op voorledene saterdag aen heeren stads gedeputeerden naer den
Haag sullende gaan gedaen, met heeren commissarissen van gecommitt. raden de heeren Kerseboom
en de raad had gesprooken [149] en te gelijk versogt, dat haar Ed. mog. van die goedheid zoude
gelieven te sijn, om aen de wederzijdse voerluijden van den Briel en Hellevoetsluijs, bij provisie te
permitteeren dat over de contrascharpe aen de oostzijde van de Fortresse Hellevoetsluijs mogen
rijden, om in, en uijt het voorsz. fort te kunnen komen, vermits de inpracticable passage door de
Vogelsang, onder presentatie van dat alle het geene gem. voerluijden aen de werken aldaer mogte
komen te beschadigen door deselve weder zoude werden gerepareert, en dat hier van kennisse en
ordre zoude gelieven te doen geven aen den opziender Leening aldaer, dat voorn. heeren
commissarissen van haar Ed. mog. aen sijn Ed. daerop hadde gelieven te antwoorden, dat sij oordeelen
best te sijn dat door dese stad een brief, met sodanig versoek als hier boven gemelt wierden
geschreven aen het collegie van gecommitt. raden, en dat de stad daer bij quam aen te nemen dat
zorge zoude dragen dat het geene aen de werken door het rijden [149v] beschadigt mogt worden,
door de voorsz. voerluijden wederom soude worde gemaekt het welke was brengende, ter kennisse
en deliberatie van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde, geoordeelt is, best te zijn, dat door de
wederzijdse voerluijden, requeste wierde gepresenteert aen dese regeeringe, inhoudende versoek om
brieven van voorschrijvens aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden, ten eijnde aen haar, ter
zake hier boven gemelt conterscharp aen de oostzijde van Hellevoetsluijs te rijden met presentatie,
dat de schade die zij door het rijden aen de voorsz. werken zoude mogen komen te brengen weder
behoorlijk ter haren kosten zoude repareeren, en dat hier van kennisse zoude werden gegeven aen
den heer Molewater als hoofdman van het voermans gilde binnen dese stad, ten eijnde dat soude
gelieven te besorgen dat sodanig een requeste door wederzijdse voerluijden aen dese regeeringe
wierde gepresenteert.
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[150]

Rapport van den heer Gallas wegens de aenbieding van den commiss. van Linden ontrent de
betaling van ’t differentiale jaer recognitie en geresolveert.

Den heer burgermeester Gallas heeft nog ter vergadering gerapporteert, dat den commissaris Cornelis
van Linden tot Maassluijs, ingevolge zijne belofte op den 30 september laestleden bij sijn Ed. in het
logement in S’Hage was gekomen en aen hem heer burgermeester had gedeclareert, dat sijn gedagten
nogmaels had laten gaen over de betalinge van het differentiale jaer recognitie van de veerluijden van
Maassluijs, betuijgende noijt anders gedagt te hebben, dan maer te moeten betalen voor zoo verre hij
als commissaris ontfangen te beginnen met het jaer 1745 maer geensints gehouden te sijn in de
betaling van het jaer 1744, het geen sijn schoonvader Pieter Valk in qualitiet als commissaris had
aengegaen alsoo hij aen geen crediteuren van sijn voorsz. schoonvader hadde betaelt en sulks ook niet
konde doen, wegens de grootheid der schulden van sijn voorn. vader, dog dat hij om alle disputen met
dese regeering voor te komen. Presenteerde om de [150v] jaeren 1750 en 1751 voor het expireeren
van 1752 in twee termijnen te sullen betalen, mits aen hem wierde geaccordeert dat als hij het voorsz.
commissarisschap wilde quiteeren, als dan door haar Ed. achtb. sodanig een persoon mogt werden
aengestelt als hij soude komen voor te slaan. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen
is, heeren stadsgedeputeerden naar den Haag sullende gaen, andermael te versoeken met der voorn.
commissaris Cornelis van Linden te willen spreeken en denselve aen te zeggen, dat haar Ed. achtb.
hebben begrepen en verstaan dat hij het jaer recognitie verschenen ultimo december 1750 zal moeten
betalen voor het uijteijnde van desen lopende jare 1751 en binnen drie maenden daer na het jaer 1751
en zoo vervolgens van drie maenden tot drie maanden het verschene vierendeel jaers, zoo ende in
dier voegen als het selve, door den [151] commissaris binnen dese stad komt te geschieden en
belangende zijn mits ingevalle hij het commissarisschap zoude willen quiteeren, dat haar Ed. achtb. als
sulks komt te exteeren, dan daerop nader sullen resolveeren
Broodwegers en visitateurs die bij hunne aenstelling absent zijn geweest beëedigt.
Op huijden zoo is door Willem Meijster en Joost van Sina, als nieuw aengestelde broodwegers en door
Jan van der Kreek als visitateur, den ordinaris en gewoonelijken eed, tot de voorsz. bedieninge staende
afgelegt in handen van den heer burgermeester van Leeuwen.
Leend. de Neeff bruijdegom, twee geboden op eene dag geaccordeert.
Is alhier binnen gestaan Leendert de Neeff, visser en jegenwoordig bruijdegom te kennen gevende,
dat hij in de aenstaende week weder stond in zee te gaen, waeromme versogte dat aen hem mogte
werden vergunt en geaccordeert op een dag te mogen bekomen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is
het voorsz. versoek om de geallegeerde redenen aen den voorn. Leendert de Neeff geaccordeert, en
den secretaris gelast de nodige kennisse daer van aen den oudste predicant Dr. Muijlman te doen
geworden.
Hendr. Labbe een uijthangbord geaccordeert.
Hendrik Labbe herbergier heeft versogt een bord te mogen uijthangen [151v] het Waterschip, het
welke aen hem is geaccordeert.
Betalinge geaccord.
Betalinge geaccordeert aen Justinus van Cuijlenburg over leverantie van 7 lb best lam catoen f. 8-0-0.
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Aen Pieter de Baan over leverantie van kaarsen op de burgerwagt tot de exercitie f. 1-0-0.
Saterdag 16 october 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol Raad.
Req. van den voerluijdengilden van dese stad en Hellevoetsluijs om het appui van dese
regeeringe bij gecommitt. raden ter eijnde het conterscharp aen de oostzijde van Hellevoetsluijs
te mogen berijden.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naam ende van wegens, de hoofdluijden, boekhouders en
deeckenmeesters van de voerluijden gilde, zoo binnen dese stad als tot Hellevoetsluijs, waer bij te
kennen geven dat de ordinaris weg en passage tusschen de voorsz. plaatsen ten eenemael
onbruijkbaer en inpracticabel sijnde om deselve met eenig rijtuijg althans te kunnen gebruijken, en
met mogelijkheid geen andere ressource is uijt te denken, dan gebruijkt te maken van de glassis der
[152] bedekte weg aen de oostzijde van de Fortresse van Hellevoetsluijs, dog derwijl sulks aen de
voerluijden niets is gepermitteert ten zij alvorens daer toe consent van haar Ed. mog. de heeren
gecommitt. raden is verleent, en ordre tot de voorsz. permissie aen den opziender Leening werde
gegeven om het welke te obtineeren de suppl. zig waeren keerende tot haar Ed. achtb. versoekende
derselver appui bij haar Ed. mog. zoo ende in dier voegen als haar Ed. achtb. zullen oordeelen te
behooren, ten eijnde sij suppl. de voorsz. permissie mogen erlangen, verbinde zig de suppl. om de
schade door het overrijden aen opgem. glassis komende te vallen, door de gesamentlijke voerluijden
te doen herstellen en repareeren. Waerop gedelibereert en geconsidereert sijnde, dat dese stad zeer
veel gelegen legt dat de passage tussen deselve en het Fort Hellevoetsluijs werd opengehouden en
gefaciliteert, en haar Ed. achtb. ten vollen overtuijgt sijnde van de inpracticabelheid van de genaemt
de Vogelsang sijnde de ordinaris weg en passage tusschen de gem. plaetsen, zoo is goedgevonden
ende geresolveert, om in javeder van de voorzsz. voerluijden van stads wege een brief te schrijven aen
haar Ed. mog [152v] de heeren gecommitteerde raden, ten eijnde haar Ed. mog. van die goedheid
zoude gelieven te sijn, om aen de resp. voerluijden de permissie te verleenen om gebruijk te mogen
maken, van de glassis der bedekte weg aen de oostzijde van de Fortresse Hellevoetsluijs en ten dien
eijnde de nodige ordre te geven aen de opziender Leening, met beloften van zorge te sullen dragen,
dat de schade die door het rijden aen de voorsz. werken, zoude werden toegebragt, door de resp.
voerluijden weder behoorlijk zullen werden gerepareert en herstelt.
Ordonnantie van de bierwerkers geemplieert waer bij voor het inbrengen van een kinnetje en
minder vaatwerk een st. is toegelegt.
Door de bierwerkers te kennen sijnde gegeven, dat eenige weijnige burgers zig thans bedienen om
agste partjes bier in te leggen, en dewijl in derselver ordonnantie van geen agste partjes bier werd
gesproken en enkeld burger gevonden werd, die voor het inbrengen van sodanig vaatwerk weijgert te
betalen een stuijver, zoo als op een kinnetje is gestelt, zoo versogten zij gequalificeert te mogen
werden om van sodanige kleijnder vaatwerk een stuijver te mogen vorderen en ontvangen, en dat
derselver ordonnantie daer mede mogt [153] werden geemplieert. Waerop gedelibereert, en het
versoek allesints redelijk geoordeelt sijnde, zoo is goedgevonden en verstaan de ordonnantie op het
loon van bier en wijnwerken te emplieeren en interpreteeren met de woorden, en van een kinnetje en
minder vaatwerk een stuijver.
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Saterdag 23 october 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, Molewater, Van
Berchem, Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
Jaapje Roode huijsvr. van Matthijs Laurens tot turftonster aengestelt.
Vermits het overlijden van Eva Schesters geweest sijnde turftonster binnen dese stad, zoo is in
derselver plaatse tot turftonster aengestelt Jaapje Roode huijsvrouw van Matthijs Laurens, die
deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris tonsters eed in handen van den heer burgermeester
van Leeuwen.
Rapport van heeren gecommitt. op en tegens de admissie van Th. Wood en W. Oudwater als
slagter.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed.
achtb. gecommitteerdens ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie commissoriael van
[153v] den 27 laestleden, op de klagte van de vleeshouders Hugo van Andel en Arij van der Waal, over
de admissien van Thomas Wood en Willem Oudwater tot slagers binnen dese stad, als strijdig tegens
de keure en ordonnantie op het slagten keuren en verkoopen van vleesch en spek binnen dese stad,
aen haar Ed. achtb. gedaan, hadden geexamineert de vorengem. ordonnantie op het keuren en slagten
van vleesch, dat zij die ordonn. hadden gevonden, allesints in een zeer goede ordre, en gevolglijk dat
daer bij behoorde te werden gepersisteert, en dat iemand vleeshouder willende werden gehouden
moet zijn, zig daer aen exact te gedragen, en den keurmeester gelast deselve in, en na de ordre te
doen practizeeren. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is met het voorsz.
gerapporteerde te conformeeren.
Willem Oudwater als slagter geadmitteert.
Vervolgens is alhier binnen gestaen Willem Oudwater, dewelke andermael versogt heeft om als
vleeshouder binnen dese stad te mogen werden geadmitteert en ten dien eijnde aen hem werde
verleent [154] de nodige acte van admissie, waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen
is, den voorn. Willem Oudwater desselfs versoek te accordeeren, en denselve tot vleeshouwer binnen
dese stad te admitteeren en aen hem ten dien eijnde te verleenen de nodige acte van admissie, mits
zig in alles gedragende en reguleerende, aen en na de ordonnantie op het keuren slagten en verkoopen
van vleesch en spek bij dese regeeringen gearresteert, en nevens de andere vleeshouwers het geheele
jaer door slaende, mitsgaders na de ordonnantie van haar Ed. gr. mog. op den 3 december 1749 op
het beestiaal gearresteert, en doende daerop den gerequireerden eed in handen van schepen
commissarissen.
Rapport en opgave van den fabrijcq van de defecten aen de vloeijplanken.
Den fabrijcq Sandifort de vloeijplancken geschouwe hebbende, heeft daer van alhier rapport gedaen
ende bevonden defecten specifie opgegeven. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en
verstaen, en den voorn. fabrijcq gelast een specificque memorie van voorsz. defecten en persoonen
aen [154v] een der geregtsbodens op te geven, deselve te gelasten om de persoonen aen wiens huijsen
defecten wegens de vloeijplancken gevonden zijn, aen te zeggen, dat derselver vloeijplancken binnen
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den tijd van veertien dagen behoorlijk zullen hebben te maken en versorgen, op de boete daer toe
gestelt, en dat den voorn. fabrijcq na de voorsz. 14 dagen zal komen opnemen of daer aen voldaen is.
Fr. Koenraed Kneisbeeck stads arbeider in ’t gasthuijs geplaest.
Den selve fabrijcq heeft nog te kennen gegeven, dat Frans Coenraed Kniesbeek zijnde een der vaste
stads arbeiders, die nog vijf ’t halve gulden sweeks quam te trekken, door hogen ouderdom buijten
staat was om langer voor een vierde man te kunnen werken, en oversulks stads gelt ondienstig werd
besteed, en nu door het missen van sijn vrouw die verongelukt is, nog erger stond te worden,
derhalven haar Ed. achtb. in bedenking gaf of niet soude kunnen goedvinden de voorn. Frans Coenraad
te gagieeren en hier of daer te plaetsen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en
verstaan om redenen voorsz. den voorn. Frans Coenraed Kniesbeek te gagieeren [155] en te plaatsen
in het gasthuijs deser stad, in de ordinaris mannen kammer, en zal hier van door een bode kennisse
gegeven worden aen de regenten van het gasthuijs voorn. ten eijnde daer toe de nodige ordres te
stellen.
Donderdag 28 october 1751
Present de heeren Van Leeuwen burgerm. de La Bassecour, Gallas, Molewater, Van Berchem. D. Van
Hoogwerf schepenen, Knol raad.
Reeckeningen van Hugo van Andel als administrateur van den landen van ’t weeshuijs en over
’t opleggende van de batige sloten gedelibereert en geresolv. voorts commiss.
Op huijden zijn gedaen en opgenomen 1, 2, 3 en 4 reeckening van Sr. Hugo van Andel, als
administrateur van de landen en thienden aenkomende het weeshuijs deser stad, zijnde wegens de
jaeren en pagten verschenen St. Cath. 1741, 1742, 1743 en 1744, bij welke vier sloten den rendant in
het geheel komt schuldig te blijven een somma van f. 4368-14-0 welke slooten den rendant heeft
gedeclareert met in staet te sijn om geheel te kunnen voldoen, aengezien hij van jaer tot jaer heeft
voldaen en betaelt de slooten ordinaris en extra ord. [155v] verpondingen van de voorsz. landen en
tienden tot den jare 1751 incluis. Waer tegens in verre na zoo veel van de landpagten niet heeft
ontfangen, versoekende derhalven haar Ed. achtb. een middel gelieven uijt te denken, waer door in
staet mogte gestelt worden om altoos van ijder jaer het slot van desselfs reeckening te kunnen voldoen
daer toe voorslaende om binnen sekere te prefigeeren tijd een generale reeckening te mogen doen
van zijn geheelen ontfang en uijtgeeff tot den jare 1751 incluis, om als dan gezien te kunnen werden
wat penningen bij hem in cassa zijn, en als dan jaerlijks op die voet te continieeren. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, dat den rendant bij provisie aen den heer
boeckhouder Mr. Cornelis Hendrik van Leeuwen zal voldoen de slooten van desselfs twee eerste
gedane reeckeningen zijnde van de jaeren 1741 en 1742 bedragende met de anderen de somma [156]
van f. 2632-7-8 en dat over de voldoeninge van de twee laeste slooten, en desselfs verder versoek
nader zal werden gedelibereert en geresolveert, welk een en ander alvorens daerop te resolveeren
werd gestelt in handen van de heeren van Leeuwen en Beels burgermeesteren de La Bassecour en
Gallas, met en benevens de regente en boeckhouder van het weeshuijs, om deselve te examineeren,
en haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Rapport van heeren gecommitt. tot het revideeren der huurcedulle deser stads Doelle die
bevonden is ordre te sijn.
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Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert dat de heeren haar Ed.
achtb. gecommitteerdens ingevolge ende ter voldoeninge van derselve resolutie commissoriael van
den 25 september laestleden hadden geexamineert en gerevideert de huurcedulle, waerop dese stads
Doelle voor heen is verhuurt geweest, waer in zij heeren gecommitt. niets hebben gevonden dat
eenige verandering zoude meriteeren, en derhalve van gedagten en advise soude zijn dat deselve
soude kunnen en behooren te werden gehouden en gelaten zoo als deselve is leggende. Waerop [156v]
gedelibereert sijnde, zoo is met het voorsz. advies geconfermeert, en de voorsz. huurceel voor het
vervolg gearresteert, ende is vervolgens goedgevonden ende geresolveert den voorz. Doelle hoe
eerder hoe beter op de beste wijse doenelijk ten meesten nutte en dienste van dese stad te zien
verhuuren.
Ordonnantien geaccord. tot betalinge van de onkosten op ’t verteeren van de salm schuttinge
zoo ver de portie van de stad betreft.
Den heer oud burgermeester van Berchem heeft ter vergadering gecommuniceert, dat den heer
pensionaris Montenbal van Rotterdam aen sijn Ed. hadde gesuppediteert, dat de onkosten bij de vijff
steden in ’t visiteeren van de salm schuttingen gesuporteert in het geheel quamen te bedragen een
somma van f. 419-15-0 ende sulks voor ijdere stad f. 83-19-0 dat het geheel was betaelt door den
burgermeester de Groot en vervolgens versogte, dat van weegens dese stad daar van restitutie mogte
werden gedaen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden en verstaen een ordonnantie te
accordeeren op den heer thesaurier Molewater ter somma van f. 83-19-0 ter voldoeninge [157] van
het voorsz. vijfde in vorengemelte gemaekte kosten voor dese stad aen de heer Hoogwerf te betalen.
Saterdag 30 october 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Rijnsent, Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
Requeste van Jan Schieland om zijn vrouw vermits hare krankzinnigheid te mogen confineeren,
sulks geaccordeert.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naam ende van wegens Jan Schieland burger en inwoonder
deser stad, waer bij te kennen geeft, den ongelukkigen toestand van sinneloosheid waer in zijn vrouw
Philippina van Drooge zig nu al sedert een geruijme tijd in bevonden heeft waer uijt niet dan
ongelukken en droevige gevolgen van te wagten sijn, waeromme versogte haar Ed. achtb. hem
gelieven te authoriseeren en qualificeeren om de voorn. zijne huijsvrouw te mogen confineeren in een
huijs daer toe geordonneert, zoo lange deselve in dien ongelukkige staat van sinneloosheid zal werden
bevonden. Waerop gedelibereert zijnde, en overtuijgt van het geval in voorsz. requeste gemelt,
goedgevonden en verstaan is den suppl. te permitteeren en authoriseeren, zoo als denselve
permitteeren en authoriseeren bij desen [157v] om de geallegeerde redenen bij de req. gemelt de
voorn. zijne huijsvrouw Philippina van Drooge te mogen confineeren en stellen in bewaerderhand in
een huijs daer toe geordonneert, en dit alles bij provisie of zoo lange de voorn. zijne vrouw Philippina
van Drooge in dien staat van sinneloosheid zal worden bevonden.
Denselve ten eijnde voorsz. met eenige penn. vermits zijne onvermogen geadsisteert.
Den voorn. Jan Schieland vervolgens binnen gestaan sijnde, heeft alhier te kennen gegeven, zijn
onvermogen om de kosten van het confinement van de voorn. sijn huijsvrouw Philippina van Drooge
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alleen te kunnen supporteeren en dragen, versoekende derhalven aen haar Ed. achtb. van die
goedheid zoude gelieven te sijn, om hem in desen te gemoet te komen en van stadswegen bij te
springen. Waerop met denselve zijn gekomen in onderhandeling en vervolgens geconvenieert en door
hem belooft tot onderhoud van voorn. zijne vrouw, zoo lange deselve in dien ongelukkigen staet van
sinneloosheid werd bevonden, en in een beter of dolhuijs moet werden bewaert, weekelijks aen den
ontfanger van de [158] arme middelen binnen dese stad te sullen betalen eene gulden, nevens het
geen verder tot haer lijst onderhoud van kleederen, zoo van linnen als wolle van tijd tot tijd benodigt
zal hebben, sullende het overige ter voldoeninge van derselver jaerlijks onderhoud tot de somma van
f. 140 guldens toe, waer voor de heer Warrij, als ontfanger van de arme middelen als daer toe door
haar Ed. achtb. versogt ende gequalificeert zijnde, op approbatie van haar Ed. achtb. met heeren
regenten van het beter of dolhuijs binne de stad Rotterdam, nopens de innemige logeeringe en
onderhoudinge van de voorn. zijne vrouw is geconvenieert, en overeengekomen, het welke
approbeeren bij desen.
Den commissaris van Linden aen te schrijven zig aenstaende saterdag voor dese vergadering
moet komen om over ’t meergem. different van een jaer recognitie met haer Ed. achtb. te
spreken.
Den heer oud burgermeester Gallas heeft ter vergadering gerapporteert dat ingevolge ende ter
voldoeninge van haar Ed. achtb. resolutie van den 9 october laestleden nader had gesproken met den
commissaris van Linden tot Maassluijs over de betaling [158v] en korting van de ten agter staende
recognitien van de veerluijden tot Maassluijs voorn. en met hem van der Linde zoo verre gevordert
was, dat hij het jaer recognitie van gem. veerluijden van den jare 1750 aen dese stad of den heer
thesaurier Molewater zoude betalen voor het expireeren van desen lopende jaere 1751, en het jaer
1751, voor het expireeren van het jaer 1752, en dat dan vervolgens zoude betalen, zoo als alhier in de
stad door den commissaris van het veer alhier geschied, namentlijk alle ¼ jaers. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is begreepen dat dit geconvenieerde geensints is overeen komende met de gedagte en
resolutie van haar Ed. achtb. van den 9 october voorn. waeromme is goedgevonden en verstaen, den
voorn. commissaris van Linden bij missive aen te schrijven, van zig tegens aenstaende saterdag des
smorgens om tien uuren alhier op het raadhuijs te laten vinden ende hem als dan de voorsz. resolutie
van 9 october voorn. alhier selfs aen te zeggen, en dat zig daer aen zal moeten gedragen.
[159] Door het overlijden van den heer oud burgerm. Snellen, nog vacant sijnde een regent plaetse
van de arme te Maarland, zoo is naer voorgaende deliberatie tot regent van voorsz. arme
gecommitteert en aengestelt den heer burgermeester Beels.
De sogenaemde Heere gragt weder met boomen te beplanten.
Op voorstel van den fabrijcq Sandifort in deliberatie gelegt sijn, of haar Ed. achtb. soude goedvinden
om weder boomen te willen planten langs de zoo genaemde Heere gragt, dan deselve open, en
onbeplant te laten, ten eijnde zig in het in ordre brengen van voorsz. gragt en passagie daer na te
kunnen reguleeren. Waerop gedelibereert sijnde is met eenparigheid goedgevonden en verstaen, om
de voorsz. gragt in het aenstaende voorjaer weder te doen beplanten.
De stads Doelle wederom verhuurt aen J. van Rijckelinghuijsen voor 9 jaren.
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Op huijden alhier geciteert en gecompareert sijnde Johannes van Rijckelinghuijsen casteleijn in dese
stads Doelle, zoo is deselve voorgehouden en afgevraegt, of nog genegentheid soude hebben om den
voorsz. Doelle weder te huuren, zoo jaa, wat prijs daer in soude willen verwoonen. Waerop denselve
gedeclareert heeft wel genegen te sijn om den voorsz. Doelle weder in te hueren, en sijn geboden bod
van f. 175 gl. sjaers voor huur te willen geven, als nog [159v] gestand te doen, waerop buijten gestaan
en gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert den voorsz. Doelle aen hem Jan van
Rijckelinghuijsen weder te gunnen en te verhuuren voor de door hem geboden f. 175 gl. sjaars, en dat
voor den tijd van negen eerstkomende en agter een volgende jaeren in te gaen met den 1 meij 1752
zullende expireeren met den laasten april 1761, en dat op deselve conditie als bij de vorige huurcedulle
staan vermelt.
Acte van admissie verleent aen Pietertje van der Linden om kleijn bier bij de haalkan te
verkopen.
Sijn alhier binnen gestaan Pietertje van der Linde, woonende binnen dese stadt. Versoekende acte van
admissie om klap bier bij de haal kan te mogen verkoopen.
Aen Francina Hogendorp als grooten tapster.
Item Francina Hogendorp, om in plaetse als grossierster en slijtster in sterke dranken als nu admitteert
te werden als groote tapster, en daer toe aen haar te verleenen behoorlijke acte.
Aen Leend. Noordijk als kleijne tapper.
Item Leendert Noordijk versoekende acte als kleijnen tapper. Waerop gedelibereert sijnde, zoo zijn
aen de voorn. drie persoonen de versogte actens geaccordeert, mits doende de gerequireerde eed in
handen van schepenen commissarissen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Marinus Sandifort ter somma van f. 36-0-0 als [160] drilmeester van
de burgerije deser stad aen hem bij resol. van den vroedschappe van dato den 14 april 1750
toegevoegt, en is dese voor den jare 1751. Op den heer thesaurier Molewater.
Aen Engel Hooghart als diacon, ter bedeelinge van den arme ter somma van f. 500-0-0. Op den
ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 6 november 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgerm. de La Bassecour, Gallas, Molewater, Van Hoogwerf
en Poortermans schepenen, Knol Raad.
Rapport op de propositie van Hugo van Andel als administrateur van de gasthuijslanden, zijn
Ed. een generale reeck. te laten doen tot 1751 incluijs en vervolgens jaerlijks voort te gaen
onder approbatie van haar Ed. gr. achtb.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed.
achtb. gecommitt. ingevolge ende tot voldoeninge van derselver resolutie commissoriael van den 28
october laastleden hadden geexamineert de propositie en voorstel van Sr. Hugo van Andel als
administrateur van de resp. godshuijslanden gedaen op den voorsz. 28 october bij het doen van
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desselfs reeckeningen van de jaeren 1741, 42, 43 en 1744 van de landen van het weeshuijs deser stad,
namentlijk dat hij niet in staet was, sonder merkelijk in het verschot te moeten [160v] zijn, om de
slooten van desselfs gedane reeckeningen over de jaeren 1743 en 1744 aen den heer van Leeuwen als
in de jaren boekhouder van het voorsz. godshuijs geweest sijnde, te kunnen voldoen, ter zake hij van
jaer tot jaer hadde betaelt de ordinaris en extra ordinaris schooten en verpondingen van de voorsz.
landen tot den jare 1751 incluis, die uijt de bij hem ontfangene jaerlijkse pagten niet soude hebben
kunnen voldaen werden, wegens afrelijkheid van betalinge van de meeste huijshuijden. Waeromme
versogte dat aan hem mogte werden gepermitteert, om in den beginne van den jaere 1752 een
generale reeckening te mogen doen van sijn geheelen ontfang en uijtgeeft wegens de voorsz. landen
tot den jare 1750 incluis, en als dan op die voet jaerlijks te continueren ingevolge de resolutie van haar
Ed. achtb. van den 19 augustus 1741 dat zij heeren gecommitt. hadden begreepen, dat het voorsz.
voorstel was, allesints conform de waarheid, en derhalven van advise soude zijn, dat aen gem. Hugo
van Andel zoude kunnen en behoorde te werden geaccordeert en gepermitteert, om de voldoeninge
van de slooten van sijne [161] gedane reeckeningen van de landpagten van de jaeren 1743 en 1744 te
mogen reserveeren, en onbetaelt laten, en sonder dat deselve sullen behoeven gebragt te werden in
de doene reeckeningen van den heer boekhouder van Leeuwen over de jaeren 1745 en 1746, mits dat
ingevolge sijn voorstel zal gehouden sijn binnen de drie eerste maenden in den jare 1752 een generale
reeckening van sijn geheelen ontfang en uijtgeeff van de voorsz. landen tot den jare 1751 incluis te
doen, en dat het slot van dien nevens de hier vorengem. slooten van de jaren 1743 en 1744 als dan zal
moeten werden gebragt en verantwoord in de reeck. van den heer boeckhouder Warrij van de jaren
1750 en zoo vervolgens van jaar tot jaar moeten werden gecontinueert op den voet als bij de resol.
van haar Ed. gr. achtb. van den 19 augustus 1742 is gearresteert en vastgesteld, en dat ondertusschen
in de voor moetende gaende reeckeninge van de resp. boeckhouders te beginnen met de jaeren 1745
tot 1749 incluijs maer sal werden gebragt eem memorie post aengaende de ontfang van [161v]
landpagten. Waerop gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden en verstaan, met het voorsz. rapport
en advies van de heeren gecommitt. te conformeeren, en het selve te converteeren in een resol. zoo
als daer in geconverteert word bij desen, mits het selve door haar Ed. gr. achtb. de heeren van den
vroedschappe werde geaggreeert.
De schepen en schuijten in het schippers gilde dienende conform de ordonn. jaerlijks door de
magistraet te examineeren en nu sulks bij provisie te doen door de heer oud burgermeester van
Berchem.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft uijt naem en op versoek van den heer oud burgerm. van
Berchem als hoofdman van het schippers gilde, aen haar Ed. achtb. gecommuniceert en te kennen
gegeven, dat in de ordonnantie op het schippers gilde een articul werd gevonden het welke komt te
dicteeren dat de schepen en schuijten in het gilde dienende alle jaeren door de magistraet zullen
werden gevisiteert en geschouwen dog dat dit geheel in sisobserrante was geraekt, en sijn Ed. egter
van gedagten was dat van de uijterste noodsakelijkheid was dat het selve weder wierd gebragt in
observatie en practijcq, ende om daer toe te geraken zoo was sijn Ed. versoek, dat haar Ed. achtb. hem
voor dit jaer geliefde te qualificeeren om de voorsz. [162] schouwinge alleen met den
scheepstimmerman en geadsisteert met een bode te mogen doen, en dat dan bij vervolg de
schouwinge en visitatie jaerlijks weder mogte werden gedaen door haar Ed. achtb. van de magistraet
en dat dit aen boekhouder en deeckenmeesteren van het schippers gilde door haar Ed. achtb. mogte
werden aengesegt. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. voorstel geoordeelt te sijn van de
uijterste noodsakelijkheid en ettiliteid en vervolgens goedgevonden en verstaen het selve allesints te
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approbeeren en als op nieuws te arresteeren zoo als het selve gearresteert werd bij desen. Waerop
boekhouder en deeckem. van het schippers gilde, dewelke bereids alhier geciteert, binnen geroepen
sijnde, zoo is deselve de voorsz. resol. aengezegt, ten eijnde de resp. gildebroeders daer van te
adverteeren en kennisse te geven en zig daer naer te reguleeren en gedragen.
Req. van Jacomina van der Weijde om brieven van voorschrijvens aen de stad Delft ter eijnde
aldaer in haer zaek tegens Arij van Welle pro deo te werden bedient.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naem ende van wegen Jacomina van der Weijde
meerderjarige jonge dogter [162v] te kennen gevende, hoe dat zij suppl. Arij van Welle jongeman,
wonende tot Delfshaven onder de poorterije der stad Delft, heeft gehad vleeselijke conversatie en van
denselve is bevrugt geworde, gelijk ook een zoon ter wereld heeft gebragt, en den gem. Arij van Welle
onwillig was om aen haer suppl. wegens desloratie kraamkosten en alimentatie voor het kind
voldoeninge te geven. Waeromme zij suppl. genoodsaekt is middelen van regten bij der hand te nemen
dog arm en ter eenemale onmagtig sijnde om de kosten van dien te kunnen supporteeren, zoo was
deselve zig keerende tot haar Ed. achtb. ootmoediglijk biddende dewijl zij te dier zake jegens gem. Arij
van Welle proces moet entameeren te Delft voorn. dat haar Ed. achtb. haar suppl. gelieven te
verleenen gunstige en favorable brieven van voorschrijvinge aen de Ed. achtb. heeren van den geregte
der stad Delft, wegens haar armoede en onmagt om dese proceduren ten haeren kosten te kunnen
uijtvoeren, op dat sij suppl. aldaer acte prodeo mag bekomen. Waerop gedelebereeert sijnde ende van
de [163] armoede en onvermogen van de suppl. overtuijgt sijnde, zoo is goedgevonden en verstaen,
de versogte brieven van voorschrijvingen aen den Ed. achtb. geregte der stad Delft te verleenen en
accordeeren.
Missive van den commiss. van Linden houdende dat op de gereq. tijd niet voor haar Ed. achtb.
konde komen, met aenbieding agt dagen later sulks te kunnen en willen doen dit hem
aengeschreven te volbrengen.
Is gelezen een missive van den commissaris Cornelis van Linden tot Maassluijs, dienende tot antwoord
op de missive aen hem uijt naem en ordre van haar Ed. achtb. volgens resolutie van den 30 october
geschreven waer bij zig excuseert om heden alhier over te komen en met haar Ed. achtb. te spreeken,
dog met aenbiedinge van heden agt dagen wel te willen komen, als het haar Ed. achtb. zoo behaegt.
Waerop gedelebereert sijnde, goedgevonden en verstaan is, den voorn. commissaris van Linden aen
te schrijven, dat hem heden agt dagen sullen verwagten.
Ordonnantien.
Ordonantie geaccordeert aen de heer oud burgerm. Gallas over vacatien ter dagvaert sedert 28
september tot 24 october 1751 ter somme van f. 63-0-0.
Aen den heer oud burgermeester van Berchem ter sake voorsz. sedert 14 tot [163v] 26 october 1751
ter somma van f. 27-0-0.
Aan den heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. ter somma van f. 117-10-0.
Aan de geregtsbodens over vacatien, reijskosten met de heeren ter dagvaert sedert 10 augustus tot
25 october 1751 ter somma van f. 124-16-0.
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Aen Corn. van Nispen over leverantie van tagtigh tonnen tras in junij en september 1751 ter somma
van f. 200-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Aen Hendrik Campwijk als passantmeester sedert 4 junij tot 5 november 1751 ter somma van f. 38-50. Op den ontfanger van de armemiddelen.
Donderdag 11 november 1751
Present de heeren Van Leeuwen burgerm. Gallas, Warrij, Molewater, Hoogwerf en Poortermans
schepenen.
Rapport contine. de approbatie van haer Ed. gr. achtb. op de propositie en geresolv. ontrent de
reeck. van Hugo van andel als administrateur van de godshuijslanden.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert, dat hij ingevolge ende ter
voldoeninge van haar Ed. achtb. resolutie van den 6 nov. 1751 ter vroedschappe openinge heeft
gegeven van de voorsz. resol. van haar Ed. achtb. van [164] den 6 november in reguard van Hugo van
Andel, als administrateur van de landen van het weeshuijs, ontrent de voldoeninge van de slooten van
desselfs laest gedane reeckening van de voorsz. landerijen over de jaeren 1743 en 1744, en de nodige
hoe bij vervolg daer ontrent te handelen het welke haar Ed. gr. achtb. zig hebben laten welgevallen en
met de voorsz. resol. van haar Ed. achtb. geconformeert.
Reeckening van de heer van Leeuwen als gewesen boeckhouder van ’t weeshuijs, opgenomen
en geapprobeert.
Waerop vervolgens den heer burgerm. van Leeuwen, als gewesen boeckhouder van het weeshuijs,
heeft gedaen desselfs eerste en laeste reeckening van de voorsz. godshuijs goederen zijnde over de
jaeren 1742, 1743, 1744 en 1745, welke zijn geapprobeert en gelaudeert, en is den heer rendant voor
desselfs goede administratie bedankt en gelast het slot bij desselfs laest geslotene reeckening te boven
gekomen ter somma van f. 6574-2-14 aen den heer oud burgerm. Warrij als opvolgenden boeckhouder
over te geven en te voldoen.
Bij het doen der gem. reeck. ontdekt men zig verbeelde te weeten aen ’t weeshuijs zeker legaat
was gemaeckt door wijlen mr. C. Taal de geheele vergadering aengenomen zig daer op te
informeeren.
Bij het doen der voorsz. reeckeninge is door een der presente regenten geremarqueert, dat in geen
der voorsz. reeck. eenige mentie werd gemaekt van een legaet dat sijn Ed. vermeende wel te [164v]
weeten, dat door den burgermeester Mr. Cornelis Taal aen desen huijsen is gelegateert, om naar
doode van desselfs nagelate weduwe bij desen huijsen te moeten werden genoten, dog bij den voorn.
boeckhouder van Leeuwen en alle de present sijnde leeden, verklaert zijnde van sodanige makinge aen
desen huijsen ooijt gehoort hebbende, zoo is goedgevonden en verstaen alle de leeden die daer
eenigsints occasie toe mogte hebben, versogt zig deswegens te willen informeeren, en het bewijs van
dien te sien procureeren en aen dese regeeringe over te brengen en te communiceeren.
Saterdag 13 november 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Molewater, Van Hoogwerf
en Poortermans schepenen.
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Verdragen met den commiss. van Linden over de betalinge van ’t dikgem. different over een
jaer recognitie en gereguleert op wat voet de verdere betalinge zal geschieden.
Op huijden is alhier op de nadere aen hem gedane aenschrijvinge gecompareert Cornelis van Linden
commissaris van het veer tot Maassluijs, denwelke vervolgens is afgevraegt hoedanigh [165] hij
versogte dat de agterstallige recognitien van de veerluijden tot Maassluijs bij hem ontfangen, zoude
mogen voldoen, namentlijk de jaeren 1750 en 1751, en dan vervolgens welk voorstel gehoord, en daer
over en weder over gesprooken, gedelibereert sijnde, zoo is eijndelijk met den voorn. van Linden
geconvenieert en bij hem alhier aengenomen, dat hij het jaer recognitie verschenen ultimo december
1750 zal voldoen voor het eijndigen van desen loopende jaere 1751 of uijtterlijk voor den eersten
februarij 1752, en het jaer sullende verschijnen ultimo december 1751 voor de maend junij van 1752,
en het jaer 1752 op het expireeren van het selve jaar, en dan voorts van drie maanden tot drie
maanden telkens een geregte vierde part zoo ende in dier voegen als het selve door den commissaris
van het voorsz. veer binnen dese stad komt te geschieden.
Req. van Johanna Kunst, brouwster om een betaling op de vreemde bieren gestelt in handen
van de vroedschappe.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Johanna Kunst huijsvrouw van de heer Jan Overgoor,
brouwster binnen dese stad, versoekende om redenen in de voorsz. requeste geallegeert, dat haar Ed.
achtb. [165v] haar suppl. naar het voorbeeld van andere steden, mede behagen te gratieeren met op
sodanige bieren, als welken die, buijten de biersteker, in dese stad werden ingebragt, met een seekere
somme te belasten. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de voorsz. req.
alvorens op het selve te disponeeren, te renvoijeeren aen haar Ed. gr. achtb. de heeren van den
vroedschappe om derselver goedvinden daerop te verstaen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Leendert van der Bijll timmerman over reparatie aen de hoge brug in
den jare 1750 volgens aenneminge ter somma van f. 139-10-0.
Aen denselve over reparatie en vernieuwen van de lagebrug, volgens aenneminge den 2 januarij 1751
f. 185-0-0.
Aen Hendrik van der Walle over leverantie van vier amen raap en een aam lijn olije a f. 30-10-0 de aam
gelevert october 1751, 1752 f. 152-10-0.
Aen Jan Boeckhorst timmerman, over reparatie en maken van een nieuwe beschoeijinge bij de
zuijdspuije volgens aenneminge op den 29 meij 1751 f. 215-0-0. Alle op den heer thesaurier
Molewater.
[166] Saterdag 20 november 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Warrij, Molewater, Van Berchem, Van
Hoofwerf schepenen, Knoll raad.
Door den fabrijcq gecommuniceert dat ’t eene bind aen de brug bij de timmerwerf buijten staet
om gerepareert te kunnen worden was bevonden in handen van de heer burgerm. Beels, om
met den aennemer te schikken.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Den fabrijcq Sandifort heeft alhier gecommuniceert dat bij het repareeren van de brug bij de scheeps
timmerwerf bevonden is, dat het boven bind aen de oostzijde van gem. brug geheel vergaen en buijten
staat is om gerepareert te worden het geen een bijval in het aengenome werk veroorsaekt,
versoekende daerontrent de ordres en het goedvinden van haar Ed. achtb. te mogen verstaan. Waerop
gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden en verstaen, den heer burgerm. Beels te qualificeeren, om
het selve, onder het behulp van gem. fabrijcq met den aennemer te sien te reguleeren en schikken
Otrdonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Jan van Willigen, marktschipper op Dordrecht over verdiende
vragtloonen van tras in den jare 1751 ter somma van f. 80-0-0.
[166v] Aan David Westenhoud mr. timmerman over reparatie aen de noordspuij volgens aenneminge
de somma van f. 524-0-0.
Saterdag 27 november 1751
Present de heeren Beels burgermeester, de La Bassecour, Molewater, Hoogwerf en Poortermans
schepenen.
Zekere Kramer over de gedane injurien aen mr. Pavillion gecorrigeert.
Is alhier binnen gestaen den binnen vader van het weeshuijs…. Pavillion zig beklagende geinjurieert op
de publicque markt en ter presentie van verscheide menschen met hem publijcq te subsonneeren dat
een pennemesje soude verduijstert hebben. Waerover reparatie van eer versogt, waerop den gem.
Kramer gehoort hebbende, en zeer weijnig of niet tot sijn verschooning hebbende kunnen inbrengen,
en daer en boven door getuijgen die het selve gehoort hebben, gesterkt sijnde, zoo is denselve Kramer
gecondemneert, de voorn. Pavillion alhier te erkennen voor een eerlijk man daer niets van te
pretendeeren heeft of te zeggen weet, het welke inmediaat heeft gedaen, en daer en boven
gecondemneert in twee silvere ducatons ten behoeven van den [167] komen, te betalen desen dag
voor de klokke drie uuren, op poene van afpandinge en voorts in de kosten van citatie in welk een en
ander den Kramer sittende dese vergaderijng ook heeft voldaen, en zijn de f. 6-6-0 inmediaat in het
arme doosje gelegt.
Anna Zegelaer gecondemneert in een boete van f. 10 glt. wegens het laten speelen met de fiool
onder de kerk tijd te moeten betalen en de dienaers van de justitie op poene van afpanding.
De dienaars van de justitie hebben alhier te kennen gegeven dat zij op voorledene sondagh Anna
Zegelaer gesepareerde huijsvrouw van Coenraad Bemers, herrebergierster wonende op de Markt,
hadde bekeurt over dat deselve in haar huijs onder kerk tijd had laten speelen op de fiool, ingevolge
de keure en ordonnantie bij bailljuw burgermeesteren en regeerders deser stad gearresteert en
gepubliceert den 18 januarij 1749, dat deselve weijgerig was de boete daer toe staende te betalen,
versoekende derhalven dat haar Ed. achtb. haar bij de voorsz. bekeuringe gelieven te mainctineeren.
Waarop de voorn. Anna Zegelaer gehoort sijnde, en haar bij gebragte verschooninge niet aennemelijk
bevonden sijnde, zoo is deselve gecondemn. om de boete van f. 10 glt. Daer toe staende aen gem.
dienaers te moeten voldoen op poene van afpandinge.
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[167v] Den fabrijcq gecommuniceert dat nog eenige palen nodig heeft aen de beschoeijinge van de
Heeregragt in handen van de heer burgerm. Beels.
Den fabrijcq Sandifort heeft ter vergadering gecommuniceert, dat hij eenige palen tot de beschoeijinge
langs de sloot of zoogenaemde Heere gragt te kort quam, met versoek dat deselve ten spoedigste
mogte werden ingekogt. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den heer
burgermeester Beels te versoeken en te qualificeeren om deselve hoe eerder hoe beter met behulp
en toezigt van gemelde fabrijcq te willen versorgen en inkoopen.
Bested. delven stads slooten.
Is besteed het uijtdelven van eenige stads slooten, welke aengenomen zijn als op het bestecq
genoteert staat.
Saterdag 4 december 1751.
Present de heeren Beels, de La bassecour, Warrij, Molewater, Rijnsent, Van Hoogwerf, Poortermans
schepenen, Knol raad.
Subsidie aen de diaconije.
Ordonnantie geaccordeert aen Joris van der Schilt, diacon van de Nederduijtse gereformeerde kerk
alhier, tot een subsidie van de bedeelinge aen de armen ter somma van f. 300-0-0.
[168] Saterdag 11 december 1751.
Present de heeren Beels burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van Hoogwerf,
en Poortermans schepenen, Knol raad.
Rapport van heeren gecommitt. op het versoek van A. Hogendijk keetmeester, om als grossier,
geadmitteert te werden het geen aen hem als nu geaccordeert word.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert, dat de heeren haar Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge en ter voldoeninge van derselver resolutie commissoriael van den 25 september
laastleden, hadden gexamineert het versoek voor de heer Adriaan Hogendijk keetmeester van de
zoutkeet binnen dese stad, aen haar Ed. achtb. gedaen om als grossier in zout geadmitteert te werden.
Dat aen haar heeren gecommitt. is gebleken, dat diergelijke versoek bevorens mede is gedaen
geworden door de heer Jacobus Braat doenmaels keetmeester zijnde van voorsz. zoutkeet, en ’t selve
bij twee successive resol. van haar Ed. achtb. aen denselve heer Braet is afgeslagen geworden op
fondament, dat reets grossier genoeg na de constitutie van dese stad waeren geadmitteert, dog dat
zij heeren gecommitt. ook hadden gexamineert [168v] het placcaat bij haar Ed. gr. mog. den 12 april
1749 gearresteert tot beneficeeringe van de traficquen deser landen, mitsgaders ook de ordonnantie
op het middel van het zout gearresteert den 8 october 1749. En dat in beide dit placcaat en
ordonnantie een apart articul werd gevonden, waerbij tot beneficie van de zoutkeeten aen de
keetmeesteren werd geaccordeert, dat te gelijk ook mogen sijn grossiers in zout, mits agter de
grosserije exerceerende in een apart huijs, ten minsten twintig roeden van desselfs zoutkeet afgelegen,
dat de voorsaten in dese regeeringe, ook als verscheide douceurs en vrijheden aen de keetmeesteren
binnen dese stad hebben geaccordeert om de voorsz. traficquen, daer door te cultiveeren, en aen te
queken, en het haar heeren gecommitteerdens als nog is voorgekomen van het intrest van dese stad
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te sijn dat gem. traficquen alhier geconserveert blijve, en den voorn. Hogendijk deselve nu eerst gekogt
hebbende ook in alle redelijkheid behoorde gemantineert en geencourageert te werden, redenen
waeromme zij heeren gecommitt. van advise soude zijn dat de gemelde Hogendijk tot grossier
behoorde geadmitteert [169] te worden, dog refereeren zij heeren gecommitt. zig niet te min tot het
wijs oordeel en goedvinden van haar Ed. achtb. waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende
geresolveert is, om redenen bij heeren gecommitt. hier voren geallegeert den voorn. heer Adriaan
Hogendijk tot mede grossier in zout binnen dese stad te admitteeren mits zig in alles gedragende naar
het hier vorengem. placcaat en ordonnantien en doende den behoorlijken eed in handen van
schepenen commiss. deser stad, en zijn heeren gecommitt. voor haare genomene moeijte bedankt.
Klagten van die van ’t witte vaendel over Dammis Hogendijk, denselve geordonn. de quartierm.
plaets waer te nemen om reeck. te doen en de boetens van de krijgsraed te betalen.
Zijn alhier gecompareert de heeren Jan Cooijman en Arij Timmerman luijtenant en vendrig van de
compagnie van ’t Witte Vaendel burgers binnen dese stad, als gecommitt. van de witte krijgsraad,
dewelke uijt naem van de voorn. krijgsraad bij forme van klagte aen haer Ed. achtb. hebben
voorgedragen dat den quartiermeester Dammis Hogendijk tot heden toe onwillig en desobdient bleef
om de burgerlijke diensten en lasten waer te nemen, niet tegenstaende alle minnelijke wegen waeren
ingeslagen om hem daer toe te permoveeren, als mede dat den voorn. Dammis Hogendijk tot heden
toe sijn verschuldigde boetens tot f. 2-10-0 ingevolge de reeds gedane en [169v] gesloote reeckeninge
aen den capteijn nog niet hadde voldaen, niet tegenstaende verscheide malen door de knegt daerom,
is aengemaent, versoekende vervolgens de gem. gecommitteerders, uijt naem van de voorn. krijgsrade
dat haar Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieven te sijn, om voor te komen dat uijt sodanige
desobdient geen quade gevolgen door andere wierden getrocken, den voorn. Dammis Hogendijk te
ordonneeren, dat zijn quartiermeesters plaetse behoorlijk zal hebben waer te nemen soo lange als
binnen dese stad woonagtig blijft, waerop den voorn. Dammis Hogendijk alhier geciteert wesende
gehoort is, en niets reëels tot sijne verschooninge hebbende weten bij te brengen, zoo is na
voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan, den voorn. Dammis Hogendijk te ordonneeren en
aen te zeggen, dat hij gedurende sijn verblijf binnen dese stad alle burgerlijke diensten en lasten
nevens zijne mede burgeren behoorlijk sal hebben waer te nemen en in het bijsonder ook zijn
quartierm. plaetse, ten dien eijnde het reeckenboek van sijne gewesene quartieren overnemen, ende
reeckening van sijn quartier op sijn naam, op aenstaende maandag den 19 deser, zijnde den dag van
de krijgsraad daer toe gefixeert te doen mitsgaders alle sijne verschuldigde boetens voldoen, op poene
dat bij weijgering en [170] disobedientie deser sodanige resolutie tegens hem zoude werden genomen
die hem gansch niet aengenaem soude zijn.
Jan van Dijk veerman op Maassluijs weder voor een jaer gecontinueert.
Is alhier binnen gestaen Jan van Dijk veerman tot Maassluijs, te kennen gevende dat sijn jaer van
continuatie in de voorsz. functie weder was geexpireert, met versoek dat haar Ed. achtb. hem verder
daer in gelieven te continueren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en geresolveert
den voorn. Jan van Dijk, onder de gewoonlijke recommandatie weder voor een jaer in de voorsz. dienst
te contunieren.
Saterdag 18 december 1751
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Predent de heeren Van Leeuwen burgermeester, Gallas, Warrij, Van Hoogwerf en Poortermans
schepenen, Hoijer raad.
Mathijs Laurens en Adam Hes aengestelt tot half uur wakers.
Is goedgevonden vermits de lange en donkere nagten weder half uur wakers aen te stellen en sijn daer
toe genomineert en aengestelt Mathijs Laurens en Adam Hes.
Aen Maertje Groenhout en Dirk van der Wal te Sleewijk waer bij te kennen geven den armoed
voor haer twee kinderen geaccord. f. 16-0-0 te stellen in handen van den predicant aldaer.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert een brief, bij zijn Ed.
ontfangen, geschreven door dr. Bernh van Helden uijt naem van de eerw. kerkenraad van Sleewijk
[170v] waer bij te kennen geven den armoedelijke staat waer in Dirk van der Wal en Maartje
Groenhout, althans aldaer woonagtig en voorheen gewoont hebbende binnen dese stad sig bevinden
nevens derselver kinderen zoo, dat niet dan sonder onderstand aen de kost kunnen geraken gelijk dan
ook al van langen tijd door de diaconie van Sleewijk sijn gealimenteert en onderhouden, dog vermits
de armoede van voorn. persoonen sodanig is toeneemende dat de diaconije van Sleewijk de last daer
van alleen niet langer kunnen supporteeren, te meer dewijl door burgerm. en regeerders deser stad
op den 15 maent 1741 is gegeven een acte van indemniteit ten behoeven van armmeesteren van
Sleewijk ingevalle de voorn. persoonen tot armoede quamen te vervallen, de diaconije van Sleewijk te
sullen ontlasten, ende twee kinderen met namen Anna Sophia en Pieter van der Wall te sullen doen
alimenteeren, waeromme uijt naam des E. kerkenraads van Sleewijk de voorn. persoonen aen de
mededogentheid van haar Ed. gr. achtb. [171] quam aen te beveelen om haer dog door eenige liefde
gaven te willen ondersteunen en verquikken. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
geresolveert is in erkentenisse van de voorsz. acte van indemniteit aen de kerkenraad van Sleewijk, tot
ondersteuninge voor gem. kinderen, vermits de wintertijd, toe te voegen een somma van sestien
gulden, te betalen door de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen, en dat hier van permissie
kennisse zal worden gegeven aen den voorn. ds. van Helden, en dat de penningen aen zijn eerw. door
de heer mr. Cornelis Hoijer sullen weren versorgt.
Hester Brand vermits haer onvermogen en hoge jaeren geplaetst in het gasthuijs.
Den heer oud burgerm. Warrij heeft uijt naam van de Eerw. kerkenraad binnen dese stad, alhier ter
vergadering voorgedragen, dat door de diaconije wierd gealimenteert eene Hester Brand, wed. van
den luijtenant….. geboren binnen dese stad, dat daer in welgenegen waeren te continueren dog dat
de voorn. Hester Brand, door gebrekkelijkheid als ouderdom geheel blind begon te worden [171v] zoo
dat zig zelven niet meer voor water en vuur konde bewaeren en oppassinge nog wel een mensch bij
zig zoude dienen te hebben het welke een dubbelde last voor gem. diaconije zoude wesen, waeromme
de Eerw. kerkenraad zoude verzoeken haar Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieve te zijn om gem.
Hester Brand als sijnde een ingeboorne deser stad te nemen in het gasthuijs, bereijd sijnde om over
derselver alimentatie aldaer, met heeren regenten van het voorn. huijs in alle redelijkheid te
convenieeren en te betaalen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en geresolveert is, om
redenen door de Eerw. kerkenraad geallegeert de voorn. Hester Brand te nemen in het gasthuijs, en
heeren regenten van het voorn. huijs te versoeken, zoo als versogt werden bij desen om over derselver
alimentatie in het voorsz. huijs met de Eerw. kerkenraad of diaconije in redelijkheid te convenieeren
en accordeeren.
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De heer van Bueren als ontfanger van de verpond. gequalifi. de gebrekige te nood saken tot
betalinge met deur of vensters te doen afhalen.
De heer van Bueren als ontfanger van de verpondingen over dese stad, heeft alhier te kennen gegeven,
dat wat minnelijke en geregtelijke aenmaningen heeft laten doen [172] aen Arij van Zegwaerd, Teunis
Kruijskerken en Arij Dirkse Bruinswijk erven en anderen, ter betalinge van derselver agterstallige
verpondingen, sedert en met de oirdinaris verpondinge 1747 en extra oirdinaris verpond. 1748 geen
de minste betalinge van deselve heeft kunnen bekomen, versoekende derhalven dat haar Ed. achtb.
hem in zijne voorsz. qualiteit gelieven te authoriseeren en te qualificeeren om bij provisie bij de voorn.
persoonen te procedeeren tot het doen halen van derselver deuren of vensters, in hoope dat andere
wanbetaalders daer door mogen werden wakker gemaekt en tot betalinge van derselver agterstallige
verpondigden aengeset. Waarop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan den voorn. ontfanger
te authoriseeren en qualificeeren zoo als denselve authoriseeren en qualificeeren bij desen, tot het
doen halen van de deuren of vensters van de huijsen van de voorn. persoonen, en van het succes van
dien als dan hier rapport te doen.
Gem. heer als voren geauthoriseert Claes Drogendijk en W. van Hulst te contringeeren tot bet.
Den voorn. heer van Bueren in qualiteit voorsz. heeft als nog te kennen gegeven [172v] dat hoe zeer
Claas Drogendijk bij resol. van haar Ed. achtb. van den … maert deses jaers 1751 is aengezegt ende
geordon. desselfs agterstallige verpondinge te beginnen met ordinaris 1743 en extra ord. 1744 te
moeten voldoen, egter daer van geen betalinge te kunnen bekomen, gelijk ook niet van Willem Hulst
bode van Oostvoorn, als gekogt hebbende seeker stukje lands van de erven van Jan Arendse Kuijper,
gelegen onder den banne van Cleijn Oosterland, waeronder 100 roeden, onder de jurisdictie en op het
quohier van dese stad bekent staan, welke insgelijks bij resol. van haar Ed. achtb. van den 27 maert
deses jaers is aengezegt de agter stallige verpondingen daerop staende, ten eersten te moeten
voldoen op poene van executie, versoekende derhalve haar Ed. achtb. nadere ordes, hoe zij verder
ontrent gem. persoonen zal hebben te gedragen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaen is, de voorn. onntfanger te authoriseeren, om de voorn. Claas Drogendijk nader aen te manen
tot voldoeninge van de voorsz. zijne verpond. met bedreiging [173] van executie, gelijk ook den voorn.
bode Willem van Hulst.
Pieter van Berkel veerschipper op Maessluijs weder voor een jaer gecontinueert.
Pieter van Berkel, veerman tot Maassluijs binnen gestaen sijnde, heeft alhier te kennen gegeven, dat
zijn jaer van continuatie in de voorsz. qualiteit weder was geexpireert versoekende haar Ed. achtb.
hem verder daer in gelieven te continueeren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is denselve als
voorheen weder gecontinueert voor een jaer, met de gewoonlijke reconmandatie.
Vrijdag 24 december 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Molewater, Van Berchem,
Rijnsent, Dom. Van Hoofwerff, Pootermans schepenen, Knoll raad.
Op de klagten tegen Jan den Hartog dat een schip van voor ’t hoofd in zee gebragt heeft als
loots, denselve gecondemm. in het verdiende lootsgelt in een boete van 25 gt.
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Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gecommuniceert, dat hij door den commissaris
van de lootsen klagten had gekregen dat eenen Jan de Hartog [173v] wonende binnen dese stad, zig
niet ontsien had te gaen in een schip leggende voor dese stad, en het selve als loots in zee te brengen,
niet tegenstaende lootsen genoeg aen land waeren, dat hij daer over door gem. commissaris van de
lootsen in het vriendelijke is aengesproken en gezegt, dat hij sulks niet vermogt te doen, en daerover
ingevolge de ordonnantie van de pilotage op de Maze, verbeurt had een boete van vijf en twintig
guldens boven zijn verdiende lootsgelt, dog dat om gevoegswille het voor dese reijs met hem voor de
helfte van het lootsgelt zou schikken, dat den gem. de Hartogh in plaetse van daer naer te luijsteren,
zig in tegendeel daer toe gansch onwillig heeft getoont, en gem. commissaris nog brutael bejegent,
dat hij heer burgermeester daerop den voorn. Hertogh selfs voor zig had laten komen, ende hem zijn
onvoorsigtigh gedrag aengetoont en gerecomincideert van die zaak, met den commissaris te zien te
schikken, dog dat denselve nergens na heeft willen luijsteren [174] zoo dat hij heer burgermeester is
genoodsaekt geweest den voorn. Jan den Hartogh hier voor U. Ed. achtb. te doen citeeren gelijk
denselve dan ook alhier gecompareert is, en vervolgens gehoort, ende mits reeels tot sijn
verschooninge hebbende weeten bij te brengen, zoo is denselve ingevolge de ordonnantie op de
pilotage gecondemneert om zijn verdiende lootsgelt te restitueren aen de lootsen, en daer en boven
in de boete van vijf en twintigh gulden ten behoeven van de pilotage te betalen binnen den tijd van 14
dagen aen handen van den commissaris van de lootsen, en voorts gerecommandeert zig bij vervolg
voor dergelijke stoutigheden te wagten.
Tot noodhulpen van de buijten lootsen aengestelt Simon Pols, Jacob Soet, Arij van Zegwaert en
Cors Moockhoek.
Den heer burgermeester Beels heeft nog gecommuniceert, dat den commissaris van de lootsen aen
zijn Ed. had te kennen gegeven, dat het getal van de noodhulpen van de buijten lootsen was
uijtgestorven tot op seven persoonen, dat wel vereijschte dat gem. getal met eenige persoonen wierde
geaugmenteert om incus van noodsakelijkheid geemploeert te kunnen werden, de vrijheid nemende
daer toe aan haar Ed. achtb. voor te slaan de navolgende [174v] persoonen, met namen Simon Pols,
Jacob Soet, Arij van Zegwaert en Kors Mookhoek. Waerop gedelibereert zijnde goedgevonden en
geresolveert is, het getal der noodhulpen, van de buijten lootsen met de voorn. vier persoonen te
augmenteeren, ende selven daer toe aen te stellen zoo als deselve daer toe aengestelt worden bij
desen, en dat van dese aenstellinge kennisse zal worden gegeven aen gem. commissaris van de
lootsen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer burgermeester van Leeuwen, over vacatien ter dagvaert,
sedert 23 nov. tot 11 december 1751 f. 61-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 23 november tot 19 december f. 90-0-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren gedeputeerden ter dagvaert sedert
23 nov. tot 21 december 1751 f. 69-13-0.
Aen Pieter Kruijer voor het maaijen van het gras door de stad, voor een geheel jaer f. 29-10-0. Alle op
den heer thesaurier Molewater.
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[175] Aan Jacob Voormeer als diacon ter bedelinge van den armen f. 200-0-0. Op den ontfanger van
de arme middelen.
Saterdag 31 december 1751
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgerm. de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van
Hoogwerff, Poortermans schepenen, Knol raad.
Req. van die van ’t schippers gilde houdende versoek de persoonen van Arij en Jacob Soet om
redenen bij hun gealleg. tegens het oogmerk en aenstelling van den hoofdman zoude geweest
worde uijt het voorsz. gilde en zij gemainctu. worden bij derselver privilegien het selve in
handen van den hoofdman en voorts commiss.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naem ende van wegens boekhouder en deeckenmeesters
van het schippersgilde binnen dese stad, zoo van zig selven als uijt naem ende van wegen het gansche
gilde broederschap, te kennen gevende hoe dat den hoofdman van het voorsz. gilde mr. Maximilliaen
van Berchem heeft goedgevonden, ende behaegt, dat den persoon van Arij Zoet in het meergem.
schippersgilde in qualiteit als gilde broeder zoude werden ingeteeckent, en uijt dien hoofde dan ook
de zoon van meergem. Arij Zoet met name Jacob Zoet, zoude moeten werden ge considereert als mede
gilde broeder, op dat zij beijde, vader en zoon [175v] de voorregten van meergem. gilde onverhindert
zoude mogen genieten, het welke zij suppl. sustineeren strijdig te sijn tegens de privilegien van het
schippers gilde volgens het 2 en 14 art. van voorsz. privilegien, mede brengende en statuerende dat
niemand in het selve gilde als gilde broeder mag werden aengenomen of ingeschreven die eenige
benefitien zijn hebbende, als mede niet die korders of scholders zijn, en overmits den persoon van Arij
Zoet een beneficie is hebbende, ende garnaest vanger zijnde, en dus korder moet werden
geconsidereert, hij in zijn persoon is besittende twee hoedanigheden strijdig tegens bovengem.
privilegie, waeromme de suppl. zig waeren keerende tot haar Ed. achtb. steunende en vertrouwende
op haar Ed. achtb. regtmatigheid in het bewaeren en mainctineeren van de regten en privilegien van
de goede ingezetenen deser stad en met minder van de vrijdommen en privilegien der gildens,
biddende en smeekende sij suppl. dat het haar Ed. achtb. goede gelieve te zijn bij minnelijke wegen
den welgem. hoofdman mr. Maximilliaen van Berchem [176] aen te manen ofte des noods te
ordonneeren het meergem. schippersgilde, ongestoort hunne regten en privilegien te laten blijven
genieten, en de twee bovengem. persoonen met name, Arij Zoet en Jacob Zoet te doen roijeeren uijt
het bovengem. gilde broederschap, met interdictie aen deselve aen deselve twee zoo evengenoemde
persoonen van zig ooijt of ooijt van het regt van het gem. gildebroederschap te bedienen. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, het voorsz, requeste alvorens op het selve te
disponeeren te stellen in handen van den hoofdman mr. Maximilliaen van Berchem, om haar Ed. achtb.
ten spoedigste doenlijk daerop te berigten, en dien onvermindert het selve te stellen in handen van
beijde heeren burgermeesteren en vier voorsittende heeren, om het selve te examineeren en haar Ed.
achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Joh. Zegelaer zijn verbeurde boete te voldoen of bij afpanding te consequeren.
Johannes Zegelaer al voor eenigen tijd door de dienaers van de justitie bekeurt zijnde geworden over
het speelen in [176v] de kolfbaan en drinken onder de kerktijd in de herreberg de Brandewijnskelder
onwillig sijnde om de boete daer toe staende te betalen, zoo is denselve daerover hier ontboden en
naar verhoor gecondemneert om de boete van drie guldens ingevolge de publicatie van bailljuw
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burgerm. en regeerders van den 28 januarij 1749 te moeten voldoen, en dat wel voor vrijdag avond
aenstaende, op poene dat bij nalatenheid van dien het selve bij afpandinge uijt sijn huijs zal worden
gehaelt.
Crijn van der Poell geadmitt. tot burger en poorter.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Crijn van der Poell gebooren onder Rockangien,
die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed, en het regt daer toe staende
betaelt.
[177]. Resolutien genomen bij heeren burgermeesteren en regeerders der stad Brielle begonnen met
den jaere 1752.
Saterdag 8 jan. 1752
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Van Berchem en Van Hoogwerf schepenen.
Klagten dat Jacob Vermaes als spuijwagter het water te hoog in de sloten sette,
gerecommand. sulks te megageeren en hem een jaerlijks tractement toegelegt.
Klagten gekomen zijnde over Jacob Vermaers, als spuijwagter van de noordspuije en binnen sluijsje in
de Verloore Kost en aen het eijnde van de heere gragt, dat de slooten nu en dan sodanig vol quam te
setten, dat hier en daer over de tuijnen en landen quam heen te loopen. Waerop denselve gehoort
sijnde, zoo is hem gerecommandeert, bij vervolg daer in met omsigtigheid te werk te gaen, en zoo veel
mogeljk zorge te dragen, dat de ingesetenen daer door geen schade en ongemak komen te lijden, en
is voorts aen den voorn. Jacob Vermaes voor het waernemen van de hier vorengem. binnensluijsjes
toegevoegt een jaarlijks tractement van vijf en twintig guldens [177v] in te gaen met primo januarij
deses jaers 1752 en is den fabrijcq gelast, eenige poincten op te stellen, die ontrent het inlaten van
water en spuije met gem. sluijsjes nodig oordeelen om geobserveert te werden, ten eijnde als dan daer
van een instructie voor gem. spuijwagter te formeeren.
Corn. Priem als ord. stads arbeider aengenomen, bij provisie op gelijke dag gelt als Arij Pols
geniet.
De fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven, dat vermits de dimissie van Frans Coenraed
Kniesbeeck, hij quam te missen een ordinaris arbeijder zoo tot boomsnoeijen, aerde werk als anders,
en dat het als nu begon tijd te worden, tot het snoeijen der boomen, derhalven een ander bequam
arbeijder benodigt hadde, dat wel verscheide persoonen zig daer toe hadden komen aenbieden, dog
dat geen bequamer daer toe hadde gevonden ende geoordeelt als eenen Cornelis Priem, die tegelijk
was timmeren en verwen kan, als sijnde bevorens geweest een wagenmakers knegt, die derhalven aen
haar Ed. achtb. tot ordinaris stads arbeijder was voordragende en recommandeerende, dog dat wel
gaerne wat meerder daggelt zoude winnen als [178]Arij Pols mede stads arbeijder komt te winnen.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den heer burgermeester Beels te
qualificeeren zoo als gequalificeert werd bij desen, om den voorn. Cornelis Priem tot ordinaris
stadsarbeijder te mogen aennemen, bij provisie op gelijke daggelde als den gem. Arij Pols komt te
genieten.
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De beschoeijingen en planckieren in de sloot agter de huijsen in de Langestraet weg te breeken
vermits de waterloop beletten.
Den fabrijcq heeft nog te kennen gegeven dat in de sloot die als nu gedolven wordt, beginnende van
de houte schuur of werkhuijs van den timmerman Jan Boeckhorst en loopende agter de huijzen in de
Langestraat tot aan het traas toe, zeer wel beletselen worden gevonden, waer door het water gestuijt
werd, zoo dat geen behoorlijke doorschueringe kan maken, zoo door het inspringen in gemeldte sloot
met de beschoeijinge het maken van planckieren als andersints, en vervolgens alle kosten vrugteloos
sullen zijn, zoo lange de gem. beletselen in gem. sloot niet werden ingetrocken en geamoveert.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de eijgenaers van de huijsen, staende in
de Langestraet agter dewelke gem. sloot komt te loopen, door een der geregtsbodens te doen
aenzeggen, dat een gelijk met den [178v] aller eerste, derselver planckieren, beschoeijingen als anders,
waermede in de voorsz. sloot zijn ingesprongen, in te trekken en amoveeren ten zij deselve kunnen
aentoonen dat tot het inspringen in gem. sloot of tot het maken van eenige planckieren als anders
permissie van haar Ed. achtb. hebben bekomen. En voorts goet gevonden om bij vervolg voor te
komen, dat de ingezetenen met derselver beschoeijinge niet in stads slooten komen in te springen,
dat door een der geregtsbodens aen den boeckhouder van het timmermans gilde zal worden
aengezegt, dat geen timmerman bij vervolg eenige beschoeijinge in een der stads slooten zal mogen
maken of vernieuwen dan met voorkennisse van den stads fabrijcq op een boete van drie gulden.
Aen juff. Snellen vermits het servies gelt betaelt heeft de ord. certificatie geaccordeert.
Door de dogters van den heer oud burgermerester Snellen juffrouw Johanna Margareta Snellen, het
servies gelt aen de militie betaelt sijnde, zoo heeft deselve versogt de ordinaris certificatie daerop te
mogen erlangen. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is de versogte certificatie geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geacordeert aen de heer burgermeester Beels over vacatien ter [179] dagvaert, sedert
13 tot 19 december 1751 ter somma van f. 25-10-0.
Aan Arij zoet over het leggen en ophaelen van de zeetonnen sedert 16 september, 31 december 1751
ter somma van f. 202-0-0.
Aen Joost van Waardenbergh over leverantie van touwerk als anders sedert 13 febru. tot 24 december
1751 ter somma van f. 235-0-0.
Aen Leendert Capteijn mr. timmerman voor het onderhoud van stadsvoetpaden voor den jare 1751
volgens aenneminge f. 136-0-0.
Aen Casper Gerrits wegens verschot aan matrassen en dekens in het hospitael f. 514-0-0.alle op den
heer thesaurier Molewater.
Saterdag 15 januarij 1752.
Present de heeren Beels burgermeester, Gallas, Warrij, Molewater, Van Berchem, Van Hoogwerf en
Poortermans schepenen, Knol raad.
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Den chirurgijn Vermeer en zijn bovenmate dronken drinken, in de gevangenis gebragt en te
bewaren tot voor een redelijk baentje na Oostindie te senden.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gecommuniceert, dat hij dese week weder
iterative klagten had gekregen over het onbescheide dronken drinken en daer uijt voortkomende
brutaliteiten van den chirurgijn Arij Vermeer, zoo dat sijn Ed. genoodsaekt is geweest [179v] ingevolge
de resolutie van haer Ed. achtb. van den 24 april 1751, door de dienaers van de justitie te doen
opvatten en brengen op s’heeren gevangenis, vervolgens als nu ter deliberatie van haar Ed. achtb. was
brengende wat nu met hem verder te doen, dewijl alle vermaninge en waerschouwinge van tijd tot
tijd aen hem gedaen vrugteloos en te vergeefs worden bevonden. Waerop gedelibereert en van de
quaad aardigheid en buijten sporig dronken drinken van den voorn. Arij Vermeer overtuijgt sijnde zoo
is goedgevonden en de geresolveert tot voorkominge van ongelukken denselven met een
gereedleggende schip naer Oostindien te sien helpen, en is den heer burgermeester Beels versogt bij
de een of ander heer bewindhebber het zij van Delft of Rotterdam daer toe occasie te zoeken, en was
het doenelijk vermits een fatsoenlijk burger is voor een baantje van twede of derde chirurgijn en den
voorn. Arij Vermeer bij provisie nog boven te houden.
Perina gewesene dienstmeid bij de heer Gomar om hare krankzinnigheid in het gasthuijs te
plaetsen.
Den heer burgermeester Beels heeft nog gecommuniceert dat den heer oud burgerm. Gomar aen zijn
Ed. klagten was gevallen dat een zekere Perina, voorheen eenigen tijd bij sijn Ed. als meijd gewoont
hebbende [180] dog wegens gekheid uijt sijn huijs moeten laten gaen, als nu dagelijks in zijn huijs quam
loopen, en daer niet als met moeijte konde uijt krijgen: Waer tegens sijn Ed. versogte dat door de
regeeringe voorsieninge mogte werden gedaen. Waerop gelijk op andere meenigvuldige klagten
ontrent de voorn. Perina, en dat deselve door de stad is loopende zonder dat deselve ergens meer
logement kon krijgen, gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, aengezien deselve Perina in
een ingebore van dese stad, deselve bij provisie te nemen in het gasthuijs en te probeeren of aldaer
als meijd zoude kunnen werden geemploijeert.
Jacob Weijman stadsweger, om zijne behoeftigen toestand de versch. jaren huijshuur
geremitteert.
Den heer oud burgermeester Molewater in qualiteit als thesaurier ordinaris deser stad, heeft alhier te
kennen gegeven dat hij Jacob Weijman stadsweger aen de coornmoole hadde aengesprooken om
voldoeninge van de huijshuur van het weegershuijs bij hem bewoont wordende dog dat in plaetse van
geld niet dan klagten had bekomen weegens desselfs gemis van zijn weekelijks salaris dat van de
pagters van het gemael quam te genieten, door het afschaffen der pagten waer door tot de uijtterste
armoede [180v] was gebragt. Waerop gedelibereert zijnde goedgevonden en geresolveert is, den
voorn. Jacob Weijman desselfs verschuldigde huijshuur bij provicie te remitteeren, den heer
Molewater in qualiteit voorsz. te qualificeeren de huijshuur van het jaer 1751 van het voorsz. huijs,
door zijn Ed. als ontfanger in desselfs reeckening van het voorsz. jaer gebragt, weder bij verhael in
uijtgeef te mogen brengen.
Willem Comen vermits zijn armoede de vier st. extra als sluijwagter hem toegelegt, als nog
gecontinueert, ter wederzeggings.
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Willem Coomen spuijwagter van de zuijdspuij binnen gestaan sijnde heeft alhier te kennen gegeven,
dat aen hem in den voorledene jare extra was toegevoegt vier stuijvers voor ijder reijs als hij quam te
spuijen, vermits de ongemakkerlijkheid van het opwinden van de spuijdeur door een defect aen den
asch, het geene hem als nu door haar Ed. achtb. was geweijgert te werden voldoen, waer door hij
klaagde dat als dan in een beklagelijke staet zoude komen te geraken, waeromme op het ootmoedigste
had en versogt, dat haar Ed. achtb. dog hem die gracie geliefden te bewijsen van de voorsz. vier
stuijvers extra ordinaris aen hem te laten behouden. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is in [181]
consideratie van den behoeftigen staat, van den voorn. Willem Coomen en desselfs ongelukkig blind
sijnde kind, goedgevonden en geresolveert bij provisie, en tot wederzeggens toe als nog de vier
stuijvers voor ijdere reijs spuijens met de zuijdspuije extra ordinaris toe te voegen.
Joost van Cina versoekt een afschutting voor de stadshal tot voorkominge van brand, en
aangegeboden geaccordeert voor reeck. van de stad.
Is alhier gecompareert Joost van Cina, dewelke heeft te kennen gegeven, dat hij als eijgenaer van zeker
stal staende in het Boterslop naest de afgekeurde vleeshal zig meenigmalen zeer ongerust maekte
voor brand, vermits voorgem. vleeshal was een open pleijn daer allerhande asch en vuijligheijd wierd
neergeworpen, dat hij om dergelijke ongelukken voor te komen, zig selven quam aen te bieden, om
met de stad ijder half en half voor gem. pleijn een schutting te setten, mits aen hem vergund wierde
op gem. pleijn wat hout of takkebossen te mogen leggen. Waerop gedelibereert sijnde, geconsidereert
dat het aldaer een leelijke misstand en groot vulnis nest in de stad is, en derhalven dat het nuttig en
nodig soude zijn dat daer een afschutting wierde gemaekt [181v] dog dat sulks gemeenschappelijk met
de stad en een particulier burger zoude geschieden en daer door een servituijt op het voorsz. erf voor
het vervolg zoude werden gebragt, is geoordeelt niet convenient te zijn, en derhalven geoordeelt beter
te zijn, dat sulks alleen van stadswegen quam te geschieden. Waeromme den heer burgermeester
Beels versogt is, met overleg van den stads fabrijcq aldaer van stadswegen ten meesten minnage een
afschuttinge, het zij van een heijninge of het te willen laten maken.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Johanna Kunst als brouwster over leverantie van bieren als anders in
den jare 1751 ter somma van f.104-0-0.
Aen Johannes Volkers gereelmaker, over reparatien aen de brandspuijten en brandemmers in 1751 f.
12-10-0.
Aen Arij Jacobse Zoet over het halen en brengen van sand ten dienste van de stad, sedert 6 maert tot
v23 december 1751 ter somma van f. 257-0-0.
Aen Gijsbrecht Baars leijdekker ter somma van f. 33-7-0.
[182] Aen Joost van Waerdenbergh zeijlmaker over leverantie van touwwerk als anders in 1751 f. 2537-0.
Aen Jan van Waerdenbergh lootgieter tijde voorsz. f. 71-8-0.
Aen Wouter van der Bijll over leverantie van verfstoffen in 1751 f. 20-11-0.
Aen Arij Capteijn scheepstimmerman in 1751 f. 40-0-0.
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Willem Comen voor extra opwinden van de zuijdspuije sedert 8 november 1751 tot 1 januarij 1752 f.
4-12-0.
Arij Timmerman als pagter van het armemiddel over impost van 14 hoed kolen in den jare 1751 f. 4-40.
Cornelis den Hoijer mandemaker in den jare 1751 f. 2-10-0. Alle op den heer thesaurier Molenwater.
Aan H. W. Grau silversmit voor vier silvere schilden tot de wapens voor de bodens f. 24-11-0. Op als
voren.
Saterdag 22 januarij 1752
Present de heeren van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Van Berchem, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
De zaek van commiss. van het veer op Maassluijs ontrent hun salaris voor het ontfangen van ’t
passagie gelt commiss.
Door haar Ed. gr. achtb. de heeren [182v] van den vroedschappe weder aen dese tafel gerenvoijeert
sijnde, de pretentien van de commissarissen van het veer van dese stad op Maassluijs en vice versa,
om te hebben een behoorlijk collecteloon voor het ontfangen van het passagiegeld van het voorsz.
veer ten behoeve van het gemeeneland, het geen gesogt hebben te krijgen van den collecteur van het
selve middel die ook niet ongenegen is geweest het selve aen haar te betalen, dog daer over
geschreven hebbende aen haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde raden, begreepen dat door de
schikking die tusschen haar Ed. mog. en de regeering deser stad op den 30 october 1750 over de
betaling van het passage geld van voorsz. veer is aengegaen den commiss. daer alleen maar voorkomt
als de persoon die het gestipuleerde voor den lande zal betalen immers dat ingevalle de gem. commiss.
vermeenen te moeten werden gesalarieert, sulks als dan door de heeren burgerm. der stad Brielle
zoude behooren te geschieden. Waeromme gem. commiss. zig dan ook daerover aen haer Ed. achtb.
hebben [183] geaddresseert en van deselve versogt deswegens gesalarieert te worden, welke zaek en
versoek alvorens daerop resolveeren is gemaekt commissoriael in handen van de heeren beijde
burgermeesteren met en benevens de heeren de La Bassecour, Gallas en Warrij en Molewater als
thesaurier, om het selve te examineeren en haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver
consideratie en advis.
Dirk van Malsem aengestelt als ruijker en keurm. van de zoute tonne.
Tijmon Groenedijk geweest sijnde ruijker en keurder van de zoute tonne visch alhier overleden sijnde,
en door den heer van der Mersch als boekhouder van verscheide hoekerschepen binnen dese stad
versogt sijnde dat een ander bequam persoon tot ruijker en keurder van de zoute tonnevisch mogt
werden aengestelt, zoo is daerop gedelibereert zijnde goedgevonden bij provisie tot keurder en ruijker
van de zout tonnevisch te committeeren en aen te stellen, zoo als daer toe committeeren en aenstellen
bij desen de persoon van Dirk van Malsem, en dat op sodanige emolumenten en proffijten als daer toe
sijn gestelt en zig reguleerende na de instructie daer van zijnde.
De overgeschote penn. van het verkogte huijsje van Frans Coenraed Kniesbeeck in handen van
de boeckhouder van ’t gasthuijs.
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Den heer secretaris van Bueren heeft [183v] ter vergadering gecommuniceert dat het huijsje
aengekomen hebbende Frans Koenraed Kniesbeek ingevolge de resolutie van haar Ed. achtb. voor de
verloopene verpondingen was geveijlt en verkogt, waer van naar aftrek van de verschulde
verpondingen en gedane betalinge aen de doodkist voor de vrouw van den voorn. Frans Koenraad
nogh quam over te schieten een somma van f……. versoekende te mogen weeten aen wie deselve
penningen zal overgeven. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaan is dewijl den voorn.
Frans Coenraad in het gasthuijs is genoomen, dat de voorgem. overschitende penn. zullen gegeven en
betaelt werden aen den heer Warrij als boeckhouder van het gasthuijs en deselve in zijn reeckening te
verantwoorden.
Jacob Weijman gecondemn. zijn verschuldigt wagtgeld te betalen, en vrijgestelt van de wagt
zoo lang de ord. van het gemeenel. hen subject houd en voorts de klagten van zijne geringe
substentie en hoe in ’t vervog voor zijn vrijdom van de wagt zal betalen commiss.
Is alhier binnen gestaen den burger majoor Marinus Sandifort en Jacob Weijman stadsweeger aen de
koornmoole, klagende den gem. majoor Sandifort uijt naam van de oranje krijgsraad dat den voorn.
Jacob Weijman weijgerig was zijn jaarlijks wagtgelt voor sijn vrijdom van de wagt ter somma van vier
guldens jaerlijks, waervoor hij [184] geconvenieert was, te voldoen, en dus voor de twee jaeren de
somma van agt guldens op pretext dat hij geen eene nagt uijt sijn huijs kan of mag gaen, ingevolge de
ordonnantie van haar Ed. gr. mog. op het gemael en verders op sijn onvermogen door het afschaften
der pagten veroorsaekt, aengesien daer door komt te verliesen weekelijks vier gulden, die van den
pagter van het gemael quam te trekken. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is,
dat den voorn. Jacob Weijman, de twee jaeren, die hij ingevolge zijne aengegane conventie voor de
vrijdom van de wagt verschuldigt is ter somma van agt gulden zal moeten betalen dog dat bij vervolg
zoo lange de ordonnantie van haar Ed. gr. mog. hem sodanig subject houd, zal wesen vrijgestelt van
het waken. En zijn weijders de heeren beijde burgerm. met en benevens de heeren de La Bassecour,
Gallas en Warrij en de heer Molewater als thesaurier versogt ende gecommitteert zoo als versogt ende
gecommitteert worden bij desen, om met den anderen te examineeren en overwegen hoe en op wat
wijze den voorn. Jacob Weijman, dewijl door de orsdonnantie van haer Ed. gr. mog. op het middel van
het gemael [184v] tot voorsz. subjectie gehouden word, zoude kunnen en behooren gebeneficeert te
werden en haar Ed. achtb. als dan daerop te dienen van derselver consideratie en advies. Ende is dan
verders geresolveert, dat zoo wanneer een redelijk beneficie aen den voorn. Jacob Weijman zoude
kunnen versorgt worden, hij als dan weder zoude gehouden wesen voor zijn vrijdom van de wagt
jaerlijks aen het quartier waeronder geloot is te betaelen een daelder.
Aalbregt Rode veerman tot Maassluijs weder voor een jaer in die qual. gecon.
Is alhier binnen gestaen Aalbregt Roode, veerman tot Maassluijs, dewelke heeft te kennen gegeven,
dat het jaer van zijnen dienst in het voorsz. veer was geexpireert, met versoek dat haer Ed. achtb. hem
verder daer in gelieven te continueren. Waerop gedelibereert sijnde zoo is denselve weder voor een
jaer in de voorsz. functie gecontinueert onder de gewoonelijke recommandatie.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Maerten IJdel over leverantie van werkhout in den jare 1751 f. 806-00.
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Arij Meeldijk smit over leverantie van [185] ijserwerk sedert februarij tot december 1751 f.31-0-0.
Aen Jan Tijsse van Herk over leverantie van ijsselsteen in den jare 1751 f. 233-0-0.
Aen Willem van Asperen tot Dordrecht, over leverantie van hout in october 1751 f. 112-1-0.
Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aan Arij Meeldijk als diacon ter bedeelinge van den armen f. 300-0-0. Op den ontfanger van de arme
middelen.
Besteed.
Is besteed het halen van plaet en schulpsand voor de stad in den jare 1751, het welke aengenomen is
bij Pieter Huijser voor agtien stuijvers paer last.
Tot deeckenmeester van het voermans gilde aengestelt de persoon van W. Meijster.
Uijt de overgeleverde nominatie bij hoofdman boekhouder en deeckenmeesters van het voermans
gilde voor den tijd van drie eerst komende jaeren geeligeert Willem Meijster.
Jan den Hartogh aen te zeggen zijn verschuldigde boeten voor maendag te betalen.
Is goedgevonden Jan de Hartog aen te zeggen dat op desselfs thuijskomst inmediaet de aen hem
opgelegde boete nevens zijn verdiende lootsgelt zal hebben te betalen aen den commissaris van de
lootsen op poene dat bij nalatenheijd van dien [185] het selve bij afpandinge uijt zijn huijs zal werden
gehaelt.
Saterdag 29 januarij 1752.
Present de heeren Beels burgerm. de La Bassecour, Gallas, Warrij Molewater, Van Berchem, Hoogwerf
schepenen, Hoijer en Knol raden.
Dirk van Malsen als keurder en ruijker van de zoute tonnevis beeedigt, met eenige verandering
in ’t regelement.
Dirk van Malsem, dewelke heden en agt dagen is aengestelt geworden tot ruijker en keurder van de
zoute tonnevisch, op huijden den eed in voorsz. qualiteit, op het reglement den 22 augustus 1744
provisioneel gearresteert, alhier afgelegt, met die verandering in het voorsz. reglement, dat zoo
wanneer de voorsz. zoute tonnevisch mogte werden verkogt en overgenomen zoo als die uijt zee
gekomen en aengebragt was, sonder deselve te laten afdoen keuren en ruijken, den keurder of ruijker
in dien gevallen maer zal genieten de helfte van het ordinaris loon, en dus in plaetse van ses stuijvers
van ijder last maer drie stuijvers.
Op de consideratien van den fabrijcq een instructie voor den spuijwagter gearresteert.
Den fabrijcq Sandifort aen wie versogt was desselfs consideratien, reglement te willen opgeven voor
den spuijwagter van de noordspuij en binnen sluijs deser stad [186] heeft deselve alhier opgegeven,
het welk geexamineert sijnde, zoo is het voorsz. consept geapprobeert ende verandert in een instructie
waer naer denselver spuijwagter zig zal hebben te reguleeren en gedragen, fiat incertio.
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Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den boeckdrukker Jacob Verhel over leverantie van bijbels, prijsen
voor de latijnse school en verdere schrijfbehoeften in den jare 1751 ter somma van f. 397-18-0. Op
den heer thesaurier Molenwater.
Ordonnantie van subsidie aen het earme doosje ter somma van f. 50-0-0. Op den ontfanger van de
arme middelen.
Armbos geopent bij den commissaris van de wagens.
Op den 22 januarij 1752 is door den ontfanger van de arme middelen den heer G. M. Warrij den
armbosch bij den commissaris van de wagens Arij van der Waal geligt, ten overstaen van de heeren
mr. Dominicus van Hoogwerf en Pieter Poortermans, en daer in bevonden f. 41-5-8 en dus naer aftrek
van een derde voor den commissaris, voor het arme middel f. 27-10-8.
Item ten secretarie.
Op den 27 dito is door gem. heer ontfanger ten overstaen van de heeren de La Bassecour en Molewater
den armbos ter secretarie geligt en daer in bevonden f. 94-1-14.
[186v] Saterdag 12 februarij 1752.
Acte van indemniteit geaccord. voor het kind van H. J. Roel.
Acte van indemniteit geaccordeert voor het kind van Harmen Janse Roel en Maartje Rebin egte luijden,
genaemt Henrica Roel oud een jaer.
Besteed.
Zijn besteed de leverantie van pannen en teegels in den jare 1752.
Item de leverantie en maken van glas in huijs en in lantaerens.
En laestelijk de leverantie van spijckers en hangen, welke zaken zijn aengenomen zoo als op de
bestekken genoteert staan.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Arij Beljeur tot Rotterdam over leverantie van ijsere plaaten in den
jare 1751 ter somma van f. 86-0-0.
Aen Cornelis Vreedenbregth glasenmaker in den jare 1751 f. 1080.
Aen Nicolaes Brandwijk over leverantie van drie zuijger vellen in aug. 1751 f. 10-12-0.
Aen Gerrit Minheer blijkslager in den jare 1751 f. 25-0-0.
Aen Jan ter Steeg smit voor caab en [187] vuurboet sedert 19 julij tot 29 december 1751 f. 163-0-0.
Aen denselve ten dienste van de stad sedert 7 julij tot 31 december 1751 f. 292-0-0.
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Aen denselve ten dienste van de zuijdspuij in 1751 f. 8-0-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aen Hendrik Campwijk als passantmeester sedert 3 november 1751 tot 9 februarij 1752 f. 25-6-0. Op
den heer ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 19 februarij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Van Bechem, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen.
Rapport van gecommitt. op de zaek van de stadsweger en hem een tractement toegelegt van
f. 120 gl. sjaers.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert dat de heeren haer Ed.
achtb. gecommitteerden ingevolge ende ter voldoening van derselver resolutie commissoriael van den
22 januarij laestleden gebben geexamineert het voorgeven van Jacob Weijman stadsweger aen de
koornmoole binnen dese stad, dat hij volgens haar Ed. gr. mog. ordonn. op het gemael gehouden is
nagt en dag paraet en present te sijn [187] in het wegershuijsje schoon hij van ’t gemeeneland daer
voor niets quam te proffiteeren en te trekken, maer in tegendeel quam te missen het geen hij voor
heen ten tijde van het subsisteeren der pagten, van de pagters had genoten waer door hij tot de
uijtterste armoede quam te geraken, alsoo hij jegenwoordig met anders quam te trekken als een halve
stuijver van ijdere sak die op en van de moole quam te gaen voor het wegen van deselve dat haar Ed.
achtb. gecommitteerdens de ordonnantie op het gemael daerop hadde nagezien en geexamineert,
dog daer in niets hadde gevonden dat hem Jacon Weijman als weeger concerneerde, veel min verpligte
om nagt en dag aldaer paraat en present te sijn maer dat heeren gecommitteerdens egter is
voorgekomen dat het ten dienste en nutte van de bakkers, burgeren en ingezetenen deser stad zeer
noodsakelijk is dat aldaer een weger van stadswegen werde gehouden op dat een ijder gerust kan zijn
dat hij zijn volkome wigt van de mooole weder krijgt van de quantiteit van het koorn dat ter moole
heeft gesonden, en dewijl den voorn. Jacob Weijman door dese regeering is aengestel, en dat op
sodanige emolumenten en proffijten als sijn presecesseur daer van heeft genooten gehad en van ouds
daerop [188] was staende en nu door het afschaffen der pagten considerabel waeren vermindert zoo
dat ter nauwer de eene week door den andere geslagen een rijksdaelder sweeks kon staende houden,
zoo was het aen haar heeren gecommitt. niet onredelijk voorgekomen dat den voorn. Jacob Weijman
als stadsweger zijn leven lang gedurende van stadswegen eenigsints wierde gededomageert en
gesalarieert, dog waer van de begrootinge aen haar Ed. achtb. quamen over te laten. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is met het voorsz. rapport te conformeeren en den
voorn. Jacob Weijman als stadsweger boven het geene als weger voor het weegen van ijdere zak koorn
en meel dat op en van de moole komt tot een jaerlijks tractement f…… op approbatie van den
vroedschappe toe te voegen de somma van f. 120-0-0 in te gaen met den eersten januarij van desen
loopende jare 1752.
Rapport in de zaek van commiss. van het veer op Maassluijs en geresol. te schrijven aen
gecommitt. raden.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert dat de heeren haar Ed.
achtb. gecommitteerdens ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie commissoriael van
den [188v] 22 januarij laastleden, hadden geexamineert het versoek van de commissarissen van het

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

veer van dese stad op Maassluijs en vice versa, omme door dese stad gesalarieert te werden met een
behoorlijk collectie loon voor het ontfangen van het passgie gelt van het voorsz. veer ten behoeven
van het gemeeneland, waerover zig bevorens hebben geaddesseert aen den gaarder van het voorsz.
middel die ook niet ongenegen is geweest het selve aen haar te betalen, dog die daer over geschreven
hebbende aen haer Ed. mog. de heeren gecommitt. raden, zoo is bij welgem. gecommitt. raden
begreepen dat door de conventie of schikking die op den 30 october 1750 over de betalinge van het
passagie gelt van voorsz. veer is aengegaen, de commisasarissen daer in alleen maer voorkomen als
de persoonen die het gestituleerde aen den lande zullen betalen, zonder dat daer bij van het collecte
loon is gesprooken en dat derhalven haer Ed. mog. geen collecte loon deswegens sullen admitteeren
zoo dat ingevalle gem. commiss. vermeijnen daer voor gesalarieert te moeten werden als dan door
dese [189] regeeringe zoude behooren te geschieden, dat heeren gecommitt. de hier vorengem.
conventie en schikking tusschen haar Ed. mog. en dese regeeringe over de betaling van het passagie
gelt hebben nagegaan en geexamineert waer in erkennen dat van geen collecteloon gesproken werd,
dog dat zij begrijpen dat daer door tacite van weerskanten immers van wegens deser regeeringe is
begrepen en veronderstelt dat het collectloon daervoor door het gemeeneland zoude worden betaelt,
als aen alle andere die het voorsz. middel komen te collecteeren geschied, waeromme zij heeren
gecommitt. van advise zoude zijn, dat van wegens de regeringe in sagte en beleefde termen, zoude
behooren te worden geschreven, door dewijl in gem. schikking van geen collectloon word gemelt haar
Ed. achtb. in die vaste suppositie zijn geweest en geen de minste bedenkelijkheid hebben gehad, of
gem. commiss. zoude gelijk alle andere voor het collecteeren van het voorsz. middel van weegens het
gemeeneland gesalarieert en betaelt worden, redenen waeromme haar Ed. achtb. quamen te
verzoeken dat gem. commiss. na redelijkheid mogte werden gesalarieert en dat sulks aen den gaarder
van het voorsz. middel geliefden te ordonneeren en aen te schrijven. Waarop gedelibereert [189v]
zijnde goedgevonden en verstaan is, met het voorsz. rapport en advies te conformeeren en is den
secretaris versogt ende gelast omme een brief aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden ter zake
voorsz. in zagte en vriendelijke termen te coucheeren en op te stellen en deselve als dan de heeren
gecommitt. te communiceeren en naer examinatie af te senden.
De heer N. Honigh als administrateur van de goederen van de mennonite armen, gequalificeert
tot het verkopen van een huijsje in het Dijkslop.
Is alhier binnen gestaan de heer Nicolaas Honigh, dewelke heeft te kennen gegeven dat hij na het
overlijden van sr. Evert van Eijk dewelke administrateur was van de arme goederen van de oude
Vlaemse mennonite gemeente binnen deze stad en quartier waer van Maarten Janse Arkebout laest
leeraer geweest in den jare 1727, met approbatie en op goedvinden van haar Ed. achtb. door de doen
maels nog in dit quartier in wesen sijnde ledematen van de voorsz. mennonite gemeente bij een
ampele procuratie is aengestelt geworden tot administrateur van de voorsz. goederen, ten eijnde
deselven niet soude vervoert en in administratie buijten dit quartier geraken, dat onder die goederen
was een oud vervalle huijsje staende aen het eijnde van het [190] Dijkslop binnen dese stad, waer aen
notable reparatie en onkosten zoude moeten werden geinspendeert, ja veel meerder als ooijt daer
van bij verkoopinge zoude kunnen maken dat hij nu een kooper, zijnde een metselaers knegt die het
selfs zoo wat zoude opknutselen, daer toe hadde gevonden, dog dewijl hij sonder permissie van haar
Ed. achtb. geen verkoopinge off veralienatie van de voorsz. arme goederen vermogte te doen, zoo
keerde hij zig tot haar Ed. achtb. versoekende bij desen tot de voorsz. verkoopinge haar Ed. achtb.
permissie en approbatie. Waerop gedelibereert sijnde zoo is geconsidereert van de voorsz. arme
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goederen toebragt, en derhalven goedgevonden en verstaen den gem. heer Honigh tot de verkoopinge
van het selve huijsje te qualificeeren en authoriseeren, zoo als zijnde daer toe qualificeeren bij desen.
Otrdonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester van Leeuwen over vacatien ter dagvaert,
sedert 11 januarij tot 12 febru. 1752 f. 85-10-0.
Den heer burgermeester Beels ter zaeke voorsz. f. 25-10-0.
Denselve nog vacatie op de begrafenisse van zijn hoogheid f. 16-10-0.
Den heer oud burgermeester Gallas mede ter zake voorsz. f. 16-10-0.
[190v] De bodens mede over vacatie en reijskosten met gedep. ter dagvaert en eenige verschotten
samen f. 104-9-0.
Aen David Westenhout mr. timmerman wegens aengenomen timmerwerk in 1751 f. 164-0-0.
Denselve wegens reparatie aen de zuijdspuije in 1751 f. 165-0-0.
Denselve wegens arbeidsloonen voor twee knegts aen de beschoeijinge gewerkt hebbende, sedert
november 1751 tot 5 februarij 1752 f. 144-0-0.
Aen Jan Boeckhorst over leverantie van spijckers en hangen in 1751 f. 117-0-0.
Aen Pieter van Heijnsbergen wagenmaker in 1751 f. 16-4-0.
Aen Joh. de Moll over leverantie van teegels en pannen in 1751 f. 49-13-0.
Aen Jan van der Linden te Dordrecht over leverantie van twee moolensteenen op de stadskoornmoole
f. 216-0-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aan den diacon Jacob Jongejan ter bedeelinge van den armen f. 400-0-0. Op den ontfanger van de
arme middelen.
[191] Saterdag 26 februarij 1752.
Present de heeren Beels burgerm. de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van Berchem, Dom. van
Hoogwerf en Poortermans schepenen.
Deliberatie om een generale deurspoeling in de stads slooten te bekomen in zonderheid mede
nietmet opsigt tot de gedempte sloot agter het erf van de heer Langereis commiss.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert, dat hij nevens de heeren raden en
de fabrijcq hadden wesen inspecteeren de slooten agter de meeste huijsen aen de westzijde van het
Noordeijnde, te beginnen agter eenige huijzen aen de zuijdzijde van ’t Koeslop tot agter de huijsinge
van juffrouw Michot, eertijds de heer Langereis, dat dezelve hadden gevonden in een seer slegte staat,
en tot boven toe vol, zoo dat noodsakelijk moeten gedolven worden, en voorts, dat zoo effect van het
delven willen hebben en een door spoeling maken, het noodsakelijk is, dat de sloot die voorheen
geloopen heeft tusschen de erven van de heeren Langereis en Willem Walcheren, en over eenige
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jaeren, door den heer Langereis propria auctoritate is getrocken aen desselfs thuijn en vervolgens
geheel toegedempt, weder werde opgegraven en gemaekt in voegen als dezelve voorheen is geweest.
Waerop het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert is [191v] bij privisie de vorengem. slooten hoe eerder hoe beter te
laten delven en schoonmaken, en dat wijders het concept en werk van de generale deurspoeling door
alle de stadslooten in een besoigne hoe eerder hoe beter zal werden geexamineert, en zijn daer toe
versogt ende gecommitteert de beijde heeren burgermeesteren met ende benevens de heeren de La
Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater en van Berchem met versoek van het selve ten spoedigste
doenelijk te willen entameeren, en als dan haar Ed. achtb. daerop te dienen van derselver
consideratien en advis, ten eijnde als dan op het een en ander finaal te resolveeren.
Rapport van wijk en brandm. van hunne bevinding ontrent bhet huijsje van L. de Breur in de
Langestraet.
Wijk en brandmeesteren van het wijk F nevens den fabrijcq inspectie genomen hebbende van het
huijsje van den timmerman Leunis de Breur, staende in de Langestraat tusschen desselfs werkhuijs en
het huijs van den smit Meeldijk, hebben van derselver bevinding aldaer schriftelijk rapport gedaen.
Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden met het voorsz. rapport te conformeeren ende daer in
geordonneerde veranderingen te moeten maken, en die door een stadsbode uijt naam van de
magistraat schriftelijk te doen aenzeggen.
[192]

Cornelis Priem als bekwaam ordinaris stadsarbeider, meer dagloon.

De fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven, dat Cornelis Priem die voor eenigen tijd in plaets
van Frans Coenraad tot ordinaris stadsarbeijder was aengenomen, zig hadt gedeclareert niet langer
genegen te sijn om voor geringen dagloon aen den stad te blijven werken, dat egter den selve Cornelis
Priem was een bequaem arbeijder tot verscheijde werken, selfs tot timmeren verwen en derhalven
het goedvinden van haar Ed. achtb. hierop versogte te verstaen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert is den voorn. Cornelis Priem bij provisie te nemen en te stellen
eguaal met de ordinaris stans timmerluijden.
Den boeckhouder van het arme middel gelast en versogt om Perina, vermits hare krankzinnigh.
in een beter of Dolhuijs te Rotterdam te bestellen.
Dagelijks meenigvuldige klagten komende over het zinneloos en redenloos gedrag dat Perina in het
gasthuijs komt te houden, alwaer voor eenigen tijd is ingenomen om te probeeren of deselve zig aldaer
stil ende gerust wilde houden en tot bedaerheid te brengen was, dog buijten succes, zoo is in nadere
deliberatie gebragt, dewijl niet mogelijk is sodanig een mensch langer in het selve gasthuijs te kunnen
houden, hoe met deselve te moeten leven. Waerop gedelibereert [192v] zijnde, goedgevonden ende
geresolveert is, deselve Perina van weegens de stad ten lasten van het arme middel in een Dolhuijs of
andere verseeckerde plaets als een krankzinnig mensch te confineeren, ten welken eijnde de heer
Warrij als ontfanger van de arme middelen versogt ende gequalificeert bij desen om weder aen de
regenten van het beter of Dolhuijs tot Rotterdam te willen schrijven, en te informeeren of het voorn.
vrouwspersoon als een arme wees sijnde tot deselve prijs als de vrouw van Jan Schieland hebben
ingenomen, mede zoude gelieven in te nemen.
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Rapport op het versoek van ’t schippers gilde om Arij en Jacob Zoet uijt ’t voorsz. gilde te
weeren, goedgevonden, om derselver gepleegde vilipendie hangende dese deliberatie aen de
regeeringe de voorn. persoonen in het gilde te laten.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert, dat heeren haer Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resol. commiss. van den 31 december 1751,
en en andermaal met den anderen hebben gebesoigneert op de requeste op den voorsz. 31 december
1751 aen haar Ed. achtb. uijt naem ende van weegens boeckhouder en deeckem. het gansche
gildebroerschap van het schippers gilde binnen dese stad, gepresenteert, waer bij te kennen geven
hoe dat den heer mr. Maximiliaen van Berchem [193] als hoofdman van het voorsz. gilde heeft kunnen
goedvinden dat Arij Jacobse Soet en zijn zoon Jacob Zoet, als gilde broeders in het voorsz. gilde zoude
worden ingeteeckent, en dat vervolgens in het selve in die qualiteit geadmitteert en geconsidereert
soude moeten werden, het geene zij sustineerde te zijn strijdig tegens de regten en privilegien van het
voorsz. gilde, uijt hoofde dat den voorn. Arij Jacobse Zoet is hebbende een beneficie, en daer en boven
order volgens het 2 en 14 art. van derselver privilegie of gildebrief, biddende en smeekende derhalven,
dat haar Ed. achtb. goede gelieft te mogen zijn, bij minnelijke weegen den welgem. heer hoofdman
van Berchem aen te manen en des noods te ordonneeren het gem. schippers gilde ongestoort hunne
regten en privilegien te laten blijven genietten en de twee bovengem. persoonen met namen Arij en
Jacob Soet te doen roijeeren uijt het bovengem. gilde broederschap en dat zij heeren gecommitt.
allesints hare gedagten hadden laten gaen om was het mogelijk een temperament of middelweg uijt
te denken waer door het fatsoen en authorisateit van den hoofdman zoude kunnen bewaert werden
en waer door aen die van het schippers gilde ook eenig genoegen zoude kunnen werden [193v]
gegeven, dog dat die van het schippers gilde hangende dese deliberatie, en in vilipendie van dese
regeeringe hebben kunnen goedvinden den voorn. Arij Zoet en zijn zoon te doen interdiceeren en
verbieden zig met het voorsz. gilde meerder te bemoeijen en zig van de smak te onthouden, en dat
meer is zulks door den procureur Beugholt aen den heer burgermeester Beels te laten aenzeggen.
Waerop heeren gecommitt. dan nader bij den anderen zijn gekomen en dese zaken nevens de voorsz.
requeste nader in overweeging genomen hebbende gemeent hebben als nu aen U Ed. achtb. te
moeten preadviseeren, dat aen die van het schippers gilde behoorde te werden aengezegt dat zij de
hiervorengem. Arij Zoet en zijn zoon Jacob Zoet bij provisie in het voorsz. gilde zullen hebben te
admitteeren en aen te nemen, als uijt de twee geallegeerde articulen van de gildebrief niet hebbende
kunnen vinden, dat op de voorn. persoonen van applicatie zijn, dog refereeren zig niet te min aen het
wijs oordeel van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den
boeckhouder en deeckenmeesters van het voorsz. gilde [194] te doen binnen staen, gelijk dan binnen
gestaan zijn, en deselve de indignatie van de regeeringe over derselver onbetamelijk en in vilipendie
van de regeering gehoude gedrag, van hangende de deliberatien van haar Ed. achtb. op haar gedane
versoek eijgener authoriteit de vorengem. Arij Zoet en zijn zoon Jacob Zoet te doen interdiceeren en
verbieden van zig met het voorsz. gilde meerder te bemoeijen en zig daer van te onthouden, op het
sterkste te doen begrijpen, en vervolgens aen te zeggen, dat haar Ed. achtb. haar als nu komen te
ordoneeren en te gelasten dat zij den voorn. Arij Zoet en zijn zoon Jacob Zoet beijde bij provisie in het
voorsz. gilde zullen hebben te admitteeren, en van het regt van het selve gilde in allen deelen laten
jouisseeren, gelijk ook de penn. die deselve voor haar regt van inkoomen in het selve gilde hebben
betaelt en als nog onder den commissaris van voorsz. veer zijn berustende over te nemen, aen te
teeckenen, en in reeckening te verantwoorden als sulks behoort en te geschieden gebruijkelijk is.
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Bierwerkers geresol. twee jaren interessen van een cap. van f. 100 gl. ten lasten van derselver
bierbomen.
Den heer oud burgermeester Warrij als ontfanger van de arme middelen heeft ter vergadering
voorgedragen, dat hij ingevolge [194v] het goedvinden ende ordres van haar Ed. gr. achtb. de
bierwerkers op het serieuste hadde gemaent tot betalinge van derselver agter wesen, op derselver
bierboomen, dat zij ook hadden aengenomen deselve te sullen voldoen, dog dat op het demoedigste
hadden versogt dat haar Ed. achtb. haer geliefden te ontheffen van den jaarlijksen interest van een
hondert gulden loopende ten lasten van hun gesamentlijke bierwerkers ingevolge de resol. van haar
Ed. achtb. van haar Ed. achtb. van den 19 maert 1740, als onmagtig sijnde deselve te kunnen voldoen.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is, aen deselve gratie te bewijsen en
vervolgens deselve te remitteeren en quijt te schelden de interessen voorsz. f. 100 gls. voor de jaeren
1750 en 1751.
Commissie tot het examineeren van de trekschuijten van Maassluijs op Delft, in handen van
burgerm. en 4 voorsettende heeren.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering voorgedragen, dat te meermalen is gesproken,
om tot gemak voor de ingesetenen van dese stad, passagiers en insonderheid voor heeren stads gedep.
ter dagvaert moetende gaen eenige [195] verandering bij de regeering van Delft te zien te obtineeren
in het vaeren der trekschuijten van Maaslandsluijs op Delft, dat zijn Ed. vermeende als nu nog goede
occasie soude zijn om sulks te verkrijgen derhalven in bedenking gaf, of niet goed soude zijn dat een
commissie wierde gedecermeert, om te examineeren wat verschikking ten meesten commoditeit daer
in zoude kunnen versogt ende gemaekt worden. Waerop gedelibereert sijnde zoo zijn daer toe versogt
ende gecommitteert de beijde heeren burgermeesteren, nevens de heeren de La Bassecour, Gallas,
Warrij en Molewater met versoek het selve ten spoedigste te willen doen en haar Ed. achtb. daerop te
dienen van derselver consideratien en advis, ten eijnde het selve hoe eerder hoe beter te sien
obtineeren.
Jan de Hartogh zijn boete gemodereert tot 3 gl. die binnen agt dagen te betalen op poene van
afpandinge.
Is binnen gestaen Jan de Hartogh dewelke bij resol. van haar Ed. achtb. de heeren van de magistraet
van dato 24 december 1751 gecondemneert is, uijt hoofde, dat tegens de orders en ordonnantie op
de pilotagie, een schip hier voor de stad legende in zee uijt te lootsen. Om zijn verdiende lootsgeld te
restitueren aen de vaste lootsen op de Maze en daer en boven in een boete van vijf en [195v] twintig
gulden, heeft alhier te kennen gegeven, dat hij zijn verdiende lootsgelt aen den commissaris van de
lootsen heeft gerestitueert, dog dat hij onmagtig is om de hem opgelegde boete te kunnen betalen,
versoekende derhalven haar Ed. achtb. hem voor dit maal gelieven te pardonneeren en hem van de
voorsz. boete te ontheffen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is uijt consideratie van desselfs armoede
en ongelukkigen toestand van desselfs vrouw, goedgevonden ende geresolveert de voorsz. boete te
modereeren en te verminderen van 25 gls op drie guldens te betalen voor heden en agt dagen in
handen van den commissaris van de lootsen op poene van afpandinge.
Betal. geaccord.
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Betalinge geaccordeert aen de bierwerkers, nagtwakers en meeters voor het luijden der klokken op
het overlijden en begraven van zijn doorlugtigste hoogheid den prins erfstadhouder te samen ter
somma van f. 128-12-0.
Ordonnantie.
Ordonnantie geaccordeert aen Jan van Beuge mr. glasemaker voor den jare 1751 ter somma van f. 3517-0 beijde op de heer thesaurier Molewater.
[196] Vrijdag 3 maert 1752.
Present de heeren Beels burgermeester de La Bassecour, Dom. van Hoogwerf en Poortermans
schepenen, Hoijer raad.
1.2.3 reeck. van G. M. Warrij als boeckhouder van de godshuijse opgenomen en geapprobeert.
Op huijden zijn gedaen en opgenomen de 1. 2. en 3 reeckeningen van de heer mr. George Marcus
Warrij, als boeckhouder van het gasthuijs, vrouwenhof en arme te Maarland zijnde van de jaeren 1748,
1749 en 1750 welke reeckeningen zijn geapprobeert en gelaudeert, en is den rendant voor zijn goede
administratie bedankt.
Saterdag 4 maert 1752.
Present de heeren Beels burgermeester, Warrij, Molewater, Van Berchem, Hoogwerf, Poortermans
schepenen, Hoijer raad.
Rapport van heeren gecommitt. ontrent de verandering in het varen van de trekschuijten van
Maassluijs op Delft burgerm. en gedep. versogt dien conform te zien effectueren.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert dat de heeren haar Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resol. commissoriael van den 26 februarij
laestleden [196v] met den anderen hebben geexamineert wat veranderingen in het vaeren der
schuijten van Maassluijs op Delft tot het meeste gemak voor de ingezetenen deser stad voor passagiers
en insonderheid voor de heeren stads gedep. ter dagvaert moetende gaen, bij de regeering van Delft
soude kunnen en behooren versogt te werden, dat zij heeren gecommitt. gemeent hebben, dat met
het veranderen van de schuijt die jegenwoordig ten half twaelf uuren van Maassluijs op Delft vaert te
brengen op tien uuren, ende namiddag schuijten mede van Maassluijs op Delft te doen vaeren ten
een, ten drie en ten vijf uuren het geheele jaer door, alle faciliteit zoude toegebragt werden die men
soude kunnen verlangen alsoo daer door zoude geeffectueert worden, dat die met de schuijt van tien
uuren quamen te varen nog op het middagmael in den Haeg soude kunnen sijn, en die met de schuijt
van vijf uuren nog altijd s’avonds in den Haeg dog refereeren zig niet te min tot ’t wijs oordeel en
goedvinden van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is met het
voorsz. rapport en advis te conformeeren en heeren [197] burgermeesteren en verdere heeren stads
gedeputeerden ter dagvaert te versoeken en te qualificeeren zoo als versogt ende gequalificeert
worden bij desen, om met heeren burgermeesteren der stad Delft deswegens hoe eerder hoe beter
te sien te confereeren, en de hier vorengem. verschikking bij deselve tragten uijt te werken.
Antho. van der Meulen en zijn huijsvrouw inwoon. geaccord.
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Is aan Anthonij van der Meulen gewesene soldaet met desselfs vrouw Maria Gile bij provisie
inwooninge in dese stadt geaccordeert.
Bested. uijtdelven slooten.
Op huijden is besteed het uijt delven van eenige binnenslooten in dese stad, dewelke zijn aengenomen
soo als op het bestecq genoteert staet.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Pieter de Backer over leverantie van 8000 blaeuwe straet keijen a 28
gls het 1000 ter somma van f. 224-0-0.
Aen verscheide sloote delvers voor het delven van slooten volgens aenneminge f. 221-7-8.
Aen de kosters van de St. Catharina kerk voor het kleppen van de klok zoo ten tijde van het overlijden
als begrafenisse van sijn hoogheid, en dus 36 melen geklept tot 12 st. ijder reijs maekt f. 21-12-0. Alle
op den thesaurier Molewater.
[197v] Saterdag 11 maert 1752.
Present de heeren Beels burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van Berchem,
Van Hoogwerf en Poortermans.
Missive en authorisatie van de regeering van Rotterdam tot het confinement van Perina, de
heeren Warrij en van Bueren gelast het nodige daer toe te versorgen.
Ontfangen een missive van heeren burgerm. en regeerders der stad Rotterdam, hebbende tot bijlage
een acte van authorisatie op de regenten van het Dolhuijs binnen derselver stad, tot inneeminge van
Perina Graswilder als kranksinnig, na dat alvorens met de voorn. regenten zal zij geconvenieert over
het geene zoo voor kost als anders moet werden betaelt, het welk aengenomen is voor notificatie en
is de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen met adsistentie van den secretaris van Bueren
versogt om het nodige dat voor de voorn. Perina Graswilder in het selve huijs moet werden ingebragt
te willen versorgen en als dan bequame middelen beramen om deselve Perina in het voorn. huijs te
doen transporteeren.
[198] Saterdag 18 maert 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van
Berchem, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen, Knol raad.
Ordonnantie of subsidie ten behoeve van het gasthuijs geaccord. wegens extra ord. reparatie.
Op de klagten door de fabrijcq gedaen over de stads arbeiders dat veele derselven niet op haer tijd te
werk quamen, en dan des agter middags ongelimiteert van haar werk gingen om thee (theedrinken de
stadsarbeiders) te drinken, zoo zijn deselve alle hier ontboden en gecompareert sijnde aengezegt, dat
bij vervolg ter behoorlijker tijd op haer werk sullen hebben te komen of dat bij nalatenheijd van dien
den fabrijcq gelast ende gequalificeert werd, zoo als gelast en gequalificeert werd bij desen om den
versuijmden tijd van haer daggelt af te korten, en is in het particulier aen de timmerluijden
geaccordeert, om des somers na de middagh een half uur, na de convenientie met den fabrijcq te
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reguleeren, tot het drinken van thee te mogen besteden, en langer niet op poene als voren dog in de
tijd, als de dagen kort zijn niet, ende is nog daer en boven aen Jacob Keese Langedoen geaccordeert
het uur van een tot twee uuren om de stads klokken op te winden en te onderhouden.
Den heer oud burgermeester Warrij als [198v] boeckhouder van het zuijdeijndische gasthuijs binnen
dese stad, heeft uijt naem van heeren regenten van het voorn. gasthuijs ter vergadering
gecommuniceert, dat bij de reparatie van het dak van de gasthuijskerk nog wel geen groote toevallen
zijn bijgekomen, maer dat egter de reeckeningen van den timmerman, metselaer en leijdekker, al een
importante somme quamen te bedragen, die het gem. huijs, ingevalle die alleen moeste dragen en
betalen zeer zoude drukken en bezwaeren. Waeromme heeren regenten hadden goedgevonden ende
geresolveert op fondament ende toezeggingen bij de resol. van haar Ed. achtb. van den 1 meij 1751
aen heeren regenten gegeven dat zoo de kosten van het voorsz. werk te swaer mogte vallen het voorn.
gasthuijs als dan van stadsweege te gemoet te sullen komen, zig deswegens aen haar Ed. achtb. te
addresseren en te versoeken om het gem. huijs als nu in gem. kosten eenigsints te willen subbleveeren
en helpen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is, te verleenen een
ordonnantie van subsidie ten behoeve van het voorn. gasthuijs ter somma van f. 220-0-0 tot betaling
van de reeckeninge van den timmerman, op den heer thesaurier Molewater.
[199]

Jan van der Kreek op zijn verzoek uit voermans gilde geadmittert.

Is gelezen een requeste gepresenteert bij Jan van der Kreek burger en inwoonder deser stad
versoekende als gildebroeder in het voermans gilde geadmitteert te mogen werden en daer toe aen
hem te verleenen acte van admissie. Waerop gedelibereert, en den hoofdman van het voorsz. gilde
daer over gehoort en gevraegt zijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert aen den voorn. van der
Kreek desselfs versoek te accordeeren, ende versogt acte van admissie aen hem te verleenen, mits zig
in alles gedragende naer de ordonnantien en reglementen van het voorsz. gilde, mitsgaders na de
ordonnantie van het passagie en karosse gelt door haer Ed. gr. mog. nieuwelijks gearresteert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgerm. van Leeuwen over vacatien ter dagvaert sedert
den 22 februarij tot 11 maert 1752 ter somma van f. 60-0-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. van den 22 febr. tot 12 maert f. 69-3-0.
Aen de heer Pieter Poorterman als diacon ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 250-0-0. Op
den ontfanger van de arme middelen.
Den bode Wuijster nevens Jacobus Plooij aengestelt tot curators in de verlate boedel van H. J.
Roel en zijn huijsvrouw.
Alzoo eene Harmen Janse Roel en desselfs vrouw, gewoont hebbende in de Nieuwstraet binnen dese
stad, clandestien zijn vertrocken en weggegaen agterlatende derselver huijs [199v] en nog eenige
geringe meubiltjes, zoo is goedgevonden den geregtsbode Pieter Wuijster en Jacobus Plooij in den
voorsz. boedel te stellen tot curator, met last omme de goederen te inventariseeren te verkoopen en
tot gelde te maken en als dan daer van reeckeningh te doen.
Saterdag 25 maert 1752.
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Present de heeren Van Leeuwen burgerm. de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molenwater, Van Berchem,
dr. Ad. de Mirell, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen.
Marij Louwe gecondemn. de sleutel van den thuijn 14 gulden huur, 3 maanden na meij, aen
van der Kreek te betalen.
Is alhier binnen gestaen Jan van der Kreek hospis in de Prins, en eene Marij Louwe, te kennen gevende
den voorn. van der Kreek, dat hij aen de voorn. Marij Louwe hadde verhuurt een thuijn, en dat van
deselve betalinge van huur konde bekomen, zijnde deselve nu meerder dan een jaer huur aen hem
verschuldigt, versoekende om van deselve af te geraken dat maer een jaer huur zoude betalen en de
sleutels van gem. thuijn aen hem overgeven. Waerop de gem. Marij Louwe gehoort sijnde en haer
onvermogen te kennen hebbende gegeven, zoo is bij schikking over eengekomen dat gem. Marij
Louwe de sleutels van den thuijn aenstonds, of wel heden of morgen aen gem. van der Kreek zoude
overgeven, en daer en boven aen [200] denselve betalen eens een somma van veertien guldens, en
dat wel uijtterlijk binnen de drie maende na meij aenstaende.
Acte van indemniteit geaccord. voor het kind van Pietertje Kramer oud 2 jaren ten behoeve van
armm. te Vlaerdingen.
Is aen Pieterje Kramer weduwe Pieter van der Linde acte van indemniteit geaccordeert voor haer kind
genaemt Johanna van der Linde oud twee jaeren, ten behoeve van armm. der stede Vlaerdingen.
Dingsdag 28 maert 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgerm. Gallas, Warrij, Mirel, Van Hoogwerf schepenen, Knol raad.
Voorgeslagen aen den silversmit Grau tot het wisselaerschap van de billioen verklaerde
schellinge wilde aennemen op zijn difticul. vermits het geringe loon daerop gestelt geresolv.
nader te delibereeren.
Nodig geoordeelt sijnde dat ingevolge het placcaat van haar hoog mog. van den 8 deser maent maart,
waer bij de permissie en alle andere vreemde schellingen buijten het territoir van desen staat geslagen
voor billioen zijn verklaert binnen dese stad ook een wisselaer tot inwisseling van gem. schellingen tot
gerief der burgeren en ingezetenen deser stad, en in, en opgezetenen van het quartier werde
aengestelt, zoo is ten dien eijnde alhier ontboden den silversmit Grau en aen denselve voorgehouden
of genegentheid zoude hebben om te werden aengestelt tot geswoore wisselaer binnen dese stad op
de conditien [200v] en zalaris bij het voorzsz. placcaat uijtgedrukt. Waerop denselve heeft verklaert,
wel genegen te sijn het wisselaerschap binnen dese stad te aenvaerden, maer dat sulks niet konde
doen op dat loon als het placcaat staet uijtgedruckt met een quart percento, alsoo als dan daer geld
op toe zoude moeten leggen dewijl het voor geene quart percento van hier na Dort in de munt kan
bengen, zulks dit tot nadere deliberatie is uijtgestelt.
Woensdag post meridiem den 29 maert 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgerm. Gallas, Warrij, De Mirell en Poortermans schepenen, Knol
raad.
Gem. silversmit Grau het voorn. wisselaerschap aengenomen en beëedigt.
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Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert, dat den silversmit Grau,
zig nader aen zijn Ed. hadde geaddreseert en te kennen gegeven, dat hij in consideratie van de reflexie
die haar Ed. achtb. op zijn persoon hebben gelieven te nemen, en tot dienst en gerief van de burgeren
en ingezetenen deser stad, en in, en opgezetenen van dit quartier geresolveert was het wisselaerschap
aen te nemen op de conditien en dat collecteloon als bij het placcaat van haar hoog. mog. van den 8
deser maent maart op het inwisselen der billioen verklaerde schellinge is gestelt [201] dog dat zijn kas
zoo ruijm niet was en sulks met sijn eijgene penn. te kunnen doen. Waeromme zoude versoeken dat
aen hem ten fine voorsz. van stadsweege eenige penn. mogte werden opgeschoten, ontrent dwelk
een en ander het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen. te stellen, soo als denselve
aenstellen bij desen, tot geswoore wisselaer binnen dese stad, mits voldoende den gerequireerde eed,
gelijk binnen gestaen sijnde den eed op het placcaat heeft afgelegt in handen van den heer
burgermeester van Leeuwen, en is ’t verder versoek gerenvoijeert aen den vroedschappe.
Saterdag 1 april 1752.
Present de heeren Van leeuwen burgerm. de La Bassecour, Gallas, Warrij, Van Berchem, Mirell, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
De nieuwe meestoof en ’t huijs van Claes Drogendijk geregul. en gestelt op het oude
lantaarngeld.
Den secretaris van Bueren in qualiteit als ontfanger van de verpond. over dese stad, heeft alhier te
kennen gegeven dat op den 1 meij des voorleden jaers 1751 door haar Ed. achtb. op nieuws in de
verpondjngen zijn gequotiseert geworden [201v] de nieuw opgetimmerde meestoof in de Langestraet
mitsgaders de huijsinge en schuur van Claes Leendertse Drogendijk, namentlijk de stoof op f. 16-0-0 in
plaetse van f. 20-17-0 daer deselve bevorens op had gestaen in te gaen met den jare 1751, en de
huijsinge en schuur van Claas Drogendijk op f. 3-4-0 in te gaen met den jare 1752, dog dat daer bij
vergeeten was te reguleeren het lantaarngeld namentlijk of sulks soude moeten gehouden en gelaten
werden soo als bevorens daer in aengeslagen zijn geweest, of dat het selve zoude moeten gereeckent
werden na de jegenwoordige tauxatie als wanneer de stad op beide de parthijen jaerlijks soude komen
te verliesen f. 1-7-12. Waarop gedelibereert sijnde goedgevonden ende verstaen is, om redenen dat
de meestoof op het Slagveld om desselfs geringe verpondingen, in het lantaarngelt is aengeslagen
egael met de doenmalige meestoof in de Langestraet op f. 5-4-4 dese nieuw opgebouwde meestoof
nu ook in het lantaarngelt te stellen met die op het Slagveld en dus te laten op het oude lantaarngelt
van f. 5-4-4 gelijk ook Claas Drogendijk op sijn oude lantaarn gelt namentlijk op f. 16-0-0.
Magdalena Chanin in haer mansplaets geadmitteert in den grooten tap.
Magdalena Chanin binnen gestaen sijnde heeft alhier versogt om in haer nu kort overleden
mansplaetse Pierre Chanin te mogen werden geadmitteert als grooten tapster. Waerop [202]
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz.versoek aen deselve geaccordeert.
Acte van indemniteit verleent voor het kind van de wed. W. Mitson aen armm. van
Maaslandsluijs.
De weduwe Willem Mitson genaemt Maertje van der Swan heeft alhier versogt acte van indemniteit
voor haer kind oud 2 jaeren genaemt Martijntje Mitson ten behoeve van armmesteeren van
Maaslandsluijs het welke aen haer is geaccordeert.
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Joris van der Swet als knegt van de wed. B. Boelhouwer op het veer te Maassluijs zijn ontslag
geaccord.
Is alhier binnen gestaen Joris van der Swet als knegt bevarende het veer van Maassluijs op het Eijland
Rosenburg voor zijn schoonmoeder de weduwe van Benjamin Boelhouwer versoekende van het selve
te wezen ontslagen. Waerop gedelibereert sijnde zoo is den voorn. Joris van der Swet zijn ontslaging
geaccordeert.
Saterdag 8 april 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Van Berchem, Mirel, Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
Missive ten beschr. van de groote visserij en deputatie gedecerneert.
Is gelezen een missive ter beschrijvinge van de groote visserij en pilotage op de Maze tegens den 24
deser loopende maent april en volgende dagen op het raadhuijs der [202v] stad Delft, zoo tot het
opnemen der reeckeningen van de resp. penningmeesteren, als om te delibereeren op de poincten de
voorsz. visserij betreffende daer nevens gevoegt. Waerop gedelibereert sijnde zoo zijn tot het
waernemen dier lopende vergadering en den verderen tijd van een jaer versogt ende gecommitteert
zoo als versogt ende gecommitteert worden bij desen de heeren Nicolaes de La Bassecour en Jan
Aarnout Gallas, benevens de heer mr. Theodorus Beels als penningmeester, en bij absentie of
indispositie van een vorengem. heeren gedep. den volgende heer schepen in rang met last om op de
bovengem. poincten soodanig te helpen delibereeren en resolveeren als ten meesten diensten van de
voorsz. visserij zullen oordeelen en bevinden te behooren.
Pieter Moerkerken koster versoekt vermits zijn lighaems swakheid van voorsz. bediening
ontslage te zijn en een ander mag werden aengestelt onder uijtkeering van zeekere aen hem te
betaele jaerlijkse recognitie, het selve aen hem geaccord.
Is alhier binnen gestaen Pieter Moerkerken koster van de groote of St. Cath. kerk binnen dese stad,
dewelke heeft te kennen gegeven dat hij door lighaems zwakheden en verval van kragten buijten staet,
om de voorsz. bedieneningen langer naer behooren te kunnen waernemen. Waeromme hij versogte
dat haer Ed. achtb. van die goedheid zoude gelieven te sijn, om hem te permitteeren de voorsz.
bedieninge door ijmand daertoe bij haar Ed. achtb. [203] te committeeren, te mogen laten waernemen
onder uijtkeeringe van een zekere tantieme jaerlijks tot sijn onderhoud, zijn leven lang gedurende, tot
sodanige somme als haer Ed. achtb. na redelijkheid sullen oordeelen en bevinden te behooren, waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert, den voorn. Moerkerke desselfs dimissie onder
de voorsz. mits te accordeeren zoo als aen hem accordeeren bij desen.
Verhuuring van de Graspolder aen Adr. Scheurwater voor seven jaeren op de oude conditien.
Is alhier binnen gestaen Adriaan Scheurwater als huurder van de eerste cavel, in het bekade Gors van
Nieuw Rosenburg genaemt de Graspolder, groot 25 gemeten 122 R. aenkomende dese stad, te kennen
gevende dat de huurjaren van voorsz. Gorsingen met St. Cath. van den voorsz. jaere sijn komen te
expireeren dat hij wel genegen waere de voorsz. cavel lands, weder voor een andere tijd van seven
jaeren in te gaen St. Cath. 1751, en dat op de conditien en huur als het selve laest gehad ende gebruijkt
heeft, in te huuren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert desselfs
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versoek te accordeeren en aen hem diens volgens het voorsz. land wederom te verhuuren [203v] op
de oude conditie en oude pagt namentlijk tot agtien gulden de morgen eens gelt, in te gaen St. Cath.
1751, en zullende expireeren St. Cath. 1758 en is den secretaris gelast de huurcedulle daer toe, weder
op te maken.
Rapport over een generale doorspoeling van alle de stads slooten, met het eerste lid
geconformeert en het tweede gesupereed. tot tijd en wijle dat alvorens het effect van ’t eerste
lid hebben gezien.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gerapporteert dat de heer haar Ed. achtb.
gecommitt. ingevolge ende ter voldoeninge van derselver resolutie commissoriael van den 26 februarij
laestleden hadden geexamineert het concept om te hebben en te maken een generale schuuring en
doorspoeling door alle de stads slooten, dat zij heeren gecommitt. hadden geconsidereert dat het selve
te effectueren veelderhande swarigheden zoude ontmoeten, en aen verscheide burgeren en
ingezetenen zoude veroorsaken merkelijke kosten zoo met amoveeren en uijthalen van palen die van
tijd tot tijd in de slooten tot een en ander oogmerk en gebruijk zijn geslagen geworden, als met het
moeten maken van beschoeijingen als anders, dog dat daer tegens geconsidereert hadden de
nuttigheid die de stad en ingezetenen daer uijt zoude komen te genieten, namentlijk dat souden
bevrijd werden van veel stanck [204] en vuijligheid en daer en boven in cas van nood van brand (dat
god verhoede) altijd overvloed van schoonwater tot lessinge van den brand in de slooten, zoude
gevonden worden, en daer en boven ook om de kosten reets door de stad gemaekt ter bereijking van
voorsz. heijlzaem en nuttig werk, zoo met het leggen van een nieuwe steensluijs door de wal in de
zuijdvest als andere kosten meer, niet te vergeefs en vrugteloos te maken, zij heeren gecommitteerden
van gedagte waeren dat met het werk behoorde te worden deurgegaen, en dat alle burgeren en
ingesetenen behoorde te werden geconstringeert om alle de beletselen en hindernissen die van tijd
tot tijd door het slaen van palen als het uijtspringen met derselver beschoeijinge in de slooten welken
nu reets ter bequamer diepte uijtgedolven sijn of nog uijtgedolven worden, waer door de kragt van de
waterloop in deselve gestuijt werd, te amoveeren en uijt te halen te beginnen van de sluijs in de
Verloore Kost langs de bleijken en agter het Vrouwenhof heen tot aen de nieuw gemaekte sluijs aen
het eijnde van de Heeregragt door de wal in de zuijdvest, dat ook de sloot loopende agter eenige
huijsen aen de zuijdzijde van het Koeslop in het Noordeijnde tot agter de huijsinge [204v] en door de
thuijn van juffr. Michot eertijds den heer oud burgermeester Langereis weder zoude behooren te
werden opengemaekt het zij met bequame riolen of opene slooten ter keuse van de eijgenaers, dat
dan agter of ten eijnde de sloot van juffrouw Michot voorn. door het straetje van stadswegen zoude
moeten werden gemaekt en gelegt een steene heultje, en voorts gekogt worden den thuijn
tegenwoordig toekomende den grutter Willem Meijster en een sloot daer door worden gegraven en
gelegt tot in de sloot agter de Maerlandse kerk, mitsgaders nog een of twee schutdeuren ten eijnde
het water met kragt daer rontsom heen te brengen dog refereeren zig niet te min tot het wijs oordeel
en goedvinden van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is,
met het eerste lid van het voorsz. rapport te conformeeren, en diens volgens den fabrijcq geadsisteert
met een stadsbode te gelasten en te qualificeeren, zoo als gelast ende gequalificeert worden bij desen
om alle burgeren en ingezetenen komende met derselver huijsen of erven tegens de stads slooten,
beginnende van de sluijs in de Verloore Kost langs de bleijken en agter het Vrouwenhof tot aen de
sluijs aen [205] het eijnde van de Heeregragt voor de wal in de zuijdvest, nogmaels uijt naam van de
regeering aen te zeggen en te ordonneeren, dat alle palen, quade beschoeijingen en andere beletselen
die in gem. slooten een ijder agter zijn huijs of erve, gevonden werden, binnen den tijd van veertien
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dagen zullen hebben op te ruijmen en amoveeren, op poene dat bij nalatigheid van dien het selve ten
haeren koste van stadswegen sal werden gedaen.
Ende belangende het twede lid, dat voor als nog zal worden gesupercedeert met de executie van dien,
om alvorens met het hiervoren, genoemde een proef te nemen, wat effect het selve aldaer in de
doorschurijng en door spoelinge zal komen te doen en te effectueren.
Jacob van der Valk als grooten tapper geadmitteert.
Is alhier binnen gestaen Jacob van der Valk, burger en inwoonder deser stad, versoekende om als
groote tapper binnen dese stad te mogen werden geadmitteert. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is
denselve sijn versoek geaccordeert en de nodige acte daer toe verleent, mits doende den
gerequireerden eed in handen van heeren schepenen commissarissen.
[205v] Nog is aldaer binnen gestaen Adrianus Maschier mede burger en inwoonder deser stad,
versoekende geadmitteert te mogen werden tot het verkoopen van koffij en thee ter consumptie.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is aen denselve zijn versoek en acte van admissie verleent.
Jacob den Draek voor de wed. Boelhouwer aengestelt tot knegt op het veer te Maassluijs.
Is alhier binnen gestaen Jacob den Draak wonende te Maassluijs om voor de weduwe van Benjamin
Boelhouwer als knegt op het veer van dese stad op Maassluijs te mogen werden geadmitteert en
aengenomen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen hem geaccordeert en
vervolgens als knegt voor gem. weduwe op het voorsz. veer geadmitteert voor den tijd van een jaer,
en als dan nader sijn continuatie te moeten komen versoeken.
Arij Pols stads arbeijder twee st. meerder daggelt toegelegt.
Den fabrijcq heeft alhier te kennen gegeven, dat Arij Pols een der stads arbeijders zig beklagt hadde
over zijn gering daggelt dat quam te winnen, en derhalven aen hem versogt hadde dat bij haer Edele
achtb. voor hem wilde intercedeeren en wat verhoging van daggelt [206] voor hem versoeken. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is considereerende zijn narstigheid en vigilantie aen hem geaccordeert en
toegevoegt twee stuijvers meer als nu komt te winnen, sonder egter dat bij vervolg in consequentie te
trekken.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Hendrik Steen en Jacob van Soest voor het vullen en aensteecken der
lantaarns bij de laeste winter tijd, ijder f 45-0-0.
Saterdag 15 april 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgerm. de La Bassecour, Warrij, Molewater, Van Berchem, Mirell,
Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
Op de klagten van de bodens deselve toegelegt voor hun banregt 13 sts. van ijder perceel dat
apart op het quohier der verpond. staet, wanneer daer van gifte word gegeven of schoon
verscheide perceelen in eene koop zijn begreepen.
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De geregtsbodens deser stad hebben alhier te kennen gegeven, dat door de heeren van der Swet en
Nes, den een als verkooper en den anderen als kooper van een huijs en erve staende op het quohier
der verpond. op no. 332 met den gevolge van nog ses huijsjes staende in het Toorenstraetje op no.
684, 685, 686. 687, 688 en 689 diffecultect werd gemaekt om aen haer derselver [206v] geregtigheid
voor ban regt op het geven der gifte van de voorsz. perceelen te betalen tot 15 stuijvers van ijder
perceel bij kooper en verkooper half en half te betalen, als van ouds af altoos hebben genooten gehad
en dat op fondament, dat het voorsz. huijs met den gevolge van de gem. ses huijsjes in een koop is
begreepen, en in een transport brief geschreven werden en overgaan. Waerontrent versogten bij haar
Ed. achtb. gemainctineert en bij een nadere resolutie gequalificeert te werden omme als van ouds te
ontfangen van ijder perceel op het quohier der verpond. apart aengeslagen. Waerop gedelibereert en
in het zekere geinformeert sijnde, dat het van oudsher altoos is gepractiseert geworden, dat de bodens
voor derselver banregt op het geven der gifte van de verkogte huijzen en erven altoos van ijder perceel
apart, op het quohier der verpondingen bekent, schoongenomen in eene gifte verscheide perceelen
te gelijk verkogt ende getransporteert werden, derselver regt tot 15 sts. ontfangen en genoten
hebbende, zoo is goedgevonden en verstaen deselve bodens bij derselver oud regt te mainctineeren
[207] en deselve vervolgens bij dezen nadere te qualificeeren om zoo nu als bij vervolg te mogen
vorderen en ontfangen 15 stuijvers van ijder verkogt werdent perceel, het zij apart of verscheide
perceelen te gelijk verkogt en getransporteert werdende bij kooper en verkooper ijder de helft te
betalen.
Gerrit Groenendijk geadmitteert tot burger, en ’t regt daer toe staende aen hem geremitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Gerrit Groenendijk gebooren te Vianen die
deswegens heeft gedaen den ordinaris poortereed aen handen van den heer burgermeester van
Leeuwen, en is aen hem het regt daer toe staende geremitteert.
Geresolv. voortaen niemand de kosten op het burgerregt te remitteeren.
Dog is goedgevonden ende geresolveert ingevolge vorige resol. het voorsz. regt, bij vervolg aen
niemand wie het zoude mogen zijn, meer te remitteeren.
Voorn. Groenendijk voorgestelt en aengenomen tot koster in plaets van Pieter Moerkerken
onder een jaerlijkse uijtkeeringe van f. 200gl en voorts met survivanse mits bij ’t overlijden van
B. Moerkerken versoekt finael te worden aengestelt.
En is den voorn. Gerrit Groenendijk vervolgens door den heer burgermeester van Leeuwen
voorgedragen tot het waernemen van het kosterampt van de groote of St. Cath. kerk binnen dese stad
voor Pieter Moerkerken zijn leven lang gedurende, onder een uijtkeeringe van twee hondert guldens
jaerlijks tot desselfs onderhoud, versoekende hierop haar Ed. achtb. gunstige approbatie. Waerop
gedelibereert sijnde zoo is den voorn. Gerrit Groenendijk tot de voorsz substitutie voor aengenaem
verklaert, ende jaerlijkse uijtkeeringe van de somma van twee hondert gulden aen de voorsz. [207v]
Pieter Moerkerken zijn leven lang gedurende geapprobeert, en is voorts aen denselve Gerrit
Groenendijk bij desen, de survivanse van het voorsz. koster ampt nu het overlijden van den voorn.
Pieter Moerkerken toegezegt, mits als dan de absolute aenstellinge nader te komen versoeken.
Waerop denselve Gerrit Groenendijk den eed van zuijvering uijtbesondert de boven gespecificeerde
en gepermitteerde uijtkeeringe van twee hondert gulden sjaers aen den voorn. Pieter Moerkerken zijn
leven lang gedurende, afgelegt aen handen van den heer burgermeester van Leeuwen.
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Pieter Boer gewesene soldaet met zijn vrouw en kind inwon. geaccordeert.
Is alhier binnen gestaen eenen Pieter de Boer gewesen soldaet, dewelke versogte dat aen hem met
desselfs vrouw en een kind mogte werden gepermitteert inwooninge binnen dese stad. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is aen denselve nevens desselfs vrouw en kind inwooninge bij provisie
geaccordeert.
Commissie tot het reduceeren van de arme ceel.
Voorts zijn tot het reduceeren van de arme ceel tegens dese na de middag met gecommitt. van de
eerw. Duijtse kerkenraad versogt ende gecommitteert de heeren de Mirel en van Hoogwerf nevens
den secretaris van Bueren.
[208]

Betalinge.

Betalinge geaccordeert aen Willem Comen denselve extra toegevoegt voor het opwinden van de
zuijdspuije tot vier stuijvers ijder reijs, dus voor 30 mael opwindens f. 6-0-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 22 april 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, Gallas, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen.
Gerardus van Wielen gewese soldaet met zijn vrouw inwoninge geaccordeert.
Is den Gerardus van der Wielen gewesene soldaet met desselfs vrouw bij provisie inwooninge
geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien aen Jan van Reeckelinghuijsen casteleijn in de Doelle over verteeringen aldaer in de
jaeren 1750 en 1751 ter somma van f. 580 gl. Op den heer thesaurier Molewater.
Dingsdag 25 april 1752.
Present de heeren Van leeuwen burgermeesteren, Warrij, de Mirell, Van Hoogwerf, Poortermans
schepenen, Knol raad.
Requeste van Teunis Kruijskerken met versoek om desselfs boedel te abanden.naeder sulks
geaccord. en tot curator aengestelt de not. Vlieland en bode Wuijster.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij Teunis Kruijskerken en Lena Langendoen egte luijden,
wonende binnen dese stad, [208v] te kennen gevende, dat zij suppl, zoo door neeringloosheid, verval
van zaken en andersints sodanig met schulden sijn belast, dat buijten staat zijn om haar lieder
respective crediteuren te kunnen voldoen, en alsoo sij suppl. niet alleen met arresten op de
kooppenningen van haere verkogte huijzen maer selfs met dagvaerdingen en andersints werden
geincommodeert en gedreigt, zoo zullen deselve zig genoodsaekt gevonden hare boedels ten
behoeven van hare gesamentlijke crediteuren te abandonneeren, zoo als bij de voorsz. req. zijn
doende, met ootmoedig versoek dat haar Ed. achtb. een of meer bequame persoonen tot curateur of
curateuren gelieven aen te stellen om deselve te redden, en ad opus jus habenteum te beneficeeren.
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Waerop gedelibereert sijnde zoo is de voorsz. abandonnatie aengenomen, en tot curateuren
aengestelt den notaris Gerrit Vlieland en den geregtsbode Pieter Wuijster, dog op een zalaris, met
magt ende last om de goederen te verkoopen, tot gelde te maken en vervolgens daar van reeckeninge
en verantwoordinge te doen.
[209] Saterdag 29 april 1752
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van
Berchem, de Mirell, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen, Hoijer en Knoll raaden.
Rapport gedep. van de groote visserij.
De heer oud burgermeester de La Bassecour heeft, uijt naem van heeren gedep. geweest sijnde ter
vergadering van de groote visserij, van het gepasseerde aldaer, gedaan rapport, het welke
aengenomen is voor notificatie.
De heer thesaurier Molewater gecommuni. dat, vermits den wanbetaling van Gerrit van Dijk
wegens landhuur, had gearresteert eenige penn. van denselve van Dijk onder Chri. den Broeder,
zijn wel Ed. gequalificeert gem. penn. te ontfangen.
Den heer oud burgermeester Molewater in qualiteit als thesaurier deser stad, heeft alhier te kennen
gegeven, dat sijn Ed. op ordre van heeren burgermeesteren al voor langen tijd onder Christiaan den
Broeder had doen arresteeren eenige penningen, dewelke den voorn. Christiaan den Broeder
verschuldigt was aen Gerrit van Dijk weegens pagt van mee, gestaen hebbende op het land dat den
voorn. Gerrit van Dijk van de stad gebruijkt ende waer van verscheide jaeren pagt aen de stad
verschuldigt was, dat sijn Ed. den voorsz. van Dijk iterative malen had doen aenseggen van bij hem te
komen [209v] en daerover met hem af te reeckenen, dog dat hij niet na zijn Ed. geliefde te komen
omzien, versoekende derhalven, haar Ed. achtb. zijn Ed. gelieven te qualificeeren om gem.
gearresteerde penningen onder den voorn. den Broeder voor reeckening van Gerrit van Dijk en in
mindering van zijne verschuldigde landpagten aen de stad, te ontfangen. Waerop gedelibereert sijnde,
zoo is goedgevonden en verstaan, den heer thesaurier Molewater te authoriseeren en qualificeeren
zoo als sijn Ed. authoriseeren en qualificeeren bij desen, om de voorsz. gearresteerde penningen onder
den voorn. den Broeder in voegen voorsz. te ontfangen.
Klagten over de voerluijden op ’t Eijland Rosenburg, over de schigtigheid van hunne paerden en
onbequamheid van een knegt, deselve aengeschreve heden en agt dagen voor de magistraet
te compareeren ten eijnde hun deswegens te onderhouden.
Klagten ingekomen zijnde over de respective voerluijden op het Eijland Rosenburg, zoo over de
schigtigheid van derselver paarden als over de onbequamheid van een knegt die Adriaen Scheurwater
quam te emploijeeren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden de voorsz. voerluijden te
doen aenschrijven dat zij tegen heden en agt dagen alhier sullen hebben te sisteeren om deselve over
het een en ander te onderhouden, en Adriaan Scheurwater daer bij te gelasten van gem. knegt niet
verder te emploijeeren.
[210]

Heijliger van Loo en Corn. Vermaat tot burgers geadmitt.
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Zijn tot burgers en poorters binnen dese stad geadmitteert Heijliger van Loo geboren te Nimegen en
Cornelis Vermaet geboren onder den Nieuwehoorn, die deswegens de ordinaris poorter eed hebben
afgelegt aen handen van den heer burgermeester van Leeuwen, en het regt daer toe staande betaelt.
Voorn. van Loo versogt als groote tapper geadmitt. te worden sulks in deliberatie gehouden
uijt admisking (?) van de meenigte van tappers alhier.
Den voorn. Heijliger van Loo heeft vervolgens versogt om als grooten tapper binnen dese stad te
mogen werden geadmitteert. Waerop gedelibereert sijnde zoo is, in consideratie dat het getal der
groote tappers binnen dese stad zoo groot werd, goedgevonden het voorsz. versoeke voor als nog te
houden in deliberatie, en ondertusschen het getal der groote tappers binnen dese stad eens op te
neemen, en als dan naar bevind van zaken op het voorsz. versoek te disponeeren.
Ordonnantie
Ordonnantie geaccordeert aen den heer secretaris van Bueren over verdiende schrijfloonen in den jare
1742, ten dienste en behoeven van haar Ed. gr. mog. gecommitt. tot de personeele quotisatie ten
reeckenkamer en ten finantie van de hand gewesen ter somme van f. 67-10-0.
[210v] Aen Gijsbertus Wildemans over leverantie van 18000 klinkersteen in den jaren 1751 ter somma
van f. 165. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 6 meij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, Molewater, de
Mirell, Van Hoogwerf en Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
Dag bepaelt tot de bested. der leverantie van turf.
Is goedgevonden ende geresolveert heden en drie weken de leverantie van de turf voor de stad en
godshuijsen te besteden.
Adolf Franken tot burger geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Adolf Franken geboren op Delfshaven, die
deswegens heeft gedaen den ordinaris poorter eed aen handen van den heer burgermeester van
Leeuwen en het regt daer toe staende betaelt.
Denselve als grooten tapper geadmitteert en tot ’t verkopen van spek.
Voorts heeft denselve Adolf Franken versogt geadmitteert te mogen werden als grooten tapper
mitsgaders tot ’t verkoopen van spek, ’t welk aen hem is geaccordeert. Gelijk ook Jacob Kerpel op
desselfs versoek.
[211]

Jacob Kerpel mede geadmitt. tot groote tapper beide uijt aenmerking dat de tapnering in hunne
huijsen is geexerceert geweest.

Is geadmitteert tot grooten tapper, beijde om dat in de huijsen bij haer gekogt de tapneering tot hier
toe is geexerceert geworden.
Adolf Janson en zijn vrouw inwon. geaccord.
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Is aen Adolf Janson met desselfs vrouw inwooninge binnen dese stad geaccordeert.
Verhuringen van ’t gras van de binnen wallen onder bijvoegde bepalingen.
Op huijden is verhuurt de grasinge en hooijingen van de binnen wallen rontsom dese stad, onder
conditie en beding, dat de huurders het quade gras, onkruijd en vuijligheid, zoo wel sullen moeten
afmaijen als het goede gras, en deselve ook moeten houden buijten klagten van haar Ed. mog. de
heeren gecommitt. raden, en sullen deselve huurders niet vermogen te permitteeren dat door de
aenneemers van s’lands werken of ijmand anders eenige zooden uijt de voorn. binnen wallen worden
gestooken, ende is huurder van de beijde parthijen geworden Dirk Kalverkamp, namentlijk de wal van
de zuijdpoort tot agter de branderij van de heer Lelijzee voor f. 22-0-0 en weder van de zuijdpoort tot
aen de waterpoort om f. 8-0-0.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert ter
somma van f. 69-10-0. Op den heer thesaurier Molewater.
[211v] Saterdag 13 meij 1752.
Present de heeren Beels burgerm. de La Bassecour, Gallas, de Mirell, Van Hoogwerf schepenen, Knol
raad.
Jan Schriek geadmitt. tot poorter en als kleijne kramer in zout en zeep.
Is alhier binnen gestaen Jan Schriek schipper op het waterschip van de brouwerij, geboren te
Sevenhuijsen, versoekende het poorterschap binnen dese stad, mitsgaders admissie om als kleijne
kramer zout en zeep te mogen verkoopen, op welke versoeken gedelibereert sijnde, zoo is het een en
ander aen hem geaccordeert, waerop denselve Jan Schriek den ordinaris poorter eed heeft afgelegt
aen handen van den heer burgermeester Beels en het regt daer toe staende betaelt.
Pr. Kruijs en zijn vrouw inwon. geaccord.
Is aen Pieter Kruijs met desselfs vrouw bij provisie inwooninge binnen dese stad geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Beels, wegens een extra ord. commissie aen
het hoff, in maert deses jaers ter somma van f. 13-10-0.
Aan denselve heer burgermeester Beels over vacatien en reijs kosten ter dagvaert [212] sedert 12 tot
29 april 1752, ter somma van f. 57-0-0.
Aen de heer Pieter Poortermans over leverantie van een anker wijn met den impost in het ravelijn op
de monstering van de burgerije op den 11 meij 1752 ter somma van f. 20-6-6.
Aen Arij van der Waal over het gebruijk van stoelen, glasen, ter plaatse, tijde en occasie als boven, ter
somma van f. 3-9-0.
Aen eenige slooten delvers voor het delven van slooten volgens aenneminge ter somma van f. 63-1-0.
Aen Cornelis de Jong en Jan Hulshof voor het aensteken van de bakens op de Nes, gedurende de laeste
wintertijd ter somma vanf. 60-15-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
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Saterdag 20 meij 1752.
Present de heeren de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van Berchem, Mirell, Van Hoogwerff
schepenen, Hoijer en Knol raden.
Maria van der Wael en Jan Schriek beijde geadmitt. tot het verkopen van koffij en thee.
Is aen Maria van der Waal huijsvrouw [212v] van Willem Steltermans en Jan Schriek op derselver
versoeken geadmitteert tot het verkoopen van koffij en thee ter comsumptie en den secretaris gelast,
aen deselve daer toe de nodige actens te verleenen.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Hendrik Campwijk als passantmeester, weegens sijne gedane
verschotten sedert den 10 februarij tot den 19 meij 1752 ter somma van f. 21-10-0. Op den ontfanger
van de arme middelen.
Saterdag 27 meij 1752.
Present de heeren de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, de Mirell schepenen, Knol raad.
Geresolv. te schrijven aen gecommitt. raden van Zeeland over de soldaet Pr. Wolters die om
ziekte in accidenten in ’t gasthuijs was gebragt en nu zijn paspoort had bekomen en voor
denselve nu niet meer wierd betaelt.
Den heer oud burgermeester Warrij in qualiteit als boeckhouder van het gasthuijs heeft alhier te
kennen gegeven dat in den jare 1747 den 5 junij, wanneer hier in quarnisoen sijn gekomen eenige
compagnien van het regement van den collonel Braeuw, daer bij is ingekomen een soldaet genaemt
Pieter Wolters hebbende een doorgaende ziekte en sware accidenten aen de beenen, zijnde van [213]
de compagnie van den heer capteijn Eversdijk, op die tijd commandant van ’t voorsz. corps, dat gem.
heer capteijn zig des anderen daegs na derselver inkomst in dese stad, heeft geaddresseert aen heeren
regenten van het gasthuijs binnen dese stad, en van dezelve versogt dat gem. soldaet in het gasthuijs
deser stad mogte werden ingenomen onder belofte van betalinge van sijn weekelijkse leening, dat het
voorsz. corps eenige tijd daarna weder patent heeft gekregen om van hier uijt te trekken na Tholen,
dat voor het uijttrekken van gem. quarnisoen den voorn. capteijn zig andermael aen heeren regenten
van het voorn. gasthuijs had geaddresseert en versogt den voorn. soldaet als niet transportabel sijnde
hier te mogen laten in het gasthuijs onder conditie dat sijn Ed. soude blijven sorg dragen voor de
weekelijkse betalingen van denselve, en waer voor den majoor Overgoor zig had geobligeert zorge te
sullen dragen dat gem. heer capteijn Eversdijk in de voorsz. betalinge ook had gecontinueert en
voldaen tot den 5 april van den voorledene jaere 1751, als wanneer den gem. soldaet bij de doenmaels
gedane reductie van drie man per compagnie zijn paspoort heeft bekomen, het welke door gem.
capteijn naar hier is gesonden, en vervolgens gem. betalinge voor denselve verder heeft gedaen, dat
nu sedert eenige tijd op versoek van heeren regenten door de majoor Overgoor hier over een en
andermael [213v] aen gem. capteijn Overdijk is geschreven ten eijnde op de een of andere manier
zorge geliefde te dragen voor de verdere betalinge voor gem. soldaet, dog waerop gem. capteijn heeft
geantwoord, dat het sijn soldaet niet meer was, en hij vervolgens ook niet langer voor hem konde
betalen, sulks den gem. soldaet nu soude schijnen te willen tot lasten van het gem. gasthuijs, het geene
ten uijtterste hard zoude zijn. Waerom heeren regenten goedgevonden hadden zig deswegens te

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

addresseeren aen haar Ed. achtb. en derselver hulpe te versoeken om de agterstalige kostpenn. voor
gem. soldaet te zien te bekomen, en om voor het vervolg verseeckering voor de verdere betalingen te
versorgen, alsoo gem. soldaet als nog absolut buijten staet is, en naer alle schijn zoo lang hij leeft zal
blijven, om getransporteert te kunnen werden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende
geresolveert is van stadswegen hier over te schrijven aen haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde
raden van de staaten van Zeeland, en van deselve te versoeken dat ordre zoude gelieven te stellen op
de betalinge van de agter stallige kostpenn. voor den gem. soldaet, en hem voorts van hier te doen
halen, of immers te pensioneeren, dewijl absolut buijten staet om iets te kunnen doen om sijn kost te
kunnen winnen.
Cath. Buedermans inwon. geaccord.
Is alhier binnen gestaen eene Catharina [214] Buedermans, jonge dogter, gewoont hebbende als
dienstmeijd bij den luijtenant collonel Maklijn, versoekende permissie om zig met ter woon binnen
dese stad te mogen nedersetten. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, de
versogte inwooninge aen de voorn. Cath. Buedermans te accordeeren.
Item aen Joh. Joopen gewese soldaet zijn vrouw en kinderen.
Nog is alhier binnen gestaen eenen Johannes Joopen gewese soldaet, versoekende insgelijks permissie
om met sijn vrouw en drie kinderen binnen dese stad te mogen komen woonen. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is de versogte inwooninge aen densselve geaccordeert.
Jannetje van Es gelast het kind van haer overledene zoon van Leijden haer toe gesonden, weder
aen deselve stad terug te senden.
De vroedvrouw Jannetje van Es alhier binnen gestaen sijnde heeft alhier te kennen gegeven, dat voor
ontrent drie maenden van Leijden alhier aen haar is thuijsgebragt een kind van haar overleden zoon
Lambertus Kerns, waer van de moeder, dewelke weder hertrouwt was met een soldaet genaemt Jan
Waardenbroek leggende in quarnisoen binnen Leijden, aldaer is komen te overlijden dat het selve kind
voor haar een al te sware last was, waerom versogt de adsistentie van haar Ed. achtb. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is de voorn. [214v] Jannetje van Es aen te zeggen, dat
zij het voorn. kind als geen subject zijnde van dese stad, zal hebben wederom te brengen of doen
brengen na de stad Leijden daer de moeder is komen te overlijden, met haar man aldaer in quarnisoen
leggende.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Pieter van Lelijvelt over leverantie van 27 hoet en 3 tonnen kalk den
20 april 1751 ter somma van f. 169-0-0.
Aen de gemeene bodens deser stad, voor het uijtbrengen van de sommatie billietten wegens het
middel van de personeele quotisatie voor de jaeren 1745, 1746, 1747 en 1748 tot tien gls. jaarlijks,
ingevolge de resolutie van haar Ed. gr. achtb. van den 17 maert 1752 dus ter somma van f. 40-0-0.
Saterdag 3 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Molewater, Mirell,
Poortermans schepenen, Knol raad.
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Dag bepaelt tot het verkopen van out en groenhout in de Maerland kerk.
Is goedgevonden en geresolveert heden en agt dagen eenig out en groenhout leggende op de
stadswerf en in de Maarlanse kerk te verkoopen.
[215]

De heer J. A. Gravius een gedeelte van stadsgrond geaccord. tot het uijtsetten van sijn huijsje
agter desselfs huijs op ’t Maarland.

Is alhier binnen gestaan den onder secretaris de heer Jan Aalbert Gravius, te kennen gevende, dat hij
wel genegen was desselfs huijsje agter zijn huijs, staende aen de noordzijde van het Maarland en agter
komende tegens het leege erf of grond van de stad agter de kijkpael, eenige voeten te verlengen en
uijt te setten op stads grond, versoekende haar Ed. achtb. van die goedheid gelieven te zijn aen hem
ten fine voorsz. eenige voeten van bovengem. stadsgrond ter breete van desselfs voorn. huijsje te
accordeeren en te cedeeren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen gem. heer
Gravius geaccordeert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Beels tot betalinge van de onkosten gevallen
op de beroepinge van dr. Johannes Mess ter somma van f. 695-7-0.
Aen Cornelis Luijendijk en Jacob de Jongh voor het rijden van de koolen en aen de bakens sedert den
1 meij 1751 tot ultimo april 1752 ter somma van f. 56-18-0. Op den heer thesaurier Molewater.
[215v] Donderdag 8 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Van Berchem, Mirell, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
Req. van J. Kooijman en J. Kluijt, als voogden in den boedel van J. van Dalen om denselve boedel
te abandonneeren het selve req. in handen van de naeste vrienden van voorn. van Dalen.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Jan Cooijman en Jan Kluijt, in qualiteit als aengestelde
voogden over de drie minderjarige naargelatene kinderen van Jacob van Dalen, hebbende tot bijlage
een korten of sommieren staat van den naergelaten boedel van wijlen den voorn. Jacob van Dalen
waer bij te kennen geven en aentonen de slegte gesteltheid van voorsz. boedel, en dat zij dien
volgende in haar voorsz. qualiteit den voorsz. boedel komen te abandonneeren, met versoek dat haar
Ed. achtb. de goedheid gelieven te hebben om een of meer persoonen tot curateur of curateurs over
den voorsz. boedel aen te stellen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, alvorens
op de voorsz. requeste te disponeeren, het selve te stellen in handen van eenen Jacobus Toren
wonende te Delfshaven, als een der naeste vrienden van gem. kinderen ten eijnde daer over met de
verdere naestbestaende vrienden te confereeren, en ons als [216] dan daerop te dienen van derselver
consideraet berigt en resolutien, om het selve gezien sijnde als dan daerop te disponeeren, zoo als
zullen oordeelen en bevinden te behooren.
Saterdag 10 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, Gallas, Warrij, Mirell, Van Hoogwerf, Poortermans
schepenen, Hoijer en Knoll raden.
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Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer burgerm. Van Leeuwen over vacatien en reijskosten ter
dagvaert, sedert 19 maert tot 27 meij 1752 f. 73-10-0.
Den heer pansionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 9 meij tot 3 junij f. 91-10-0.
De geregtsbodens sedert 8 febr. tot 3 junij 1752 f. 168-14-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 17 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, de Mirell, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
Berigt van J. Toren en de naeste vrienden van J. van Dalen op de requeste van J. Kooijman en
Jan Kluijt opgem. berigt en request gedispon. den boedel van J. van Dalen insolvent geaccept.
en tot curators in deselve aengestelt de voorn. J. Kooijman en J. Kluijt.
Is gelesen een ingekome missive en berigt van Jacobus Toren wonende te Delfshaven als een der
naestbestaende vrienden van [205v 1] de nagelate minderjarige kinderen van Jacob van Dalen op de
requeste aen haer Ed. achtb. door Jan Kooijman en Jan Kluijt als door den voorn. Jacob van Dalen
aengestelt sijnde geworden tot voogden over dessellfs naargelate drie minderjarige kinderen,
gepresenteert bij welke missive en berigt komt te melden, zoo voor zig selven als uijt naem van de
verdere nabestaende vrienden, dat om redenen in de voorsz. missive en berigt gemelt, zig den boedel
en kinderen van den voorn. Jacob van Dalen niet kunnen aentrekken, met betuijginge van derselver
dankbaerheid voor de consideratie die haer Ed. achtb. voor de famillie hebben gelieven te gebruijken,
met versoek dat haar Ed. achtb. op de zaken van gem. boedel en kinderen sodanige ordre gelieven te
stellen als sullen bevinden te behooren en te geschieden gebruijkelijk is. Waerop vervolgens, zoo als
op het voorgem. requeste door Jan Kooijman en Jan Kluijt als gestelde voogden over de drie
minderjarige kinderen van Jacob van Dalen gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, de
abandonnatie van de voorsz. boedel door de voorgem. voogden gedaen te accepteeren, en vervolgens
de voorn. Jan Kooijman en Jan Kluijt aen te stellen en te qualificeeren, zoo als deselve aen stellen en
qualificeeren bij desen tot curateuren [216] in den voorsz. boedel, met last om denselve boedel en
goederen te redden te verkoopen en tot gelden te maken, en als dan daer van te doen behoorlijke
reeckening en verantwoordinge, om vervolgens bij vonnisse van preferentie over de penn. van den
voorsz. boedel geprovenieert, te werden gedisponeert. Ende is verder goedgevonden ende
geresolveert het jongste kind met name Jacob van Dalen oud ontrent elf jaeren, te nemen in het
weeshuijs deser stad.
Jacobus van der Bijll zijn vrouw en kinderen die van hier na Breda waren vertrocken inwon. als
voren geaccordeert.
Is alhier binnen gestaen Wouter van der Bijll burger en inwoonder binnen dese stad, te kennen
gevende dat sijn zoon Jacobus van der Bijll, met desselfs vrouw Durvina Bax, en kinderen voor eenigen
tijd met der woon uijt dese stad na Breda zijnde vertrokken, wel genegen soude zijn om tot haer
vaderlijke stad weder te keeren dan dat sulks niet hebben onderneemen zonder daer toe alvorens de
permissie en goedkeuringe van haar Ed. achtb. te hebben versogt ende geobstineert. Waerop
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gedelibereert sijnde, zoo is aen denselve Jacobus van der Bijll met desselfs vrouw en kindere hare
versogte readmissie binnen dese stad geaccordeert.
Dirk Maas tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese [216 1] stad geadmitteert Dirk Maas geboren te Beest in
Gelderland, die deswegens heeft gedaen den ordinaris poorter eed, in handen van den heer
burgermeester van Leeuwen en het regt daer toe, staende betaelt.
De heer Beels als penningm. van de grote visserij overgebragt ¼ portie voor de stad in de boeten
van de lootsen het selve in het arme doosje gelegt.
Den heer burgermeester Beels heeft in qualiteit als burgermeester van de groote visserij alhier ter tafel
overgelegt de somma van f. 13-0-0 zijnde bij verdeelinge onder de vier steden van de groote visserij
de portie voor den armen deser stad uijt de boetens van de lootsen op de Maze, welke somma als naer
ouder gewoonte is gelegt in het arme doosje.
Bested. leverantie van turf aen de stad en godshuijsen.
Op huijden is besteed de leverantie van de turf aen de stad en godshuijsen, op conditie als bij vorige
resol. vermelt en de ordres bij het lossen en op doen als in den voorleden jare, is gedenuntieert, en is
vervolgens aennemer geworden Christiaen van Treusenhuijs van alles, als volgt:
1000 ton voor de stad tot 12½ st. de ton. 600 ton voor de arm schuur tot 8 st. de ton. 160 ton voor ’t
Vrouwenhof mede tot 8 st. de ton. 700 ton voor ’t Gasthuijs daer onder 50 ton bakturf tot 8½ st. de
ton. 850 ton voot ’t Weeshuijs daer onder 400 ton bakturf tot 8½ st. de ton.
[217]

Ordonnantien.

Ordonnantien geaccordeert aen Pieter van Dijk tot Rotterdam over leverantie van deelen en platen in
den jare 1751 ter somma van f. 104-8-0.
Aen Adrianus van der Graaf tot Rotterdam over gelevert hout mede in den jare 1752 ter somma van f.
728-0-0.
Aen verscheide arbeijders voor het wegrijden en opladen van de slootaarden binnen dese stad sedert
den 1 april tot 26 meij 1752 ter somma van f. 169-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Woensdag 21 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren de La Bassecour, Molewater, Mirell, Dom.
Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knoll raad.
5 reeckeningen van de heer Warrij als boekhouder van ’t Weeshuijs opgenomen en
geapprobeert.
Op huijden zijn gedaen en opgenomen de 1, 2, 3, 4 en 5 reeckeningen van de heer mr. George Marcus
Warrij, als boeckhouder van het Weeshuijs deser stad, sijnde van de jaeren 1746, 1747, 1748, 1749 en
1750, welke zijn geapprobeert en gelaudeert, en is den rendant voor zijne goede administratie
bedankt.
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[217v] Saterdag 24 junij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, Molewater en
Mirell schepenen, Hoijer en Knol raden.
De heer capiteijnen van de burgerije wederom voor drie jaren in hunne voorsz. bediening
gecontinueert.
Naer versogte en bekome audientie zoo zijn alhier gecompareert de heeren Nicolaes Honigh, Cornelis
van IJsendoorn en Johannes van Boeijmeer, capiteijen van de drie burger vendels binnen dese stad,
dewelke door den capiteijn Honigh naer toe wensching van des heeren zegen over haar Ed. achtb.
persoonen regeeringe en famillie, hebben voorgedragen, dat de drie jaeren voor dewelke zij op den 2
augustus 1749 in de voorsz. functie en bedieninge waeren gecontinueert met meij van desen jare 1752
waeren geexpireert, weshalven zij de voorsz. hare functien waeren brengende in de schoot van haar
Ed. achtb. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert, de voorn. heeren
capiteijnen nog voor den tijd van drie jaeren in haeren dienst te continueeren, het welke de voorn.
heeren, na voorgaende zegen wenschinge over haer persoonen en famillie [218] en bedieningen door
den heer burgerm. van Leeuwen, is gecommuniceert en aengezegt, en door deselve met dank zegginge
aengenomen.
Jacobus Plooij door een geregtsbode doen aenzeggen, dat het weegloon ’t welk hij aen de
stadsweger schuldig is, zal hebben te betalen, is dat hij langer weijgeringe het selve bij
qfpanding van hem sal gevordert worden.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert, dat de bakker Jacobus
Plooij, tegens alle minnelijke en geregtelijke aenmaningen als nog alleenig en de eenigste bleef
weijgeren te betalen aen den stadsweger aen de koornmoole een halve stuijver per sak voor weegloon,
van ijder sak koorn dat aen de mole quam te senden, door den regeering daer toe gestelt, waeromme
de gem. weeger als nog versogt hadde door dese regeering te worden gemainctineert en den voorn.
Jacobus Plooij genoodsaekt desselfs agterweesen en vervolgens het weegloon aen hem te betalen.
Waerop gedelibereert sijnde zoo is begreepen dat dese weijgering van den voorn. Jacobus Plooij is een
enkelde quaadaardigheid en kleijn agting voor de regeering, dewijl een en andermael door de
regeering in het vriendelijke en selfs geregtelijk daer toe is aengemaent, en is derhalve goedgevonden
ende geresolveert denselve nader door een der geregtsbodens desselfs verschuldigde weegloon met
last [218v] en ordre, om bij zoo verre hij als nog bleeff weijgeren het selve te betalen als dan het selve
bij afpandinge uijt sijn huijs te halen.
Den adjudant Klercq twee huwelijks geboden op een dag geaccordeert.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gecommuniceert dat den heer majoor Bruse zig
aen sijn Ed. had geaddresseert en uijt naem van den adjudant Clercq, die tot Schoonhoven in
ondertrouw is opgenomen en op voorleeden sondag zijn eerste huwelijks gebod aldaer gehad heeft,
gelijk ook alhier, dat bij burgermeesteren en regeerders der stad Schoonhoven aen hem, om redenen,
was geaccordeert om op morgen twee geboden op een dag te mogen krijgen, aen zijn Ed. versogte
vermits hij uijt de stad moest wesen, zoo dat niet in persoon voor haer Ed. achtb. konde compareeren,
bij haar Ed. achtb. te willen intercedeeren en versoeken, dat op morgen alhier mede twee huwelijks
geboden op dien dag mogte bekomen, het welke was brengende ter deliberatie van haar Ed. achtb.
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Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden aen gem. adjudant Clercq op morgen alhier
insgelijks twee huwelijks geboden te accordeeren. En is een der geregtsbodens gelast hier van aen dr.
Wigbold Muijlman kennisse te geven.
[219]

Den heer burgerm. de La Bassecour versoekt aen hem bij koop mag worden vergunt een
gedeelte van stadsgrond agter sijn huijs op ’t Maarland, het selve gestelt in handen van den
heer burgerm. Beels benevens de raden om te examineeren.

Den heer oud burgermeester de La Bassecour heeft alhier versogt, dat haar Ed. achtb. aen hem voor
een sekere somma gelds geliefde te cedeeren een strook van stadsgrond leggende agter en op zijde
van desselfs thuijn agter zijn Ed. huijzinge staende ende gelegen aen de noordzijde van het Maarland,
rooijende langs het huijsje van de heer Gravius tot agter, gelijk met desselfs thuijn of erf. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo zijn den heer burgerm. Beels nevens de heeren raden versogt het voorsz. erf
of grond te willen inspecteeren, examineeren en begrooten, en als dan haar Ed. achtb. daerop dienen
van derselver consideratien en advis.
A. Timmerman en Ad. van der Beeck als pagters van ’t armemiddel voor een jaer, versoeken
vermits het verlies dat zij komen te lijden bij de tegenwoordige pagt het selve middel voor
eenige jaeren tot de oude pagt in admodiatie te mogen hebben sulks commiss.
Zijn alhier binnen gestaen Arij Timmerman en Adriaen van der Beeck, te samen aengestaen hebbende
den impost van het stads arme middel voor den tijd van een jaer om f. 1200-0-0 ingegaen den 1 october
1752, dewelke hebben te kennen gegeven dat zij, vermits het mis gewas van de zaetschoof veel geld
opgem. impost sullen moeten verliesen, en derhalven versogte, dat haar Ed. achtb. den voorsz. impost
tot de voorsz. somma van f. 1200-0-0 jaerlijks voor eenige [219v] jaeren aen haar L. in admodiatie
gelieven te vergunnen, in hope van dersever schade daer door bij vervolg te sullen kunnen en mogen
recouvreeren, en voorts dat haer Ed. achtb. haer L. gelieven te mainctineeren tegens sodanige
bouwluijden die haer koorn of zaat in den lande van Voorne gewassen komen te vervoeren, en onwillig
sijn den impost van het arme middel daer van aen haar L. te betalen.Waerop gedelibereert sijnde, zoo
is goedgevonden, alvorens op de voorsz. versoeken te disponeeren deselven te stellen in handen van
de heeren beijde burgermeesteren met en benevens de heeren de La Bassecour, Warrij en Molewater,
om te examineeren en haar Ed. achtb. te dienen van derselver consideratien en advis.
Arij de Vos tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Arij de Vos commissaris van de lootsen,
geboren te Schiedam, die deswegens heeft gepresteert den ordinaris poorter eed aen handen van den
heer burgermeester van Leeuwen en regt daer toe staende betaelt.
Denselve aengestelt tot het collecteeren van ’t caab en vuijrboet gelt van de bakens op de Nes.
En is den voorn. Arij de Vos vervolgens gequalificeert en aengestelt tot het collecteeren [220] van het
caab en vuurboet gelt voor dese stad, van de bakens op den Nes, van de visschuijten de Maas uijt en
inzeijlende op sodanige collecte loon als desselfs praedecesseurs daer van hebben genooten.
Rapport van den burgerm. Beels van zijne inspectie over de stads reparatien door den fabrijcq
opgegeven voor desen jare en die alle bevonden noodsakelijk te sijn zijn Weld. gequalific.
deselve dien conform te doen repareeren.
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Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert, dat hij nevens de heeren raden en
fabrijcq had wesen inspecteeren alle de stadswerken welke door den fabrijcq zijn opgegeven dat
behooren te werden gerepareert, dat deselve alle hadden bevonden noodsaekelijk te sijn,
versoekende vervolgens het goedvinden van haar Ed. achtb. hierop te mogen verstaan. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is op ijder poinct de resol. in margine van de voorsz. memorie
geapproincteert, en den heer burgermeester Beels gequalificeert deselve dien conform te doen
repareeren met versoek en recommandatie van in alles de minnage voor de stad in het oog te houden.
Mart. van der Waal als vleeshouwer en Dirk Maes als kramer in zout en zeep, slager en verkoper
van spek en tot het verkopen van coffij en thee geadmitteert.
Zijn alhier binnen gestaen Martinus van der Waal en Dirk Maas, beijde burgers en inwoonders deser
stad, versoekende den eerste als vleeshouwer, en de tweden als kramer in zout en zeep, slager en
verkooper van spek en het verkoopen van coffij en thee ter [220v] consumptie, geadmitteert te
worden. Waerop gedelibereert sijnde zoo is aen de voorn. suppl. derselver versoek geaccordeert, mits
doende in handen van schepenen commiss. de gerequireerde eeden tot voorsz. functie staende.
Bested. geaccord.
Betalinge geaccordeert aen de heeren van Leeuwen en van Hoogwerf over vacatie op de reeckeninge
van Heenvliet, ter somma van f. 6-0-0.
Bested. van het maken van twee nieuwe vallen aen de Kaaijebrug aengenomen bij L. de Breur.
Nog is besteed het maken van twee nieuwe vallen aen de Kaaijbrug, en het maken en leggen van
gooten aen de noordzijde van den Doelle het welke aengenomen is bij Leunis de Breur om f. 68-0-0,
en tot een fooij geaccordeert f. 3-0-0.
J. Kooijman en J. Kluijt als curators in den boedel van Jacob van Dalen, gequalificeert om eenige
winkelwaren en andere goederen uijt de hand te mogen verkoopen.
Is alhier gecompareert Jan Kooijman zoo voor zig selven als voor Jan Kluijt, te samen aengestelde
curateuren in den geabandonneerde boedel van Jacob van Dalen te kennen gevende, dat de vrouw
van Abraham van Bockelen sig aen haarl. had geaddresseert en te kennen gegeven dat wel genegen
soude wesen eenige houte winkelwaren uijt de boedel over te nemen, tot deselve prijs als deselve bij
inkoop hadden gekost, dat zijl. wel hadden begreepen sulks soude strekken [221] tot beneficie van
gem. boedel, dog daer tegens dat zij in hare qualiteit eijgener authoriteit daer niet toe bevoegt waeren,
waromme zig deswegens waeren addresseerende aen haer Ed. achtb. om derselver goedvinden
daerontrent te verstaen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is verstaen dat sulks soude strekken tot
beneficie van gem. boedel en derhalven goedvinden gem. curateuren te authoriseeren en
qualificeeren, zoo als deselve authoriseeren en qualificeeren bij desen om niet alleen het versogte van
gem. vrouw van Bockelen op gem. conditie uijt de hand te verkoopen maer om al het verdere tot de
voorsz. winkel op die wijze en conditie te mogen verkoopen.
Saterdag 1 julij 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Warrij, Van Berchem,
Mirell, Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
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De burgerm. van Leeuwen gecommunic. dat J. Plooij heeft voldaen zijn verschuldigt weeggelt.
De heer burgerm. van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert dat Jacobus Plooij aen de resol.
van haar Ed. achtb. van voorledene saterdag heeft voldaen en ’t weeggelt aen der weeger betaelt, het
welke aengenomen is voor notificatie.
[221v] Communicatie gegeven dat den gewese soldaet Pr. Wolters, die alhier in het gasthuijs, is sijn
persoon heeft bekomen.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft nog ter vergadering gecommuniceert, dat op het schrijven
van dese regeeringe aen haar Ed. mog. de heeren gecommitteerde raden van Zeeland over den gewese
soldaet Pieter Wolters van het regement van den gewese collonel de Braeuw onder de compagnie van
den heer capteijn Eversdijk alhier in het gasthuijs gelaten, aen heeren regenten van het gasthuijs
voorn. door gem. capteijn Eversdijk was toegesonden een acte van gagement voor gem. soldaet, het
geene insgelijks is aengenomen voor notificatie.
Rapport van den heeren burgerm. Beels op ’t versoek van de heeren de La Bassecour en aen
laest gem. heer geaccordeert een strook land van stadsgrond ter lengte van 10½ R. en breed
33 a 34 voeten voor f. 36 gls.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gerapporteert, dat zijn Ed. bij absentie van beijde
de heeren raden met den fabrijcq ingevolge ende ter voldoeninge van haar Ed. achtb. resolutie van
den 24 junij laestleden had wesen inspecteeren de grond of ledige erf van de stad leggende agter op
zijde van de thuijn van den heer burgermeester de La Bassecour en het geene door gem. heer de La
Bassecour van de stad onder betalinge van een seekere somme gelt versogt was om aen desselfs thuijn
te mogen trekken ter lengte van 10½ roede en ter breete van 33 a 34 voeten, dat zij hadden bevonden
ende geoordeelt het selve voor de stad van geen nut of weijnig dienst konde zijn, en derhalven geen
swarigheid zoude [222] maken om het voorsz. versoek in voege voorsz. aen gem. heer de La Bassecour
te accordeeren. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert de voorsz.
stadsgrond of erf ter lengte van 10½ roede, en ter breete van 33 a 34 voeten, te roijen van het huijsje
van de heer Gravius tot aen het eijnde van de thuijn van gem. heer de La Bassecour, aen gem. heer
oud burgermeester de La Bassecour te cedeeren en over te geven, om daer mede te doen en te
handelen na sijn welgevallen, onder betalinge van eens de somma van f. 56 gulden tot een
erkentenisse aen de stad.
Tot burger en poorter geadmitteert Pieter Tomson.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Pieter Tomson, geboren te Dimdee in
Schotland, dewelke deswegens heeft gedaen en afgelet den ordinaris poorter eed in handen van den
heer burgerm. van Leeuwen en het regt daer toe staende betaelt.
Denselve geadmitt. tot het verkoopen van koffij en thee.
Waerop denselve heeft versogt een acte van admissie tot het verkoopen van koffij en thee ter
consumptie, het welke na voorgaende deliberatie aen hem is geaccordeert.
[222v] Saterdag 8 julij 1752.
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Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Van Berchem, Mirell,
Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden .
Req. en nominatie van deeckenm. van die van ’t Christoffels gilde, en tot deecekenm. geeligeert
T. van Willigen en T. van Beest voor twee jaren.
Is gelezen een requeste en nominatie gepresenteert bij hoofdman en deeckenmeesters van St.
Christoffels gilde binnen dese stad, versoekende om daer uijt bij haar Ed. achtb. twee geeligeert te
werden, om als dekenmeesters voor den tijd van twee jaeren in het voorsz. gilde te dienen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo sijn uijt voorsz. nominatie tot dekenmeesters voor den tijd van twee jaren
geeligeert en aengestelt, Teunis van Willigen en Teunis van Beest.
De heer C. de Pool gexschribeert zijne bekome commissie als commandeur van dese stad en
Hellevoetsluijs deselve aengenomen voor notificatie.
Is in de vergadering gecompareert de heer Balthasar Claudius de Poole Lt. collonel van het regement
van den Lt. generael van Kinschot, dewelke aen de regeering heeft getoont en gexschribeert een
commissie van hare kon. hoogheid de prinses gouvernante, aen hem verleent als commandeur der
stad Brielle en het Fort van Hellevoetsluijs [223] met betuijging daer nevens, dat hij verhoop te zijn
persoon niet onaengenaem de regeering zoude zijn, en met deselve in een goede harmonie en
vrienschap wenschte te leven. Waerop gedelibereert en de commissie gelezen sijnde zoo is deselve
aengenomen voor notificatie, en gem. heer commandeur met de voorsz. commissie gefeliciteert, en
betuijgt dat sijn persoon ten hoogste aengenaem aen de regeering was, en dat haar Ed. achtb. ook
zeer genegen waeren om met hem in een goede harmonie en vriendschap te leven, luijdende de
commissie als volgt:
Schout van voorsz. commissie.
Haare koninklijke hoogheid heeft goedgevonden mits desen aen te stellen en te committeeren tot
commandeur der stad Brielle en ’t Fort Hellevoetsluijs in plaetse van de overlede commandeur Esselink
den luitenant collonel Balthazar Claudius de Pool, lastende alle en een ijgelijk dien het aengaet hem
daer voor te houden en te erkennen, gegeven in S’Gravenhage den 17 april 1752 (get) Anne
(lagerstond) Ter ordonnantie van hare konin. hoogheid (get) S. de Bak, ter zijde stond gedrukt het
wapen van haare kon. hoogheid op een zwarte ouwel overdekt met een [223v] papiere ruijt en in
margine geschreven Balthazar Claudius de Pool heeft op dese commissie, zoo den eed van zuijvering
als die van getrouwigheid in haar Ed. mog collegie afgelegt desen 24 april 1752 mij present (en was
get) H. v. Straten.
Pleuntje Maertense Kluijshoofd aengestelt tot turftonster.
Vermits het overlijden van Marijtje van der Velde, geweest sijnde turftonster binnen dese stad, zoo is
derselver plaetse tot turftonster aengestelt Pleuntje Maartense Kluijshoofd huijsvrouw van Pieter
Volkerse, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris tonster eed, nevens die van zuijvering,
in handen van den heer burgerm. van Leeuwen.
Saterdag 15 julij 1752.
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Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Van Berchem, Van Hoogwerf,
Poortermans schepenen, Knol raad.
Nihil actum.
[224] Saterdag 22 julij 1752.
Present de heeren Beels burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Molewater, Van Berchem, de Mirell,
Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
De heer burgerm. Beels gecommitt. tot het helpen opneemen en sluijten der reeck. over Den
Oudenhoorn.
Alzoo in de aenstaende week staet gedaen te worden de ordinaris reeckening van de polder van Den
Oudenhoorn, ende vermits tot nog toe in de plaets van de heer oud burgermeester de Mirell, die
afstand gedaen heeft van de commissie om de voorsz. reeckening als vaste commissaris van wegens
dese stad te helpen opnemen, geen ander heer in desselfs plaets is gecommitteert en den heer oud
burgerm. van Helsdingen, althans met der woon tot Rotterdam als raad ter admiraliteit is, zoo zijn tot
het hooren en helpen opnemen van voorsz. reeckeningen voor deser jare versogt ende gecommitteert
de heeren mr. Theodoris Beels, burgermeester en volgenden heer in rang.
Req. van de leden van de hoge krijgsraed versoekende, dat de begrafenissen die tegen sondags
worden aengesproken, bepaelt mogen worden op des voor de middags ten elf uuren, zoo als in
vroeger tijd altoos is geschied, het selve geaccordeert.
Is gelezen een requeste gepresenteert uijt naem ende van weegens de respective leeden van den hoge
burger krijgsraed deser stad, te kennen gevende, dat sij suppl. of wel het meerengedeelt van tijd tot
tijd hebben [224v] bespeurd, dat door de verandering die in den jare 1748 op versoek van eenige
burgers is gemaekt ontrent de begrafenissen dewelke alhier op sondag komen te geschieden,
namentlijk dat deselve begrafenissen van doe aen zoude werden aengesproken des voormiddag tegen
half twaelf uuren, in plaetse van ten elf uuren, soo als een groote reeks van jaeren was gepractiseert,
veele inconvenientie aen sommige burgers veroorsaekt en was voornamentlijk, wanneer eens twee
begrafenissen moete werden aengelegt waer door verre de meesten luijden, die sulke begrafenissen
moeten adsisteeren eeniger mate verhindert worden des sondags na de middag den godsdienst bij te
woonen, redenen waeromme de suppl. agter volgens de resol. bij meerderheid van stemmen op de
laeste gehoudene vergadering van de hoge krijgsraad genomen zigh quamen te addresseeren aen haar
Ed. achtb. ootmoedig versoekende, dat haar Ed. achtb. gelieven te ordonneeren, dat de begrafenissen
welke op sondag werden aengelegt, moeten werden aengesproken tegens elf uuren des voormiddags,
zoo en in dier voegen als het selve een [225] goede reex van jaeren, sonder inconvenientie is
gepractiseert geworden, en daer van te verleenen acte in forma, waerop naar alvorens hier op het
sentiment van den vroedschappe te hebben ingenomen, goedgevonden ende geresolveert is, de suppl.
derselver versoek te accordeeren, en dienvolgens te ordonneeren, dat de begrafenissen welke des
sondags werden aengelegt, wederom sullen moeten worden aengesproken, tegens elf uuren des
voormiddags, zoo, ende in dier voegen als het selve bevorens een goede reeks van jaeren is
gepractiseert geworden.
Lijst van de nieuw te lotene manschap voor de burgerije gexamineert en gerapporteert.
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In deliberatie gelegt sijnde de overgeleverde lijste van de nieuwe manschappen bij de leeden van de
hoge krijgsraad van de burgerije geformeert en ter approbatie gepresenteert om als dan onder de drie
compagnien burgers geloot en verdeelt te worden, zoo sijn uijt de voorsz. lijste een getal van negen
en dertig persoonen geapprobeert, zoo als op de voorsz. lijste staen gespecificeert, om in voegen als
voren geloot en verdeelt te werden.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Jan [225 v] ter Steeg, smit, over gelevert ijserwerk ten dienste van de
stad, sedert 6 januarij tot 30 junij 1752 ter somma van f.76-0-0.
Den selve aen caab en vuurboet, sedert 31 januarij tot 27 junij 1752 ter somma van f. 169-0-0.
Aen Arij Zoet voor het leggen en ophalen van de zeetonnen sedert 17 januarij tot 21 julij 1752 ter
somma van f. 255-0-0.
Saterdag 29 julij 1752.
Present de heeren Beels burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Molewater, Van Berchem, de Mirell,
Van Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer raad.
Rapport van heeren commiss. op de reeck. van den Oudenhoorn.
Den heer burgermeester Beels met den heer oud burgermeester de La Bassecour gevaceert hebbende
op gisteren, op het doen van de ordinaris reeckening van den Oudenhoorn heeft van het gepasseerde
en geresolveerde op deselve gedaen omstandig rapport, het welke aengenomen is voor notificatie, en
zijn gem. heeren voor haer genomene moeijte en gedaen rapport bedankt.
Req. van Maria Goethals om veniam agendi en acte pro deo ten eijnde tegens haren man te
procedeeren geaccordeert.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij Maria Goethals, woonende binnen dese stad, te kennen
gevende dat zij in den jare 1724 binnen dese [226] stad is getrouwt met eenen Walraven Trolep dat
denselve Walraven Trolep maer weijnige dagen na het voltrekken van derselve huwelijk haer suppl.
malitieuselijk heeft verlaten sonder dat zij in den tijd van 23 a 24 jaeren iets het alderminste van te
hebben gehoort, sulks zij genoodsaekt word proces te moeten entameeren, tegen den voorn.
Walraven Trolep, dog gemerkt de suppl. buijten staet is eenige proces kosten te kunnen supporteeren
en sonder veniam agendi tegens den voorn. haeren man niet en mag te ageeren, redenen waeromme
zig was addresseeren aen haer Ed. achtb. ootmoedig versoekende dat aen haer gelieven te verleenen
veniam agendi, en een der procureurs voor de vierschaer deser stad postuleerende te ordonneeren
om de suppl. in de gem. zake pro deo, en sonder gebruijk van zegels te dienen. Waerop gedelibereert
sijnde en van de geringe bestaenlijkheid van de suppl. zijnde bewust, zoo is goedgevonden en verstaen
de voorsz. versoeken aen de suppl. te accordeeren en mitsdien aen haer toe te voegen den procureur
Jan Beugholt om deselve in desen pro deo en sonder het gebuijk van zegels te bedienen
De maendbrief van L.Verrosen die van hier na Oostindien is gevaren, gestelt in handen van den
boeckhouder van ’t arme middel.
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Is goedgevonden de maandbrief van [226v] Lambertus Verossen, van hier met het schip Witsberg, nu
onlangs naar Oostindien gevaeren gepasseert ten behoeven van sijn vrouw Lisabeth Magus, die reets
alhier aen den armen is, te geven aen den heer Warrij als ontfanger van de arme middelen om in tijd
en wijlen daerop de geaffecteerde gagien te ontfangen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de weduwe Pieter van der Schilt voor het jaar collecteloon van de
stads bier impost ter somma van f. 100-0-0 versch. den 31 vjulij 1752.
Aen deselve een jaer collecteloon van den afslag van de vis, verschenen als voren ter somma van f. 600-0.
Betalinge.
Betalinge aen de heeren Beels en de La Bassecour over vacatie op de reeckening van den Oudenhoorn,
ter somma van f. 6-0-0. Op den thesaurier Molewater.
Saterdag 5 augustus 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Van Berchem, Poortermans
schepenen, Knol raad.
Door Hugo van Andel als administrateur van de godshuijslanden overgelevert een lijst van de
landen die uijt ter huur zijn en dag tot deselve verhuuring beraemt.
Door sr. Hugo van Andel als administrateur van de resp. godshuijslanden [227] overgelevert sijnde een
lijst van de landen die met St. Cath. 1752 uijt de huur staan te vallen, met versoek dat bij haar Ed.
achtb. een dag mogte werden gestelt om deselve weder te sien te verhuuren, zoo is goedgevonden
om deselve maendag veertien dagen weder te verhuuren, en is den secretaris gelast daer toe de
nodige advertentien te versorgen.
Acte van indemniteit geaccordeert voor de drie kinderen van Thomas Wood ten behoeve van
armm. te Rotterdam.
Is alhier binnen gestaen Thomas Wood, te kennen gevende dat hij voorneemens was zig met der woon
na Rotterdam te begeven, versoekende voorts een acte van indemniteit voor sijn drie kinderen alhier
geboren ten behoeven van armmeesteren van Rotterdam. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is aen
hem de versogte acte geaccordeert.
Jonh Rolfs als poorter en tapper geadmitteert.
Is alhier binnen gestaen eenen John Rolffs gebooren en laest gewoont hebbende te Harwich,
versoekende tot burger en poorter alhier geadmitteert te werden, mitsgaders tot grooten tapper en
herbergier, produceerende en overleverende tot gerust stelling van armbesorgers binnen dese stad,
een acte van cautie voor hem zijn vrouw en vier kinderen gepasseert tot Hellevoetsluijs door Samuel
Philips Samuel Cockerel, capiteins van de Engelse pacquetboots wonende te Harwich in Engeland en
Samuel Fell wonende te Hellevoetsluijs. Waerop gedelibereert zijnde [227v] is goedgevonden en
verstaen den voorn. John Rolffs desselfs versoek te accordeeren, en diens volgens als poorter en verder
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als tapper te admitteeren. Waerop den selve den ordinaris poorter eed heeft afgelegt in handen van
den burgermeester van Leeuwen en het regt daer toe staende betaelt.
L. Ligtfood als poorter en groote tapper geadmitt.
Nog is tot burger en poorter mitsgaders tot grooten tapper binnen dese stad geadmitteert, Jacob
Ligtfood gebooren in Carolin in Camberland in Engeland, gekogt hebbende het huijs van Thomas Wood
op het Maarland binnen dese stad, die deswegens mede heeft gedaen den ordinaris poorter eed in
handen van den heer burgerm. van Leeuwen en het regt daer toe staende betaelt.
Joost Kooijman geaccordeert en aengenomen in het schippers en binnenloots gilde en in het
veer op Rotterdam, mits in ordre waernemende zijn veer op Maassluijs.
Is aen Joost Kooijman burger en inwoonder binnen dese stad, en schipper van de koornschuijt van dese
stad op Maassluijs naer dat alvorens alhier heeft geexchibeert de eijkbrieven van Dort en Rotterdam
van de groote van sijn schuijt, geaccordeert met zijn schuijt te mogen komen in het schippers en
binnenloots gilde binnen dese stad, en vervolgens nevens andere schippers in het veer op Rotterdam
vaeren mits egter dat daer door niet komen te [228] manqueren in het weekkelijks vaeren met den
koorn schuijt van hier op Maassluijs en de koopluijden behoorlijk ten dienste te zijn.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester van Leeuwen over vacatie en reijskosten ter
dagvaert, sedert 17 tot 29 julij 1752 ter somma van f. 45-0-0.
Aan den heer pensionaris Hoijer in restitutie van ’t door sijne E betaelde verschot op de visitatie van
salm schuttingen en daerover gehouden besoignes door de heeren van Hoogwerf en van Berchem in
desen jare 1752 voor het ⅕ part dat dese stad daer in moet contribueren bedragende f. 71-11-10. Op
den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 12 augustus 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Van Berchem, Mirell, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
De vrouw van L. Reijger gecondemn. te voldoen de pretensie van den backer Kruijskerken op de
beëediging van de deugdelijkheid van gem. pretensie door kruijskerken alhier gedaen.
Den backer Kruijskerken te kennen gegeven hebbende, dat hij bij sloote van reeckening nog te
pretendeeren hadde van Leendert Reijger over gelevert brood de somma van f. 27-10-0 dat hij de
vrouw van [228v] den voorn Leendert Reijger, een en andermael daer over hadde gemaent en om
betalinge aengesproken, maer geen betalinge kunnen bekomen, selfs zoo ver dat sij de schuld geheel
quam te ontkennen, waerom hij zig genoodsaelt had gevonden deselve alhier voor haar Ed. achtb. te
citeeren. Waerop de voorn. vrouw gehoort sijnde de schuld alhier insgelijks ontkent heeft, waer tegens
den voorn. Kruijskerken gepresenteert heeft, de deugdelijkheid van voorgem. zijne reeckening met
eede te sterken, welke presentatie de voorn. vrouw van Leendert Reijger heeft geaccepteert, ende
sulks den voorn. Kruijskerken sijnde voorgehouden heeft denselve daer bij gepersiteert, en vervolgens
den eed in handen van den heer burgermeester van Leeuwen daerop gepresteert en afgelegt, en is de
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voorn. vrouw van Leendert Reijger vervolgens gecondemneert om bovengem. somma van f. 27-10-0
ten spoedigste doenlijk aen gem.Kruijskerken te moeten voldoen.
Voor den secret. gecomm. dat bij resol. van 5 meij 1733 de voerluijden op het Eijland Rosenburg
hunne veerhuijsen voor den tijd van 3 jaren bij provisie soude bewonen sonder huur maer in
plaetse van deselve gem. huijsen van nodige reparatie verzien en dienvolgens Ad. Scheurwater
over ’t laten vervallen van sijn veerhuijs alhier te ontbieden en onderhouden.
Den secretaris van Bueren heeft ter vergadering gecommuniceert, dat bij de resolutie, aengaende het
onderhouden van de veerhuijsen op het [229] Eijland Rosenburg soo veel hem mogelijk was geweest
hadde nageslagen, en bevonden dat op den 5 meij 1733 volgens resol. van den vroedschappen met de
respective voerluijden op het Eijland Rosenburg de voorn. veerhuijsen bewoonende, geconvenieert is,
dat zijl. na dat de voorn. veerhuijsen door de stad soude gerepareert sijn, deselve bij provisie voor den
tijd van drie jaeren in plaetse van huur in deselve te verwoonen, sullen moeten onderhouden, en als
dan in die staet opleveren, en hij vermeende dat zij naderhand op die conditie zijn gecontinueert
geworden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert, Adriaen Scheurwater die
het veerhuijs op het Eijland over dese stad bewoont, en het selve ten eenemaal laet vervallen, tegens
heden en agt dagen alhier te doen ontbieden en daerover te onderhouden.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgerm. Beels, over vacatie en reijskosten ter dagvaert
sedert 11 julij tot 16 dito ter somma van f. 22-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. sedert 11 julij tot den 30 dito ter somma van f. 73-100. Op den heer thesaurier Molewater.
[229v] Missive van gecomm. rade om opgave te doen van de nieuw getimmertens en melioratien,
gelast de tauxateurs hier van hun werk te maken.
Is gelezen een missive van heeren gecommitt. raden van den 10 augustus 1752, diende tot aenmaninge
nopens het opgeven van de melioratien en nieuw getimmertens op den voet van haer Ed. gr. mog.
resol. van den 22 april 1751 genomen op den 19 april van het groot rapport van den 10 november
1750. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den fabrijcq Sandifort en Leend.
Brouwenaer die bij haer Ed. achtb. tot het opnemen en tauxeeren van de voorsz. mellioratien en
nieuwe getimmertens zijn gecommitteert en aengestelt, op het serieuste aen te zeggen dat haar werk
daer van sullen hebben te maken, en voor heden en agt dagen derselver tauxatien en consideratien
aen ons sullen hebben over te geven.
Saterdag 19 augustus 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Warrij, Molewater, Mirell en
Hoogwerf schepenen
Adr. Scheurwater aengenomen zijn veerhuijs van nodige reparatie soo dra doenlijk te sullen
voorzien.
Is alhier gecompareert Adriaan Scheurwater voerman op den Heuvel op het Eijland Rosenburg over de
haven deser stad, den welke ingevolge de resolutie van heden [230] agt dagen is aengezegt, dat hij het
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huijs bij hem bewoont werdende ingevolge de conventie met dese regeering gemaeckt en aengegaen
behoorlijk zal hebben te repareeren en in goed staat onderhouden het welke hij heeft belooft bij het
aenstaende voorjaer, vermits het saisoen, alsoo aen de fondamenten zal moeten geroert ende gewerkt
worden, reets te verre verloopen is, te sullen versorgen en behoorlijk doen maken.
Jacob Pols geeligeert tot deeckenm. van ’t St. Jans gilde voor twee jaren.
Uijt de overgeleveerde nominatie van het hoveniers of St. Jans gilde, is tot deeckenmeester in het
voorsz. gilde voor den tijd van twee jaeren geeligeert Jacob Pols.
Mattheus Langestraet door een bode te doen aenzeggen dat met sijn kinderen van onder de
juridictie deser stad moet vertrekken.
Door den wijkmeester kennisse gegeven sijnde, dat Mattheus Langestraet, voor hun gewoont
hebbende onder de jurisdictie van ’t Nieuwland en aldaer door sijn crediteuren geexecuteert sijnde,
zig als nu nog met sijn 3 of 4 kinderen binnen jurisdictie van dese stad buijten de Kaaijpoort quam op
te houden, zoo is goedgevonden den voorn. Mattheus Langestraet door een geregts bodens te doen
aen zeggen, dat zig binnen den tijd van agt dagen met sijn kinderen met ter woon uijt de jurisdictie van
dese [230v] stad zal hebben te begeven, op poene van daer uijt anders geset te sullen worden.
De commiss. van Linden aen te schrijven het jaer recognitie van 1751 met den eerste te moeten
voldoen.
Den heer oud burgermeester Molewater in qualiteit als thesaurier deser stad, heeft alhier te kennen
gegeven, dat den commissaris van Linden tot Maaslandsluijs weder in gebreken was gebleven om
ingevolge de aen hem gestelde termijnen bij resol. van den 13 november 1751 vergunt, de recognitien
van de veerluijden tot Maaslandsluijs te komen voldoen dat hem daer toe reets bij missive had
aengemaent dog ten antwoorde bekomen dat versogte uijtstel tot in de maent september aenstaende
waer van hij zig verpligt vond aen haar Ed. achtb. kennisse te moeten geven, om derselver goedvinden
daerop te verstaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is den heer thesaurier
Molewater te versoeken zoo als versogt werd bij desen, den voorn. van Linden andermael te willen
aenschrijven dat het jaer 1751 dadelijk met den eersten moet komen voldoen.
Bested. rijden van kolen aen de bakens.
Is aenbesteed het rijden en brengen van de koolen op het houte en steene baken voor den tijd van agt
maenden te beginnen met den eersten september 1752 [231] tot ultimo april 1753 het welke
aengenomen is bij Aart Veerman en Teunis Leend. Boutkan voor de somma van f. 40-0-0.
Opgave van de tauxateurs van de nieuw getimmertens en melioratien daer mede geconform.
en geresolv.
Johannes Sandifort en Leendert Brouwenaer bij haar Ed. achtb. ingevolge de resol. van haar Ed. gr.
mog. van den 22 april 1751 op den 21 augustus desselviger jaers aengestelt en gecommitteert sijnde
tot het tauxeeren van de nieuwe getimmerdens en gemelioreerde huijzen binnen dese stad, hebben
van haar bevinding alhier rapport gedaen, en daer nevens overgelevert een lijst van de nieuwe
getimmerdens en gemelioreerde huijzen die zij binnen dese stad gevonden hebben, en vermeende dat
sodanig als zij op ijder post hadden gespecificeert, in de verponding behoorde gestelt en verhoogt te
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worden, nevens derselver declaratie van vacatie, te kennen gevende dat zij de heer van Affelen als
bewoonder van de huijsinge van de heer Aarnoud Gallas staende op het Slagvelt, hadden versogt ende
gevraegt naer de huurcedulle om daer van copie te mogen hebben ten eijnde die nevens derselver
tauxatie te kunnen overleggen, dog dat gem. heer van Affelen aen haar L. had gedeclareert [231v] selfs
nog geen copie van de huurceel te hebben, maar dat sijn Ed. f. 250 gl. sjaers in het huijs quam te
verwoonen. Waerop gedelibereert, ende lijst van de gedane tauxatie geexamineert sijnde, zoo is met
deselve geconformeert, ende vervolgens goedgevonden ende geresolveert deselve zoo ras doenlijk
nevens de declaratie, en als copie van huurcedulle van de heer van Affelen zullen bekomen hebben.
Waer toe den secretaris van Bueren versogt werd de heer van Affelen nader over te willen
onderhouden en te remonstreeren, dat deselve ingevolge haar Ed. gr. mog. voorsz. resol. van den 22
april 1751 door den huurder moet werden versorgt en met een certificatie geaffirmeert, aen haar Ed.
mog. de heeren gecommitt. raden toe te senden met bijvoeginge van de tauxatien van de nieuw
getimmerde meestoof en huijs en schuur van Claas Drogendijk door haar Ed. achtb. op den 1 meij 1751
selfs gedaen.
Saterdag 26 aug. 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgerm. Molewater, de Mirell, Hoogwerf en Poortermans
schepenen.
Den secretaris communic. dat nog geen copie van de huurcedulle van ’t huijs van de heer
Aarnoud Gallas thans verhuurt aan de heer van Affelen, had bekomen en tegens hem gezegt
was deselve door Sr. Arij timmerman onder wien die was berustende was verlegt, geresolv. hier
over gem. heer Gallas te doen onderhouden.
Den secretaris van Bueren heeft ter [232] vergadering gerapporteert, dat hij ingevolge en ter
voldoeninge van haer Ed. achtb. resol. van den 19 deser zig had geaddresseert aen de heer van Affelen,
en denselve nader versogt ende gevraegt om copie van de huurcedulle van de huijsinge bij hem
bewoont wordend, toekomende, de heer Aarnout Gallas, ten eijnde die ingevolge haar Ed. mog. resol.
van den 22 april 1751 nevens de lijst van de nieuw getimmertens en gemelioreerde huijsen behoorlijk
door den huurder gecertificeert aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden soude kunnen
oversender dat gem. heer van Affelen aen sijn Ed. had gedeclareert en gezegt, selfs nog geen copie
van de huurcedulle te hebben, dat anders deselve aen de tauxateurs al zoude hebben overgegeven,
gelijk als nog bereet was dezelve zoo ras die had bekomen over te geven, dat ten dien eijnde andermael
om copie van dezelve soude vragen bij mons. Timmerman onder wie de orgineele huurcedulle was
berustende, als waernemende de zaken van den vorengem. heer Gallas, en zoo ras die bekomen soude
hebben daer van copie aen zijn Ed. soude laten toekomen, dog tot dese morge toe daer geen copie
van bekomen hebbende, zijn klercq daerom nader had gestuurt [232v] en door denselve tot antwoord
bekomen, dat mons. Timmerman had gezegt de huurcedulle wel te hebben, maer dat die had verlegt
zoo, dat die niet konde vinden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, en den
secretaris gelast om aen den heer oud burgermeester Gallas, althans in den Haag sijnde het hier
vorengem. te schrijven en daer nevens te versoeken dat sijn heer zoon daerover gelieve te
onderhouden en te zien te procureeren dat ten spoedigste doenlijk copie van voorgem. huurcedulle
aen de heer van Affelen werde versorgt, op dat haar Ed. achtb. niet genoodsaekt werden de lijst van
de gedane tauxatie sonder copie van die huurcedulle aen haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden
over te senden met declaratoir dat den verhuurder weijgert copie aen den huurder te geven.
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Declaratie van vacatie van de heer N. Honigh en L. Brouwenaer over gedane taxatie in den
jaren 1740 te voegen bij de tegenwoordige declaratie van de tauxateurs en te senden aen
gecommitt. raden met recommandatie tot de vold.
Den secretaris van Bueren heeft nog ter vergadering gecommuniceert, dat ter dezer occasie van het
doen der tauxatie van de nieuw getimmertens en gemelioreerde huijsen door de heer Nicolaes Honigh
en Leendert Brouwenaer was ter hande gestelt aen zijn Ed. een declaratie van vacatie door haer in
qualiteit als tauxateurs van de nieuw getimmertens in den jare 1740 verdient met versoek dat deselve
nevens de jegenwoordige [233] lijst en declaratie aen haer Ed. mog. mogt werden toegesonden met
recommandatie van haar Ed. achtb. ten eijnde daer van betalinge mogte erlangen. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek geaccordeert, en den secretaris gelast deselve
declaratie nevens de jegenwoordige lijst en declaratie met de nodige recommandatie aen haar Ed.
mog. de heeren gecommitt. raden toe te senden.
Anth. Colinjon tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Anthonij Colinjon gebooren te Luijk, die
deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed in handen van den heer burgemeester
van Leeuwen en het regt daer toe staende betaelt.
H. v Barnevelt geadmitteert als kleijne kramer in zout en zeep en tot het verkoopen van koffij
en thee.
Is alhier binnen gestaen Hendrik van Barnevelt, burger en inwoonder deser stad, te kennen gevende
van Jacob Coulin had overgenomen, met versoek om vervolgens in plaetse van den voorn. Jacob Coulin
geadmitteert te worden tot kleijne kramer in zout en zeep mitsgaders tot het verkoopen van koffij en
thee ter comsumptie. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is aen denselve [233v] zijn versoeken en daer
toe den nodige acte geaccordeert, mitsgaders den eed daer toe staende in handen van schepenen
commissarissen.
Casper Gerrits gequalificeert het repareeren van de founitures.
Is alhier binnen gestaen Casper Gerrits als bij haar Ed. achtb. aengestelt sijnde tot opziender over de
fournitures van het militaire hospital, heeft alhier te kennen gegeven dat veele van de matrassen
sodanig slegt en aen stukken raken dat niet meer konnen werden gebruijkt, derhalven aen haar Ed.
achtb. in bedenking gaf, of niet soude kunnen goedvinden dat van twee of drie een, op de meeste
minnage wierde gemaekt, waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, den voorn.
Casper Gerrits te authoriseeren en qualificeeren zoo als denselve authoriseeren en qualificeeren bij
desen, om de quade matrassen ten meeste minnage, het zij van 2 of 3 een of andersints te doen
repareeren.
Rapport van heeren gecommit. op een convocatie van ingelanden van den Oudenhoorn
geweest sijnde over het stellen van een watermolen.
Den heer burgermeester Beels nevens den oud burgermeester de La Bassecour geweest sijnde in den
Oudenhoorn op de bijeenkomst van ingelanden van de voorsz. polder om te delibereeren over het
stellen [234] van een watermoolen heeft alhier van het gepasseerde en geresolveerde des aengaende
gedaan rapport, bestaende wel het principaalste hier in, dat met meerderheid van stemmen is
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geresolveert en geconcludeert tot het doen stellen en maken van een moole, en dat een commissie is
gedecerneert om heden en agt dagen de plaets te inspecteeren en af te baken waer deselve te stellen.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. rapport aengenomen voor notificatie, en zijn gem.
heeren voor haer genomene moeijte bedankt
Ordonnantien.
Ordonnanien geaccordeert aen Cornelis van Nispen tot Dordrecht over leverantie van 80 tonnen tras
in junij en augusts 1752 ten somma van f. 144-0-0.
Betal.
Betalingen aen Willen Comen spuijwagter voor 38 malen spuijens tot 4 st. ijder reijs hem extra toe
gevoegt, op attestatie van den fabrijcq ter somma van f. 7-12-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Den fabrijcq communiceert dat een der brandspuijuten op quaed aerdigheid was beschadigt
geresolv. alvoorens ondersoek te doen die alle te probeeren heden en agt dagen.
Door den fabrijcq te kennnen gegeven sijnde dat hij bij het visiteeren der brandspuijten ontdekt had,
dat aen een derselve een quaad aerdigheid gepleegt was met het losmaken en ontschroeven der
zuijgers, waer van hij gemeent had aen haer Ed. achtb. kennisse te moeten geven. Waerop
gedelibereert sijnde [234v] goedgevonden en geresolveert is, alvorens over die zaek in onderzoek te
treden, de brandspuijten in het generael heden en agt dagen te visiteeren en probeeren, werdende
den fabrijcq gelast, daer toe de nodige ordre te stellen.
Saterdag 2 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Van Hoogwerf en
Poortermans schepenen.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Marinus Sandifort als drilmeester van de burgerije voor den jare 1752
ter somma van f. 36-0-0.
Betal.
Betalinge aen de heeren Beels en de La Bassecour over vacatie op een comparitie in den Oudenhoorn
over het stellen van een watermolen ter somma van f. 16-0-0.
Donderdag 7 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgerm. Gallas, Warrij, Molewater, Mirell, Dom. van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Knol raad.
5e Reeck. van sr. Hugo van Andel als administrateur van de landen en thiende van ’t weeshuijs
opgenomen en geapprob.
Op huijden is door sr. Hugo van Andel als administrateur van de landen en thienden [235] het weeshuijs
gedaen, desselfs vijfde reeckeninge, sijnde sedert den jare 1744 tot 1751 incluijs, welke is
geapprobeert en gelaudeert, en den rendant voor zijne goede administratie bedankt en versogt daer
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inne te willen continueren, en het slot van dien te voldoen aen den boeckhouder van ’t voorsz. huijs
de heer mr. P. M. Warrij.
Saterdag 9 september 1752.
Present de heeren Van leeuwen en Beels burgermeesteren, Gallas, Molewater, Mirell, Dom. van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
Mevrouw Hoijer aengestelt tot buijtenmoeder van het weeshuijs, in plaetse van desselfs vrouw
moeder.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen, dat
als een geruijmen tijd geleden mevrouw de Mirell heeft versogt ontslagen te wesen van het buijten
moederschap van het weeshuijs binnen dese stad, het geene ook aen haar wel Ed. is geaccordeert
geworden, dog dat tot nog toe geen ander in derselver plaetse is versogt ende gecommitteert
geworden derhalven haer Ed. achtb. in bedenking gaven of niet dienstig soude wesen dat gem. plaetse
weder wierd gesuppleert en een ander bequame vrouwe daer toe wierde versogt en aengestelt [235v]
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is begreepen dat den dienst van het voorsz. godshuijs vorderd dat
de vacante buijten moederplaetse weder door een ander bequame vrouw wierde gesuppleert, en is
vervolgens goedgevonden en verstaen tot de voorsz. bedieninge te versoeken en te committeeren zoo
als versogt ende gecommitteert word bij desen tot buijten moeder van het weeshuijs binnen dese stad
mevrouw Maria Elisabeth de Mirell huijsvrouw van den heer Cornelis Hoijer, en is een der
geregtsbodens gelast van dese aenstellinge aen mevrouw de Graaff als oudste buijten moeder
kennisse te geven.
Jan Mooijman op de klagte over zijn onbequaemheid en onbescheide dronken drinken
geroijeert uijt ’t schippers gilde.
Op de meenigvuldige klagten van tijd tot tijd ingekomen over de onbequaemheid van Jan Mooijman,
zoo in qualiteijt als beurtschipper van dese stad op Rotterdam als tot binnenloots van dese stad op de
steden Dord. en Rotterdam, van welke sijne onbequaemheid in beide quli. overtuijgende bewijsen in
handen sijn, en insonderheid nog op voorleden woensdag als wanneer van hier op Rotterdam soude
vaaren tegens alle kundigheid aen, zoo uijt de haven deser stad direct het lager aen en op het droge is
geloopen, zoo dat de passagiers niet dan met de uijtteste alterratie en gevaer daer af zijn geraekt, waer
bij komt desselfs dagelijks enonbescheiden dronken drinken [236] door welke een en ander niet alleen
met reden klagten soude kunnen vallen van wegens de regeering der stad Rotterdam van de
kooplieden passagiers en andere menschen maer daer en boven ook soude strekken tot merkelijk
nadeel voor dese stad en het veer van dien, maer selfs tot declin en veragting aen de regeering, zoo is
in consideratie genomen wat in desen behoorde te worden gedaen. Waerop gedelibereert sijnde zoo
is met eenparigheid bij alle de presente leeden begrepen dit een zaek te sijn van de uijtterste
aengelegenheid, en die op geenderhande wijse kan geconniveert, maer tot een exepel voor andere
gecorrigeert moet worden, en is derhalven goedgevonden ende geresolveert den voorn. Jan Mooijman
zoo om desselfs onbequaemheid als om desselfs dagelijks dronken drinken, uijt ’t veer van dese stad
op Rotterdam en het binnenloots gilde deser stad te stellen, ende zijn naem daer uijt te doen roijeeren,
het geen hem, hier ontboden sijnde persoonelijk aengezegt is, en voorts een der geregtsbodens belast
om hier van kennisse te geven aen den hoofdman en commissaris van het schippersgilde, met last om
de naam van gem. Mooijman uijt het voorsz. gilde boek te roijeeren.
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Mattheus Langestraet zijn versoek om inwoninge alhier afgeslagen.
Is alhier binnen gestaen Mattheus Langestraet [236v] voor heen gewoont hebbende onder den geregts
van het Nieuwland, dewelke versogte permissie om met desselfs vrouw en kinderen, met aenbiedinge
van een acte van indemniteit voor hem desselfs vrouw en kinderen te sullen versorgen, binnen dese
stad te mogen komen woonen. Waerop gedelibereert zijnde en geconsidereert het slegt gedrag dat
denselve Langestraet onder het voorsz. Nieuwland heeft gehouden, en dat hem nog kortelings, volgens
resol. van haar Ed. achtb. van den 19 augustus laestleden is aengezegt uijt dese stad en vrijheid van
dien te moeten vertrekken, zoo is goedgevonden en verstaen den voorn. Mattheus Langestraet deselfs
versoek af te slaen, en te persisteeren bij den heer vorengem. resolutie.
Anne zegelaer een uijthangbord geaccordeert.
Is aen Anna Zegelaer gepermitteert de drie musquettiers te mogen uijthangen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgerm, Gallas over vacatien en reijskosten ter dagvaert
sedert 23 augustus tot 2 september ter somma van f. 37-10-0. Op den heer thesaurier Molewater.
[237] Dinsdag 12 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgerm. Gallas, Warrij, Van Berchem, Mirell, Dom. van
Hoogwerf schepenen, Hoijer en Knoll raden.
Reeck. van 1747 tot 1751 van H. van Andel als boeckhouder van de godshuijsen en de huurder
die extra ordinaris ten agteren zijn aen te zeggen te moeten betalen.

Op huijden zijn gedaen en opgenomen de sevende reeckeninge van Sr. Hugo van Andel als
administrateur van de landen van het gasthuijs, vrouwenhof en arme te Maarland, sedert den jare
1747 tot 1751 incluis, welke zijn geapprobeert en gelaudeert, en den rendant voor sijne goede
administratie bedankt, en versogt daer in te willen continueren en de slooten van dien te voldoen aen
den boeckhouder van gem. huijsen de heer mr. G. M. Warrij. Ende is voorts goedgevonden ende
geresolveert eenige huijsluijden dewelke extra ordinair agterlijk sijn in het betalen van haer
uijtgeloofde pagtpenningen en bij het doen der resp. reeckeningen van de godshuijsen genooteert sijn,
door een der geregtsbodens serieus te doen aenzeggen dat binnen korten haer agterstallige pagten
van de godshuijsen immers een gedeelte van dien sullen moeten komen opkorten, en voldoen aen den
administrateur van deselve landen sr. Hugo van Andel, of dat bij nalatigheid van dien door haar Ed.
achtb. de heeren [237v] van de regeeringe op een wijse, die haar niet aengenaem soude zijn, tegens
haar L. zal werden geprocedeert.
Rapport op het versoek van Arij Timmerman en A. van der Beeck om de stads arme middelen
voor eeinge jaeren in admodiatie te hebben en geresolv. het selve middel en stadskraen publicq
saturdag en agt dagen te verpagten.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecomminuceert dat haar Ed. gr. achtb.
de heeren van den vroedschappe geadviseert sijnde over het versoek van Arij Timmerman en Adr. van
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der Beeck als pagter van het arme middel deser stad, om het selve middel voor eenige jaeren te hebben
in admodiatie, haar Ed. gr. achtb. hebben geoordeelt dat het voor het voorsz. middel proffitabelst sijn
dat het selve publicq wierde verpagt, en vervolgens haar Ed. achtb. versogt en gequalificeert het selve
middel publicq te verpagten. Waerop gedelibereert sijnde zoo is daer mede geconfirmeert en
vervolgens goedgevonden en geresolveert het voorsz. arme middel nevens het middel van de
stadskraen aenstaende saturdag en agt dagen, sullende zijn den 23 sept. 1752 alhier op het raadhuijs
des smorgens om elf uuren publicq verpagten. En is den secretaris gelast sorge te dragen dat sulks
goed tijds bij omroepeninge door de stad werde gedenuntieert en bekent gemaekt.
[238] Saterdag 16 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij,
Molewater, Van Berchem, Mirell, Dom. van Hoogwerf en Poortermans schepenen, Hoijer en Knol
raden.
Op het versoek van den commissaris van de lootsen Arij de Vos, omillucidatie hoe zig te
gedragen in het ontfange van het caab en vuurboetgelt van het bakens op de Nes met relatie
tot de corders garnaetvangers en ventjagers, geresolv. bij kleijne lootjes van de betaling te doen
consteeren en zig verder te gedragen na de resol. van 7 maert 1733.
Den heer oud burgermeester Molewater heeft ter vergadering gecommuniceert dat de commissaris
van de lootsen Arij de Vos dewelke door haar Ed. achtb. is gequalificeert tot het ontfangen van het
caab en vuurboetgelt van de bakens op de Nes van de visschuijten de Maas uijt en in vaarende aen zijn
Ed. hadde gevraegt tot hoe verre die betalinge van het caab en vuurboet gelt zig quam te extendeeren,
of daer onder de corders garnaatvangers en ventjagers ook waeren begreepen, dat zijn Ed. wel niet
positief wist, maer dat de natuur van de zaak medebragt dat al wie van het gem. bakens proffiteert
ook daer aen moeten betalen, derhalven hij geen quaad konde van het selve van alle de sodanige te
vorderen, dat hij verders aen zijn Ed. had versogt dat aen hem mogte ter hand gestelt worden eenige
lootjes met stadswapen of merk met het jaer daerop om aen ijder der geene die betaelt hebben te
kunnen geven, om te strekken tot bewijs dat dat jaer hebben voldaen [238v] alsoo het hem anders
onmogelijk is te kunnen onthouden en ook nagaen, wie betaelt of niet betaelt hebben, dat boven op
de thesaurier kamer een bak met sodanige lootjes met stadswapen en de nodige stempeltjes tot het
jaertal daer bij had gezien staen, dar sijn Ed. derhalven aen haar Ed. achtb. in bedenking gaf of niet
soude kunnen goedvinden, de hier boven gesegde lootjes ten fine als hier boven gemelt aen den voorn.
Arij de Vos nevens extract uijt de resol. van haar Ed. achtb. van den 7 maert 1733 waer bij de schepen
die het caab en vuurboetgelt moeten betalen met het vuurboetgelt van dien worden gespecificeert en
genoemt, te doen ter hand stellen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de hier
boven gem. lootjes neven extract uijt de resol. van den 7 maert 1733 aen den commissaris van de
lootsen Arij de Vos, te doen ter hand stellen, ten eijnde het nodige gebruijk daer van te maken en zig
daer na te reguleeren, en is den burgermeester Molewater voor de gegevene communicatie en
desselfs attentie in desen gehouden bedankt.
Jan van Dongen op sijn versoek ontslagen als bierwerker en geadmitteert in den groote tap.
Is alhier binnen gestaen Jan van Dongen [239] geswore bierwerker binnen dese stad, dewelke heeft te
kennen gegeven, dat hij sedert het ongeluk van het breken van zijn been, is buijten staet geraekt, om
de voorsz. bedieninge naer behooren te kunnen waernemen, en dus ook buijten staet om sijn kost
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daer mede te kunnen winnen. Waeromme versogte dat haar Ed. achtb. hem voorsz. bedieninge
geliefde te ontslaen, en daer tegens hem te admitteeren als grooten tapper en herbergier. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is goed gevonden en verstaen den voorn. Jan van Dongen op desselfs versoek
van het bierwerkersampt te ontslaen zoo als hem daer van ontslaen bij desen, en hem daer en tegens
te admitteeren tot grooten tapper binnen dese stad, mits doende den gerequireerde eed in handen
van schepenen commissarissen.
De heer Hendrik van der Salm tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert de heer Hendrik van der Salm geboren te
Middelburg in Zeeland, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorters eed en het regt
daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
Ordonnantien aen den heer secretaris van Bueren ter somma van f. 123-0-0 als f. 7-0-0 om te saldeeren
de liquidatie tusschen dese [239v] stad en hem geslooten, wegens de door sijn Ed. gedane betalinge,
aen de compagnie waardgelders gestaen hebbende ter reparatie van dese stad en f. 116-0-0 aen zijn
Ed. bij resol. van den vroedschappe van den 14 deser toegevoegt voor de voorsz. gedane betalingen
en extra ordinaris moeijten en schrijven in desen gehad.
Aan Marinus Sandifort als gewesen schrijver van gem. compagnie waardgelders voor extra ordinaris
diensten in voorsz. qualiteit volgens specificatie en resol. van den vroedschappe als boven, ter somma
van f. 77-10-0.
Klokje voor de zakkendragers verbeterd.
Aan Pieter Backer tot Rotterdam over leverantie van verbeetering van een klok voor de sakkedragers
f. 5-1-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 23 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen en Beels burgermeesteren, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Van
Berchem, mr. Dom. van Hoogwerf, Poortermans, schepenen, Hoijer raad.
Adam Hes tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Johan Adam Hes geboren [240] onder
Frankfoort, die deswegens heeft ged.en afgelegt den ordinaris poorters eed, en het regt. daer toe
staende betaelt.
Denselve aengestelt tot stads bierwerker.
Vervolgens is den voorn. Johan Adam Hes aengestelt tot bier en wijnwerker binnen dese stad in plaets
van Jan van Dongen die daer van vrijwillig afstand heeft gedaen en dat op sodanige emolumenten en
proffijten als daer toe bij de ordonnantie zijn gestelt, mitsgaders ook op sodanige lasten als daerop sijn
staende, en zig voorts reguleerende naer de placcaten en ordonnantien zoo van staaten als
stadswegen op den ophef van de bieren, wijnen en brandewijnen geëmaneert en doende de
gerequireerde eeden ingevolge de voorsz. ordonnantien in handen van schepenen commiss. deser
stad, gelijk denselve alhier afgelegt den ordinaris bierwerkers eed nevens die van zuijvering.
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Cornelia van Hogendorp, Pieter Reehorst en Heijliger van Loo in den groote tap geadmitt.
Voorts zijn tot groote tappers binnen dese stad geadmitteert Cornelia van Hogendorp in plaetse van
haar suster Francina van Hogendorp, Pieter Reehorst en Heijliger van Loo, mits doende den
gerequireerden eed voor schepenen commissarissen.
[240v] Den fabrijcq geauthoriseert een nieuwe slang voor een der branspuijten te doen maken.
Den fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven, dat de laeste mael bij het probeeren van de
brandspuijten bevonden is dat de slang van een derselver brandspuijten zeer defect en vol gaatjes is
geweest, het wel met niet was te repareeren is, derhalven haar Ed. achtb. in bedenking gaf of niet
soude kunnen goedvinden en gelieven te resolveeren om een nieuwe slang te laten maken, dewijl in
cas van nood anders van weijnig dienst soude kunnen sijn. Waerop gedelibereert zijnde goedgevonden
en verstaen is, den fabrijcq te qualificeeren, zoo als gequalificeert word bij desen, om ten spoedigste
doenlijk een nieuwe slang, bij die geene die hij daer toe het bequaemste oordeelt te laten maken.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Jan van Willigen over vragt loonen van steen en koolen, sedert 18
januarij tot 2 augustus 1752 ter somma van f. 56-0-0.
Saterdag 27 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Van Berchem, Mirell,
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raad.
De heer Jacob L. Admirael junior ijkmeester generael op sijn versoek geaccordeert op desen
morgen de goudwigjes die niet gelijk en ’t gewigt dat niet geijkt of behoorlijk te mogen justeren
en ijken.
Den heer burgermeesster van Leeuwen [241] heeft ter vergadering gecommuniceert dat zig aen zijn
Ed. had geaddreseert, de heer Jacob L. Admirael junior ijkmeester generael van de goud gewigte, bij
commissie van haar hoog mog. de staaten generael van dato den 1 meij 1750 daer toe aengestelt, met
versoek dat van dese zijne aankomst bij publicqatie of uijtroepingen advertentie mogte werden
gedaen, aen de gemeente ten eijnde een ijder die sijn goudgewigt wilde gejusteert hebben zig aen sijn
Ed. soude kunnen addresseeren. Waerop den voorn. heer L. Admirael zig alhier in persoon heeft
gepresenteert en zijn commissie gexehibeert en het voorsz. versoek gereiterert. Waerop gedelibereert
sijnde zoo is goedgevonden op ’t versoek van gem. heer L. Admirael door den stadsomroeper te doen
uijtroepen dat alle die geene die hun goud en silver wigten willen gejusteert hebben zig dese morgen
van tien tot een uur kunnen addresseeren aen het logement daer Arij van der Wael den oude in
woonagtig is en Amsterdam uijthangt alwaer den ijkmeester generael gelogeert is.
[241v] Op de klagte van de vrouw van Jan Mooijman over sijn brutael gedrag en continueel dronken
drinken geresolv. denselve met het gereedleggende schip na Oostindien te helpen, en daer toe
de nodige versoeken aen de compagnie te doen ten dien einde den secretaris gequalificeert een
reijs na Hellevoetsluijs te doen om met den bewindhebbeer die aldaer verwagt wierd te
spreken.
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Den heer burgermeester van Leeuwen heeft verders ter vergadering gecommuniceert dat de vrouw
van Jan Mooijman zeer bittere klagten bij sijn Ed. was komen doen over de quade en harde
behandeling die den voorn. haeren man Jan Mooijman haer dagelijks quam aen te doen, zoo dat zij
haer leven niet langer zeker bij hem was, en insonderheid als hij dronken was, het geene maer dagelijks
werk met hem was, versoekende dat haar Ed. achtb. haer behulpsaem wilde sijn, en hem van haar af
helpen dat deselve klagten ook aen den heer oud burgermeester van Hoogwerf waeren voorgekomen,
die nevens hem heer burgermeester geen beter middel wist om gem. persoonen van den anderen te
helpen en den een en ander voor ongelukken te bewaeren als den gem. Jan Mooijman naar Oostindien
te zien te helpen, dat gem. heer Hoogwerf om sulks te prepareeren had geschreven aen den heer
captein van Heemskerk althans leggende voor Hellevoetsluijs op het schip Baarsande, zeijlrede om
naar Oostindien te vaeren of ook nog occasie soude wesen om gem. Jan Mooijman gem. schip te
kunnen [242] krijgen, dog dat van gem. capteijn van Heemskeerk ten antwoorde had bekomen dat
geen bewinthebber op Hellevoetsluijs, en dat den boeckhouder van Staveren aen sijn Ed. had
gedeclareert het selve buijten sijn magt was, nadien de rol van het schip reeds was geslooten en al
opgesonden, dog dat sijn Ed. vermeijnde ingevalle de heeren van den Brielle zig addresseren aen
heeren bewindhebberen ter camere Delft sulks zekerlijk soude geaccordeert worden, waerontrent het
goedvinden en de gedagten van haar Ed. achtb. versogte te verstaen, met bijvoeginge dat sijn Ed. in
het zekere geinformeert was dat zijn Ed. in ’t zekere geinformeert was dat gisteren avond een
bewindhebber op Hellevoetsluijs zoude komen om het ingekome Oostindien schip afdanken. Waerop
gedelibereert ijnde goedgevonden en geresolveert, om was het mogelijk tot voorkominge van alle
ongelukken den voorn. Jan Mooijman op het voorengem. gereedleggende schip te sien te krijgen en
ten dien eijnde den heer secretaris van Bueren te versoeken zig zoo ras doenlijk na Hellevoetsluijs te
willen rijden en aen den aldaer sijnde bewindhebber [242v] uijt naem van dese regeeringe te
versoeken van die goedheid te willen sijn om gem. Jan Mooijman nog op voorgem. gereetleggende
schip te plaetse, en is dan daer in reusseerende verder goedvonden den voorn. Jan Mooijman desen
avond te doen ligten en op s’heeren gevangenis te brengen.
Donderdag 28 september 1752
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Warrij, Molewater, Van Hoogwerf,
Poortermans schepenen, Knol raad.
Rapport van de heer secretaris van Bueren van zijn voorgem. reijs en commissie na
Hellevoetsluijs en geresolveert nogh aenstonds een brief aen de kamer te Delft te schrijven.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft ter vergadering gecommuniceert, dat den secretaris van
Bueren op gisteren avond van Hellevoetsluijs komende aen sijn Ed. heeft gerapporteert, dat geen
bewinthebber op Hellevoetsluijs, of ook niet geweest was, of verwagt wierde, derhalven als nu nader
de gedagten en goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen was nu ontrent den gem. Jan
Mooijman verder soude kunnen in ’t werk gestelt werden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden
[243] en verstaen is nog aenstonds een brief uijt naem van dese regeeringe te schrijven aen heeren
bewinthebberen ter kamer Delft met versoek om gem. Jan Mooijman nog met het gereetleggende
schip Baarsande naar Oostindien te helpen.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aen den heer bailljuw van Wassenaer Starenburgh wegens reijskosten,
verteringen en daggelden in commissie van dese stad naar Diere bij haar kon. hoogheid geweest sijnde,
mitsgaders voor het overbrengen van de nominatie van schepenen voor desen jare 1752 ter somma
van f. 95-0-0.
Betalinge geaccordeert aen Casper Gerrits voor reparatie van 20 matrassen voor het hospital ter
somma van f. 10-5-0.
Saterdag 30 september 1752.
Present de heeren Van Leeuwen burgermeester, de La Bassecour, Gallas, Warrij, Molewater, Van
Hoogwerf, Poortermans schepenen, Hoijer en Knol raden.
De heer Cl. van Affelen tot burger en poorter binnen dese stad geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert de heer Clement Isaac van Affelen gebooren
te Vlissingen, die [234v] deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorters eed, en het regt
daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer van Bueren als ontfanger van de verpond. wegens het verlies
op de afgesette permissie schellingen in voorsz. qualiteit ter somma van f. 38-12-4.
Woensdag 4 october 1752.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Beels, Voogd, Roest,
Perizonius, Van der Salm schepenen, Blanckert raad.
Req. van den boeckhouder van de visserij houdende versoek om voor te komen, verre het `
meeste en beste varens volk van haer na elders vertrekken om te willen varen de heer
burgermeesteren versogt hun vermogen in ’t vriendelijke aen te wenden, om deselve van hier
voornemen af te trekken.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij den nog overig sijnde boeckhouder van de visserij binnen
dese stad, waer bij te kennen geven, dat met leedwesen moeten zien, dat in dese tijd daer na lang
suckelen en aenqueecking van vissers volk circa soo veele capable vissers in dese stad wonende en zig
bevinden waer door de schepen van dese stad te vissen vaerende zoude kunnen bemant werden en
daer door [244] onder godszegen beter en voordeeliger te vissen, als in vorige jaeren als wanneer
genoodsaekt sijn geweest vreemt volk van andere plaatsen te zoeken en te nemen, dat maer konde
krijgen, verscheide van onse burgers en capabelste vissers voornemens zijn om dese winter op een
ander te gaen vaeren, waer door de resp. boeckhouders en stuurluijden wederom versteeken en
berooft sullen sijn haer schepen met het eijge volk alhier wonende te bemannen tot merkens nadeel
en prejudicie van de rederijen en visserije dese stad, alsoo daer door buijten staet raken, met onse
nabuuren te kunnen vissen, en vervolgens met andere te verwagten is als dat het overige geringe getal
schepen geheel sullen weg raken en alles ten eijnde loopen. Waeromme ootmoediglijk versoeken en
vriendelijk bidden dat haar Ed. achtb. daer inne op het kragtigste zoude gelieven te voorzien en te
besorgen dat de manschap van dese stad, door sodanige middelen als daer toe bequaem sullen
oordeelen alhier blijven te continueeren met de nog overige schepen te vaeren. Waerop gedelibereert
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[244v] sijnde, zoo zijn heeren burgermeesteren versogt om de opgegeven personen bij de lijst aen het
voorsz. request geannexeert voor zig te ontbieden, en deselve op de vriendelijkste wijse haar ongelijk
te remonstreeren, en vervolgens te sien te persuadeeren om van haar voorneemen af te zien, en zig
weder te begeven op de schepen van dese stad vaerende.
Saterdag 7 october 1752.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Beels, Voogd, Roest, Perizonius en Van der salm
schepenen, Blanckert raad.
Electie broodwegers en visitateurs.
Op huijden zijn tot broodwegers binnen dese stad geelibeert en aengestelt pmme voor den
aenstaende jare in die qualiteit te dienen.
Bij continuatie.

en

op nieuws

Willem Meijster.

en

Jan Spruijt.

Joost van Sina.

en

Gerrit van Dijk, grutter.

En tot visitateurs van ellen, maten en gewigten.
Bij continuatie.

en

op nieuws.

Joost van Waerdenberg.

en

Adriaan van der Wael.

Jan van der Kreek.

en

Nicolaes Winkel.

[245] Alle welke nieuw aengestelde persoonen den eed daer toe staende, ijder in hunne voorsz.
qualiteiten hebben afgelegt aen handen van den heer burgermeester van Hoogwerf.
Versoek van de bierwerkers om hunne bedieninge te doen uijtsterven tot vier persoonen
commissoriael.
Zijn alhier binnen gestaen de resp. bierwerkers binnen dese stad, te kennen gegeven hebbende dat de
inkomsten van de voorsz. bedieninge zoo gering waeren, dat daer van onmogelijk konde bestaen,
waerom op het ootmoedigste versogten, dat om aen de voorsz. geringe winsten wat te gemoet te
komen haer Ed.achtb.van die goedheid soude gelieven te sijn, om bij versterf of verlatinge van een der
bierwerkers derselver getal te willen laten uijtsterven tot op vier, als oordeelende genoeg in staat te
sijn, om het werk van haeren dienst te kunnen waernemen, te meer dewijl nu geen bierwerker meer
vast aen de brouwerij behoeft te wesen gelijk als voorheen altoos moeste wesen om de vaten uijt de
brouwerije op wagens en schuijten gaende te besterken, dat nu door de brouwersknegts alleen
geschiet, welk versoek alvorens daerop te resolveeren is gemaekt commissoriael in handen van de
heeren beijde burgerm. [245v] en vier voorsittende heeren, om het selve te examineeren en haar Ed.
achtb. daerop te dien van derselver consideratien en advis.
Pieter Rehorst als spekslager en verkooper geadmitt.
Is alhier binnen gestaen Pieter Rehorst burger en inwoonder deser stad, versoekende geadmitteert te
werden als spekslager en spekverkooper binnen dese stad, welk versoek met behoorlijke acte, en

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

doende den eed daer toe staende in handen van schepenen commissarissen aen hem is geaccordeert
geworden.
Den fabrijcq gelast een goede quantiteit tras te koopen vermits zoo extra goedkoop is
geworden.
Den fabrijcq heeft alhier te kennen gegeven dat den tras jegenwoordig zoo extra ordinair goedkoop
was als bij geen menschen geheugen geweest is, derhalven haar Ed. achtb. in bedenking gaf, of niet
soude kunnen goedvinden, daer van voor de stad een goede provisie op te doen. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is gem. fabrijcq gequalificeert, om een goede provisie, zoo wel hij bequaem kan bergen, op
te doen.
Ordonnantie geaccordeert aen de dienaers van de justitie haer jaerlijkse wedde ter somma van f. 600-0.
[246] Saterdag 14 october 1752.
Present de heeren de La Bassecour en van Hoogwerf, burgerm. Van Leeuwen, Voogd, Perizonius, Van
der Salm schepenen, Blanckert raad.
Rapport van heeren burgerm. ontrent hun aengewende devoir om voor te komen het vissers
volk van hier zou verloopen.
Den heer burgermeester de La Bassecour heeft ter vergadering gerapporteert, dat heeren
burgermeesteren, ingevolge en ter voldoeninge van haar Ed. achtb. resolutie van den 4 deser, de
vissers bij de lijste van de resp. boeckhouders opgegeven voor haer hadden doen komen en deselve
op alle redelijk en vriendelijke wijse getragt te permoveeren dat van haer voornemen om van een
andere plaets te gaen vaeren soude afsien dog kreegen op die tijd daer toe weijnig hoop, maer egter
van dat gevolg geweest, dat reets drie van haar voornemen hebben afgezien, en zig reets op de
schepen van dese stad vaerende geëngageert welk raport is aengenomen voor notificatie, en heeren
burgerm. voor hun genomene moeijte bedankt.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Isaac Scheltus staaten drukker voor de notulen van de [246v]
generaliteit en geleverde couranten in het logement, van en in den jare 1751 ter somma van f. 50-2-0.
Betalinge geaccordeert aen Arij Timmerman als pagter van het arme middel wegens veertien hoed
kolen ter somma van f. 4-4-0.
Aen Justinus van Kuijlenburg tot Rotterdam over leverantie van 7 lb best lamp catoen ter somma van
f. 7-14-0.
Saterdag 21 october 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Van Leeuwen, de Graaf, Voogd, Roest schepenen,
Van der Sluijs en Blanckert raden.
Klagten van de vleeshouwer Hugo van Andel en Mart. van der Wael, over W. Oudwater en Adr.
van der Wael.
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Zijn alhier binnen gestaen Hugo van Andel en Martinus van der Wael vleeshouwers, binnen dese stad,
te kennen gevende, dat zij.L. zeer wierden benadeelt, door Willem Oudwater mede vleeshouwer
binnen dese stad, vermits denselve niet quam te voldoen aen de orders van de vleeshouwerij, mede
brengende, dat het geheele jaer nevens de andere vleeshouwers allerhande vlees moet doorslaen, het
geen hem bij zijne [247] admissie ook is aengezegt, en als nu in deese tijd, nu de kalveren schaars en
duur zijn en weijnig of niet daerop te winnen is, niet anders quam te slagten als slegt mager rundvlees
en schapen, dat voor gering gelt verkogt, waer door gem. vleeshouwers met haer goed en beste
vleesch blijven sitten, en Adriaen van der Wael, die geen proef gedaen hebbende, vleeshouwer is,
dagelijks mede van zijn geringste en slegte runderbeesten quam te slagten en deselve bij de ponden
uijt haelde strijdende mede tegens de ordres van de vleeshouwerij, versoekende derhalven daer
tegens mogte werden voorzien. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, den
voorn. Adriaen van der Wael bij provisie te doen aenzeggen, dat zig zal hebben te wagten om verder
vleesch bij de ponden te verkoopen, maer willende als vetweijer slaen, en bij het beest half, of bij de
voet verkoopen, hem sulks gepermitteert zij, en is het versoek en werk op de slagterij gemaekt
commissoriael in handen van de beijde heeren burgermeesteren en vier voorsittende om te
examineeren en haar Ed. achtb. daerop te dien van derselver consideratien en advis.
[247v] Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester van Leeuwen over vacatien ter dagvaert
sedert 3 tot 8 october f. 22-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. sedert 26 september tot 8 october 1752 f. 43-13-0.
Aen de geregtsbodens sedert 12 junij tot 8 october 1752 f. 119-3-0.
Aen de makelaers Stratenus en van Doelen te Dord. over leverantie van 42 hoed koolen ter somma
van f. 480-0-0.
Aen Hendrik van der Wallen tot Rotterdam over leverantie van 6 aam lampolie f. 215-0-0. Alle op de
heer thesaurier Molewater.
Saterdag 28 october 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest en Van den Salm
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
H. Mulder en Jan Fredrik tot groote tappers geadmitt. mits Jan Fredrik zijn burgerregt alvoren
doet verkrijgen.
Zijn alhier weder binnen gestaen Hendrik Mulder en Jan Fredrik, dewelke nogmaels versogt hebben
om, als groot tappers binnen dese stad geadmitteert te [248] worden. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaen is, voor dit mael nogh de voorn. persoonen, tot groote tappers te
admitteeren, mits den bovengem. Jan Fredrik alvorens sijn poorterregt komt te versoeken en zig in
alles reguleerende na de placcaten en ordonnantien op den opheft van des gemeenelands middelen
geëmanieert en doende den gerequireerden eed in handen van schepenen commissarissen.
Jan Fredrik als burger en poorter geadmitteert.
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Waerop den voorn. Jan Fredrik heeft versogt het poorterschap binnen dese stad, het welke aen hem
is geaccordeert, en vervolgens heeft gedaen en afgelegt, den ordinaris poorter eed aen handen van
den burgermeester de La Bassecour, en het regt daer toe staende betaelt.
Commissoriael het verleenen van verder actens van admissie tot den grooten tap.
Ende is daerop nader commissoriael gemaekt het verleenen van verdere actens tot groote tappers in
handen van heeren beijde burgerm. en vier voorsittende heeren.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgermeester Beels, over vacatie ter dagvaert sedert den
26 tot den 30 october 1752 ter somma van f. 19-20-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Aen Arij Meeldijk als diacon, ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 250-0-0. Op den ontfanger
van de arme middelen.
[248v] Saterdag 4 november 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Van Leeuwen, de Graaff, Voogd, Roest, Van der
Salm schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Hugo van Andel aengestelt tot keurm. van het vlees in plaets van G. Warnaer en gem. van Andel
geaccord. sijn vleeshouwerij te mogen aenhouden tot meij of junij aenstaende, mits zijn
slagtvee te laten keuren door Jan van Onnen.
Vermits het overlijden van Gabriel Warnar geweest sijnde keurmeester van het vlees binnen dese stad,
zoo is in desselfs plaetse tot keurmeester aengestelt Hugo van Andel althans vleeshouwer binnen dese
stad, met die permissie, dat sijn vleeshouwerij zal mogen continueeren en aenhouden tot meij of junij
van den aenstaende jare 1753, ten eijnde bequame gelegentheid soude hebben om zig van sijn vee en
het geen verder tot sijn slagterij behoort te kunnen ontdoen, en dat geduurende den tijd van sijne nog
continuerende slagterij zijn vleesch zal moeten doen en laten keuren door Jan van Onnen, die daer toe
bij desen speciael werd gequalificeert, en dat beijde op sodanige emolumenten en proffijten als daer
toe bij de ordonnantie op het keuren slagten en verkoopen van het vlees en spek zijn gestelt, waer na
zig in alles zullen moeten gedragen, op welke ordonn. den voorn. Hugo van Andel den eed, nevens
[249] die van zuijvering heeft afgelegt in handen van den heer burgermeester de La Basecour.
W. Tiebink aengestelt tot stadstimmermansknegt in plaets van Jacob Langendoen.
Vermits den overlijden van Jacob Langendoen geweest sijnde vast stads timmermansknegt en het
noodsakelijk is, dat weder een ander bequaem timmermansknegt ten dienste van de stad werde
aengestelt, zoo is daer toe aengenomen den persoon van Willem Tiebinck, mits zig in alles gedragende
als een ordentelijk knegt betaemt, ende ordres die hem door den stadt fabrijcq in ordentelijkheid
werden gegeven observerende.
Pieter Formee gebeneficeert met het opwinde van stadshorologies of uurwerken in plaets van
J. Langendoen.
Den voorn. Jacob Langendoen mede gehad hebbende het beneficie van het opwinden van alle de stads
uurwerken, en het insgelijks nodig is, dat daer toe weder een ander bequaem persoon werde
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aengestelt, zoo is naar voorgaende deliberatie daer toe aengestelt, zoo als aengestelt word bij desen,
den persoon van Pieter Formee bij provisie op een tractement van f. 40 gls: jaerlijks, mits zig
reguleerende na de instructie daer toe te formeeren, dog ondervonden werdende dat deselve voor
sijn moeijte en werk meerder tractement soude competeeren, zal daer over nader werden
gedelibereert en geresolveert.
Isaac Rogee tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stadgeadmitteert Isaac Rogee geboren [[249v] tot Leijden, die
deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed, en het regt daer toe staende betaelt.
Dag beraemt tot het visiteeren van de vloeijplancken
Is goedgevonden en geresolveert heden en agt dagen de vloeijplancken te visiteeren en dat daer toe
daegs te voren door een der geregtsbodens de aenzegginge zal werden gedaen.
Saterdag 11 november 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Beels, de Graaff, Roest schepenen, Van der Sluijs raad.
Christiaen G. Schubert tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Christiaen Godlieb Schuber geboren te Dresden
die deswegens heeft gedaen den ordinaris poorter eed, en het regt daer toe staende betaelt.
Denselve aengestelt als poorter van de zuijdpooert in plaets van C. van der Duijn.
Vermits den overlijden van Cornelis van der Duijn geweest sijnde poorter van de zuijdpoort binnen
dese stad, zoo is in desselfs plaetse tot poorter van de voorsz. poort aengestelt Christiaen Godlieb
Schuber, ende dat op sodanige tractement en emolumenten als daer toe sijn staende, en zig
reguleerende na de instructie daer van sijnde en aen hem ter hande zullen werden gestelt. Waerop
denselve den [250] ordinaris poortier eed, nevens die van zuijvering alhier heeft afgelegt.
Ordre op het branden der lantaarns overgegeven aen het opsigt van den fabrijcq.
Door verscheijde leden van dese vergadering geremarqueert sijnde, dat nu bij twee aenkomende ligten
manen agter den anderen, op den derden dag na de maen, als deselve ten 7 uuren ondergaende en
nog weijnig ligt geeft, de lantaarns door de stad niet meer hebben gebrand, en op die beijde tijden
seer donker is geweest, zoo dat seer ligt daer door groote ongelukken zoude hebben kunnen gebeuren,
zoo is in deliberatie gelegt of daer in niet behoorde te werden voorsien. Waerop gedelibereert sijnde,
goedgevonden en geresolveert is, het doen branden van lantaarns aen geen dagen te bepalen, maer
sulks aen de prudentie van den fabrijcq over te laten, om deselve na mate van den donker en het
saisoen te doen branden.
De vrouw van Matth. Langestraet haer versoek, om nevens haer man en kinderen in dese stad
of jurisdictie te wonen, als nog afgeslagen en gepersist. bij vorige resol. met aensegging binnen
agt van onder dese jurisdictie te moeten vertrekken.
De vrouw van Mattheus Langestraat heeft zig nogmaels alhier geaddresseert en permissie versogt om
met haer man en kinderen binnen dese stad of jurisdictie van dien te mogen komen woonen. Waerop
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gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, te persisteeren bij de resolutien van den 19
augustus en 9 september beijde van desen jare 1752 waer bij het voorsz. versoek gedeclineert en
afgeslagen, met bijvoeging [250v] als nu zoo nu binnen den tijd van agt dagen niet uijt dese stad en
jurisdictie van dien komen te vertrekken, haarl. daer uijt sullen doen vertrekken.
Corn. Snaijer twee huwelijks geboden op een dag geaccord.
Is alhier binnen gestaen Cornelis Snaijer visser, althans bruijdegom, dewelke versogt heeft dewijl
eerstdaegs in zee staet te gaen, dat aen hem op morgen agt dagen twee geboden op een dag mogte
worden geaccordeert. Waerop gedelibereert zijnde, zoo is het voorsz. versoek aen denselve Cornelis
Snaaijer geaccordeert, en den secretaris gequalificeert, daer van de nodige advertentie aen den oudste
predicant te geven.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Pieter Tauvarcq over leverantie van de ingredienten van den inkt sedert
november 1751 tot november 1752 ter somma van f. 23-18-0. Op den thesaurier Molewater.
Saterdag 18 november 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Beels, de Graaff, Voogd, Perizonius schepenen.
Op de krankzinnigh. van Bosschasuis Benard burgerm. versogt zig te informeeren en na bevind
van zaken order te stellen.
Is alhier gecompareert de vrouw van Bosschasuis Bernard, geadsisteert met de vrouw van Dirk van der
Wagt, als een van derselver naeste geburen, te kennen gevende dat den voorsz. [251] Bosschasuis
Bernard, sedert eenige tijd al heeft beginnen te toonen, teeckenen van kranksinnigheiid, het geene
van tijd tot tijd sodanig is toegenomen, dat althans in een volkome rasernije en dolheid is geraekt
sodanig dat genoodsaekt sijn geworden hem te moeten binden aen handen en voeten, en daer en
boven in sijn bedstede in sluijten, versoekende derhalven de adsistentie en behulpsame hand van dese
regeering in dit soo droevig toeval, alsoo de vrouw niet langer in staet is hem in diervoegen te kunnen
houden en bewaren, of de onkosten daer toe vereijscht werdende te supporteeren. Waerop
gedelibereert zijnde zoo zijn heeren burgerm. versogt ende gequalificeert om zig na de omstandigheid
van de voorsz. ongelukkige persoon exact te informeeren en als dan na bevind van zaken daer ontrent
sodanige ordres te stellen als sullen oordeelen en bevinden te behooren.
J. J. Dobbers, geaccord. de sloot nevens sijn thuijntje buijten de kaaijpoort te mogen delven en
de aerde op sijn grond te werpen.
Is alhier binnen gestaen Johannes Jurgen Dobbers gekogt hebbende zeker stiukje tuijns of boomgaert,
leggende even buijten de kaaijpoort, langs het voetpad, en onder de vrijdom van de stad, heeft alhier
te kennen [251v] gegeven, dat de sloot lopende tusschen het gem. land en het voetpad van de stad
noodsaekelijk moesten gedolven worden, dat hij genegen en bereijd was deselve op te delven dog dat
hij bewust was, sulks niet te mogen doen sonder voorkennisse van dese regeeringe en permissie om
de aerde die uijt gem. sloot sal worden gedolven, te mogen werpen alleen op sijn land, waer toe bij
desen versoek was doende, waerop na ingenome advis van den stads fabrijcq gedelibereert sijnde,
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goedgevonden en verstaen is, het voorsz. versoek aen den gem. Johannes Jurgen Dobbers te
accordeeren
Den fabrijcq gelast 30 a 40,000 klinkers te ontbieden.
Den fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven, dat vermits als nu geen straet keijen was
hebbende wel wat meerder straat klinkers soude benodigt hebben, versoekende permissie om daer
van 30 a 40.000 te mogen ontbieden, waerop gedelibereert sijnde zoo is gem. fabrijcq gequalificeert
dito straet klinkers te ontbieden.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Pieter Kruijer voor het maijen van het gras en vuijligheid door vde
stad, sedert 1 october 1751 tot ultimo september 1752 ter somma van f. 29-10-0.
[252] Saterdag 25 november 1752.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeester, Van leeuwen, Voogd, Roest
schepenen.
Requeste van de huijsvrouw van Jan Mooijman, om in en gedurende haer mans absentie, haer
eijgen zake waer te nemen, en gemeenen boedel tot liquiditeit te brengen sulks geaccordeert
en tot dat eijnde aen deselve toegevoegt den geregtsbode W. Roskam.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Dirkje Stout, huijsvrouw van Jan Mooijman te kennen
gevende dat gem. haar suppl. man niet lang geleden op het onverwagte en met groote verhaasting is
vertrocken naar Nederlans Indien, sonder de suppl. bij procuratie behoorlijk te authoriseeren omme
gedurende sijn uijtlandigheid haer eijgene zaken waer te nemen, en den boedel tusschen haar suppl.
en den gem. Jan Mooijman gemeen, te redden, de onroerende goederen dat goedvindende te
verkoopen en te transporteeren, uijt de penningen daer van provenieerende, zoo verre die strekken
kunnen, de crediteuren te voldoen, ofte wel om dien aengaende met de crediteuren te mogen
accordeeren, de debiteuren in der minne, of door middelen van regten tot betalinge te noodsaken, en
voorts generael omme alles te mogen doen, wat haar suppl. gem. man selfs soude kunnen doen, en
gemerkt de suppl. sonder sodanige authoritatie en qualificatie niets kan of vermag te verrigten, zoo
was [252v] de suppl. zig keerende tot haar Ed. achtb. ootmoedig versoekende, dat haar Ed. achtb. haar
suppl. gelieven te quatificeeren, om gedurende den uijtlandigheid van haer gem. man haer eijgen
zaken en affaires te mogen waernemen, en den boedel tusschen haer en den gem. Jan Mooijman
gemeen te redden. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de suppl. met adjunctie
van den geregtsbode Willem Roskam provisioneel te authoriseeren en te qualificeeren om de
poonschuijt bij den voorn. Jan Mooijman bevaeren, te mogen verkoopen en transporteeren, mits dat
de kooppenningen van de gem. poonschuijt sullende proverieeren bij provisie sullen werden
ontfangen en bewaert bij de voorn. bode Roskam, en voorts met den anderen te examineeren den
staat des gemeenen boedels en als dan van haer bevinding alhier rapport te doen, ten eijnde op de
voorts nader te kunnen disponeeren.
Deliberatie over het delven van de sloot agter de kosters huijsje tot debanck van leening.
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Den fabrijcq Sandifort heeft alhier te kennen gegeven dat de sloot lopende agter de kosters huijsjen
en verders agter de erven van den heer pensionaris Hoijer de banck van leening en vervolgens zeer
vuijl [253] en vol is, en wel nodig zoude sijn, dat deselve wierde opgedolven, versoekende daerop haar
Ed. achtb. goedvinden te mogen verstaen. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is,
den fabrijcq te gelasten een bestecq tot het opdelven van gem. sloot te maken, en het selve dan hier
aen presenteeren om besteed te worden.
Instructie gearrest. voor de opwinder van de stads uurwerken.
Zijn alhier geexhibeert eenige poincten en articulen door den fabrijcq opgestelt om te dienen tot een
instructie voor den opwinder van alle de stads uurwerken welke geexamineert en gedresseert sijnde
zoo is goetgevonden daer uijt een instructie te formeere voor den opwinder van alle de stadsklokken.
Missive van heeren regenten van het dolhuijs te Rotterdam ontrent de inneminge van
Bosschasuis Bernards, en geresolv. denselve derwaert te doen brengen.
Den secretaris van Bueren heeft alhier geexhibeert, een missive van heeren regenten van het dolhuijs
binnen de stad Rotterdam, waer bij de inneminge van Bosschasuis Bernard voor de somma van f. 140
gls sjaers accordeeren, om dat het voor den armen is, mits het oude gebruijk daer bij volgende, zulks
als nu aen heeren burgerm. van Rotterdam [253v] zal moeten werden geschreven om approbatie op
het voorsz. geconvenieerde met heeren van het dolhuijs voorn. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is
gem. secretaris versogt ende gelast om ten fine voorsz. ten spoedigste aen heeren burgermeesteren
van Rotterdam te schrijven, en is den bode Roskam voorts gequalificeert om het gene dat tot het
nodige en oud gebruijk voor gem. Bosschasuis Bernards in het gem. huijs werd gerequireert te
versorgen, en dan, naer de bekome acte van approbatie van burgerm. van Rotterdam, den selve zoo
ras doenlijk, met de nodige adsistentie naer het gem. huijs te transporteeren.
Saterdag 2 december 1752.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, de Graaff, Voogd, Hoijer
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Half uur nagtwakers te doen aen stellen.
Is goedgevonden dat weder voor eenigen tijd sullen werden aengenomen half uur nagtwakers,
werdende de heeren burgerm. versogt deselve aen te stellen.
Bested. delven slooten.
Op huijden is besteed het uijt delven van [254] eenige slooten, zoo agter de Lombart als agter het
Noordeijnde, welke aengenomen is bij Philip Roggenbach, tot sodanige prijsen als op het bestecq
genoteert staet.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den diacon Jacob Jongejan, ter bedeelinge van de armen ter somma
van f. 400-0-0.
Aen den bode Willem Roskam, wegens onkosten in het transporteeren van Bosschasuis Bernards naer
het dolhuijs tot Rotterdam f. 27-2-14.
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Aen den passantmeester Hendrik Campwijk wegens gedane verschot sedert 25 meij tot 30 november
1752 f. 51-11-0. Op den ontfanger van de armemiddelen.
Tot burger en poorter geadmitt. de heer Pieter Leening.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert de heer Pieter Leening, geboren tot
Hellevoetsluijs, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed, en het regt daer
toe staende betaelt.
Saterdag 9 december 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Van Leeuwen, Beels, de Graaf, Voogd, Roest, Hoijer.
Brandm. te versoeken visitatie te doen.
Is goedgevonden brandmeesteren in de resp. wijken te versoeken, te willen [254v] omgaen en
inspectie te nemen ontrent de behandeling der brandstoffen.
Sr. Arij de Vos angestelt tot brandm. in het wijk D.
Voorts is tot brandmeester in het wijk D in plaetse van sr. Willem Stellenaer aengestelt, den capteijn
van de lootsen Arij de Vos.
Saterdag 16 december 1752.
Present de heeren Van Leeuwen, Beels, de Graaf, Voogd, Roest en Hoijer schepenen, Van der Sluijs
raad.
Jacob Hoese en sijn vrouw, bij provisie inwooninge geaccordeert.
Is alhier binnen gestaen eene Jacob Hoese arbeijder, met desselfs vrouw, versoekende admissie om
binnen dese stad te mogen komen woonen. Waerop gedelibereert sijnde soo is aen deselve bij provisie
de versogte inwooninge tot meij 1753 geaccordeert, en zig wel comporteerende als dan nader zig te
presenteeren.
Ordonnantien geaccordeert aen Pieter Huijschen voor het halen van plaet en schulp sand sedert 20
januarij tot 19 november 1752 ter somma van f. 167-8-0.
Saterdag 23 december 1752.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, de Graaf, Voogd,
en Roest schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
De heer Jacob Ph. Heijendael geadmitteert als rooms priester onder de gewone restrectie.
Is alhier binnen gestaen de heer Jabob Philip. [255] Heijdendael rooms priester geboren tot Groesb.
ontrent Arnhem in de provintie van Gelderland gemunieert met een acte van admissie van haer Ed.
mog. de heeren gecommitt. raden van Z. Holland, van dato 17 november 1750, een brief van besending
van den opsiender der gemeijnde A. van der Valk in S’Hage van dato den 18 december 1752 alhier
geexhibeert en overgelevert, versoekende om in plaets van den rooms priester Johannes Franciscus
Romeijn die van hier naer Noordwijkerhout is verplaets tot rooms priester bij de gemeente binnen
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dese stad geadmitteert te mogen werden. Waerop gedelibereert sijnde en de voorsz. acte van admissie
en missive van besending gezien sijnde, zoo is goedgevonden en verstaen den voorn. Jacobus Ph.
Heijdendael tot priester binnen dese stad tot wederseggens toe te admitteeren, mits zig in alles
reguleerende naer het placcaet van haar Ed. gr. mog. van den 21 september 1730 op het stuk der
roomse priester binnen dese provintie geëmanieert, en doende verklaringe op sijn priesterlijk woord
[255v] in plaetse van eede, dat zig in alles dien conform zal gedragen en daer na reguleeren, en
onderteeckenende het 3 art. van gem. placcaet in een apart boeck daer toe ter secretarie berustende,
en aenneminge van haer eijgen armen te sullen onderhouden, welke voorsz. resolutie den voorn.
priester Jacob Ph. Heijdendael is voorgehouden en gecommuniceert, en door denselve belooft zig daer
na te sullen gedragen, en vervolgens het 3 art. van het gem. plaeccaet van den 21 september 1730
onderteeckent. En is den secretaris gelast een behoorlijke acte van admissie voor den voorn. priester
op te maken.
Vermits de slegte directie en quade practijcq in de betaling van ’t stads middelen voorgeslagen
door burgerm. de bier en wijnwerkers nevens de vleeshouders van vleesch en spek, te brengen
onder den selven eed en verpligting met opsigt tot de betaling en invordering van ’t stads
middelen als waer onder deselve ontrent ‘t staten middel zijn leggende daer mede geconform.
Heeren burgermeesteren hebben ter vergadering gecommuniceert, dat aen haer Ed. was
voorgekomen, dat ontrent de betalinge en voldoeninge van de stads middelen van bieren, wijnen,
branderwijnen en gedistileerde wateren, mitsgaders het beestiael die exacte toe sigt en practijcq niet
wierd in agt genomen ala ontrent de staate middelen, het welke was strekkende tot merkelijk nadeel
van dese stads middelen en finantie waeromme haer Ed. gemeent hadden dat tot voorkominge [256]
van die abuijsen en quade practijcqen niet ondienstig zoude zijn, dat de resp. bier en wijnwerkers
mitsgaders alle de geadmitteerde slagters van vleesch en spek binnen dese stad, ontrent de stads
middelen wierden gebragt onder deselve eed en verpligting als ontrent de staaten middelen werd
gepractiseert, ten welken eijnde haer Ed. tegen heden hier hadden doen citeeren alle de bieren en
wijnwerkers mitsgaders alle de geadmitteerde vleesch en spekslagers binnen dese stad om deselven
alle, naer voorgaende approbatie van haar Ed. achtb. te brengen onder denselven eed en verpligting
als sijn verbonden ontrent de voorsz. staate middelen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo sijn heeren
burgermeesteren voor derselver attentie in desen bedankt, en voorts in alles met het geproponeerde
geconformeert.
De bier en wijnwerkers mitsgaders slagters van vleesch en spek het voorgem. gecommunie. en
deselve gebragt onder en voorsz. eed en verpligting.
Waerop vervolgens de resp. bier en wijnwerkers en naderhand alle de slagters van vleesch en spek
binnen dese stad hebben doen binnen staan en aen deselve voorgehouden de abuijsen aen de
regeering ontrent de exacte voldoeninge en practijcq van de stads middelen voorgekomen, reedenen
waeromme de regeering had goedgevonden haarl. onder denselven eed en verpligting te brengen als
zij ontrent de staate middelen [256v] zijn gebragt, en daerop voorts een voor een afgevraegt, of zijl.
aennamen en beloofden op den eed die zij aen den lande gedaen hebben even of die opnieuw
corporeel hadden afgelegt, dat zij voortaen geen bieren, wijnen brandewijnen of gedistileerde wateren
sullen werken, ende slagers, dat geen beest, kalf, schaap of varken sullen slagten of dooden, voor dat
aen haar het billiet van dat stadsmiddelen zoo wel als staaten middelen zijn voldaen, zullen wesen
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vertoont en overgelevert, het welke deselve allen, op den eed. aen den lande gedaen, hebben belooft
en aengenomen.
Missive van die van Vlaerdingen contin. klagten der huurluijde van de vishoekers aldaer over
de betaling van het havengelt zoo wanneer hier binnen komen te vallen, hierop vriendelijk te
reseribeeren dat om veele redenen deselve van dese betalinge niet kunnen ontheffen of vrij
stellen.
Is gelesen een missieve van burgermeesteren en regeerders der stad Vlaerdingen, geschreven aldaer
den 15 deser loopende maent december waer bij te kennen geven, dat de stuurluijden die van daer
met hoekerschepen te vissen vaeren aen haar Ed. geklagt hebben, dat wanneer door contrarie wind
ofte andere ongelegenheden genoodsaekt werden voor een korten tijd met haar schepen in de haven
deser stad te komen loopen, zij door een havenmeester deser stad werden lasig gevallen en havengeld
van die schepen komt af te vergen, en vermits de visschepen in alle andere havenen op de Maze, van
het havengelt worden vrijgestelt [257] zij burgermeesteren en regeerders zig verpligt vonden, tot
faciliteit van derselver visserijen zig voor haer bij dese regeeringe te intercedeeren en te versoeken
dat haar Ed. gr. achtb. derselver visschepen van ’t voorsz. havengeld gelieven vrij te stellen. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en geresolveert aen burgerm. en regeerders van Vlaerdingen in
beleefde termen te reseribeeren dat het vorderen en doen betalen van havengeld van hoekerschepen
te vissen vaerende en komende op dese haven het sij uijt nood of andersints geen nieuwigheid is, maer
dat van oude tijden af altoos gevordert en betaelt is, en veel redenen hebben waerom daer niet van
kunnen afgaen, en gem. vishoekers vrijstellen van het havengelt, dat wij in tegendeel nog wel veel
klagten tegens gem. stuurluijden soude kunnen inbrengen maer sulks om redenen en uijt
vriendelijkheid als nog sullen passeeren.

Jan van Dijk veerman op Maessluijs weder voor een jaer gecontinueert.
Is alhier binnen gestaen Jan van Dijk veerman op het veer tot Maassluijs te kennen gevende, dat sijn
jaer waer voor hij in de voorsz. bediening was gecontinueert geworden nu weder was geexpireert met
versoek dat haar Ed. achtb. hem werder verder geliefde te [257v] continueeren. Waerop gedelibereert
sijnde zoo is denselve Jan van Dijk weder voor een jaer gecontinueert.
Arn. Steen en J. van Soest, lantaren vulders en aenstekers, over hun slegt oppassen
gereprimendeert.
Nog zijn alhier op citatie binnen gestaan Arnoldus Steen en Jacobus van Soest, vulders en aensteekers
van stads lantaeren, dewelke over de slegte behandeling van het vullen en aensteken van gem.
lantaerns hartelijk zijn gereprimendeert, met aensegging dat zoo niet beter daerop wilde passen en
haar pligt ingevolge derselver instructie quamen waer te nemen, defacto sullen worden gecasseert
Rapport brandm. van de wijken F. en H.
Voorts is uijt naem van brandmeesteren van de wijken F. en H rapport gedaen dat behoorlijk visitatie
hadden gedaen en alles wel bevonden.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert en de heer burgermeester van Hoogwerf, als commiss. wegens dese stad,
over vacatien ontrent het werk van de salm schuttingen in den jare 1752 volgens declaratie ter somma
van f. 45-0-0.
Aen de heer burgermeester van Berchem mede commissaris, over en ter zake voorsz. in den jare 1752
f. 72-0-0.
[258] Aen den heer burgermeester van Hoogwerf nog in restitutie van gedane verschotten van
wagevragten en verteeringe in voorsz. commissie ter somma van f. 28-7-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Aen Paulus Erkelens als diacon ter bedeelinge van den armen ter somme van f. 200 gls. Op den
ontfanger van de arme middelen.
Armbossen geopent.
Naer het scheiden van de magistraet, zoo zijn door de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen,
ten overstaen van de heeren de Graaff en Voogd geligt de armbosschen op het secretatarije en bij den
commissaris van de wagens Arij van der Wael, en daer in bevonden, op de secretarije f. 42-14-0. En bij
van der Wael f. 39-10-0. Waer van afgaat een derde voor de collecte tot f. 13-3-0 sulks zuijver voor het
arme middel f. 26-7-0.
Saterdag 30 december 1752.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Van Leeuwen, Beels, de Graaff, Voogd en Hoijer
schepenen, Blanckert raad.
Bested. plaetsand.
Op huijden is besteed het halen van het plaat en schulpsand ten dienste deser stad, [258v] voor den
jare 1753, het welke is aengenomen bij Pieter Huijsen het last om f.11-0-0.
De heer Sam. Sjacobs, geboren tot burger en poorter geadmitt.
Is tot burger en poorter geadmitteert de heer Samuel Sjacob, geboren tot Rotterdam, die deswegens
heeft gedaen den ordinaris poorter eed aen handen van de heer burgerm. de La Bassecour, en het regt
daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer burgerm. van Leeuwen over vacatien ter dagvaert sedert den
7 november 1752 tot den 18 dito f. 45-0-0.
Aen den heer burgerm. Beels ter sake voorsz. sedert 20 november tot 23 dito f. 57-0-0.
Aen en heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. sedert 7 november tot 23 december 1752 f. 159-15-0.
Aen de bodens over vacatie met de heeren ter dagvaert van n7 nov. tot 23 dec. 1752 ter somma van
f. 98-17-0.
Aen Gijsbert Baars leijdekker in den jare 1752 ter somma van f. 172-7-0.
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Leunis de Breur timmerman over aenneeminge f. 68-0-0.
Aen Hillebrant Volkert leijdekkersknegt over arbeidsloonen sedert 22 julij tot 18 nov. 1752 ter somma
van f. 45-10-0.
Aen Leendert Capteijn mr. timmerman voor het onderhouden van stads voetpaden voor den jare
1752volgens aenneminge ter somma van f. 136-0-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
[259] Anno 1753.
Saterdag 6 januarij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Van Leeuwen, Beels, de Graaff,
Roest schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Dag beraemt tot een generaele wagenschouw.
Is goedgevonden ende geresolveert heden en drie weken sullende zijn den 21 januarij weder een
generale wagenschouw te doen over alle de wagens en rijtuijgen die in het voermansgilde gebruijkt
werden, en zal hier van door een geregtsbode aen den heer Molewater als hoofdman van het
voermans gilde kennisse werden gegeven, met versoek van daer toe de nodige ordres te willen stellen.
Den keurm. van Andel eenige remarquen voorgevende te hebben in de ordonn. van stadsmiddel
op het vleesch en is sulks gemaekt commiss.
Is Hugo van Andel als keurmeester van het vleesch en collecteur van stadsmiddelen op de vleesch ende
klopies, heeft alhier te kennen gegeven, dat hij op de een en andere ordonnantie van de voorsz.
middelen verscheide remarquen hadden insonderhoud ook ontrent het rookspek en hammen, welke
zaek alvorens op deselve te delibereeren is gemaekt commissoriael in handen van de heeren beijde
burgermeesteren en drie voorzittende heeren nevens den heer thesaurier Molewater en den voorn.
Hugo van Andel [259v] om het selve te examineeren en haar Ed. achtb. als dan daerop te doen van
derselver consideratie en advis.
De wed.C. Ruijsevelt geadmitteert als kleijne kramer en tot het verkoopen van spek, koffij en
thee.
Is alhier binnen gestaen Hendrina Minck weduwe van Cornelis Ruijsevelt, versoekende admissie tot
het verkoopen van zout en zeep als kleijne kraamster, mitsgaders spek en koffij en thee. Waerop
gedelibereert sijnde zoo is het voorsz. versoek geaccordeert en den secretaris gequalificeert tot het
depecheeren van de nodige actens, mits doende alvorens de gerequireerde en tot de voorsz. middelen
staende eed in handen van schepenen commiss.
Ordre en schikking op de collecte loonen der collecteur van stads middelen en het
gepretendeerde van L. Warnaer wiens vader collecteur van stads vleesch accijns is geweest.
Bij de vroedschappe geresolveert sijnde alle de stadsmiddelen als nu gecollecteert werdende te doen
loopen van januarij tot januarij, zoo is door den heer thesaurier Molewater over gelevert een memorie
van de collecte loonen van de respective collecteurs, gereekent van 1 augustus tot ultimo december
1752, ten eijnde daer toe voor de resp. collecteurs ordonnantie mogte werden gedepecheert, dog is
daer bij door den selve heer thesaurier Molewater genoteert dat Leendert Warnaer na het overlijden
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van sijn vader Gabriel [260] Warnaer die de collecte van stads vleesch accijns heeft gehad de voorsz.
collecte bij continuatie heeft waergenomen tot ultimo januarij 1752, niet te vreden is met de
propositie van het collecte toen dat sijn vader daer voor gehad heeft, nam. van f. 100 gls, maer voor
de laeste maenden sijnde de slagtmaenden van november en december, in consideratie van de
meerdere moeijten en ook meerderen ontfang quam te pretendeeren 14 porto van het geene in die
twee maenden gecollecteert heeft, sijnde geweest f. 330-0-0 het geen soude importeeren aen collecte
loon f. 46-0-0 en voor de drie maenden van aug. tot october tegens het beloop van f 25gls en dat te
samen f.71-0-0. Waerop den voorn. Leendert Warnaer hier geciteert en gehoort sijnde en daer bij
gepersisteert hebbende, zoo denselve bij schikkinge voor de vijf maenden van augustus tot ultimo
december 1752 toegestaen een ordonnantie van f. 60-0-0 ende overige collecteurs alle na proportie
van het jaerlijks collecteloon als aen Jacobus Croon als collecteur van de wijnen tot f. 20-16-8. Aen
denselve van brandewijnen f. 41-13-0. Aen Lt. Warnaer wegens ’t gemael f.4113-0. De wed. of wel Joh.
van der Schilt wegens de bieren f.41-15-0. Deselve wegens de afslag van de vis f. 25-0-0. Jan Kluijt
wegens de waeg f. 18-5-0. Sijnde de helft van sijn gecollecteerde penn. volgens accord.
[260v] Dinsdag 9 januarij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Van Leeuwen, Beels, de Graaf,
Voogd, Roest, Hoijer, Pensionius schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Reeck. door Iman Sjaquet van de erfenis van Adriaen Verhoef.
Op huijden is door Iman Jacquet burger en inwoonder deser stad, aen haer Ed. achtb. als opper
voogden gedaen reeckeningh en verantwoording van seekere erffenisse aen Adriaen Verhoef, voor
heen uijt de stads armen middelen gealunenteert, en in het jaer 1742 met ’t schip ’t Fortuijn als
ondermeester naar Oostindien gevaeren, en in 1743 met het schip Dregterland verongelukt,
opgekomen uijt de nalatenschap van Aaltje Pijnacker weduwe van Aart de Breur, volgens testam.
tussen den voorn. Aart de Breur en Aeltje Pijnacker gepasseert voor den notaris Gerrit Vlieland en
zekere getuijgen binnen dese stad in dato den 3 februari 1739, welke Aart de Breur is geweest de
broeder van Lena de Breur ende overledene moeder van de voorn. Adriaan Verhoeff bij sloote van
welke reeckening, nevens [261] de twee obligatien ijder van f. 250 gls capt. daer in vermelt komt over
te schieten een somma van f. 60-6-12 welk sloth nevens de voorsz. twee obligatien den rendant, den
rendant onder belofte van qurantie en indemniteit voor alle namaninge, gelast is te betalen aen de
heeren mr. G. M. Warrij als ontfanger van dese stads armen middelen.
Reeck. van de heer mr. G.M. Warrij als boeckhouder van ’t weeshuijs opgenomen en geapprob.
Nog is op huijden gedaen en opgenomen de reeckening van de heer mr. George Marcus Warrij, als
boeckhouder van het weeshuijs over den jare 1750 welke is geapprobeert en gelaudeert, en den
rendant voor desselfs goede administratie bedankt.
Donderdag 11 januarij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Beels, de Graaf, Roest, Hoijer,
Perizonius schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
5e reeck. van deselve heer Warrij als boeckhouder van ’t gasthuijs, vrouwenhof, opgenomen en
geapprob.
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Op huijden zijn gedaen en opgenomen de vijfde reeckening van de heer mr. George Marcus Warrij als
boeckhouder van het gasthuijs, vrouwenhof en arme te Maarland alle over den jare 1751, dewelke sijn
[261v] geapprobeert en gelaudeert, en is den rendant voor sijn goede administratie bedankt.
Saterdag 13 januarij 1753.
De heer mr. Th. Beels aengestelt tot curator van de latijnse schoolen.
Door het overlijden van de heer burgerm. dr. F. P. Gomar sijnde komen te vaceeren een curators
plaetse over de latijnse schoolen binnen dese stad, zoo is naer voorgaende deliberatie in desselfs
plaetse tot curator over de latijnse schoolen aengestelt den heer oud burgerm. mr. Theod. Beels, en
zal van dese aenstellinge door een der geregtsbodens kennisse gegeven worden aen ds. Wigbold
Muijlman als oudste curator en aen den rector Anthonius Faber.
Gerrit van Dijk aengezegt voor april 1753 een jaer pagt van het magazijn en land dat van de
stad in huur heeft te moeten betalen op sijn declaratoir dat onvermogende daer toe was de
heer thesaurier Molewater gequalific. per eerste occatie arrest te doen.
Op het te kennen geven van den heer thesaurier Molewater, dat het oude magazijn bij het pesthuijs
bij Gerrit van Dijk in huure gebruijkt werdende met meij 1751 als uijt de huur is geweest, en dat het
land buijten de zuijdpoort, beoosten de straetweg met St. Cath. 1753 [262] mede bij denselve Gerrit
van Dijk in huure gebruijkt werdende, staet uijt der huur van en dat denselve Gerrit van Dijk op beijde
de parthijen al eenige jaeren huur ten agteren staat, zoo is denselve Gerrit van Dijk, alhier geciteert
sijnde voorgehouden of genegen soude wesen de voorsz. parthijen weder in huuren, dewelke
gedeclareert hebbende van jaa, zoo is na voorgaende deliberatie den voorn. Gerrit van Dijk aengezegt
dat haar Ed. achtb. ook wel genegen zijn de voorsz. parthijen weder aen hem te verhuuren, dog niet
anders als op conditie en onder die mits dat voor april 1753 aen den heer thesaurier Molewater van
beijde de parthijen een jaer van de agterstallige pagten zoude moeten voldoen. Waerop gedelibereert
heeft sulks niet te kunnen doen en dus vertrokken, waerop vervolgens gedelibereert sijnde wat met
gem. Gerrit van Dijk ter bekoming van het agter wesen aen de stad, nu verder te doen, zoo is
goedgevonden den heer thesaurier Molewater te versoeken en te qualificeeren, zoo als versogt ende
gequalificeert word bij desen, om goedttijds arrest en wel uijtterlijk op primo april 1753 te doen op de
beesten en goederen in het oude magazijn bevonden wordende.
[262v] Rapport van heeren gecommitt. op de liquidatie met de geregten van de N. Goten over de
onkosten aen de zuijdspuij.
Den heer burgermeester van Hoogwerf heeft ter vergadering gecommuniceert, dat sijn Ed. nevens de
heeren Voogd, Roest en den secretaris van Bueren, met de geregte van den Nieuwe Gooten had
geslooten een liquidatie van gedane onkosten aen de zuijdspuij en slikheul in de jaeren 1746 tot 1750
inclusive, waer bij bevonden is dat die van de Nieuwe Goote wegens derselver derde portie die in de
voorsz. reparatie ingevolge den contracte moeten contribueeren, aen de stad moeten restitueren de
somma van f. 115-6-0. die aengenomen hebben aen den heer thesaurier Molewater te sullen voldoen,
welk rapport is aengenomen voor notificatie, en zijn gem. heeren voor haer genomene moeijte
bedankt.
Abram van Bockelen geaccordeert het huijs in het Boterslop tot een slagthuijs, met twee groote
deuren te mogen maken.
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Is alhier binnen gestaen Abraham van Bockelen burger en inwoonder deser stad, te kennen gevende
dat hij wel genegen soude wesen om van het huijsje agter desselfs huijs aen de oostzijde van de
Capoenstraet uijt komende in het Boterslop te maken een slagthuijs en daer toe nodig soude wesen
een paar stal deuren in het selve te maken, waer toe bij desen de gunstige permissie van haar Ed.
achtb. was versoekende, waerop gedelibereert sijnde zoo is het voorsz. versoek aen gem. van Bockelen
geaccordeert, mits het selve huijsje niet makende of gebruijkende tot een stall.
[263]

Ordonnantie.

Ordonnantie geaccordeert aen de heer burgerm. de La Bassecour over vacatie ter dagvaert sedert 11
tot 16 december 1752 ter somma van f. 22-10-0.
Best.
Item betaling voor de Walsche gemeijnte voor een nieuw sakje tot de kerkelijke collecteurs ter somma
van f. 3-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 20 januuarij 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgerm. Van leeuwen, Beels, Voogd, Roest en Perizonius schepenen
Blanckert raad.
Joh. van den Kreek geeligeert tot deeckenm. van het voermansgilde voor drie jaren.
Uijt de nominatie bij hoofdman boeckhouder en deeckenmeesteren van het voermansgilde
gepresenteert en overgelevert is tot deeckenmeester van het voorsz. gilde voor den tijd van drie jaeren
geeligeert Jan van der Kreek.
De heer Beels tot Amsterdam procuratie en nodige bijlage gesonden op eene Jan Meerkamp
om voor dese stad bij de kamer der Oostindische comp. aldaer te ontfangen de te goed sijnde
gagie van eene Adriaen Verhoef
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gecommuniceert, dat aen sijn Ed. heer Broeder
tot Amsterdam, op versoek van haar Ed. achtb. had geschreven ten eijde de een of van der persoon
aen haer Ed. achtb. soude gelieven op te geven op wie een procuratie soude kunnen passeeren om de
te goed sijn de gagie van wijlen Adriaan Verhoef, uijt de arme middelen deser stad gealimenteert en
in den [263v] jare 1742 met het schip de Fortuijn voor ondermeester na Oostindien gevaeren, en in
1743 met het schip Dregterland verongelukt ter somma van f. 237-10-0 voor het voorsz. arme middel
te ontfangen, dat gem. zijn Ed. heer Broeder daer toe aen haar Ed. achtb. quam te recommandeeren
eene Jan Meerlamp, burger en inwoonder der stad Amsterdam met aenbieding van denselve als dan
wel verder te sullen intrueren, en dat in gem. procuratie zal moeten werden gevoegt een volinagt en
authorisatie ter afdoeninge van het arrest al op den 25 november 1744 door eenen Gerrit Essen door
de bode Lelissen op f. 159-0-0 op de gagie van den voorn. Adriaan Verhoef gedaen, mitsgaders daer
bij te voegen een copie van het octrooij bij dese stad van haar Ed. gr. mog. geobtineert, waer bij
verklaert word, dat de godshuijsen diacoijen en armen middelen kunnen erven de goederen bij die
geene die uijt de voorsz. middelen zijn gealimenteert geworden, nagelaten werdende. Waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen
te versoeken en te qualificeeren, zoo als versogt ende gequalificeert word bij desen om hoe eerder
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hoe beter [264] sodanige procuratie te passeeren, en deselve als dan aen de heer Beels nevens de
copie van het octrooij ter hand te stellen, met versoek het een en ander als dan aen sijn Ed. heer
Broeder te willen toesenden.
Ordonnantien
Ordonnantien geaccordeert aen Jan Waardenberg lootgieter sedert 3 januarij tot 13 december 17552
tot f. 45-14-0.
Aen Joost van Waardenberg over leverantie van touwwerk sedert 13 jan. tot 27 december 1752 f. 2840-0.
Aen Jan ter Steeg smit, aen stadswerk sedert 3 junij tot 28 december 1752 tot f. 155-0-0.
Aen den selve aen caab en vuurboet sedert 6 julij tot 29 december 1752 tot f. 307-0-0.
Aen Johannes Simons draijer sedert 10 sept. tot 2 december tot 1752 f. 19-8-0.
Wouter van der Bijll leverantie verfstoffen sedert 24 februarij tot 17 october 1752 f. 70-0-0.
Aen Corstiaen van Treusenhuijs over leverantie van 1000 tonnen turf in 1752 f. 625-0-0.
Aen juffr. Johanna Kunst brouwster sdert 1 januarij tot 9 september 1752 tot f. 75-4-0.
Aen Pieter Formee voor het vastmaken van een arm aen een koopere kroon in de Franse kerk f. 2-6-0.
Aen Willem Coman extra spuijgelt sedert primo julij tot ultimo october 1752 f. 7-0-0.
[264v] Aen Cornelis den Hoijer mandemaker f. 2-12-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aan Willem van der Bijll als diacon ter bedeelinge van den armen f. 250-0-0. Op den heer Warrij als
ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 27 januarij 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Van Leeuwen, Voogd, Roest, Hoijer en Perizonius
schepenen, Blanckert raad.
Klagten over het verkopen van verscheide cabeljauwen uijt de hoekers op het Maarland
insonderheid door den stuurman J. Sim. Kleijnenberg denselve nevens verscheide koopers
bekeurd door keurmeesteren voor een boete van ses gulden, de deliber. hier over tot nadere
gelegenheid uijtgestelt.
Heeren keurmeesteren van de vismarkt binnen gekomen sijnde, hebben alhier gecommuniceert dat
door den collecteurs van het stadsmiddel op den afslag van de vis, door den afslager en stokhouder
van de vismarkt sijn gedaen groote klagten over Jan Simon Kleijnenberg stuurman van de vishoeker
genaemt de Lijnbaen, dat denselve meenigvuldige kabeljauwen uijt sijn schip leggende in het
Maarland, aen alle ende een ijgelijk hadde verkogt sonder deselve te brengen ten afslage op de
vismarkt, direct strijdigh tegens de ordonnantien op de vismarkt, en tot merkelijk nadeel van de stad,
wegens desselfs middel op den afslag van de visch en van haer L. wegens desselfs bedieninge [265] en
loon, versoekende daer tegens voorsieninge mag werden gedaen, ten dien eijnde aen haar heeren
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keurmeesteren hebbende opgegeven verscheide persoonen die op voorsz. wijse visch uijtgem. hoeker
en van gem. stuurman hebben gekogt, dat heeren keurmeesteren daerop bij den anderen zijn
gekomen en de ordonnantie van de vismarkt daerop hebben nagezien en geexamineert, en bevonden,
dat verkoopen en koopen op de wijse bovengemelt bij het 11 art. van gem. ordonnantien wel
scherpelijk werd verboden op een boete van ses gulden soo meenigmael sulks bevonden werd, soo
wel ten lasten van den kooper als verkooper dat heeren keurmeesteren derhalen zig verpligt ende
genoodsaekt hebben bevonden tot maintien van ’t stadsmiddel en ordonnantie van de vismarkt, den
voorn. stuurman en verscheide koopers aen haar L. opgegeven ingevolge het voorsz. art. te doen
bekeuren, ijder in een boete van ses gulden, dat gem. persoonen zig daer over hebben geaddresseert
aen keurmeesteren en verschooninge versogt op fundament en voorgeven dat zij niet geweeten
hebben dat sulks niet vermogten [265v] te doen, en aengezien onder gem. koopers van visch
verscheide gering vermogende menschen werden gebonden, zoo hebben heeren keurm.
goedgevonden, alvorens met de vordering van gem. boetens en excutie van dien voort te gaen, het
selve te brengen ter kennisse en deliberatie van haar Ed. achtb. om derselver goedvinden daerop te
verstaen, welk poinct, vermits de absentie van den president burgermeester de La Bassecour is
uijtgestelt tot nadere deliberatie.
Het te kennen geven van den fabrijcq dat vermeende Arij J. Zoet voor het leggen en op halen
der zeetonnen meerder declareerde als zijn predecesseur commiss.
Den fabrijcq Sandifort heeft, bij het overleveren van de declaratie van Arij Jacobs Zoet, voor het leggen
en ophalen van de zeetonnen te kennen gegeven, dat hij meende ondekt te hebben uijt de oude
boecken van vorige fabrijcquen, dat denselve Arij Jacobs Zoet merkelijk meer quam te declareeren als
sijn predecesseur Jan Bogert daer voor hadde genooten, waer van zig verpligt had gevonden aen haer
Ed. achtb. kennisse te moeten geven, welke zaek, alvorens daerop te delibereeren is gemaekt
commissoriael in handen van de heeren beijde burgerm. en vier voorsittende heeren nevens den heer
thesaurier Molewater om te examineeren en haar Ed. daerop te dienen van [266] derselver
consideratien en advis.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Arij Jacobse Zoet, voor het leggen en ophalen der zeetonnen sedert
11 febr. 1752 tot 2 jan. 1753 f. 221-0-0.
Betalinge aen Abraham van Bockelen over gelevert borstelwerk in 1752 f. 9-10-0.
Aen de weduwe van der Schilt over reparatie aen een doofpot f.6-0-0.
Aen Joh Volkers gareelmaker leverantie riemen tot half uursklock f. 5118-0-0.
Mathijs de Kater draijer voor 2 stoelen voor de burgerwagt in 1751 f.2-4-0. Alle op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 3 febru. 1753.
Present de heeren van Leeuwen, Beels, Voogd, Perizonius schepenen, Blanckert raad.
Ordonnantie geaccordeert aen Jacob Verhell drukker in 1752 f. 86-0-0.
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Pieter van Heijnsbergen wagemaker in 1752 f. 32-0-0.
Betalingen Arij Capteijn scheepstimmerman 1752 f. 1-14-0.
Jacob Venenbos kuijper in 1752 f. 2-8-0.
Arij Meeldijk smit in 1752 f. 8-14-0.
Joost van Sina drie steen kaarsen f. 3-18-0. Op den heer Molewater.
[266v] Saterdag 10 febru. 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Perizonius
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Bested. het maken van glasen in stadshuijsje en lantaarns en andere leverantie.
Op huijden is besteed het maken en repareeren van glasen in stadshuijsen en lantaarns, item de
leverantie van spijckers en hangen en laestelijk de leverantie van pannen, vorsten en tegels ten dienste
van de stad, alle voor den jaere 1753 en is aengenomen bij die geene, en tot sulke prijsen als op de
resp. besteequen staen aengeteeckent en genoteert.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Jan Boekhorst over leverantie van spijckers en hangen in den jare
1752 ter somma van f. 77-0-0.
Aen Gerrit Minheer blijkslager over reparatien aen stads lantaarnen en mede in den jare 1752 ter
somma van f. 22-0-0. Beijde op den heer thesaurier Molewater.
[267] Saterdag 17 februarij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Voogd, Roest en
Perizonius schepenen, Blanckert raad.
Dirk Dekker versoekt als schoolm. geadmitt. te worden in plaets van P. van der Voorden dat
versoek en het formeeren van een schoolreglement gerenvoijeert aen de vroedschap.
Is alhier binnen gestaen Dirk Dekker versoekende om in plaetse van Paulus van der Voorde, die
overleden en geadmitteert schoolmeester geweest is, tot schoolmeester binnen dese stad te mogen
werden geadmitteert, welk versoek alvorens daerop te resolveeren, goedgevonden is te brengen ter
kennisse en deliberatie van den vroedschappe, ten eijnde haar Ed. gr. achtb. in consideratie te geven
en te versoeken dat ter deser occasie mogte werden geformeert en gearresteert een behoorlijk
schoolreglement over alle de schoolen binnen dese stad, en te gelijk in consideratie genomen werden
de gebrekkige lighaems constitutie van den stads schoolm. Johannes Verhell.
Versoek van de bierwerkers om quijtschelding van het capt. en intrest van 200 gls op den gen.
bierboom, gerenovoij. aen den vroedschappe.
Zijn alhier binnen gestaen de resp. bierwerkers binnen dese stad, te kennen gevende dat zij wegens
het groot gemis dat in haar bedieninge sedert de introductie van de collecten, soo in sonderheid
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wegens het bewerken van de bieren in de brouwerije op wagens [267v] en karren schepen of schuijten,
die als nu alleen door de brouwers knegt volgens permissie bij het 15 art. in de ordonnantie van de
bieren, aen de brouwers geaccordeert, werden bewerkt als andersints waer door onvermogende sijn,
om de interessen die wegens den generalen bierboom van een capitael van f. 200 gl aen het arme
middel verschuldigt sijn, langer te kunnen opbrengen versoekende op het demoedigste haar Ed. achtb.
dog van die goedheid gelieven te sijn om aen haarl. het voorsz. capitael en interessen te willen
remitteeren en quijtschelden.
Als voren gerenovoij. het versoek van J. van Dongen om onthef te sijn van den intrest die als
gewesene bierwerkers nog voor sijn reeck. stond te betalen.
Nog is binnen gestaen Jan van Dongen geweese bierwerker, dewelke te kennen heeft gegeven, dat de
heer Warrij als ontfanger van de arme middelen van hem komt te vorderen het jaer interest versch.
maert 1752 van de f. 100 gl. op sijn bierboom speciael gevestigt versoekende dat haar Ed. achtb. hem
van die betalinge gelieven vrij te stellen, en gelieven te verstaen dat die door zijn successen moet
betaelt worden, op fundament dat hij bij sijn aenkomst aen den bierboom wel f. 30 gls. aen schult bij
de gesamentlijke bierwerkers heeft gevonden en waer in [268] hij zijn portie heeft moeten betalen, op
welk een en ander versoek der generale en particuliere bierwerkers gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaen is, het selve te brengen ter kennisse en deliberatie van haar Ed. gr. achtb.
Lt. Noordijk geordonn. zijn nieuw gemaekte oven, als tegen de keur en zeer gevaerlijk geset
sijnde, ten spoedigste te doen afbreken.
Door wijk meesteren van het wijk A. te kennen gegeven sijnde, dat zij hadden bevonbden dat bij eene
Leend. Noordijk woonende aen de oostzijde van S´Heeren Daniels Ambagt buijten kennisse en consent
van de regeering en direct tegens de keur bij de ordonnantie op den brand een oven had doen stellen,
zoo is den fabrijcq gelast deselve te gaen inspecteeren, die op huijden van sijn bevinding heeft rapport
gedaen en gedeclareert dat deselve is gestelt geheel buijten en tegens voorgem. keur, en daer en
boven gevaerlijk als komende vlak onder een trap, zoo dat maer eens een barst in gem. oven komende
zeer ligtelijk brand daer door zoude kunnen veroorsaekt werden. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert is de vorengem. oven af te keuren en te doen afbreeken binnen den
tijd van agt dagen, het welke den voorn. Leendert Noordijk door een geregtsbode zal werden
aengezegt.
[268v] Geresolv. den agent te Brussel te versoeken de stad van de nodige keij of straet steenen mag
en kan voorzien worden.
Den fabrijcq nader geinsteert hebbende dat seer benodigt was om straet of keijsteenen zoo is daerop
gedelibereert zijnde goedgevonden en geresolveert van dese stadswege een brief te schrijven aen de
resident van den staat te Brussel den heer van haaren ten eijnde soude gelieven te effectueerden dat
14.000 keij of staat steenen ten dienste deser stads straaten mogte werden uijtgevoerd en aen ons
versorgt per schipper Pieter Backer.
Den fabrijcq gequalifi. de nodige en manquerende gereedschappen en materialen voor dese
stad te kopen.
Den fabrijcq heeft nog te kennen gegeven dat hij manquerende verscheide materialen en
gereedschappen tot stadswerken, versoekende die te mogen erlangen, waerop gedelibereert sijnde,
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zoo is goedgevonden den fabrijcq te qualificeeren zoo als gequalificeert werd bij desen om de
gereedschappen en materialen ten meesten oirbaer voor de stad te versorgen en te kopen.
Pleun Hooghart aengestelt tot curateur over de persoon en goederen van Lena Tieman.
Burgermeesteren hebben alhier te kennen gegeven, dat zekere vrouw genaemt Lena Tieman
eijgenaeresse van de huijsinge staende op de hoek van het Toorn straetje over de stal van dr. Mes
[269] de voorsz. huijsinge heeft verhuurt aen Marij Jeroense, onder conditie dat zij met haar kleijn
dogtertje daer mede soude blijven inwoonen, dat gem. Marij Jeroense de gem. Lena Tieman
naderhand zeer qualijk heeft getracteert en behandelt selfs zoo verre dat gem. Lena Tieman
genoodsaekt is geworden uijt de voorsz. huijsinge terelireeren en bij een ander te gaen inwoonen dat
uijt het een en ander te voorsien is, dat het goedje van gem. Lena Tieman binnen korten zal weg en
soek maken, en vervolgens zoo daer inne niet in tijds voorsien werde met haer kleijn dogter tot lasten
van den armen komen, waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en geresolveert is, den cipier Pleun
Hooghart te stellen tot curateur over de persoon en goederen van de voorn. Lena Tieman en haer
kleijn dogter met last om den staat der goederen op te nemen en daer van heden aen ons opening en
rapport te doen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Arij Jacobse Soet voor het ophalen van negen zeetonnen bij den
laesten ijsgang ter somma van f. 40-10-0.
Aen de geregtsbodens over vacatien en reijskosten met de heeren ter dagvaert gedurende den ijsgang
sedert 16 januarij tot 19 febru. ter somma van f. 130-12-0.
[269v] Aen Jan Verweij metselaer over leverantie van pannen en tegels in den jare 1752 ter somma
van f.52-12-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Aen David Westenhoud, als diacon, ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 200-0-0. Op den
ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 24 februarij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Beels, Voogd, Roest, Perizonius
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Op de klagte van juff. Denick als collectrice van het caab en vuurboetgelt te Maassluijs, dat
eenige reeders onwillig waren te betalen deselve aen te schrijven de onwillige als nog in ’t
vriendelijke aen te manen en bij langer uijtstel declareeren.
Den heer burgermeester Beels heeft ter vergadering gecommuniceert dat juff. Elisabeth Denicq
dewelke het caab en vuurboetgelt tot Maassluijs voor dese stad collecteert en ontfangt van de schepen
aldaer havende aen sijn Ed. had gecommuniceert, dat eenige reeders met name Jan Valk,
Swanenburgh, en de wed. Pieter Schim weijgerig waeren het caab en vuurboet van hare visschepen te
betalen, op fundament om dat haer schepen geen visch hebben aengebragt, met versoek het selve te
willen brengen ter kennisse van haar Ed. achtb. ten eijnde daerop bij haar Ed. achtb. mogte werden
[270] gedelibereert en geresolveert hoe zij zig hier in soude hebben te gedragen. Waerop serieuslijk
gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is, voorn. juffr. Denick aen te schrijven dat de
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hier vorengem. persoonen nogmaels in der minne zal aenspreken om betalinge van het voorsz. caab
en vuurboet gelt, en aen deselve doen begrijpen dat het caab en vuurboet niet werd betaelt, voor off
na de veel of weijnig vangst van visch maer voor de schepen met bijvoeging egter dat soo wanneer
weijgerig blijven het selve caab en vuurboetgelt te betalen uijtterlijk binnen den tijd van 14 dagen na
de receptie van voorsz. ordres en missive, haar Ed. achtb. sodanige messures sullen nemen als tot
verkrijging van derselver deugdelijk regt sullen oordeelen en bevonden te behooren en haerl. ligtelijk
niet smakelijk of aengenaem soude zijn.
Aalbregt de Rode schipper op het veer voor Maassluijs in die bedieninge weder voor een jaer
gecontinueert met recommandatie.
Is alhier binnen gestaen, Aalbregt Roode een der veerschippers op Maassluijs, te kennende gevende,
dat het jaer waer voor in de voorsz. bedieninge was gecontinueert nu weder was geexpireert,
versoekende haar Ed. achtb. hem verder gelieven te [270v] continueren. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert, den voorn. Aalbregt Roode, weder voor een jaer op den ouden voet
in de voorsz. bedieninge te continueeren, met een ernstige recommandatie aen hem en ordre om het
aen sijn confraters insgelijks te zeggen dat de passagiers met alle spoed en sonder deselve te laten
wagten, bij vervolg beter sullen hebben op te passen en over te brengen op poene van corretie.
J. J. Tiebout geadmitt. als kleijne kramer in zout en zeep.
Is alhier binnen gestaen Jan Janse Tiebout burger en inwoonder deser stad, versoekende acte van
admissie als kleijne kramer in zout en zeep. Waerop gedelibereert sijnde zoo is aen hem sijn versoek
geaccordeert, mits doende den eed daer toe staende aen handen van schepenen commissarissen.
S. H. van Andel bedankt desisteert van het beneficue van met een span paarden in het voermans
gilde te zijn geweest.
Is alhier binnen gestaen sr. Hugo van Andel te kennen gevende, dat hij met een span paarden in het
voermans gilde was geadmitteert van welk beneficie hij bij desen quam te desisteeren en haar Ed.
achtb. daer voren te bedanken het welk is aengenomen.
Daermede gebenefic. Maerten van Bockelen.
Waerop door Abr: van Bockelen versoek is [271] gedaen, dat sijn zoon Maarten van Bockelen in plaetse
van voorn. Hugo van Andel in het voermans gilde mogt werden geadmitteert, welk versoek aan hem
is geaccordeert.
Anna Zegelaer over haer slegt gedrag gereprimenteert met bedreiging zoo zig niet beter
gedraagt door de dienders ter stad zal worden uitgeset.
Op de meenigvuldige klagten over de slegte conduites en huijshouding van Anna Zegelaer
gesepareerde huijsvrouw van Coenraad Beemers, zoo is dezelve alhier geciteert en gecompareert, en
vervolgens deswegens ernstig gereprimendeert, en voorts aengezegt van bij vervolg beter en
ordentelijk te moeten leven en huijshouden, of dat op de eerste regtmatige klagten, die weder van het
contrarie van dien aen haar Ed. achtb, mogte komen, zij defacto met dienders van de justitie zal
werden uijt de stad geset, waer toe de resolutie bij desen word genomen.
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De heer oud burgerm. de Mirel op sijn versoek ontslagen als brandmeester in het wijk A en in
desselfs plaetse aengestelt zijn Ed. zoon Dr. Ad. de Mirell en tot supernumiraer brandm. in ’t
selve wijk Joh. Volker.
Den heer oud burgermeester de Mirel sijnde brandmeester van het wijk A heeft versogt, daer van te
mogen werden ontslagen, het welk aen sijn Ed. is geaccordeert, en is desselfs zoon de heer docter Ad.
de Mirell in desselfs plaetse tot [271v] brandmeester in het voorsz. wijk aengestelt, en geoordeelt
sijnde, dat in het voorsz. wijk wat meerder toezigt is, soo is nogh in het voorsz. wijk tot brandmeester
supernumiraer aengestelt mons. Johannes Volker.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Cornelis Vredenburg glasenmaker in den jare 1752 verdient, ter
somma van f. 115-16-0.
Aen Jan Tijsse van Herk over geleverde ijsselsteen in 1752 ter somma van f. 276-10-0. Op den
thesaurier Molewater.
Saterdag 3 maart 1753.
Present de heeren de La Bassecour en van Hoogwerf burgerm. Beels, Voogd, Roest, Hoijer, Perizonius
schepenen, Blanckert raad.
Aan Maerten IJdel besteed het maken der zeetonnen.
Is aen Maerten IJdel het maken van de zee tonnen geaccordeert tot wederzeggens de grootste tot 32
gls. per stuk, en de kleinder na advenant.
De schipper op het veer voor dese stad op den heuvel, over nonsolantie gereprimendeert.
Zijn alhier de schippers van dese stad op den heuvel geciteert en gecompareert en deselve ter
presentie van den commissaris [272] Lillis Haak haar non solantie in het waernemen harer bedieninge
voorgehouden en op het ernstigste gerecommandeert van zorge te dragen, dat geen verdere oorsaken
van klagten over haar wan devoir worden gehoort op poene van suspensie voor den tijd van ses weken.
De heer Warrij als ontvanger van de arme middelen gequalificeert de presensie van G. van
Essen op de gagie van H. Verhoef te voldoen.
Is de heer oud burgermeester Warrij als ontvanger van de arme middelen geauthoriseert en
gequalificeert, zoo als geqauthoriseert en gequalificeert word bij desen, om het pretens van Gerrit
Essen ten lasten de goeds zijnde penningen van Adrian Verhoeff ter Oostindische compagnie te
Amsterdam ter somma van f. 159 gulden, waer voor den voorn. Gerrit Essen arrest hadde gedaen te
mogen betalen.
M. Sandifort geadmitt. tot het verkoopen van koffij en thee.
Is aen Marinus Sandifort geaccordeert het verkoopen van coffij en thee mids zigh reguleerende na de
ordonnantie daer van sijnde.
Ordonnantien.
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Ordonnantien geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien en reijskosten ter dagvaert
ter somma van f. 82-19-0.
Aen Maarten IJdel over leverantie van zeetonnen f. 529-0-0.
[272v] Aen Jan van Reckelinghuijsen over verteeringe in de stads Doelle f. 198-0-0.
Aen Hendrik van der Wallen over leverantie van raap olije f. 81-13-0. Alle op den heer thesaurier
Molewater.
Vrijdag 9 maart 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Voogd, Roest schepenen, Van der Sluijs, Blanckert
raden.
8. 9. 10 reeck. van de heer Warrij als boeckhouder van de kerk, opgenomen en geapprobeert.
Zijn gedaen de 8e, 9e, 10e reeckeningen van de heer oud burgermeester Warrij als boekhouder van de
cath. kerk van de jaeren 1750, 1751 en 1752 en zijn deselve geapprobeert en goedbevonden, en den
rendant voor sijne goede administratie bedankt.
Saterdag 10 maart 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Roest, Voogd, Beels schepenen, Blanckert raad.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Adrianus van der Graaf over leverantie van hout ter somma van f. 3800-0.
[273] Arij Voorsluijs voor verdiende scheepvragt f. 59-0-0.
Helmig Ketel over leverantie van 3000 leijen f. 66-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Woensdag 14 maart 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Beels, Voogd, Roest, Perizonius schepenen, Van der
Sluijs en Blanckert raden.
Requeste van Jacobus Mentzij om sijn oudste dogter, vermits hare krankzinnigheid, in een beter
huijs of andere versekerde plaets te versorgen geaccord.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Jacobus Wentzij, burger en inwoonder deser stad, te kennen
gevende dat sijn oudste dogter Jacoba Mentzij oud 23 jaren sedert eenige tijd, en wel sedert het
ongelukkig afsterven van des suppl. huijsvrouw sodanige in de harsenen is getroubleert geweest, dat
al diverse malen gevaer geloopen heeft haer selven of een ander een ongeluk toe te brengen,
hebbende hij suppl. alle middelen in het werk gestelt, om haer tot vaesomnement en vorig gebruijk
van haer vestand te brengen, dog alles te vergeefs, werdende het in plaetse van beter, tot des suppl.
leetwesen dagelijks erger, in soo verre dat daer uijt droevige onheijlen te wagten sijn, waeromme den
[273v] suppl. genoodsaekt werd daer in te moeten voorzien, met de gem. zijne dogter voor eenige tijd
te doen bewaeren en in een verseekerde plaets te versorgen, dog gemerkt sulks niet kan geschieden
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sonder permissie of kennis van haar Ed. achtb. soo keert de suppl. hem tot U. Ed. haar Ed. achtb.
versoekende dat haar Ed. achtb. hem suppl. gelieven te permitteeren om sijn gem. dogter Jacoba
Mentsij te doen bewaeren of in een verseekerd plaetse te brengen, tot soo lange dat sij volkome
herstelt sal sijn en het gebruijk van haar verstand wederom zal hebben bekomen. Waerop
gedelibereert zijnde, soo is, nadat alvorens verscheide geloofwaerdige menschen over de toestand van
des suppl. dogter Jacoba Mentzij gehoort hebben, en verders van het geval in den voorsz. requeste
ten vollen overtuijgt sijnde, den suppl. gepermitteert ende geauthoriseert, zoo als denselve
permitteeren en authoriseeren bij desen de voorn. sijne dogter te mogen confineeren en stellen in
bewaerderhand, in een huijs daer toe geordonneert, en dat alles bij provisie of zoo lange deselve in
dien staet van krankzinnigheid zal worden bevonden.
[274] Saterdag 17 maart 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Beels, Voogd, Hoijer, Perizonius schepenen Blanckert
raad.
Jan Wildschut aan te zeggen, dat sijn duijven moet ophouden, of dat andere maetregulen daer
tegens sullen genomen worden
De heer Cornelis Hoijer heeft ter vergadering gecommuniceert dat nevens verscheiden sijner gebueren
zeer geincommodeert door de duijven die Jan Wiltschut in groote menigte quam te houden
bedervende al derselver regenwater, versoekende, alsoo gem. Jan Wiltschut op vriendelijk versoek van
sijn Ed. en verdere gebueren zijn duijven niet gelieft op te houden, daer tegens voorsienige mogte
werden gedaen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden den voorn. Jan Wiltschut door een
geregtsbode te doen seggen dat sijn duijven sal hebben op te houden en niet te laten uijtvliegen, en
soo desselfs gebueren buijten klagten houden, of dat bij naerlatigheid van dien haar Ed. achtb.
sodanige andere resolutien sullen nemen als zullen oordeelen te behooren.
Maarten van Bockelen geadmitteert als vleeshouwer.
Is alhier binnen gestaen Maarten van Bockelen, burger en inwoonder deser stad, versoekende dat haar
Ed. achtb. hem [274v] gelieven te permitteeren en admitteeren als vleeshouwer binnen dese stad.
Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en geresolveert is, den voorn. Maarten van Bockelen als
vleeshouwer binnen dese stad te admitteeren, mits zig in alles reguleerende naer de keuren en
ordonnantien op het keuren slagten en verkoopen van allerlij vleesch en spek binnen dese stad
gearresteert of nog te arresteeren, mitsgaders na de placcaaten en ordonnantie van haar Ed. gr. mog.
op het beestiael geëmaneert en doende den eed daer toe staende in handen van schepenen
commissarissen.
De grasingen hoijing van de stads binnen Walle weder voor een jaer verhuurt aen Dirk
Kalverkamp.
De huur van de grasinge en hooijinge van de binnen Walle, rontsom dese stad met meij aenstaende
uijtter huur zijnde, zoo is het selve weder voor den tijd van een jaer gegunt ende verhuurt aen Dirk
Kalverkamp in te gaen 1 meij 1753 en sullende expireeren met ultimo april 1754 om de somma van f.
29 gt. en dat op deselve conditien als in de resol. van den 6 meij 1752 staen vermelt.
[275]

Exame memorie van stads reparatien.
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Voorts is geëxamineert de memorie van de nodige reparatie, die in desen jare 1753 aen de stad
behoorde te werden gedaen, volgens opgeving van den fabrijcq, en is op deselve geresolveert als op
de kant van ijdere post genoteert staat.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Jacob Voornaer als diacon ter bedeelinge van den armen ter somma
van f. 200 glt op den ontvanger van de arme middelen.
Saterdag 24 maart 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Voogd, Hoijer, Perizonius schepenen, Van Der Sluijs
en Blanckert raden.
Versoek van de rooms priester om sijn kerk te mogen vergrooten alvorens op het selve te
disponeeren, commissie gedecerneert om inspectief te nemen.
Den heer burgermeester de La Bassecour heeft ter vergadering gecommuniceert, dat de roomse
priester binnen dese stad Jacobus Heijdendael zig aen sijn Ed. had geaddresseert en te kennen
gegeven, dat bij de somertijd als wanneer hier te lande veel vreemde arbeijders komen, om te werken
sijn kerk zoo kleijn is dat se de toehoorders [275v] onmogelijk kan omvatten waerom versogte dat haar
Ed. achtb. aen hem gelieven te permitteeren, om deselve binnensdaks door een gedeelte van een
kamer van sijn huijsinge daer aen te trekke, te mogen vergrooten. Waerop gedelibereert sijnde zoo is
goedgevonden alvoorens daerop te resolveeren het selve met de magistraet of eenige leden van den
te gaen inspecteeren, en als dan daerop te disponeeren, als sullen oordeelen en bevinden te behooren.
Betalingen.
Betalinge geaccordeert aen stads arbeijders voor het ondoijen en opwinden van de zuijdspuij bij de
laeste winter tijd ter somma van f. 6-13-8.
Saterdag 31 maart 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Roest, Hoijer, Perizonius schepenen,
Van der Sluijs en Blanckert raden.
De heer Ad. Hogendijk gepermitteert zijn gekogte huijsje in het Moleslop te mogen
appropriesen tot een pakhuijs en aen het selve twee groote deuren te mogen maken.
Is alhier gecompareert de heer Adriaan Hogendijk te kennen gevendedat hij hadde gekogt een huijsje
staende ende gelegen aen de zuijd zijde van het Moleslop op den hoek bij de scheeps timmerwerf van
ouds genaemt “de visserij” met intentie om het [276] selve te gebruiken tot een pakhuis, en als dan
nodig soude sijn, dat daer in wierde gemaekt twee groote deuren open gaende in het voorsz. Moleslop,
dan gemerkt sulks vermogte te doen sonder voorkennisse en permissie van haar Ed. achtb. zoo
versogte bij desen haar Ed. achtb. aen hem goedgunstiglijk het maken van twee groote deuren in het
voorsz. huijsje in voegen als voren gemelt gelieven te permitteeren en accordeeren. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen gem. heer Hogendijk geaccordeert.
Saterdag 6 april 1753.
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Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Beels, Voogd, Roest, Hoijer, Perizonius schepenen,
Van der Sluijs en Blanckert raden.
Commissie tot het waernemen der vergadering van de groote visserij te houden binnen Delft.
Is gelezen een missive ter beschrijvinge van de groote visserij en pijlotage op de Maze tegens den 11
deser loopende maent april en volgende dagen op het raadhuijs der stad Delft, zoo tot het opnemen
der reeckeningen van de resp. penningmeester als om te [276v] delibereeren op de poincten de voorsz.
visserij betreffende daer nevens gevoegt. Waerop gedelibereert sijnde, zoo sijn tot het waernemen
dier lopende vergadering en den verderen tijd van een jaer versogt ende gecommitteert, zoo als
versogt ende gecommitteert worden bij desen, de heeren Gorge van Hoogwerf regeerend burgerm.
en mr. Cornelis Hendrik van Leeuwen president schepen, benevens de heer mr. Thedorus Beels als
penningmeester en bij absentie of indispositie van een der voorgem. heeren gedeputeerden, den
volgende heer schepen in rang, met last om op de bovengem. poincten sodanig te helpen delibereeren
en resolveeren als ten meesten dienste van de voorsz. visserij sullen oordeelen en bevinden te
behooren.
Maria Jansse huijsvr. van P. Brouwer gepermitt. met er woon hier te mogen blijven.
Is alhier gecompareert Maria Jansse huijsvrouw van Pieter Brouwer, met overlevering van de brief van
een der boeckhouderen van de Oostindische compagnie tot Middelburg, waer bij belooft werd een
maandbrief te sullen versorgen [277] van den voorn. Pieter Brouwer ten behoeve van de voorn. Maria
Jansse zijn vrouw versoekende daerop, met presentatie van de voorn. maandbrief aen de diaconije te
sullen doen behandigen binnen dese stad te mogen blijven woonen, waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert is, de voorn. Maria Jansse te permitteeren om in dese stad te mogen
blijven woonen.
Adriaen Scheurwater voerman op den heuvel aengezegt dat volgens resol. van 19 aug. 1752
zal sorgen dragen voor de nodigen reparatie aen zijn wooning en den fabrijcq versogt inspectie
te nemen.
Nagezien sijnde de resolutie van dese vergadering van den 19 augustus 1752, waer bij Adriaen
Scheurwater voerman op den Heuvel op het Eijland Rosenburg is aengezegt geworden, dat hij het huijs
bij hem bewoont werdende, ingevolge de conventie met dese regeering gemaekt en aengegaen
behoorlijk zal hebben te repareeren, en in goeden staat te onderhouden gelijk sulks ook heeft
aengenomen te sullen doen met dit aenstaende voorjaer, en dewijl het saisoen als nu daer toe
bequaem werd, zoo is goedgevonden den stads fabrijcq te ordonneeren en te gelasten het voorsz.
huijs te gaen inspecteeren, en vervolgens den voorn. Adriaen Scheurwater aen te zeggen, dat ten
eersten aen het repareeren van het selve te [277v] geene eerst ende noodsaekelijkst moet werden
gedaen, om daer mede, hoe eerder hoe beter een begin te maken.
Dag beraemt om de brandspuijten re probeeren.
Is goedgevonden ende geresolveert heden agt dagen de brandspuijten te doen probeeren.
Bested. reparatie van 18 R houte kaaij in de haven aen het hoofd.
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Op huijden is aenbesteed het arbeijdsloon tot het vernieuwen van 18 roeden houte kaaij aen de
noordzijde van het eijnde van de haven, van het veerhuijs af tot de klapbank. Het welk aengenomen is
bij Leunis de Breur om f. 448-0-0.
Bested. leverantie ijser tot voorsz. reparatie.
Nog is aenbesteed de leverantie en maken van het ijserwerk tot voorsz. werk benodigt het welk is
aengenomen bij Jan Ter Steeg, zoo als op het bestecq genoteert staat.
Saterdag 14 april 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Beels, Roest, Hoijer, Perizonius
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
De heer mer. A. van der Sluijs aengestelt tot hoofdman van ’t zakkedragers gilde in plaetse van
wijlen de heer Warnaer
Vermits den overlijden van den heer Gabriel Warnaer geweest sijnde hoofdman van het sakkedrager
gilde dese stad, zoo is op huijden tot hoofdman van het voorsz. zakkedragers gilde gecommitteert en
aengestelt [278] de heer mr. Andries van der Sluijs, en is den bode gelast hier van kennisse te geven
aen den boeckhouder van het voorsz. gilde.
Commissie reduceeren armeceel.
Voorts sijn tot het reduceeren van den armceel tegens dese na de middag met gecommitt. van de
eerw. Duijtse kerkenraad versogt ende gecommitteert de heeren Cornelis Hoijer en mr. Andries van
der Sluijs.
Ariaentje Onwijn geadmitteerd als kleijne kramster.
Is aen Ariaentje Willems Onwijn geaccordeert acte, om als kleijne kraamster zout en zeep en koffij en
thee te mogen verkoopen, mits doende den eed daer toe staende in handen van heeren schepenen
commiss. deser stad.
Bested. leverantie hout tot het vernieuwen van 18 R houte kaaij in de haven aen het hoofd.
Vervolgens is bij inschrijvinge de leverantie van het hout tot de vernieuwinge van agtien roede houte
kaaij aen de noordzijde van het eijnde van de haven, van het veerhuijs af tot de klapbanck toe besteed,
het welk aengenomen is, bij Adrianus van der Graaff coopman in hout tot Rotterdam voor de somma
van f. 1590-0-0 volgens desselfs onderteeckening onder het bestecq mits het selve van wegens dese
regeeringe tot Rotterdam wierd gekeurt, dog de leverantie van het selve vrij in den Briel, tot lasten van
hem aennemer.
[278v] Saterdag 21 april 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf, Van Leeuwen, Voogd, Hoijer en Perizonius
schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Communicatie van ’t gedaen arrest op de paerden van G. van Dijk door den heer thesaurier het
selve arrest weder ontslagen onder beloften en conditie, drie paerden te sullen verkoopen en
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de kooppenn. daer van in handen van gem. heer thesaurier te doen komen in mindering van
vers. pagten en mits bet. de kosten van ‘t arrest
Is alhier binnen gestaen Gerrit van Dijk bouwman, te kennen gevende dat door den heer thesaurier
Molewater op ordre van haer Ed. achtb. van hem was in arrest doen nemen vier paerden en het geene
verder in de stal van ouds genaemt het magazijn, het geene hij van de stad in huure gebruijkt gevonden
is, om daer aen te verhalen, de agterstallige huurpenningen van het selve stal, mitsgaders van
landpagten van land dat hij van de stad in huure gebruijkt, dat hij de deugdelijkh. van de schult
erkende, dog dat hij zig buijten staaet bevond, deselve als nu in promptis te kunnen voldoen, dog egter
zeer genegen was deselve in korte te voldoen, daer toe voorslaende en versoekende dat haar Ed.
achtb. van die goedheid zoude gelieven te sijn om de voorsz. vier paarden en verdere goederen uijt
het arrest te ontslaen, onder presentatie en belofte dat hij hoe eerder hoe beter bij de [279] nu
dergelijken naderende paardenmarkten drie van de voorsz. paarden zal verkoopen en allen penningen
daer van provenieerende brengen aen den heer thesaurier Molewater voorn. tot betalinge van sijn
voorsz. agterwesen, zoo verre die penningen sullen kunen strekken, waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert is onder de gedane beloften en presentatie van den voorn. Gerrit
van Dijk, de bovengem. paarden en verdere goederen uijt het arrest te ontslaen, zoo als het selve daer
uijt ontslaen bij desen, mits voldoende de kosten van den arreste en woord niet te houden, van nu af
aen geresolveert en vastgestelt is zoo als geresolveert en vastgestelt word bij desen, dat als dan zoo
ras maer vee op het land van de stad zal werden goedgevonden, het selve sal werden genomen in
arrest nevens de vrugten te velde van hem gevonden werdende, ten eijnde daer aen sonder eenige
verschooninge verdere executie te dirigeeren.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de bodens over vacatien en reijskosten met heeren [279v]
gedeputeerden ter dagvaert als anders sedert den 6 maert tot den 20 april 1753 ter somma van f. 9712-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 28 april 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, Roest, en Hoijer
schepenen.
Arnoldus Beukman gepermitt. het kleed en eenige goederen welke van Andries Wigmasn tot
pand der minne voor zijn geleende penningen onder zig had gehouden te mogen verkoopen
mits binnen agt dagen daer van maken overleverende behoorlijken invents.
Is alhier binnen gestaen Arnoldus Beukman burger en inwoonder deser stad, dewelke te kennen heeft
gegeven, dat al voor eenigen tijd geleden bij hem heeft thuijs gelegen eenen Andries Wigmans, gewese
apothekersknegt binnen dese stad, dat hij van den gem. Wigmans zoo weegens geleent gelt als wegens
logement kost en drank een stuijver geld te pretendeeren had, dat den selven Wigman van hier
sullende vertrekken zig binnen staat vond om hem te kunnen voldoen, dat hem Beukman egter eenige
verseekering willende geven tot pand der minne heeft gelaten een mans kleed en eenige andere
goederen, dat denselve Wigmans sedert niet na hem heeft komen [280] omsien, en hij niet kan
ontdekken waer denselve Wigmans zig thans komt op te houden en hij zijn penningen thans zeer
benodigt hadde, waerom hij versogt dat haar Ed. achtb. heeft geliefden te qualificeeren en te
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permitteeren om de voorsz. goederen te mogen verkoopen en tot gelde te maken, ten eijnde daer
door aen sijn garand te geraken immers zoo verre de penningen daer van te provenieren, sullen
kunnen strekken. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is, den voorn. Arnoldus
Beukman te qualificeeren zoo als hem qualificeeren bij desen, om het gem. kleed en verdere goederen
van den voorn.Andries Wigmans als pand der minne onder hem gelaten te mogen verkopen, mits daer
van heden en agt dagen aen ons overleverende een staat en invertaris.
Ordres aen den fabrijcq.
Voorts is den fabrijcq gequalificeert tot het inkoopen van eenige palen voor de steen kaaijen in de
haven binnen dese stad, mitsgaders een lading ijsselsteen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer pensionaris over vacatien en reijskosten ter dagvaert, sedert
6 maert tot 13 april 1753 ter somma van f. 136-10-0.
[280v] Aan Arnoldus Steen en Jacobus van Soest voor het vullen en aensteeken der stads lantaarns
gedurende de laeste winter tijd ijder ter somma van f. 45-0-0.
Betaling aen Casper Gerrits opziender over de stads fournitures in het militair hospitaal over het
verstellen van 44 paar slaaplakens f. 5-10-0.
Aen Willem Coman extra ord. spuijgelt sedert 1 januarij tot 14 maert 1753 f. 8012-0. Alle op den heer
thesaurier Molewater.
Satersdag 5 meij 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Voogd, Hoijer, en Perizonius schepenen, Van der
Sluijs en Blanckert raden.
Missivens van die van Abbenbroek houdende communi. van ’t doen der reeck. van de extra ord.
verpond. commissie gedecern. tot het opnemen van gem. reeck.
Zijn gelezen twee missivens als een van den eersten meij van schout en schepenen van den dorpe en
vrije heerlijkheid van Abbenbroek, en een de dato 3 meij 1753 van den heer secretaris van Abbenbroek
de Gruijter, waer bij aen haar Ed. achtb. komen kennisse te geven, dat op woensdag den 9 deser des
voor de middags ten negen uuren precies, op het dorpshuijs der voorsz. heerlijkheid [281] voor haer
sullen laten doen de reeck. van de extra ordinaris verpondingen, omme wegens de godshuijsen desen
stad daer bij te adsisteeren, en te helpen resolveeren op het gunt dan nodig zal werden geoordeelt tot
vermindering van het slot, ’t welk naer het doen der reeckeninge zal werden bevonden den rendant
te boven te komen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaan is de voorsz. missivens
aen te nemen voor notificatie, de heeren burgermeesteren van Hoogewerf en van Leeuwen te
versoeken en te committeeren, zoo als versogt ende gecommitteert worden bij desen om de voorsz.
reeckeningen ter bestemder, tijd te willen gaen hooren en helpen opneemen, en bij absentie in
dispositie van een der voorn. heeren den volgende heer in rang.
Job Steenbergen tot poorter en burger geadmitt.
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Is alhier binnen gestaen Job Steenbergen bouwmans knegt geboren te Rockangien, versoekende tot
poorter en burger binnen dese stad te werden geadmitteert, het welk na voorgaende deliberatie aen
hem is geaccordeert, en heeft vervolgens den ordinaris poorter eed gedaen en afgelegt aen handen
van den heer burgerm. de La Bassecour en het regt daer toe staende betaelt.
[281v] Denselve in het voermans gild.
Waerop denselve voorts heeft versogt ommen in plaetse van Cornelis Ruijsevelt, die overleden is, in
het voermans gilde binnen dese stad te mogen werden geadmitteert. Waerop gedelibereert sijnde,
zoo is goedgevonden en geresolveert den voorn. Job Steenbergen tot mede voerman in het voermans
gilde binnen dese stadt in de plaetse van den voorn. Cornelis Ruijsevelt te admitteeren, en den
secretaris gelast daer toe aen hem de nodige acte te verleenen.
Missive van ’t hof met req. van Helena Cornelis Brand aen haar Ed. gr. mog. gepresenteert om
te berigten, commiss.
Is gelesen een missive van president en raden van Holland Zeeland en Vriesland geschreven in den
Hage den 1 meij 12753, hebbende tot bijlage een requeste van Helena Cornelis Brant, aen haar Ed. gr.
mog. gepresenteert en door deselve gestelt in handen van ’t hof om daerop te dienen van advies, het
welk het voorn. hof heeft gelieven te stellen in handen van haar Ed. achtb. om zig op den inhoude van
dien te informeeren, en te hooren alle de geenen die eenigsints in dat versoek zoude mogen wesen
geinteresseert, en als dan haar Ed. mog. daerop te dienen van derselver onderrigtinge en advis, welk
missive is gestelt in handen van de heeren beijde burgermeesteren en [282] drie voorsittende heeren,
om zig desen aengaende te informeeren, en de geinterseerde te hooren, en haer Ed. achtb. als dan
daerop te dienen van derselver consideratie en advis.
Req: van Corn. den Hoijer en Anthonij Hartog als voogden over Aernoud Rebel om ontslag van
gem. voogdij en reeck. met overgaef der penn. ten waeskamer te mogen doen geaccordeert.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij Jacob den Hoijer en Anthonij Hartogh als voogden over de
minderjarige erfgenamen van Frank Arentse Klink, en dus over Arnoud Rebel, thans oud twaelf jaeren,
zoon van Jan Rebel, door hem in huwelijk verwekt bij Aaltje van der Bijll, dat zij suppl. uijt aenmerking
van hunne hoge jaeren wel geerne de penn. den meergem. Arnoud Rebel toebehoorende, en onder
hunne administratie berustende, zoude willen overbrengen ter weeskamer deser stad, en van de
voorsz. voogdije zoude willen sijn ontslagen, waeromme gem. suppl. zig waeren keerende tot haer Ed.
achtb. ootmoedigh versoekende appoinctement, waer bij de suppl. werden geauthoriseert, om van
hunne voorsz. directie en administratie aen heeren weesmeesteren deser stad, te mogen doen,
behoorlijke verantwoordinge, en de gelden welke den meergem. Aarnoud Rebel nog sullen
competeeren onder [282v] behoorlijk acquit en dechargie, ter weeskamer van dese stad, te mogen
overbrengen. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, de suppl. om redenen in de
voorsz. requeste gemelt, derselver versoeken zoo tot het overbrengen van de penningen haarl. pupil
competeerende, als tot ontslaging van derselver voogdije, te accordeeren, en diensvolgens heeren
weesmeesteren deser stad te authoriseeren, om onder het doen van behoorlijke verantwoordinge, de
penningen welke der suppl. pupil uijt hoofde van den voorsz. erfenisse, nog sullen competeeren ter
weeskamer, ter administratie en bewaring te mogen overnemen.
Jan Claese Steehouwer en H. de Groot geordonn. Jan Ladage bij termijnen te betalen.
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Jan Claesse Steehouwer en Hendrik de Groot, beijde over wanbetalinge door Jan Ladage, hier geciteert
zijnde hebben ter presentie van haar Ed. achtb. belooft den voorn. Jan Ladage te sullen voldoen
namentlijk Jan Claesse Steehouwer, alle week, gedurende de sommer ses stuijvers en soo ras ’t
aensteeken der bakens begint 10 st. alle week, en Hendrik de Groot van nu af aen alle week 10 st.
waermede den voorn. Ladage genoegen heeft genomen.
[283]

Ordonnantien.

Ordonnantien geaccordeert aen Cornelis van Nispen tot Dordrecht over leverantie van 70 tonnen tras,
op den 8 maert 1753 ter somma van f. 112-0-0.
Aen Cornelis de Jong en Jan Hulshoff voor het aensteeken van de lantaarns op de hoek van de Nes,
gedurende de laeste winter tijd, ter somma van f. 60-10-0.
Betaelt aen den heer burgerm. de La Bassecour over vacatie op een besoigne wegens de polder van
den Oudenhoorn, op den 4 meij 1753 tot f. 3-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
De heer Warrij als ontfanger van de arme middelen product de reeck. van de ontfangere gagien
verdient bij Adr. Verhoef., het slot te ontfangene en in reeck. verantwoorden.
Is alhier uijt naem van de heer Warrij als ontfanger van de arme middelen binnen dese stad,
geproduceert een reeckening courant van de ontfangene penningen van de verdiende gagien van
Adriaan Verhoef in den jare 1742 met schip te Fortuijn naer Oostindien gevaeren, ter kamer van
Amsterdam, waer bij naa aftrek van f. 159 gt, aen eenen Gerrit Elsen volgens obligatie onder de hand
en zalaris tot f. 5-18-0 komt over te schieten de somma van f. 72-12-0 versoekende daerop haer Ed.
achtb. approbatie. Waerop gedelibereert sijnde zoo is de voorsz. reeck. geapprobeert en den heer
Warrij in qualiteit voorsz. gequalificeert het slot van dien te ontgangene e in desselfs reeckeninge
behoorlijk te verantwoorden.
[283v] Saterdag 12 meij 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgerm. Van Leeuwen, Voogd, Roest, Perizonius, Van der Salm
schepenen, Blanckert raad.
Jan van Willigen met sijn nieuw gekogte schuijt, schoon boven de jaeren om in het
schippersgilde te mogen vaeren om reden geaccordeerd in het selve gilde te blijven vaeren,
mits dien schuijt daerdoor bij verkoopinge niet bekomt het regt, bij verkoop in het gilde te
mogen blijven.
Is ter vergadering voorgedragen, dat Jan van Willingen marktschipper van dese stad op de stad
Dordrecht, en te gelijk vaerende als beurtschipper van dese stad op de stad Rotterdam, sijn
poonschuijt heeft verkogt of verruijlt tegens een ander poonschuijt waermede gaerne in het voorsz.
veer soude blijven vaeren, dan gemerkt gem. schuijt ouder is als bij de ordonnantie van het schippers
gilde gepermitteert is dat een schuijt in het veer mag komen, schoon deselve volgens bekentenisse
van het geheele schippers gilde zoo goed en sterk is als een schuijt in het veer vaart, zoo zoude hij
egter daer niet mede in het voorsz. veer mogen vaeren, ten sij bij dispensatie van haar Ed. achtb. daer
toe speciael werd geadmitteert, het welk bij desen was versoekende. Waerop na vooraf ingenomen
advis, van den heer van Berchem, als hoofdman van het schippers gilde binnen dese stad,

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

gedelibereert sijnde [384] goedgevonden en verstaan is, om redenen dat de schuijt volkomen goed en
bequaem is en andere redenen haar Ed. achtb. daer toe moveerende, dat deselve schuijt bij
dispensatie van het 1 art. van de ordonnantie voor het schippers gilde, in het veer zal werden
geadmitteert sonder egter dat deselve schuijt indien naderhand verkogt mogt werden daer door het
regt sal bekomen dat sodanige vreemdeling daer mede in het gilde soude kunnen komen, als sijnde
bereijds boven de jaeren gelijk ook bij desen ontrent alle de schuijten jegenwoordig in het veer en
boven de jaeren sijnde, werd vastgestelt ende geordonneert, het welke den boeckhouder van het
schippers gilde, ten dien eijnde binnen geroepen, is aengezegt met last en ordre om hier van kennisse
te geven aen den hoofdman van het voorsz. gilde, mitsgaders aen de gilde broeders van het selve om
te strekken tot hun narigt.
Dag beraemt bested. lev. stads turf.
Is goedgevonden ende geresolveert heden drie weken de turf voor de stad en godshuijsen te besteden,
en sijn de bodens gelast hier van aen de in de stad sijnde en komende turfboeren kennisse te geven.
[284v] Is alhier binnen gestaen Jacob den Draak varende als knegt voor de wed. Beije Boelhouwer op
het veer tot Maassluijs, versoekende in de voorsz. qualiteit weder te mogen werden gecontinueert,
het geene aen hem onder de gewoone recommandatie is geaccordeert.
Acte van indemniteit geaccordeert aen Lt. Braam, zijn vrouw en kinderen, voor die van
Vlaerdinge.
Is alhier binnen gestaen Leendert Braam in huwelijk hebbende Hester van Soest, benevens wed. van
Pieter Ladage, te kennen gevende dat hij voorneemens was met sijn vrouw en kinderen met er woon
te vertrekken na Vlaardingen, waeromme versogte een acte van indemniteit voor derselver kinderen.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is de versogte acte aen denselven geaccordeert.
Declaratie van P. Formee over ’t opwinden van de stads uurwerken commissoriael.
Is alhier door den fabrijcq overgelevert een declaratie van Pieter Formee, voor het opwinden van alle
de stads uurwerken, welke declaratie is gemaekt commissoriael in handen van heeren
burgermeesteren en vier voorsittende heeren om te examineeren en haar Ed. achtb. te dienen van
advis ontrent het reguleeren van een vast salaris voor het voorsz. werk.
Ordonnantie.
Ordonnantie geadmitteert aen Arij Jacobse [285] Zoet voor het leggen en ophaelen van de zeetonnen
sedert 19 februarij tot 26 april 1753 f. 98-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 19 meij 1754.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Voogd, Perizonius, Van
der Salm schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Ordonnantie en reglement van het stadmiddel op het vleesch geamplieert.
Heeren burgermeesteren hebben ter vergadering gerapporteert de consideratien en advis van de
heeren haar Ed. achtb. gecommitt. ingevolge en ter voldoeninge van derselver resolutie commiss. van
den 6 januarij 1753, geexamineert hebbende de ordonnantie en reglement van het stadsmiddel op het
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vleesche genaemt de klopjes, met de remarcques daerop door den nieuw aengestelde collecteur van
het voorsz. middel Hugo van Andel gemaekt, dat zij heeren gecommitt. hebben bevonden dat ingem.
ordonnatie niet werd gesproken van rook spek off hammen van buijten in de stad inkomende waer
daer van moet betaelt worden derhalven van advise zoude zijn, dat gem. ordonnantie [285v] na
volgende periode, dat zal moeten werden betaelt van het rook spek van buijten de stad komende van
de 100 pont tien stuijvers en 50 pont vijff stuijvers, meerder of minder quantiteit na advenant, van een
ham off schouder groot of kleijn een stuijver per stuk. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaen is, met het voorsz. rapport te conformeeren, en dien conform de ordonnantie op den
vleesche genaemt de klopjes te amplieeren en deselve aen den collecteur ter hand te stellen.
Klagten over W. Bos, en geresolv. denselve, vermits sijn slegt gedrag na Oostindien te helpen,
de heer burgerm. Hoogwerf versogt bij de kamer te Delft te informeeren of daer toe occasie
soude sijn.
Aan heeren burgermeesteren weder groote klagten gekomen sijnde over de slegte conduites van
Willem Bos en de quade behandeling waer mede hij sijn vrouw dagelijks quam te bejegenen, en siende
dat het voorsz. huwelijk niet langer konde op die wijse subsisteeren, aengezien den voorn. Willem Bos
niet alleen zijn vrouw zeer qualijk quam te behandelen en tracteeren, maer dat zig daer en boven in
dronkenschap en buijten sporig leven quam te buijten te gaen en alles te verteeren, nodig geoordeelt
het selve te moeten brengen ter kennisse en deliberatie [286] van haar Ed. achtb. ten eijnde
daerontrent voorsieninge te mogen werden gedaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende
geresolveert is, de heeren van Leeuwen en van Hoogwerf die eerstdaegs wegens het collegie van de
visserij staen uijt de stad te gaen, en bij die occasie gelegenheid kunnen hebben om met de een of
andere bewinthebber van de Oostindische compagnie te spreeken te versoeken, zoo als versogt
werden bij desen om bij de een of anderen bewinthebber te informeeren of geen occasie soude wesen
om zoo een onnut burger en ingeseten naer Oostindien te helpen, en ons daer van hier rapport te
doen, om als dan daerop finael en nader geresolveert te werden.
Rapport op de decla. van Pieter Formee over ’t opwinden der klokken, en daer toe een vaste
som gearresteert.
Heeren burgermeesteren hebben nog gerapporteert, de consideratie en het advis van de heeren haar
Ed. achtb. gecommitt. ingevolge ter voldoeninge van derselver resol. commiss. van den 12 hier
bevorens geexamineert hebbende de declaratie door Pieter Formee, als bij haar Ed. achtb. op den 4
november 1752 aengestelt sijnde tot het waarnemen en opwinden van alle de stads uurwerken en bij
provisie op een tractement van f. 40 gts jaerlijks [286v] dog met die beloften, dat zoo ondervonden
mogte worden dat aen hem voor desselfs moeijte en werk meerder tractement comperteerde, dat als
dan daer over nader soude worden gedelibereert en geresolveert, geformeert, dat zij heeren
gecommitteerdens deselve declaratie hebben gevonden verre te surmonteeren het beloofde gelt van
f. 40 gls jaerlijks als komende hij te reeckenen 4 stu. daegs voor het groote uurwerk 2 stu. voor dat op
de Franse kerk en 1 stu. voor het orlogie op het Maarland en dus tot 7 stu. daegs, en dan nog verscheide
andere posten wegens extra diensten, dat zij heeren gecommitteerdens wel hebben begrepen dat een
tractement van f. 40 glt. S’jaerlijks voor het werk en moeijten dat dagelijks moeten doen en
waaernemen veel te weijnig is, en derhalven gemeent hebben haar Ed. achtb. te moeten
preadviseeren, dat denselve opwinder en stelder van alle de stads uurwerken behoorden te werden
toegelegt ses stuijvers daegs, sonder meer te mogen declareeren voor extrra diensten, die egter
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gehouden blijft te moeten doen, en dat alles in eijgen persoon moet waerneemen ten zij door ziekte
of ander wettig belet buijten staet was als wanneer daer toe met voorkennisse en [287] goedkeuring
van den fabrijcq een ander bequaems persoon zoude mogen emploijeeren, waerop gedelibereert
sijnde goedgevonden en verstaen is met het voorsz. advies te conformeeren, en dien conform te
arresteeren, werdende den fabrijcq gequalificeert den voorn. Pieter Formee het selve voor te houden
of op die conditie wilde continueeren, zoo ja, dien conform aen denselve een ordonnantie voor een
half jaer ingegaen den 4 november 1752 en geexpireert 4 meij 1753 te accordeeren ter somma van f.
54-12-0.
Maerten Bijll weder als stads timmermans knegt aengenomen, onder recommandatie dat op
de minste klagten zal gecasseert worden.
Is alhier binnen gestaen Maarten Bijll gewesene stads timmermans knegt, versoekende goedgunstiglijk
dat haar Ed. achtb. hem wederom gelieven te accordeeren en aen te neemen om als vooren aen de
stad te mogen werken. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en geresolveert, den voorn.
Maarten Bijll desselfs versoek te accordeeren ende hem voor dit mael nog wederom in de voorsz.
dienst aen te nemen, met recommandatie van zig bij vervolg in alles ordentelijk en obedient aen de
orders van den fabrijcq te gedragen, of dat van nu af aen kan staet maken, en bij desen geresolveert
is, dat op de eerste klagte zal werden gecasseert, [287v] bij dese occasie is ter vergadering
voorgedragen de onbetamelijkheid en schandelijkheid, welke de stad en de goede ingezetenen komen
te lijden door dat alle de arbeijders des na de middags een uur of ten minste een half uur uijt haer
werk gaen om thee te drinken, zoo is goedgevonden dese zaek eens te examineeren of daer inne geen
redres zouden te maken zijn, en zijn daer toe versogt de heeren beijde burgermeesteren en drie
voorsittende heeren, en haer Ed. achtb. daerop te dienen van derselven consideratien en advis.
Ordonnantie.
Ordonnantie geaccordeert aen Jacob Fongers over leverantie van twintig hoed kalk a 4-10-0 f. 90-0-0.
Aen Aart Veerman en Teunis Wollebrandse Boutkan voor het rijden van de koolen gedurende de laeste
wintertijd ter somma van f. 50-7-0.
Aen Jan van Willigen over vragten van steen en ter somma van f. 33-16-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Aen Hendrik Campwijk als passantmeester sedert 31 november 1752 tot 17 meij 1753 f. 34-16-0. Op
den ontfanger van de arme middelen.
[285] Saterdag 26 meij 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Van leeuwen, Beels, Voogd, Perizonius, Van der
Salm schepenen, Blanckert raad.
Rapport van de heer thesaurier Molewater dat G. van Dijk aen de resol. van 21 april had
voldaen, en verder aengenomen zijn nog verscheidigde landpagten te sulle betalen.
Is ter vergadering gecompareert de heer thesaurier Molewater, dewelke aan haar Ed. achtb. heeft
gecommuniceert, dat Gerrit van Dijk, ingevolge de resolutie van haar Ed. achtb. van den 21 april 1753
aen zijn Ed. had komen voldoen en betalen zijn agterstalligen huur jaeren van het oude magazijn tot
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meij 1753 incluis, met verdere beloften dat binnen korten zijn verschulde landpagten insgelijk zal
komen voldoen, als sijnde voorneemens zig van sijn bouwerij geheel te ontdoen, welk rapport is
aangenomen voor notificatie, en is gem. heer Molewater voor desselfs attentie en gedane rapport
bedankt.
Gem.heer Molewater op sijn versoek ontslagen als hoofdman van ’t voermans gilde.
Gem. heer Molewater heeft bij dese occasie te kennen gegeven, dat nu al veele jaeren agter den
anderen het hoofdmanschap van het voermansgilde had bekleed [288v] en waergenomen, dat desselfs
affaires dagelijks meerder wierden en vervolgens sijn Ed. begost lastig te vallen, waerom versogte dat
haar Ed. acht. van die goedheid soude, gelieven te sijn hem daer van te ontslaen. Waerop gedelibereert
sijnde goedgevonden en verstaen is, dat gem. heer Molewater desselfs versoek van ontslaging van het
hoofdmanschap van het voermansgilde te accordeeren, met versoek egter dat het zelve nog zoo lange
zoude gelieven waer te nemen tot dat een andere bequaem persoon, daer toe sal werden aengestelt,
het welk de heer Molewater heeft aengenomen.
Trijntje Luijendijk met acte van indemniteit inwooninge geaccord.
Is alhier binnen gestaen Trijntje Luijendijk weduwe van Cornelis Hoogvliet, versoekende admissie om
met haer kind, waer voor een acte van indemniteit van den geregte van Hellevoetsluijs was
produceerende en overleverende binnen dese stad te mogen komen woonen, waerop gedelibereert
sijnde, zoo is aen denselve de versogte inwooninge geaccordeert.
[289]

Pieter Formee geaccepteert, de conditien en bepaelde som op het opwinden der klokken gestelt

Is door den fabrijcq Sandifort ter vergadering gerapporteert, dat hij ingevolgen en ter voldoen van haer
Ed. achtb. resolutie van den 19 hier bevorens had gesproken met Pieter Formee als opwinder van alle
de stads uurwerken aengaende, het loon en conditien daer toe bij voorsz. resolutie gestelt, dat gem.
Formee had gedeclareert daer mede genoegen te nemen, en vervolgens aengenomen zig dien conform
te sullen gedragen.
Nieuw reglement op het ophalen, leggen en verschone der zeetonnen gearresteert.
Gemelde fabrijcq heeft nog ter vergadering gerapporteert dat hij ingevolge mondelinge ordre had
nagegaen het loon het geen Jan Bogert voor desen, voor het leggen en ophalen van de zeetonnen had
genooten, tegen het geene Arij Zoet daer voor jegenwoordig komt te declareeren en te trekken, welk
een en ander gebalanceert hebbende, zoo had hij ingevolge voorgem. ordre daer van geformeert een
lijst, zoo als hij na redelijkheid oordeelde dat daar voor behoorde betaelt en genooten te werden, die
hij ook aen Arij Zoet had gecommuniceert en voorgehouden, dewelke daer mede volkomen genoegen
soude nemen en vervolgens als nu aen haar Ed. achtb. was presenteerende, om derselver goedvinden
[289v] daerop te verstaen, waerop na resumptie van het voorgem. reglement op den 15 augustus 1749
gereguleert, gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, de lijst of reglement voor het leggen
en ophalen van de zeetonnen met den gevolge van dien te arresteeren, in manieren hier na volgende
ende eerstelijk ontrent den uijtter ton.
Voor het leggen van de uijtter ton met ketting en steen f. 12-0-0.
Het ophalen van deselve met ketting en steen gelijke f.12-0-0.
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Het verschoonen van dezelve gelijke f. 12-0-0.
Als dezelve verdreven is, weder op sijn plaats te brengen gelijke f.12-0-0.
Voor het afvaeren met deselve en door opkomende harde wind hoge zee of opkomende mist niet
kunnen leggen f. 6-0-0.
Aan deselve gewonden en niet kunnen ophalen f.6-0-0.
Voor het vissen na deselve gesonken zijnde, of na de ketting en niet vindende f. 6-0-0.
[290] Ontrent de groote middelslag en kleijne tonnen.
Voor het leggen van een ton met touw en steen f. 5-0-0.
Voor het ophalen van een ton met touw en steen f. 5-0-0.
Voor het verschoonen f. 5-0-0.
Voor het verleggen van een verdere ton f. 5-0-0.
Voor het opdrijven van het wrak en ’t leggen van een ton met touw en steen op het selve f. 7-10-0.
Voor het afhalen van een ton van het wrak met touw en steen f. 5-0-0.
Voor het winden aen een steen en niet kunnen ophalen f. 3-0-0.
Voor een verloore reijs door opkomende wind zoo of mist f. 3-0-0.
Voor het ophalen van een ton daer een boeij of joon opgestoken werd f. 5-0-0.
Voor het opdrijven van een ton die gesonken legt op de grond en thuijs brengen f. 5-0-0.
[290v] Voor het vissen na een gesonken ton en niet vindende f. 3-0-0.
Joonen.
Voor het leggen van een joon f. 2-10-0.
Voor het ophalen van een joon f. 2-10-0.
Voor het verleggen van een joon f. 2-10-0.
Voor het splitsen van een touw f. 1-0-0.
En zullen de stadsarbeijders dewelke den ophaelder van de tonnen, bij het leggen en ophalen van de
tonnen adsisteeren, gehouden zijn, iedere reijs accurate opgevinge te doen aen den fabrijcq, met
disturetie of de tonnen en steenen geligt of verlegt zijn, dan off deselve alleen verschoont sijn, en dat
bij ondergeteekende billetjes het welk den fabrijcq als dan gehouden zal zijn alsoo tenoteren.
Leverantie van eenig hout voor de stad bij inschrijvinge vergunt aen Adr. van der Graaf.
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Gem. fabrijcq heeft nog overgelevert een lijst van eenig hout ten dienste van de stad, het welke op
mondelinge ordre had laten inschrijven door twee coopluijden in hout, namentlijk door eene Jan de
Breur en Adrianus van der Graaff welke, het selve, heeft ingeschreve tot f. 892-0-0. En den anderen
tot f. 834-0-0 zulks Adr. van der Graaff, daer van aennemer zoude zijn, aen wie het selve ook gegunt
is.
[291] Saterdag 2 junij 1753.
Present de heeren de La Bassecour burgermeester, Van leeuwen, Beels, Voogd, Perizonius schepenen,
Blanckert raad.
Missive van den commiss. van Linden over eenige infractien op het veer door eene Hoogstad te
Bonessluijs, geresolv. een bode derwaerts te senden met interdictie aen gem. Hoogstad.
Is gelesen een missive van den commissaris van Linden tot Maaslandsluijs, waer bij kennisse komt te
geven, dat de veerschippers van daer op het eijland Rosenburg, zijnde het veer van dese stad, aen hem
klagten hebben gedaen, dat eene Barend Hoogstad groote infractie en nadeel aen haerl. en het voorsz.
veer komt toe te brengen met het opregten van een nieuwe veer van Bonnesluijs op Heenvliet en
elders, versoekende uijt naem van voorsz. veerschippers dat haar Ed. achtb. tot maintien van derselver
veer de nodige voorsieninge gelievende te doen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is geconsidereert
dit een zaek te zijn, waer in prompte voorsieninge dient gedaen te werden en derhalven goedvinden
ende geresolveert om aenstonds een der stads bodens met de voorsz. missive af te senden aen den
commissaris van Linden, om verder adres aen den voorn. Barend Hoogstad aen de bonersluijs, en als
dan den voorn. Hoogstad uijt naem van dese regeeringe aen te zeggen en te interdiceeren van bij
vervolg eenige [291v] menschen, paarden, beesten off eenig ander vee offte ietwes anders van daer
over te voeren op de Heenvlietse Sluijs of elders, of dat haar Ed. gr. achtb. bij verdere voortsgang
sodanige andere messures zoude nemen die hem niet aengenaem soude sijn.
Op de klagten van de pagters van het arme middel het schippers gilde aengesegt geene
goederen te vervoeren sonder geinform. te zijn het voorn. middel betaelt is.
Den heer burgerm. de La Bassecour heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen dat Jillis
Haak als pagter van de arme middelen deser stad, zig aen sijn Ed. hadde geaddresseert en te kennen
gegeven, dat veronderstelde dat verscheide goederen den impost van het voorsz. middel subject
wierden vervoert, met en door de Rotterdamse markt en beurtschippers sonder het voorsz. middel te
voldoen, versoekende dat haar Ed. achtb. van die goedheid soude gelieven te sijn om aen die van het
voorsz. schippersgilde binnen dese stad te doen aenzeggen en interdicseren dat geen goederen het
voorsz. middel subject sullen hebben te vervoeren of mede te nemen, zoo voor zig zelfs, als voor
particulieren, dan na dat verzekert sijn, dat het voorsz. middel daer van betaelt is, waerop
gedelibereert zijnde goedgevonden ende geresolveert is tot mainctien van het voorsz. middel, door
een geregts bode aen het voorsz. schippers gilde, mitsgaders aen den commissaris [292] van het
Rotterdamse veer te doen aenseggen en verbieden, dat geen goederen het voorsz. middel subject zoo
voor zig selven als voor particulieren sullen hebben te vervoeren off mede te nemen voor dat aen haer
is bekent ende geaffirmeert dat het voorsz. middel daer van is betaelt, ofte gedogen, zoo veel den
commissaris aengaet, dat met sijn kennisse sodanige goederen werden vervoert
Dirk Dekker en Pieter van Vliet geadmitt. tot ord. schoolmeester.
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Den heer burgerm. de La Bassecour heeft nog ter vergadering voorgedragen, dat heeren
burgermeesteren dagelijks veel klagten en aenloop hadden, zoo van de heeren predicanten als van
particulieren burgeren en ingezetenen deser stad, over het gebrek van schoolmeesteren om de jeugd
in het leesen, schrijven, cijfferen en beginselen van den goddienst te onderwijsen dat heeren
burgermeesteren zig derhalven verpligt gevonden hebben aen haer Ed. achtb. te proponeeren of niet
soude kunnen goedvinden ende resolveeren om Dirk Dekker burger en inwoonder deser stad,
mitsgaders Pieter van Vliet althans ondermeester te Kralingen, dewelke beijde versogt hebben om een
particuliere school te mogen opregten, bij provisie tot particuliere schoolmeesteren te admitteeren.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende [292v] geresolveert, ten genoegen en versoeken van
de burgeren en ingezetenen deser stad de voorn. Dirk Dekker en Pieter van Vliet tot particuliere
schoolmeesteren binnen dese stad te admitteeren, en daer toe aen deselve acte van admissie te
verleenen.
D. van Toledo huijsvr. van J. de Mol geadmitt. coffij en thee te verkoopen.
Is aen Dingenon van Toledo huijsvrouw van Johannes de Moll geaccordeert om coffij en thee ter
comsumptie binnen dese stad te mogen verkoopen in plaetse van de wed. van Dirk de Moll.
Bested. lever. turf aen de stad en godshuijsen.
Op huijden is besteed de leverantie van den turf voor de stad en godshuijsen op de conditien in vorige
jaeren gedenuntieert en als nu gerenoveert en is aennemer geworden Willem Baas van alles, als volgt.
1000 ton voor de stad tot f. 12-8-0 de ton.
Voor het gasthuijs 700 ton, daeronder 40 ton bakturf tot f. 0-8-0.
Voor het weeshuijs 850 ton, daeronder 400 ton bakturf tot f. 8-8-0.
Voor de arme schuur 400 ton tot f. 7-8-0.
Voor het vrouwenhof 160 ton tot f. 0-7-8.
[293] Donderdag 7 junij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Van Leeuwen, Beels Voogd,
Hoijer, Perizonius schepenen, Blanckert raad.
Commmuni. dat de heer bailljuw van Starrenburg was geconven. met den rooms priester voorts
gem. priester geaccord. zijn kerk te mogen vergroten.
De heeren burgermeester hebben ter vergadering gecommuniceert dat den heer baulljuw van
Wassenaer Starrenburg aen haar Ed. had gecommuniceert, dat hij met den jegenwoordigen priester
binnen dese stad Jacobus Heijdendael zijnde een werelds priester, nevens kerkmeesteren van de
roomse kerk op het exempel van andere steden en plaetsen in Holland was geconvenieerd op een
recognitie van hondert gulden jaerlijks voor de vrijheden die alhier komen te genieten, dat zijn hoog
Edelh. ook aen heeren burgermeesteren had gedeclareert dat niets had tegens het vergrooten van de
roomse kerk, zoo als die bij den voorn. priester en kerkmeesteren is versogt. Waerop gedelibereert
zijnde, zoo is het voorsz. gecommuniceerde aengenomen voor notificatie

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Is vervolgens in nadere deliberatie gelegt het versoek door den voorn. priester Jacobus Heijdendael
aen haar Ed. achtb. op den 24 maert deses jaers gedaen, om de [293v] roomse kerk alhier eenigsints
te mogen vergrooten, zoo als sulks in de resolutie van den 24 maert voorn. is vermelt, en door eenige
leden uijt dit collegie is geinspecteert geworden, waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden en
verstaen de voorgem. vergrooting van de roomse kerk dien conform te accordeeren.
De vrouw van Jac. Versteijn geplaest in een stadshuijsje tot tijd en wijlen.
Den geregts bode Bergman als administrateur van de stadshuijsjes heeft alhier te kennen gegeven, dat
als nu een stadshuijsje staende in de Rosemarijnstraet is ledig geraekt waer in de weduwe Jacon
Versteijn zoude kunnen geplaest worden, waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is,
om de voorn. weduwe Versteijn het voorn. huijsje te vergunnen en deselve daer in te plaetsen, dog
dat het selve huijsje na derselver overlijden of verplaetsing in een armhuijsje, weder zal moeten
werden verhuurt, het welk den voorn. Bergman in qualiteit voorsz. is gelast te noteeren, en zijn
reeckening te melden. En is den secretaris gelast om het huijsje van de voorn. weduwe Versteijn [294]
staende op de hoek van de Nieuwestraat, hoe eerder hoe beter over verlope odinaris en extra ordinaris
verpondigen te verkoopen.
De heer Lt. Voogd aengestelt tot hoofdman van het voermans gilde.
Nog is op huijden tot hoofdman van het voermans gilden binnen dese stad, in plaatse van den heer
oud burgermeester Harper Molewater, die daer van vrijwillig afstand heeft gedaen, aengestelt de heer
mr. Leendert Voogd, en is den bode gelast daer van de heer Molewater, en commissaris van het
voermans gilde kennisse te geven.
Op de klagten van D. Vermeer van R. Hobi. H. Keijser aengezegt de varkens die zij op hun erf
mesten weg te doen binnen agt dagen op verbeurte van drie guldens.
Door den backer Dirk Vermeer en Cornelis Hooghart klagten gedaen sijnde dat Reijnier Hobi en Hendrik
de Keijzer varkens, hier binnen de stad erven opleiden en mesten, waer door groot ongemak en stank
komen te lijden, versoekende haer Ed. achtb. daer tegens de nodige voorsieningen [294v] gelieven te
doen. Waerop de vrouwen van de gem. Hobi en Keijzer gehoort sijnde, zoo is na deliberatie deselver
aengezegt, dat hare varkens voor heden agt dagen zullen hebben weg te doen, op poene van daer in
nalatig blijvende te sullen verbeuren een boete van drie guldens ten behoeven van den armen.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer pensionaris Hoijer over vacatien ter dagvaert zedert 8 meij tot
3 junij 1753 ter somma van f. 94-10-0.
Aen de heer cappt. Gordon over koop van een binnen tent de somma van f. 50-0-0. Op den heer
thesaurier Molewater.
Saterdag 16 junij 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Hoijer en
Perizonius schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
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Nadere klagten van Vermeer en Hooghart over gem. varkens en voorn. vrouwen van Hobi en
Keijzer aengezegt als voren binnen agt dagen weg te doen voor als nu om hunne desobedientie
ijder gecondemn. in 6 gt. boeten, en bij langer onwilligheid op verbeurte van de varkens.
Zijn alhier weder binnen gestaen Dirk Vermeer en Cornelis Hooghart te kennen gevende dat Reijnier
Hobi en Hendrik Keijzer [295] derselver varkens als nog hadden leggen op derselver erven agter haer
huijs en binnen dese stad tot groot incommoditeit en stanck van haarl. Waerop gedelibereert sijnde,
zoo is goedgevonden ende geresolveert de voorn. Hobi ende Keijzer te condemneeren in de boete van
drie gulden ijder, ten behoeven van den armen ingevolge de resolutie van heden en agt dagen op dat
subject genomen ende vrouwen van gem. Hobi ende Keijzer alhier aengezegt, en is den bode Roskam
gelast de voorsz. boete van de voorn. Hobi en de Keijzer te vorderen, met verdere aenzegginge, dat
zoo wanneer hare varkens voor heden en agt dagen niet hebben weggedaen als dan sullen verbeuren
ijder een boete van ses gulden, en dat de varkens daer en boven sullen werden geconfisqueert ten
behoeven van het weeshuijs.
Het lopen en venten van hout langs de straeten door de Vriese schippers, commiss.
Den heer burgermeester van Hoogwerf heeft ter vergadering voorgedragen, dat aen zijn Ed. in persoon
was voorgekomen en gebleken, dat de Vriese schippers met brandhout komende binnen dese stad het
selve haar hout weder als voor hem [295v] met wagens als anders door de stad liepen venten en
verkoopen, direct strijdig tegens de orderes en resolutien daer toe genomen, waerom vermeende daer
tegens nadere voorsieninge behoorde te moeten gedaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden
en verstaen is, het verkoopen en venten van hout van buijten inkomende te maken commiss. in handen
van heeren burgermeesteren en vier voorsittende heeren nevens de hoofdman van het sakkerdragers
gilde ten eijnde de resolutien bevorens op dat sujet genomen te revideeren en examineeren en de
regeering als dan daerop te dienen van derselver consideratie en advies, en ondertusschen de
schippers van buijten met brandhout in de stad komende, te doen aenzeggen, dat geen hout het zij
met wagens als anders sullen mogen loopen venten of thuijsbrengen, en is de heer van der Sluijs als
hoofdman van het sakkerdragers gilde versogt ondertusschen zijn gedagten over het voorsz. werk te
willen laten gaen.
Adri. op de requeste van Lena C. Brand het hof reserbeeren dat geen menschen in dese
quartieren sijn gevonden die in het versoek geinteress. sijn en geen swarigheid zoude maken,
in het versoek zoo als is leggende te accorderen.
Ingekomen zijnde een nadere memorie van den heer Willen Hoijer, tot informatie ontrent de requeste
van Lena Corn. Brand [296] als requirante om ontslag van fideicommis aen haar Ed. gr. mog.
gepresenteert, en door deselve gestelt in handen van den hove van Holland om advies, en door
welgem. hove gestelt in handen van dese regeeringe om op den inhoude van dien te informeeren en
te hooren alle de geene die eenigsints in dat versoek soude mogen wesen geinteresseert en haar Ed.
mog. te dienen van onderrigting en advis welk een en ander geexamineert hebbende goedgevonden
en geresolveert is aen haar Ed. mog. de heeren van den hove te rescribeeren dat na alle aengewende
devoiren, geen persoonen in dit ons quartier hebben kunnen ontdekken die eenigsints in het voorsz.
versoek van ontslag van fideicommis zoude mogen wesen geinteresseert, en wat de zaek selfs aengaet,
dat wij voor ons geen swarigheid soude maken om het versoek zoo als het selve bij requeste is versogt
te accordeeren, in consideratie dat wij meenen met goed fondament te mogen onderstellen, dat de
geaffecteerde en in de requeste genomineerde goederen bij verkoop zoo veel niet sullen gelden als de
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voor tijd tot tijd betaalde extra ordinaris lasten 100 en 200 penn. komen te bedragen [296v] betaling
geaccordeert aen de heeren Voogd en Roest, over vacatie en wagenvragt op de reeck. van Heenvliet
ter somma van f. 9-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Dag beraemt tot het weder verhuuren van de uijt de huur sijnde godshuijslanden.
Is door Hugo van Andel als administrateur van alle de godshuijslanden binnen dese stad heeft alhier
geproduceert en overgegeven een lijst van de landen die met St. Cath. 1753 staen uijt de huur te vallen,
met versoek dat haar Ed. achtb. een dag gelieven te bepalen, tot het weder verhuuren van deselve
landen, mitsgaders tot het verpagten van de godshuijsen thienden, waerop gedelibereert sijnde zoo is
tot het een en ander bepaelt en vasrgestelt den dag van maandag en agt dagen, zullende zijn den 9
julij aenstaende en is den secretaris gelast tot het een en ander de nodige ordres te stellen.
Saterdag 22 junij 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Hoijer,
Perizonius, Van der Salm schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Op het te kennen geven van de bewoonders der huijsen aen de noord zijde van het Maarland
om een sloot agter hunne huijsen onder presentatie voor de kosten te willen fourneeren, gem.
doorspoeling geaccord.
Is door de heer mr. Cornelis Hoijer, uijt [297] naem van de gesamentlijke gebuuren aen de noordzijde
van het Maarlandt van het Banneslop tot de huijsinge van de heer Mersch ingeslooten te kennen
gegeven en versogt dat haar Ed. achtb. van die goedheid soude gelieven te sijn, om, na dat de sloot
agter deselve huijsen lopende langs de oude Lijnbaan zal zijn gedolven, te willen doen maken sodanige
heulen of sluijsjes dat door gem. sloot een matige doorspoelinge van het versch water mogte
bekomen, met presentatie dat deselve gebueren tot subleveringen van de stad in de kosten daer aen
sullende moeten werden gedaen zullen contribueren en betalen eens een somma van dertig gulden.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is het voorsz. versoek onder de gedane
presentatie aen gem. burgeren en inwoonderen te accordeeren en den stads fabrijcq te gelasten en te
qualificeeren, om het nodige tot het uijtwerken van een bequame en matige doorspoelinge door de
gem. sloot te doen maken.
Klagten over de heer P. Lelijzee dat aen de zakkedragers geen meerder loon wilde geven als zij
granen op de bovenste dan op de benedenste solder van sijn pakhuijs brengen, commiss.
De heer van der Sluijs als hoofdman van het St. Christoffels gilde heeft alhier te kennen gegeven dat
de respective sakkedragers [297v] aen sijn Ed. waeren klagten gevallen, over de heer Pieter Lelijzee,
dat hij aen deselve zakkedragers wanneer zij koorn of mout moesten dragen op de bovenste solder
van desselfs huijs of branderij niet meer wilde betalen als op de eerste solder, daer in tegendeel den
brouwer en andere sulks proportioneel betaelde, en dat op fondament om dat niet specificq in de
ordonnantie op het loon van de sakkedragers werd gevonden, versoekende daer in voorsieninge
mogte werden gemaekt, welke klagten sijn gemaekt commissoriael in handen van deselve heeren als
bij resolutie van den 16 junij deses jaers zijn gecommitteert om het thuijsbrengen van het brandhout
te examineeren.
Ordonnantien.
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Ordonnantie geaccoedeert aen den heer mr. Leendert Voogd, over vacatien en reijskosten ter dagvaert
sedert 27 maert tot 14 april 1753 ter somma van f. 45-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Woensdag 27 junij 1753.
Present de heeren van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Hoijer, Perizonius, Van
der Salm schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Requeste van W. Bosch en Maertje Vlielander egte luijden omme separatie van tafel, bed,
geaccord. volgens hem gemaekt contract en gepermitt sulks van de puije van ’t raadhuijs te
denubtieeren.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij [298] Willem Bosch en Maertjje Vlielander egte lieden
woonende binnen dese stad, te kennen gevende dat zedert een geruijmen tijd verscheide
oneenigheden waeren ontstaen tusschen hun suppl. die van verder onlusten houden gevolgt te
worden, waerom te raden sijn geworden van den anderen te separeeren van tafel, bedde bijwooninge
en goederen, waer toe tusschen de suppl. op den 26 junij deses jaers 1753 voor den notaris Daniel
Rolandus en zekere getuijgen binnen dese stad is gepasseert acte en contracte, waer bij zij suppl.
verklaeren overeengekomen, verdragen en geaccordeert te sijn, tot voorkominge van alle onheijlen,
omme van den anderen te separeeren van tafel, bed, bijwooninge en goederen op conditien, dat den
comp. ter eenre voor zig zal hebben en behouden alle zijne kleederen van linne, wolle en andere
stoffen als mede goud en silver tot sijnen lijve en cierade eenigsints behoorende, nietwes daer van
uijtgesondert, als mede een bed, hoofdpeuluw en twee kussens, een paer slaeplakens, een paer
sloopen en twee dekens, waer tegens hij comparant ter eenre aenneemt voor sijn reeckening en
buijten lasten van de twede comparante te sullen betalen [298v] alle sodanige schulden welke hij voor
zijn persoon alleen mogte hebben gemaekt, wijders verklaerde hij eerste comparant ten behoeve van
de twede comp. te renuntieeren van alle sodanigen regt en pretentie als hem tot heden toe heeft
gecompeteert op alle de verdere goederen des boedels bestaende in eenige winkelwaeren, meubelen
en huijscieraden als mede de kleederen van linnen, wollen, zijde, andere stoffen mitsgaders gout en
silver tot lijf en cieraad van de twede comp. eenigsints behoorende, met belofte om de twede comp.
daer mede te sullen laten handelen naer haer welgevallen.
Waer en tegen de twede comp. en zig verbind bij desen om alleen en buijten lasten van den eersten
comp. te voldoen en te betalen alle de schulden welke tot lasten van den gemeenen boedel van de
eerst en twede comp. zoo wegens de winkel als het huijshouden te betalen mogte staen, als mede dat
de twede comparante nog aenneemt ende belooft bij desen, omme alleen en mede sonder kosten van
den eersten comparant op te voeden en te alimenteeren het kind door den eersten comp. aen de
twede comp. in huwelijk verwekt, genaemt Jacobus Bosch [299] thans oud ontrent elf jaren, met
verdere beloften, omme den eersten comp. over de voorsz. betaelde schulden en opvoeding van het
gem. kind nimmer lastig te vallen ofte gedogen dat sulks gedaen werd in regten of daer buijten direct
of indirect, voorts verklaerende comp. te beloven bij desen omme na het passeeren deser tot lasten
van elkanderen, geene schulden hoe ook genaemt te sullen aengaen of contracteeren, en te
consenteeren, dat dese aengegane contracte met permissie van de Ed. achtb. heeren
burgermeesteren en regeerders deser stad, na voorgaende klokke geslag aen den volk van de puije
van het raadhuijs deser stad werde gedenuntieert, versoekende dat den voorsz. aengegane contracte
door haar Ed. achtb. met derselver gunstige approbatie gelieven mogen werden bekragtigt, en wijders
te permitteeren, dat hier van na voorgaende klokke geslag van het raadhuijs deser stad de behoorlijke
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en vereijscht werdende publicatie werde gedaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaen is, het voorgem. contract door de suppl. aengegaen te approbeeren, zoo als het selve
approbeeren bij desen, consenteerende wijders dat daer van behoorlijk publicatie [299v] werde
gedaen ten eijnde een ijgelijk werde verwittigt dat de een ter lasten van den anderen geen schulden
sal hebben te maken.
Saterdag 30 junij 1753.
Present de heeren Van Leeuwen, Beels, Voogd, Hoijer, Perizonius, Van der Salm schepenen. Van der
Sluijs en Blanckert Raden.
De vrouwen van Hobi en Keijser op haer demoedig versoek van de opgelegde boete ontheft.
Zijn alhier binnen gestaen de vrouwen van Reijnier Hobi en Hendrik de Keijser, versoekende op het
aldermoedigste dat haar Ed. achtb. haer gelieven te libeveeren van de boeten haarl. opgelegt, alsoo
onvermogent sijn om deselve te kunnen belasten, en het geen quaad willigheid van haar is geweest
dat de varkens op den geordonneerden tijd niet weg sijn geweest, maer veroorsaekt is door de
absentie van haar mans. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert om
redenen voor dit mael gratie te gebruijken, en de opgelegde boete van drie gulden ijder aen denselve
te remitteeren en quijt te schelden, dog de vrouw van de Keijzer geordonneert de citatie aen haer door
den bode gedaen te betalen.
Philip Roggenbach drie weken uijtstel tot betaling van sijn verschuldigde verpond. geaccord.
Is alhier binnen gestaen Philip Roggenbagh [300] te kennen gevende sijn onvermogen om sijn
verpondigen op heden gelijk hem aengezegt was, te kunnen betalen, versoekende op het alder
ootmoedigste, dat haar Ed. achtb. aen hem nog uitstel geliefde te verleenen den tijd van drie weken.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende geresolveert in dese voor dit mael ook gratie
te gebruijken en aen den voorn. Philip Roggenbach de versogte uijtstel te accordeeren, met die
restrictie nogtans, dat soo geen sorge komt te dragen dat het jaer verpond. van ord. 1750 en extra ord.
1751, voor heden en drie weken niet betaelt is, op dien dag absolut zijn deur zal werden gehaelt, waer
toe den ontfanger bij desen gelast word.
Anthoni Bergman gepermitt. voor zijn thuijn een borretje te mogen hangen waerop staet, hier
leggen klemmen en voetangels.
Nog is alhier binnen gestaen Anthoni Bergman te kennen gevende dat hij van tijd tot tijd besloten werd
in desselfs thuijn leggende langs het dijkje van de Verloore Kost, waerom versogte permissie om
klemmen en voetangels in deselve te mogen leggen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en
verstaen is, denselve te permitteeren om een borretje voor deselve thuijn te mogen hangen daerop
staet hier leggen klemmen en voetangels, sonder deselve [300v] egter nog metter daad te leggen, om
een proef te nemen of sodanig quaadaardigen en baatsoekende menschen daer door mogen
afgeschrikt worden.
Door den fabrijcq gecommunic. dat van de zeetonnen die op dese strand komen drijven telkens
de ketting en ijsserwerk word gespolieert.
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Den fabrijcq heeft alhier te kennen gegeven en geklaegt, dat als het ongeluk wil dat eenige zee tonnen
komen aendrijven op de stranden van dit quartier, meesten tijd worden gespolieert van den kettingen
en ijserwerk aen deselve tonnen vast geweest sijnde hebbende van sijn pligt geoordeelt hier van
kennisse aen haar Ed. achtb. te moeten geven. Waerop gedelibereert sijnde geoordeelt is een zaek van
attentie te sijn, en derhalven goedgevonden den heer burgerm. van Hoogwerf op sijn thuijskomst
kennisse te geven met versoek van het selve te willen brengen ter kennisse van den heer bailljuw van
Wassenaer met versoek van daerop de nodige inqueste te willen doen.
Eenige burgers die nalig zijn in ’t betalen hunner verpond. aengezegt binnen agt dagen te
moeten betalen, of hunne deuren zullen afgehaelt worden.
Op het te kennen geven van den ontfanger van de verpondigen, dat tot nog toe tegens alle
waerschouwinge en aenzegginge aen Corn. Doesburg, Dirk [301] Dekker en Joost van der Steeg waeren
in gebreeken gebleven derselver ordinaris verpondingen 1750 en extra ordinaris verpond. 1751 te
komen voldoen, zoo is goedgevonden deselve ten overvloede door een stads bode nogmaels te doen
aen zeggen, dat zoo geen zorge dragen dat deselven voor heden en agt dagen zijn betaelt, derselver
deuren absolut op dien dag zullen verder gehaelt en vervolgens geexecuteert, werdende den
ontfanger gelast sondere verdere verschooningen het selve te executeeren.
Saterdag 7 julij 1753.

Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Roest, Van der Salm
schepenen, Van der Sluijs raad.
De heer burgerm. van Hoogwerf versogt ondersoek te doen op het spolieeren der zee tonnen
alvorens op ’t selve te resolveeren
Aangaende het werk van de zee tonnen, of het spolieeren van deselve is den heer burgermeester van
Hoogwerf versogt alvorens daer ontrent nog ietwes in ’t werk te stellen, te willen onderzoeken of daer
ontrent eenig bewijs kan ontdekken, ook of bij eenig smit in den Nieuwenhoorn eenig ijser van deselve
is verkogt.
Requeste van de bediendens ter begraeffenissen commissoriael.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij de resp. bediendens ter begraeffenissen binnen [301v] dese
stad, versoekende interpretatie en stipulatie van derselver loon of salaris voor het bedienen van een
begraefenisse, welk request alvorens daerop te disponeeren is gemaekt commissoriael in handen van
de beijde heeren burgermeesteren, van Leeuwen, Roest, van der Salm en van der Sluijs, om het selve
te examineeren en haar Ed. achtb. als dan daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Electie deeckenm. van ’t St. Christoffels gilde.
Op een gepresenteerde en overgeleverde nominatie van hoofdman boeckhouder en deeckenmeesters
van ’t St. Christoffels gilde zoo zijn tot deeckenmeesters in het voorn. gilde voor den tijd van twee
jaeren geeligeert Johannes Terwiel en Hendrik Vrij.
Different tusschen Jan Wiltschut en Jan Geurtsen gedecid.
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Jan Wiltschut different hebbende met eenen Jan Geurtse over gelevert vleesch, waer tegens gem. Jan
Geurtse van deselve Wiltschut quam te pretendeeren over verdiende arbeids loonen en verletten tijd,
en het selve different beijde aen haar Ed. achtb. verbleven hebbende, zoo is verstaen dat Jan Geurtsen
zal konnen en mogen verstaen met aen den voorn. Wiltschut tot voldoeninge van zijn pretentie te
betalen f. 7-16-0 te voldoen met tien stuijvers sweeks waer mede beide genoegen genomen hebben.
[302]
J. G. Hasselbach zijn vrouw en kind inwoon. geaccord. onder acte van indemniteit voor ’t kind
van die van Oostvoorn.
Is aen Johan George Hasselbach met desselfs vrouw en kind, met overleveringe van een acte van
indemniteit voor het kind van den geregte van Oostvoorn, bij provisie inwooninge binnen dese stad
geaccordeert mits zig in alles ordentelijk gedragende of dat anders defacto de stad weder sal werden
uijtgeset.
Bested. ’t delve van een sloot.
Is besteed het uijtdelven van de sloot langs de oude Lijnbaen, het welk aengenomen is bij Philip
Roggenbach tot 25 st. de roede, en tot een fooij f. 1-10-0.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer burgerm. van Hoogwerf in restitutie van het door sijnde
betaelde verschot op de visitatie van de Salm schuttingen in dese jaren gedaen voor ⅙ ter somma van
f. 49-17-0.
Aen J. Scheltus staaten drukker voor de generaliteit notulen en couranten in 1752 f. 51-8-0. Op den
heer thesaurier Molewater.
Saterdag 14 julij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Beels, De Graaf, Voogd schepenen, Van
der Sluijs raad.
Alida Vermeulen geaccord. inwoon. in een stadshuijsje.
Is aen Alida Vermeulen oud over de [302v] taghtigh jaeren, dewelke door de diaconij armen reets een
geruijmen tijd is geadsisteert, vergund de vrije wooningen van een stads huijsje, waer in voor geld was
woonende, ter tijd en wijle, tot een ander stadsarmhuijsje zal komen open te vallen, en is den bode
Bergman daer van kennis gegeven ten eijnde zig daer na te reguleeren.
Ordonnantie.
Ordonnantie geaccordeert aen de geregts bode deser stad, over vacatien met de heeren stads
gedeputeerden ter dagvaert van den ….tot…. ter somma van f. 121-10-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Saterdag 21 julij 1753.
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Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Beels, Voogd, Roest, Hoijer schepenen,
Van der Sluijs raad.
Commissie tot het adsisteeren op de reeck. van de O. Hoorn
Vermits in de aenstaende week de ordinaris reeckening van de polder van den Oudenhoorn staet
gedaen te werden, en in de plaets van den heer oud burgerm. de Mirell die afstand gedaen heeft als
ordinaris gecommitt. op de voorsz. reeckening, nog geen ander in desselfs plaetse is aengestelt, en de
absentie van de heer oud burgerm. van Helsdingen [303] die gecommitteert is in het Ed. mog. collegie
ter admiraliteit op de Maze, zoo zijn tot het hooren en opnemen van de voorsz. reeck. versogt en
gecommitteert zoo als versogt ende gecommitteert worden bij desen de heeren George van Hoogwerf
burgerm. en de heer mr. Theodorus Beels oud burgermeester en bij absentie van een de voorsz.
heeren den volgende heer in rang.
Klagten van de brugwagters over sommige schippers, alvorens te resolveeren, de ordonn. daer
op na te zien.
Bij de brugwagters geklaegt sijnde over de weijgering van sommige schippers ontrent de betaling van
het ordinaris gelt, is goedgevonden en verstaen, alvorens daer over te delibereeren, de ordonnantie
van de brugwagters te examineeren en na te zien.
Het spolieeren der zee tonnen, ontrent het doen der voorzien. Commiss.
Alzoo all wederom het touw of reep van een zee ton is afgebrooken of aen stukken gesneden, zoo is
daerover gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen, het selve te maken commissoriael, en de
beijde heeren burgerm. nevens de heeren Beels, Voogd, Roest en pensionaris te versoeken en te
qualificeeren, zoo als versogt ende gequalificeert worden om het selve in een besiogne te examineeren
en de heeren van de magistraet daer van rapport te doen.
[303v]. Rapport en advis op de requeste van de bediendens ter begraefenisse en resol. ter bepaling van
derselven salaris.
De heer burgermeester de La Bassecour heeft uijt naem ende van wegen haar Ed. achtb. gecommitt.
resol. commissoriael van dato den 7 julij 1753 ter vergadering gerapporteert dat zij heeren gecommitt.
geexamineert hebbende de requeste gepresenteert bij de resp. bedienden ter begraeffenisse binnen
dese stad houdende versoek om interpretatie van de nadere, en gealtereerde ordonnantie op het
begraven der dooden van dato 23 januarij 1715 ten respecte van derselver salaris, dat zij heeren
gecommitt. van advise soude zijn, dat om alle disputen die daer over komen te ontstaen voor te
komen, dewijl derselver salaris bij de voorsz. ordonn. in allen gevallen niet zeker is bepaelt, derselve
salaris bij forme van alteratie behoorde te worden gerequleert en vastgestelt, en wel zoo, dat wanneer
tot het begraven van een doode de drie krijgsraden sullen worden versogt en aengesproken, deselve
bedienden haar salaris voor het bedienen van de begraeffenissen, behoort te worden gefixeert en
vastgestelt op vijf gulden. En wanneer er twee krijgsraden zullen worden versogt en aengesproken op
vier gulden, en [304] maer een krijgsraad versogt en aengesprooken wordende op drie gulden, boven
en behalven de 30 stuijvers voor de bekentmakinge en de 30 stu. voor het maken en lezen van de ceel
ingevolge de voorsz. ordonnantie als van ouds, en dat ten reguarde van geringer begraeffenisse waer
toe geen krijgsraad word versogt of aengesproken, haar salaris voor het bedienen van die
begraeffenissen mede behoord te worden bepaelt en vastgestelt op twee gulden en tien stuijvers, en
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voor het maken en lezen van de ceel op eene gulde. Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden en
verstaen de voorn. heeren gecommitt. te bedanken voor haer genome moeijten en gedaen rapport,
en daer mede te conformeeren, en het selve te converteeren in een resolutie, zoo als daer in
geconverteert word bij desen.
Rapp. advis en resol. tegens het uijtventen en thuijs brengen van brandhout langs de straten.
De heer burgerm. de La Bassecour heeft uijt naem ende van wegen haar Ed. achtb. gecommitt.
ingevolge en ter voldoening van derselver resol. commissoriael van den 16 junij deses jaers 1753 ter
vergadering gerapporteert, dat zij heeren gecommitt. geexamineert hebben de [304v] klagten, die
wederom van tijd tot tijd waeren ingekomen over dat de vreemde schipper wederom bij continuatie
het brandhout waeren ventende en verkoopen langs de straaten, en het selve met haar wagentjes
thuijs bragten contrarie de laest genomene resol. van dato 4 julij 1744 op dat sujet genomen en daer
en boven ook tot merkelijk nadeel van de ingezetenen deser stad, die haer geneeren met brandhout
in het kleijn te verkoopen als mede van het St. Christoffels of zakkedragers gilde, die het thuijs brengen
van dergelijken brandhout volgens hare ordonnantie altoos heeft gecompeteert gehad, dat zij heeren
gecommitt. derhalven van advis soude zijn, dat aen alle burgers en vreemde schippers op nieuws
behoorde te worden aengezegt en verbooden van haer voortaen te onthouden van met eenig
brandhout langs de straten te loopen ofte verkoopen, of het selve thuijs te brengen, en dat aen de
schippers burgers sijnde, die mede van buijten brandhout inbrengen, soude konnen en behooren te
worden gepermitteert dat zij het selve opslaen om het selve daer na [305] te mogen verkoopen, dog
dat zij indien genegen mogten wezen het selve gelijk als de vreemde schippers ook aen haar schuijten
te verkoopen, dat zij dan even als de vreemde schippers ook met haer schuijten sullen moeten gaen
leggen op de plaatsen daertoe te ordonneeren, te weten of op het Maarland tusschen de hoge en lage
brugge, of op de Turfkaaij, en dat ook om het zakkedragers gilde zoo veel mogelijk in haar oud regt te
mainctineeren voortaan geen brandhout van die natuur soude behooren te mogen worden thuijs
gebragt als door zakkedragers, dog niet anders als op het ordinaris loon, zoo als ijder gewoon is voor
den turf te betalen, te weten 1000 telhout, of soo bosjes stekhout te reeckenen tegens vier tonnen
turf het swaeerder hout een behoorlijk mans dragt te reeckenen voor een ton turf, alles op een boete
van twee guldens telken reijze te verbeuren bij de gene die bevonden zal werden zoo ten opsigte van
het venten of verkoopen van brandhout langs de straten of het thuijs brengen daer van, contrarie van
dien gedaen te hebben, behoudens nogtans ten respecte van het thuijs brengen van het brandhout,
dat het aen de burgers en ingezetenen [305v] als van ouds behoort gepermitteert te blijven dat zij haar
gekoste brandhout selfs sullen mogen thuijs haalen, en wel tot 1000 telhout sweeks. En voorts dat het
ook van gelijke aen alle burgers en ingezetenen die eenig brandhout buijten de stad voor haer eijgen
reeckening en gebruijk koopen, en het selve met schuijten of wagens laten komen mede behoort
gepermitteert te blijven dat sij het selve brandhout door haer eijgen volk of die zij daer toe sullen
gebruijken in haer huijzen of schuuren zullen mogen laten inbrengen. Waerop gedelibereert sijnde is
goedgevonden en verstaen, heeren commiss. voor haer genomene moeijten en gepraadviseerde te
bedanken en daer mede te conformeeren, en het selve te converteeren in een resolutie zoo als daer
in geconverteert word bij desen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer oud burgerm. Beels over vacatien ter dagvaert van den 3 tot
den 7 julij deses jaers ter somma van f. 19-10-0.
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Aen den heer pensionaris Hoijer ter zake voorsz. van den 13 junij 1753 tot den 8 julij daer aenvolgende
ter somma van f. 61-10-0.
[306]

Aen Stratenus en van Poelien over leverantie van 14 hoed Zunderlandse koolen f. 160-1-0.

Aen Pieter Huijzer over het halen van zand f. 79-18-0.
Aan Jan Tersteeg over leverantie van ijserwerk en arbeidsloon aen de zeetonnen van den 1 januarij tot
30 junij 1753 ter somma van f. 148-0-0.
Aen denselve over leverantie van ijserwerk en arbeidsloon ten dienste van de stad ter somma van f.
82-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 28 julij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, De Graaff, Voogd,
Roest, Hoijer schepenen.
Rapport van heeren gecommitt. geweest sijnde op de reeck. van den O. Hoorn.
Den heer burgermeester van Hoogwerf nevens den oud burgermeester Beels geweest sijnde op de
reeckening van de polder van den Oudenhoorn heeft van ’t gepasseerde en geresolveerde op gem.
reeckening gedaen omstandig rapport tot welk aengenomen is voor notificatie, en zijn gem. heeren
voor haer genome moeijten en gedaen rapport bedankt.
Ordre en voorzieninge op de aenstukkende gooten en waterkoop op de straten.
Van tijd tot tijd ondervonden sijnde dat [306v] stads straten op veel plaetsen wierden benadeelt en
aen stukken quamen te geraken door de valling van water van gooten, daer geen kookers aenhangen
of die defect sijn, soo dat het water op stads straaten komt te vallen, zoo is den stads fabrijcq gelast
alle sodanige defecten door de geheele stad te willen nagaen deselve noteeren en daer van een
memorie maken met de namen der eijgenaers off bewoonders der huijzen, pakhuijzen of schuuren en
deselve alhier overlegen, om als dan daerop te werden gedisponeert, het welk op heden was doende
en vervolgens immediaet ter examinatie gebragt, waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende
geresolveert is, aen alle de persoonen op de voorsz. lijst genoteert door een bode te doen aenzeggen
dat binnen den tijd van ses weeken sullen hebben sorge dragen, dat langs derselver huijzen, schuuren,
pakhuijzen of andere gebouwen daer geen hangende gooten sijn en daer deselve niet goed of
aenstukkens zijn bequame hangende gooten tot den grond toe werden gehangen en onderhouden,
ten eijnde de stads straten niet werden geruineert.
[307] Betalinge geaccordeert aen de heeren van Hoogwerf en Beels over vacatien op de reeckening
van den Oudenhoorn.
Communic. dat heeren regenten van ’t weeshuijs zeker stuk land hebben gekogt van Sr. Arij
Timmerman, dat geappprob. Sr. Hugo van Andel geauthori. die koop te aenvaerde en
ontfangen voor ’t gen. weeshuijs.
Den heer burgerm. van Hoogwerf heeft ter vergadering gecommuniceert en voorgedragen dat heeren
regenten van het weeshuijs deser stad op approbatie van haar Ed. achtb. bij forme van hoogste
inschrijvinge van Sr. Arij Timmerman hadden gekogt de nombre van twee gemeten 150 roeden land,
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gemeen met gem. weeshuijs in 7 gem. 46 ¼R. lands in Naters in Bleijswijkhoek no.1, en dat om en voor
de somma vijf en seventig gls. tien stuijvers vrijgelf, aen te vaarden na het ontblooten van de schoof
daer nu op staende ende baten en lasten van en met den jare 1754 ten behoeven van het weeshuijs.
Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en geresolveert is de voorz. koop te approbeeren en
vervolgens den administrateur van de resp. godshuijslanden Sr. Hugo van Andel te qualificeeren zoo
als gequalificeert word bij desen om de voorsz. koop te doen aenvaerden de kooppeningen en
onkosten daerop vallende te voldoen, gift en transport [307v] ten behoeve van het weeshuijs te
ontfangen en voorts alles te doen en verrigten het geene daer toe werd vereijscht.
Dingsdag 31 julij 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, De Graaf, Voogd,
Roest, Hoijer en Van der Salm schepenen.
Omroeping te laten doen dat alle honden moeten opgehouden worden tot 1 nov. dog op straet
moetende zijn aen een tou of leijst vast te houden en alle die van den armen trekken hunne
honden weg te doen.
Heeren burgermeesteren geinformeert sijnde geworden dat zij binnen dese stad ook hebben
geopenbaert dolle honden waer door zeer gevaerlijke en droevige gevolgen voor menschen en vee
soude kunnen ontstaen hebben gemeent het selve te moeten brengen ter kennisse en deliberatie van
haar Ed. achtb. ten eijnde daer teges de nodige voorsieninge mogte werden gedaen. Waerop
gedelibereert sijnde zoo is goedgevonden ende geresolveert op morgen tot twee malen toe door de
stad te doen omroepen, dat niemand die van de diaconien of eenige andere godshuijsen alhier bedeelt
werden voortaen eenige hond of honden zal mogen hebben of houden maar deselve binnen twee
mael [308] vier en twintig uuren moeten wegdoen op poene van vervallinge der bedeelinge als armen
en daer en boven arbitrale correctie, dat voorts alle ende een ijgelijk, wie het soude mogen wesen, die
eenige hond of honden mogte hebben ofte houden, het sij kleijn of groot, deselve sullen moeten
opvangen en bewaeren dat niet op de straten komen of werden gezien en deselve alsoo van de straet
houden tot den 1 november aenstaende, op poene dat alle honden sonder onderscheid die op straat
werden gevonden, door alle ende een ijgelijk en speciael door de dienaers van de justitie sullen mogen
werden doodgeslagen of dood geschooten, en dat de eijgenaers van sodanige hond of honden daer
en boven na desen dag nog sullen verbeuren eene gulde voor ijdere hond te proffiteeren bij de geene
die dezelve zal komen dood te schieten of dood te slaan, dog imand zijn hond of honden uijt
noodsakelijkheid eens moetende op straat laten komen of met deselve uijt de stad ter jagt gaen, zal
sodanige hond of honden uijt en in de stad gaende en komende wel verseekert aen ceelen en touwen
moeten vast houden op poene als boven.
[308v] Saterdag 4 aug. 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Hoijer en Van der Salm
schepenen. Van der Sluijs raad.
Casper Gerrits opziender van de fournitures gequalific. 12 dekens te koopen ende matrassen
doen verstellen.
Door de opziender over de fournitures in het militaire hospitaal Casper Gerrits te kennen gegeven
sijnde, dat door den Dr. van het guarnisoen, vermits meer sieken quamen, van hem was gerequitreert
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nog 10 matrassen met hoofdpeuluwen en 20 dekens dat hij niet in staet was te kunnen leveren, vermits
alles wat hij in ’t voorn. hospitael quam te leveren niet als geruineert wederom kreeg, versoekende
derhalven hier ontrent de ordres van haar Ed. achtb. te mogen verstaen. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden ende geresolveert, den voorn. Casper Gerrits voor dit mael nog te qualificeeren om zig
na Rotterdam te begeven en aldaer te koopen twaelf deken, en voorts de matrassen die nog heeft zoo
veel mogelijk te laten verstellen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer oud burgermeester Warrij over vacatien [309] ter dagvaert
sedert 14 meij tot den 30 junij 1753 incluis ter somma van f. 78-0-0.
Aan D en B. Ravesteijn over leverantie van ijpe boomen in februarij en november 1752 ter somma van
f. 33-12-0. Alle op den heer thesaurier Molewater.
Sesde reeck. van ’t weeshuijs en 8 reeck. van ’t gasthuijs van Sr. Hugo van Andel opgenomen
en geapprob.
Voorts sijn op huijden door Sr. Hugo van Andel als administrateur van de resp. godshuijslanden gedaen
desselfs sesde reeckening van het weeshuijs en agste reeckening van het gasthuijs, vrouwenhof en
arme te Maarland over den jare 1752 welke reeckeningen sijn geapprobeert en den rendant voor sijne
goede administratie bedankt.
Saterdag 11 augustus 1753.
Present de heeren Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest, Hoijer, Van der Salm schepenen.
Arij van der Wael geconsenteert in ’t huwelijk van sijn dogter Jannetje van der Wael met Fr.
Hambach.
De heer Voogd heeft uijt naem van heeren schepenen commissarissen van de huwelijke zaken binnen
dese stad te vergadering [309v] voorgedragen, dat op gisteren voor haar zijn gecompareert Francois
Hambach met Johanna van der Wael, meerderjarige jonge dogter om in ondertrouw opgenomen te
werden, dog dat deselve declareerden dat Arij van der Wael vader van de aenstaende bruijd weijgerde
om in persoon of schriftelijk desselfs consent tot het voorsz. huwelijk te geven, dat heeren
commissarissen deselve wel in ondertrouw hadden opgenomen, dog dat ingevolge de politicque
ordonnantie den voorn. Arij van der Wael hadden doen citeeren voor haar Ed. achtb. om als nog te
consenteeren in het voorsz. huwelijk, off redenen te geven waeromme daer in niet kan consenteeren.
Waerop den voorn. van der Wael is binnen gestaen en den selve afgevraegt of eenige redenen hadde
waeromme in het huwelijk van sijn dogter niet wilde consenteeren, waerop ten antwoord gaf, dat zij
was meerderjarig en hij met haer niet meer te doen had, dat sij kost doen wat zij wilde, en wel mogt
lijden dat haer huwelijks geboden wierden afgekondigt. Waerop gedelibereert [310] zijnde
goedgevonden en verstaen is het voorsz. declaratoir aen te nemen voor consent, en vervolgens heeren
commiss. te qualificeeren om de huwelijkse geboden van voorn. persoone op morgen te doen
proclareeren.
Ordonnantien.
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Ordonnantie geaccordeert, aen Casper Gerrits opziender over de fournitures in het militaire hospitael
wegens aenkoop van twaelf dekens ter somma van f. 49-119-0.
Saterdag 18 augustus 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, Voogd, Roest en Hoijer schepenen.
Pieter Formee voor dit mael een adsistent toegevoegt tot het schoonmaken van de uurwerken
Den heer burgermeester van Hoogwerf heeft ter vergadering voorgedragen, dat Pieter Formee aen
wie vergunt is het opzigt en opwinden van alle de stads uurwerken, waer onder ook gehouden is
deselve uurwerken af te veegen schoonmaken en te smeeren, sig als nu beklaegde dat deselve te seer
vervuijlt hadde gevonden en derhalven met extra ordinaris moeijten en tijd vereijscht wierden om
deselve behoorlijk schoon te maken, waerom versogte dat voor dit mael en hem een bequam persoon
tot het schoonmaken van gem. uurwerken mogte werden toegevoegt, met belofte van bij vervolg als
dan deselve uurwerken behoorlijk [310v] te sullen onderhouden met afveegen schoonmaken en
smeeren. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is, het voorsz. versoek voor
dit mael te accordeeren en vervolgens den fabrijcq gequalificeert naar een bequaem persoon tot het
voorsz. werk om te zien, en nopens desselfs daggelt te conventieeren.
Dag bepaelt tot het verkoopen van eenig oud houd in de Maerlandes kerk en op de stadswerf.
Den heer burgermeester van Hoogwerf heet nog gecommuniceert, dat den fabrijcq aen sijn Ed. had te
kennen gegeven, dat op de stadswerf en in de Maarlandse kerk was leggende een partij oud brandhout
gekomen van de beschoeijinge of houte kaaij aen het eijnde van het hoofd, derhalven nodig was het
selve hoe eerder hoe beeter te verkoopen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goedgevonden ende
gesolveert het selve hout heden en 14 dagen te verkoopen, en is den secretaris en fabrijcq gelast daer
toe de nodige ordre te stellen.
De zee tonnen die aen reepen hebben gelegen voortaen aen kettingen te leggen.
Den fabrijcq bij continuatie ondervindendende en klagende dat de reepen van de zee tonnen werden
aen stuk en afgesneden, heeft derhalve gemeent het proffijtelijken zoude wesen voor de stad, dat
alsulke tonnen die nu aen reepen soude werden gelegt voortaen aen [311] ligte ijsere kettingen worde
gelegt, het welke hij was brengende ter kennisse en deliberatie van haar Ed. achtb. waerop
gedelibereert sijnde goedgevonden ende geresolveert is voortaan alle de zeetonnen aen ijsere
kettingen te doen leggen, en is den heer burgermeester van Hoogwerf versogt met de smits Ter Steeg
en Meeldijk te spreeken en convenieeren over de prijs van de te makene kettingen per pond.
Tot burgers en poorter geadmitteert Corn. Smoor, Joh. van den Heuvel, Arij van der Voorden,
T. Boutkan en W. Baas.
Sijn tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Cornelis Smoor geboren onder Rockangien,
Johannes van den Heuvel geboren te Zevenhuijzen, Arij van der Voorden geboren onder den
Nieuwenhoorn, Teunis Boutkan geboren onder Rockangien en Willem Baas geboren te Nieuwekerk op
den IJssel, dewelke deswegens hebben gedaen en afgelegt, den ordinaris poorter eed aen handen van
den heer burgermeester van Hoogwerf, en het regt daer toe staende betaelt.
Besteed het rijden van de kolen aen de bakens.
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Voorts is aenbesteed het rijden van de koolen aen het houte en steene baken en voor den tijd van een
jaer in te gaen primo sept. 1753 tot den 1 meij 1754 het welk aengenomen is bij W. Meijster om f. 380-0 tot een fooij f. 1-0-0.
[311v] Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den timmerman Leunis de Breur voor het maken van de agtien roeden
houte beschoeijinge aen het eijnde van het hoofd volgens aenneminge ter somma van f. 448-0-0.
Aen Jan van Beuge glasemaker sedert 8 maert 1752 tot den 29 december daer aen volgende ter somma
van f. 47-0-0.
De heer thesaurier Molewater gequalificeert de aenbied. van de executeurs van ’t testament
van Jan Hokke van 30 maenden huur van ’t accijnshuijsje in plaetse van een jaer te willen
betalen te ontfangen en accepteeren.
Den heer thesaurier Molewater heeft bij memorie ter vergadering voorgedragen dat den boedel van
Jan Hokke als gewesene pagter van den impost op de bieren van staaten weegen, ter thesaurier
schuldig staet met een jaar huijshuur van het stad accijnshuijsje verschenen ultimo julij 1748 ter
somma van f. 50 glt, dan geconsidereert de pagten in den beginne van die maend julij 1748 zijn
komende cesseeren en afgeschaft, zoo hebben de executeurs in gem. boedel daerop geexcipieert, dog
egter aengeboden en gepresenteert 10 maenden te voldoen tegens de voorsz. f. 50 glt bedragende als
dan de somma van f. 41-13-12. Waerop gem. heer thesaurier Molewater het goedvinden en
approbatie van haar Ed. achtb. versogt te mogen erlangen, waerop gedelibereert sijnde [312] soo is in
consideratie van het afschaften den pagter goedgevonden en verstaen den heer thesaurier Molewater
te qualificeeren zoo als gequalificeert werd bij desen, om het voorsz. aenbod van de bovengem.
executeurs van betalinge van 10 maenden ter bovengem. somma te accepteeren en ontfangen, en
daer mede genoegen nemen.
Lijst van de nieuwe manschap van de burgerij geapprobeert.
In deliberatie gelegt sijnde de overgeleverde lijst van de nieuwe manschap bij de leeden van de hoge
krijgsraad van de burgerije geformeert en ter approbatie gepresenteert om als dan onder de drie
compagien burgers geloot en verdeelt te werden, zoo sijn uijt de voorsz. lijste een getal van persoonen
geapprobeert soo als op de voorsz. lijst gespecificeert staen om in voegen als voren geloot en verdeelt
te werden.
Saterdag 25 augu. 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Van Leeuwen, De Graaf, Roest
en Van der Salm schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
Anna zegelaer uijt considenratie voor haer moeder nog voor de laeste mael gewaerschwt haer
slegt gedrag te menageeren.
Alweder klagten gekomen sijnde over het quaad gedrag en huijshouding van [312v] Anna Zegelaer
gesepareerde huijsvrouw van Coenraed Beemers, soo is nogmaels op de sterke instantie en voorspraek
van derselver moeder gratie aen deselve verleent en de resol. van den 23 febru. 1753 nogmaels
gesurcheert dog met bijvoeging en recommadatie aen de moeder dat op de eerste klagten die weder
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overgem. haar dogter mogen komen de voorsz. resol. sonder eenige verdere gratie ter executie sal
werden gestelt, en de voorn. haar dogter defactie door de dienaers van de justitie uijt de stad sal
werden geleid.
Schikking en accord tussen Pieterje Rodenburg en Casper Janse Brinkham die vleeschelijk
hadden geconverseert.
Is alhier binnen gestaen eene Pieterje Rodenburg en Casper Janse Brinkman, te kennen gevende de
voorn. Pietertje Rodenburg dat sij met de voorn. Casper Janse Brinkman had gehad vleeselijk
conversatie in zoo verre dat zij daer van is bevrugt geraekt, dat de gem. Casper J. Brinkman haar altoos
belooft hadde te sullen trouwen, dog het welk hij als nu quam te weijgeren en ontkennen, versoekende
daer tegens de hulp en protectie van haar Ed. achtb. waerop den voorn. Brinkman gehoort sijnde heeft
bekent dat hij met het voorn. vrouwspersoon vleeschelijk conversatie heeft gehad [313] maer noijt
haar belooft te zullen trouwen en derhalven ook bereid is, het kind waer van zij zwanger is, als wanneer
zij tijde van haer verlossinge in presentie van de vroedvrouw en andere ordentelijke en geloofwaerdige
getuijgen hem voor vader kan en durft verklaeren, naer zig te sullen nemen en het selve onderhouden
en opvoeden, maer geensints geneegen te sijn haer te trouwen uijt hoofde van haer ergelijk gedrag
sedert aen haer bespeurt, waerp door tusschen spreeken van dese regeeringe parthijen met den
anderen sijn geconvenieert en overeengekomen dat den voorn. Casper Janse Brinkman, als wanneer
gem. Pietertje Rodenburg bij haer verlossinge voor vader ken en durft verklaeren, hij het kind
inmediaat zal na zig neemen, opvoeden en onderhouden, en daer en boven aen de voorn. Pietertje
Rodenburg gedurende haer kraem, die bepaelt is op vier weken, weekelijks zal betaelen twee gulden.
Dag gefixeert tot de verpagting van de kraen en ame middel.
Voorts is goedgevonden ende geresolveert het stads arme middel en de kraan heden over drie weken,
sullende sijn den 15 sept. weder publicq te doen verpagten, en is den secretaris gelast de noodige
uijtroepinge daer van te besorgen.
[313v] Het maken van de kettingen tot de zee tonnen besteed aen den smit Arij Meeldijk.
Den fabricq heeft ter vergadering gerapporteert, dat hij met den smit Ter Steeg nader hadde gesproken
over het maken van de kettingen tot de zeetonnen, dog dat denselven hadde gedeclareert deselve niet
minder als tot 3 stuijvers 2 penn. konde maken. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is goetgevonden het
maken van gem. kettingen te gunnen en te geven aen den smit Arij Meeldijk voor 2 stuijvers 12
penninge ’t pond.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Arij Jacobse Soet voor het leggen en ophaelen van de zeetonne sedert
18 meij tot 25 julij 1753 ter somma van f. 166-0-0.
Saterdag 1 september 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, De Graaff, Roest en
Hoijer schepenen, Blanckert raad.
Requeste van Marinus Sandifort tot het opkoopen van de straetmis commissariael.
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Is gelezen een requeste gepresenteert bij Marinus Sandifort te kennen gevende dat hij geinformeert
is, dat de karreluijden binnen dese stad de straetmis en asch aen particulieren en in den lande [314]
van Voorne voor ses stuijvers verkoopen, dat hij suppl. wel geerne alle den asch en mis binnen dese
stad vallende in coop soude willen aenstaen en daer voor aen de karreluijden betalen seven stuijvers
voor ijder voer, en nog daer en boven drie stuijvers aen de stad voor ijder voer, en dog bewust sijnde
dat de karreluijden haer mis en asch niet vermogen te verkoopen, dan met consent van haer Ed. achtb.
zoo keert hij suppl. tot U Ed. achtb. ootmoedig versoekende hem goed gunstiglijk gelieven te
accordeeren voor eenige jaeren gem. asch en mis op conditie hier voren gem. te mogen koopen en
dan daer mede bij handelen na desselfs welbehagen, welk requeste alvorens daerop te resolveeren is
gestelt in handen van de heeren beijde burgerm. en vier voorsittende heeren om te examineeren en
haer Ed. achtb. daerop te dienen van derselver consideratien en advis.
Acte van indemniteit voor de twee kinderen van Willem Prumper en Lijsbeth Cambel.
Acte van indemniteit geaccordeert voor de twee kinderen van Willem Prumper en Lijsbeth Cambel met
namen Agnietje oud ses jaren en Marijtje geboren 15 meij 1753 [314v] zoo ras de plaets haarder
wooning komen op te geven.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Hendrik Campwijk als passantm. sedert 19 meij tot den 26 augustus
1753 ter somma van f. 34-8-0. Op den ontfanger van de arme middelen.
Betalinge geaccordeert aen Jillis Haak c.s. als pagter van het arme middel voor 14 hoed koolen a 6
stuijvers ’t hoed, den 6 julij 1753 ter somma van f. 4-4-0.
Ordonnantie van f. 25-0-0 tot subsidie voor het arme doosje.
Saterdag 8 september 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgerm. Van Leeuwen, Beels, De Graaf, Voogd,
Roest, Hoijer en Perizonius schepenen, Van der Sluijs en Blanckert raden.
De conventie tusschen de executeurs van ’t testament van Jan Hokke en kerkmeesteren van de
St. Cath. kerk over de gemaekt legaet van gem. Hokke aen deselve kerk onder bijgevoegde
stipulatien geapprobeert.
Den heer burgermeester van Leeuwen heeft uijt naam van heeren kerkmeesteren van de groote of St.
Cath. kerk binnen dese stad, ter vergadering gecommuniceert, dat wijlen Jan Hokke gewoont
hebbende en overleden te Brouwershaven, aen de voorsz. kerk heeft gelegateert een somma van ses
hondert gulden, onder zekere conditien [315] en stipulatien ontrent sijn graafsteden alhier, dat den
boedel van gem. Jan Hokke eerst is aenvaard onder beneficie van inventaris dat bij vervolg gem. boedel
egter bevonden solvent te sijn, zoo dat de executeurs de schuldenaers hebben voldaen of genoegen
gegeven, dat zig vervolgens ook hebben geaddresseert aen heeren kerkmeesteren en getragt over het
voorsz. legaet een conventie en schikking te maken, dat heeren kerkmeesteren daer van de voorslagen
gehoort hebbende met deselve executeurs in onderhandeling sijn gekomen, en onder approbatie van
haar Ed. achtb. met deselve sijn geconvenieert, dat aen de voorsz. kerk ter voldoeninge van het voorsz.
legaet sullen betalen de somma van vijf hondert guldens met ontslaging van alle onderhouding der
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graafstede hier voren gemelt, mitsgaders van alle de verdere conditien en stipulatien in den
testamente van gem. Jan Hokke vermelt, versoekende hierop het goedvinden en approbatie van haar
Ed. achtb. te mogen verstaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is het voorsz.
geconvenieerde van heeren kerkmeesteren te approbeeren, zoo als het selve approbeeren bij desen.
[315v] Een jaerlijkse maeltijd gegeven aen ’t weeshuijs op den 9 october ter gedagtenisse van de heer
dr. F. P. Gomar.
Den heer burgermeester van Hoogwerf heeft uijt naem van heeren regenten van het weeshuijs binnen
dese stad, ter vergadering gecommuniceert, dat heeren regenten met den anderen had gesproken of
het niet behoorlijk en prijsselijk soude sijn, dewijl den heer oud burgermeester dr. Francois Pieter
Gomar, het voorsz. weeshuijs tot desselfs eenige ende universeele erfgenaem heeft genomineert, dat
heel considerabel zal sijn, dat ter heugelijker gedagtenisse van gem. heer Gomar, jaerlijks op den 9
october, sijnde den dag van desselfs overlijden aen de kinderen in gem. weeshuijs gealimenteert
werdende, een vrolijke maeltijd wierd gegeven, schoon het selve wel niet bij en testamente is
geordonneert off besproken, waerontrent het goedvinden van haar Ed. achtb. versogte te verstaen.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is de voorsz. propositie van heeren regenten voorn. allesints
gejustificeert en gelaudeert, en vervolgens goedgevonden en geresolveert heeren regenten te
versoeken en te qualificeeren, zoo als versogt en gequalificeert worden bij desen omme jaerlijks op
den 9 [316] october ter gedagtenisse van de voorn. heer oud burgermeester Gomar voor de
liefdadigheid aen het voorsz. huijs bewesen aen de kinderen in het voorsz. weeshuijs gealimenteert
wordende, een maaltijd, zoo als in het voorsz. huijs meer gebruijkelijk is, te schenken.
Tot burger en poorter geadmitteert Corn. Schuurman.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Cornelis Schuurman, lootsman op de Maze,
geboore te Maasslandsluijs, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed, en het
regt daer toe staende betaelt.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer pensionaris over vacatien en reijskosten ter dagvaert ter
somma van f. 71-5-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 15 september 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgerm. Van leeuwen, De Graaff, Voogd, Roest, Hoijer schepenen,
Blanckert raad.
Nihil actum.
[316v] Saterdag 22 september 1753.
Present de heeren Van Hoogwerf burgermeester, Van Leeuwen, Voogd, Van der Salm schepenen, Van
der Sluijs en Blanckert raden.
Jan Langendoen tot boomsluijter en aensteker van de lantaarn op ’t hoofd.
Vermits den overlijden van Jacob Langendoen geweest sijnde boomsluijter van de haven deser stad,
ende aensteker van de lantaarn op het hoofd, zoo is op huijden in desselfs plaetse tot de voorsz.
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bedieningen aengestelt, zoo als aengestelt word bij desen, de persoon van Jan Langendoen, ende dat
op sodanige tractement en emolumenten als daer toe sijn staende en sijn predecesseur daer van heeft
genoten gehad, mits zig in alles getrouwelijk gedragende en reguleerende na desselfs commissie en
instructie. Waerop den voorn. Jan Langendoen den ord. boomsluijters eed nevens die van suijvering
heeft afgelegt aen handen van den heer burgermeester van Hoogwerf.
Jacob Hartog tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Jacob Hartog lootsman geboren te Swartewael
die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed aen handen van den heer
burgermeester van Hoogwerf, en het regt daer toe staende betaelt.
[317]

Jacob Bouwman geaccordeert met sijn huijsvrouw van welke was gesepareert, weder te samen
te mogen leven en cohabiteeren.

Is alhier binnen gestaen Jacob Bouwman te kennen gevende dat hij op den 6 februarij van den jare
1749 met kennisse van dese regeeringe met sijn vrouw Hilletje van den Ban, was gescheiden van tafel,
bedde en bijwooninge onder conditie dat hij weekelijks aen gem. zijn vrouw tot onderhoud van haer
en haer lieder kind soude uijtkeeren en betalen 22 stuijvers, dog dat voorsz. weekelijkse uijtkeeringe
aen hem te swaer viel en uijt dien hoofde aen deselve weeckelijkse uijtkeeringe niet volkomen heeft
kunnen voldoen, en hij egter overtuijgt is dat daer toe gehouden en verpligt is, waerom hij dan genegen
was om weder met sijn voorn. vrouw te versoenen en bij haer te cohabiteeren, met belofte van met
alle neerstigheid voor deselve te sullen werken en heijliglijk en ordentelijk met haer te leven,
versoekende daer toe de gunstige permissie en approbatie van haar Ed. achtb. Waerop gedelibereert
gezien en gelezen sijnde een brief van voorschrijvens van Leendert van den Berg tot Amsterdam wiens
zoon in Oostindien overleden aen den diaconije armen alhier heeft gelegateert een somma van f.
10.000-0-0 zijnde een neeff van den voorn. Jacob Bouwman, zoo is goedgevonden [317v] de voorn.
Vereeniging van den voorn. Jacob Bouwman met sijn vrouw Hilletje van der Ban, te accordeeren, dog
vermits de absentie van de vrouw is den heer burgermeester van Hoogwerf versogt gem. vrouw daer
van te onderhouden, met een hartige recommadatie van aen sijn belofte in alle ordentelijkheid te
voldoen, met bedreiging van bij nalatigheid van dien de indignatie van haar Ed. achtb. te sullen
voldoen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen den heer burgerm. de La Bassecour over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert 16 januarij tot 11 september 1753 ter somma van f. 184-10-0. Op den heer thesaurier
Molewater.
Item ordonnantie op den ontfanger van de arme middele ter somma van f. 25-0-0 tot een subsidie aen
het arme doosje.
Bested. het vernieuwe van palen tegen de steene kaaij op het Maarland.
Voorts is besteed het heijen of vernieuwen van eenige palen en gordingen tegen de steene kaaij op
het Maarland het welk aengenomen is bij Leendert van der Bijll om f. 199-0-0. en tot een fooij
geaccord. f. 6-0-0.
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Saterdag 29 september 1753.
Present de heeren de La Bassecour en Van Hoogwerf burgermeesteren, Van Leeuwen, Beels, Voogd,
Roest, Hoijer, Perizonius, Van der Salm schepenen, Van der Sluis en Blanckert raden.
De heer oud burgerm. van Helsingen op sijn versoek ontslagen van eenige commissen die van
de stad heeft bekleed.
Is alhier ter vergadering gecompareert [318] den heer burgermeester van Helsdingen dewelke te
kennen heeft gegeven dat hij van wegens dese regeeringe was hebbende verscheide kleijne
commissien als regent van het gasthuijs, item van het weeshuijs, keurmeester van de vismarkt,
hoofdman van het metselaers en glasemakers gilde en brandm. van het wijk…. en zijn Ed. vermits het
bekomen van een ampt aen het collegie ter admiraliteit tot Amsterdam resideerende, dese stad met
der woon moest verlaten, niet in staet was de voorsz. commissien te kunnen waarnemen, waerom
deselve was nederleggende in de schoot van haar Ed. achtb. met versoek dat sijn Ed. van deselve
gelieven te ontslaen. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, den voorn, heer van
Helsdingen van de hier boven genomineerde commissien te ontslaen, zoo als sijn Ed. daer van ontslaen
bij desen.
En in desselfs plaets aengestelt de heer mr. Th. Beels tot regent van ’t gasthuijs, de heer Voogd
tot regent van ’t weeshuijs, de heer Perizonius tot hoofdman van ’t metselaers gilde, de heer
van der Sluijs tot keurm. van de vismarkt, de heer Blanckert brandm. in ’t wijk ….
Waerop voorts is geprocedeert tot vervullinge van de voorsz. commissien, en vervolgens aengestelt
de heer mr. Theodoris Beels tot regent van het gasthuijs, mr. Leendert Voogd tot regent van het
weeshuijs, mr. Anthonius Perizonius tot hoofdman van het metselaers en glasemakers gilde, mr.
Andreas [318v] van der Sluijs tot keurmeester van de vismarkt, dr. Jan Blanckert tot brandm. in het
wijk….. van welke aenstellinge door een bode kennisse sal werden gegeven daer sulks behoort.
De heer Voogd geaccord. een borretje in sijn thuijs buijten de zuijdpoort te stellen met bijschrift
hier leggen voetangels en des noods deselve voetangels en klemmen dadelijk te mogen leggen.
De heer Voogd heeft alhier te kennen gegeven, dat hij in desselfs thuijn, leggende buijten de
zuijdpoort, onder de vrijdom deser stad nu en dan onaengename gasten kreeg die hem van sijn vrugten
beroofden om het welke zoo veel mogelijk te beletten zoo versogte sijn Ed. dat aen hem mogte werden
gepermitteert, eerstelijk het stellen van een borretje voor desselfs thuijn, met het opschrift van hier
leggen klemmen en voetangels, om te zien of daer door zodanige moedwilligen mogte afgeschrikt
worden, dog zulks niet helpende, om als dan met er daad klemmen en voetangels te mogen leggen.
Waerop gedelibereert sijnde, zoo is het een en ander versoek aen gem. heer Voogd geaccordeert.
Drie kinderen van de wed. W. Dirks in ’t weeshuijs te nemen en de bodens gequalifiseert den
boedel tot liquiditeit te brengen.
Alhier sijnde komen te overlijden Ariaentje Vermeulen weduwe van Willem [219] Dirks naerlatende
vijf kinderen met namen Hillegonda oud 23, Jannetje oud 20, Kaatje oud 14, Sara oud 9 en Maria Dirks
oud seven jaeren, waer van de twee oudste reets dientbaer zijn, en in staat om haer kost te winnen,
gelijk ook de derde wel eenigsints in staet soude sijn, dog niet kunnende lesen of schrijven nog geener
hande handwerk, zoo was deselve versoekende dat haar Ed. achtb. haer voor den tijd van twee jaeren
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om het een en ander te kunnen leeren soude gelieven te nemen in het weeshuijs met en nevens haer
twee jongste susjes. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden ende gesolveert is, de voorn. drie
jongste kinderen te nemen in het weeshuijs, dog de oudste derselve met name Kaatje Dirks volgens
haer eijgen versoek alleen maer voor den tijd van twee jaeren, ende zijn de bodens Roskam en Wuijster
op een zalaris gequalificeert en aengestelt tot curateurs in de naargelaten boedel en goederen van de
voorn. Arentje Vermeulen wed. Dirks met last omme de goederen te verkoopen en tot gelde te maken,
an als dan daer van alhier reeckenig te doen.
Requeste van Joris van der Schilt om de interessen van ’t legaet door de heer Gomar, te mogen
genieten en gebruijken tot beter opvoeding van deselve zijn zoon sulks geaccord.
Is gelezen een requeste gepresenteert bij Joris van der Schilt burger en inwoonder [319v] deser stad
te kennen gevende dat wijlen den wel. Ed. heer dr. Francois Pieter Gomar in leven raad in de
vroedschap en oud burgermeester deser stad, bij desselfs testamentaire dispositie heeft gelegateert
aen desselfs zoontje Johannes van der Schilt door den suppl. in huwelijk verwekt bij wijlen Cornelia
Heath een somma van vier duijsent guldens, tot voldoeninge van welk legaat uijt den boedel van
welgem. heer Gomar ten behoeve van des suppl. genoemde zoontje is uijtgekeert een obligatie ten
lasten van het gemeeneland ter comptoire binnen dese stad, groot in capitael f. 4.000 gls. welke is
berustende onder de heeren Francois de Mirel en George van Hoogewerf, in qualiteit als door wijlen
den meergem. heer Gomar aengestelde voogden over de minderjarige legatarissen in zijne
nalatenschap geregtigt, dat hij suppl. wel geerne geduurende de minderjarigheid van zijn voorn. zoon
thans oud 9 jaeren, soude trekken en genieten de jaerlijkse revenus en interessen, die van de voorsz.
obligatie sullen getrokken werden, omme te strekken tot beter educatie en opvoeding van sijn gem.
zoon, dan gemerkt sulks niet kan geschieden ten zij de voorn. voogden daer toe door haar Ed. achtb.
zijn gequalificeert en geauthoriseert [320] reedenen waeromme den suppl. zig was keerende tot haar
Ed. achtb. ootmoedig versoekende, dat haer Ed. achtb. de gem. heeren de Mirel en van Hoogwerf
gelieven te authoriseeren en te qualificeeren, omme aen hem suppl. de jaerlijkse revenuen en
interessen die van de hier voren gem. obligatie van f. 4.000 zullen werden getrokken, geduurende de
minderjarigheid van sijn gem. zoon op sijn quitantie over te geven, versoekende hier toe
appoinctement of acte in forma. Waerop naer alvorens gezien te hebben het schriftelijk consent van
de heeren de Mirel en van Hoogwerf in derselver voorn. qualiteit gedelibereert sijnde goedgevonden
en verstaen is, de voorn. heeren de Mirel en van Hoogwerf in qualiteit als voogden over des suppl.
zoon Johannes van der Schilt te authoriseeren en qualificeeren bij desen, om aen den suppl. op desselfs
quitantie de jaerlijkse revenuen en intereseen van de obligatie van vier duijsent guldens aen sijn
voorsz. zoon door den heer oud burgermeester dr. Francois Pieter Gomar gelegateert gedurende de
minderjarigheid of huwelijken state van des suppl. zoon den voorn. Johannes van der Schilt ten fine
als in de req. gemelt te mogen overgeven, verleenende daer toe acte in forma.
[320v] Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Barent Prins te Rotterdam over leverantie van een stuk Bentemer steen
aen de toren der 11 junij 1752 ter somma van f. 17-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 6 october 1753.
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Present de heeren Harper Molewater en mr. Theodorus Beels burgermeesteren, Barend van der Salm,
Johannes van Dam, Nicolaes Honigh, Pieter Poortermans, Cornelis van IJsendoorn schepenen. Albertus
Johannes Sandra en Gerard Knoll raden.
Electie broodwegers en visitateurs.
Op huijden zijn tot broodwegers binnen dese stad geeligeert en aengestelt om voor den aenstaende
jare in die qualiteit te dienen.
Bij continuatie.

en

Op nieuws.

Jan Spruijt

Mathijs de Kater.

Gerrit van Dijk

Cornelis Vermaet.

En tot visitateurs van ellen maten en gewigten.
Bij continuatie.

en

Opnieuws.

Adriaan van der Wael

Gillis Haack.

Nicolaes Winkel

Gerrit van Hengelen.

[321] Alle welke nieuw aengestelde persoonen, den eed daer toe staende, ijder in hunne voorsz.
qualiteiten hebben afgelegt aen handen van den heer burgermeester Molewater.
P. Hulscher bij provisie aengestelt tot waernemer van de noodspuije in plaetse van Jacob
Vermaes
Vermits den overlijden van Jacob Vermaes geweest sijnde spuijwagter van de noordspuije en
onderhorige sluijsjes, zoo is bij provisie tot waerneminge van voorsz. noordspuije en sluijsjes
gequalificeert den bleiker Pieter Hulscher.
Anna de Jong geaccord. bij provisie in de stad te mogen blijven.
Is aen Anna de Jong geaccordeert bij provisie nog eenige tijd in de stad te mogen blijven.
G. en J. Steppeling binnen 14 dagen uijt de stad te vertrekken.
Geertruij en Jacob Steppeling, man en vrouw, van buijten ingekomen sijnde geaccordeert binnen 14
dagen weder uijt de stad te moeten vertrekken.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen de dienaers van de justitie tot haer jaerlijkse wedden ter somma van f.
60-0-0. Op den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 13 october 1753.
Present de heeren Molewater en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Van
Dam, Honigh, Poortermans en Van IJsendoorn schepenen, Sandra en Knoll raden.
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Den commiss. van Linden aen te schrijven dat op sijn versoek, aen hem, tot betalinge van ’t
passagie gelt nog is geaccord. een uijtstel van 14 dagen en sijn sollicitatie om een jaerlijks
douceur te genieten, is gestelt in handen van den vroedschappe.
Den heer burgermeester Molewater in [321v] qualiteit als thesaurier deser stad heeft alhier
gecommuniceert en gexchibeert een missive van den commissaris van Linden te Maassluijs dewelke
komt te continueeren tweederleij versoeken, eerstelijk dat op het vriendelijkste versoek, het dog zoo
voor hem te schikken dat mag uijtstel hebben van betalinge van de recognitien van de veerluijden over
den jare 1752 tot den 15 van de aenstaende maent november, en ten tweden, dat hij is geinformeert
geworden dat aen den commissaris alhier Gillis Haak voor het ontfangen van het passagie gelt, door
haer Ed. gr. achtb. jaerlijks is geaccordeert een somma van f. 38-0-0. des hij eerbiedig de vrijheid neemt
om zeer ootmoedig te versoeken, dat haar Ed. gr. achtb. goedelijk aen hem gelieven toe te staen een
gelijke somme jaerlijks van f. 38-0-0 voor het ontfangen van het passagie gelt tot Maassluijs, alsoo hij
deselfde moeijten daer mede heeft, en gelijke somme daer voor ontfangt. Waerop gedelibereert sijnde
goedgevonden en verstaen is, den voorn. commissaris van Linden in serieuse termen aen te schrijven,
dat op desselfs versoeken gedelibereert sijnde, is geresolveert, aen hem nog te vergunnen den tijd van
veertien dagen tot het doen van voorsz. betalinge en langer niet, ter zake dat gem. heer thesaurier
Molewater deselve in sijn te doene [322] reeckening moet verantwoorden, die daer genoegsaem na
wagt, en is desselfs twede versoek namentlijk om een jaerlijks douceur van f. 38-0-0 voor het
ontfangen van het passagie gelt gerenvoijeert aen den vroedschappe.
Maertje Gewelt aengestelt tot kruijster in plaetse van Ariaantje Vermeulen onder vorige last en
conditie als gem. Ariaantje Vermeulen heeft waergenomen.
Vermits het overlijden van Ariaentje Vermeulen weduwe Willem Duks, geweest sijnde kruijster bij
substitutie in plaetse van Gerritje van Wijngerden, die vermits hare hoge jaeren niet in staet was de
voorsz. bedieninge langer in persoon te kunnen waernemen, onder die mits en conditie, dat gehouden
was aen de voorn. Gerritje van Wijngerden haer leven lang gedurende uijt te keeren en te voldoen de
zuijvere helfte van het geene met de voorsz. bedieninge zal komen te winnen en verdienen, volgens
resol. van haar Ed. achtb. van den 5 november 1746, zoo is op huijden in plaetse van de voorn.
Ariaentje Vermeulen, onder deselve conditie en verpligting tot kruister aengestelt Maartje Gewelt,
met recomandatie dat zig discreet en ordentelijk volgens de reglemente daer van sijnde, zal komen te
gedragen in het vorderen van de kruijsloonen als andersints.
Adr. Kemper tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Adrianus Kemper, gebooren te Dordrecht, die
deswegens heeft gedaen den ord. poorter eed aen handen van den heer burgerm. Molewater, en het
regt daer toe staende betaelt.
[322v] Saterdag 20 october 1753.
Present de heeren Beels burgerm. De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Van Dam, Honigh,
Poortermans, IJsendoorn schepenen. Sandra Raad.
Pieter van der Blom aengestelt tot spuijwagter van de noordspuij en onderhorige sluijsjes, in
plaetse van Jacob Vermaes.
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Vermits den overlijden van Jacob Vermaes, geweest sijnde spuijwagter van de noordspuije en
onderhorige sluijsjes, zoo is op huijden in desselfs plaetse tot spuijwagter van gem. noordspuij en
onderhorige sluijsjes aengestelt, zoo als aengestelt word bij desen, Pieter van der Blom, en dat op
sodanige tractement als daaer toe is staende, en zig reguleerende na de instructie daer van sijnde,
waerop denselve den eed van zuijvering heeft afgelegt aen handen van den heer burgermeester Beels.
Elidabeth Kneur geadmitteert tot het verkoopen van zout en zeep.
Catharina Elisabeth Kneur weduwe van Jacob Vermaes heeft alhier versogt acte van admissie tot het
verkoopen van zout en zeep bij de kleijne maat, mitsgaders koffij en thee in plaetse van haar
overledene man. Waerop gedelibereert sijnde soo is aen deselve de versogte acte van admissie
geaccordeert.
Pieter Jacobse Timmerman tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Pieter Jacobse Timmerman geboren in de Lint,
die deswegens heeft gedaen den ordinaris Poorter eed, in handen van [323] den heer burgermeester
Beels, en het regt daer toe staende betaelt.
Brief van voorschrijhvinge van H. K. Hoogheid voor de heer A. van der Sluijs tot het bekomen
van ’t boeckhouderschap van alle godshujsen.
Den heer burgermeester Beels heeft vervolgens ter vergadering gecommuniceert dat hij desen morge
ten negen uuren had bekomen een missive, die bij dese produceerende, waer van het opschrift luijd
als volgt: Erntfeste, voorzienige discrete onse lieve bijsondere, burgermeesteren, schepenen, en raden,
composeerende de magistraet der stad Brielle.
Gezegelt met het wapenen van H. K. Hoogheid dewelke vervolgens is geopent en door den secretaris
voorgelezen, luijdende als volgt, Erntfeste, voorsieninge discrete onse lieve bijsondere.
Dewijl het ons aengenaem soude sijn, dat ter vervullige van de vaceerende plaetsen van
serviesmeester, als mede van die van rentmeester of boeckhouder van alle de godshuijsen binnen UEd.
stad wierde aengestelt de persoon van ……. van der Sluis, hebben wij UEd. daer van bij desen wel willen
geven kennisse.
In margine stond op Soesdijk den 11 october 1753. Lagerstond. aen burgerm. en schepenen en
raden composeerende de magistraet der stad Brielle.
Waermede erntfeste voorzienige discrete onse lieve bijsondere wij UEd. beveelen in gods heijlige
protectie UEd. goedwillige vriendinne (was geteeck). Anna. lagerstond’ ter ordonnantie van H. K.
Hoogheid (get.) S. J. Back.
[323v] De heer mr. A. van der Sluijs aengestelt tot boeckhouder van gem. godshuijsen in plaets van de
heer Warrij.
Waerop gedelibereert en omvraeg gedaen sijnde zoo is bij meerderheid van stemmen conform in de
intentie van H. K. Hoogheid geconet. en aengestelt in plaetse van wijlen den heer burgerm. Snellen tot
bekleeding van de vacante serviesmeesters plaets de heer mr. Andreas van der Sluijs, en insgelijks bij
het desistement van den heer oud burgerm. Gmr. G. M Warrij boekhouder van alle de godshuijsen
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door de commissie van denselven heer na de gecomm. raden, volgens constant gebruijk vacant
moetende vallen, tot boekhouder van alle de godshuijsen deser stad in plaetse van deselve heer Warrij
gedespiceert en aengestelt word bij desen, denselve heer mr. Andreas van der Sluijs onder de ordinaris
cautie.
Ordonnantien.
Ordonnantie geaccordeert aen Pieter de Bakker over leverantie van 14.284 straet keijen ter somma
van f. 457-0-0.
Aen Jan Willigen over vragtloonen van koolen en IJsselsteen sedert 7 julij tot 4 october 1753 ter somma
van f. 62-0-0.
Saterdag 27 october 1753.
Present de heeren Beels burgerm. Van der Salm, Van Dam, Honigh, Poortermans en IJsendoorn
schepenen. Sandra raad.
Communicatie dat T. Fajan had genaest het land dat door het weeshuijs was gekogt van sr. Arij
Timmerman, en voorslag om aen gem. Fajan in plaetse van ’t genaeste land ’t verkoopen 2 gem
50 R. bouwland voor 40 gt. hier toe sr. Hugo van Andel gequalificeert.
Den secretaris van Bueren heeft uijt naem van heeren regenten van het weeshuijs [324] ter
vergadering gecommuniceert, dat het land het geen ingevolge de resol. van haar Ed. achtb. van den
28 julij deses jaers 1753 voor het gem. weeshuijs van sr. Arij Timmerman was gekogt, is genaest
geworden bij Teunis Fajan, dat gem. land vervolgens soude worden het welk kostbaer, en
prajudeciabel zoude zijn voor gem. weeshuijs, om het welke voor te komen een expedient was
uijtgedagt, namentlijk dat van wegens het gemelde weeshuijs zoude werden verkogt aen den voorn.
Teunis Fajan de numbre van 2 gemeten 50 roeden bouwland gelegen in Lodderland en Slikland no. 10,
in huure gebruijkt werdende bij Roeland Penin jaerlijks vrijgelt om f. 2-0-0 dog waer bij het gem.
weeshuijs jaerlijks gelt komt toe te leggen, en dat voor een somma van veertig gulden den hoop
vrijgelt, waer tegens dan den voorn. Teunis Fajan van de naesting van het voorsz. land soude afzien,
versoekende heeren regenten van het weeshuijs hierop het goedvinden en de approbatie van haar Ed.
achtb. te verstaen, mitsgaders authorisatie op den administrateur van de godshuijslanden sr. Hugo van
Andel om als dan het voorsz. land van het weeshuijs aen den voorn. Teunis Fajan te kunnen en mogen
transporteeren. Waerop gedelibereert sijnde goedgevonden en verstaen is, de voorsz. verkoopinge
onder de bovengem mits te approbeerem, en vervolgens sr. Hugo van [324v] Andel als administrateur
van de landen van het weeshuijs te authoriseeren en te qualificeeren, zoo als denselven authoriseeren
en qualificeeren bij desen, om het voorsz. stukje land van het weeshuijs aen Teunis Fajan voor de
somma van f. 40-0-0. den hoop vrijgelt te kunnen en mogen transporteeren.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer Anthonius Perizonius over vacatien en reijskosten ter
dagvaert sedert den 11 tot den 6 september 1753 ter somma van f. 22-10-0.
Aen den heer secretaris van Bueren ter zake en tijde voorsz. gelijke somma van f. 22-10-0. Op de erven
van den heer thesaurier Molewater.
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Aen Willem van der Bijll als diacon, ter bedeelinge van den armen ter somma van f. 400-0-0. Op de
heer Warrij als ontfanger van de arme middelen.
Maandag 29 october 1753.
Present de heeren Beels burgermeester, De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Van Dam, Honigh,
Poortermans en IJsendoorn schepenen. Sandra raad.
Missive van voorschrijvinge van H. K. H. voor de heer S. A. Gallas om tot president burgerm. te
worden geeligeert in plaets van den overlede heer burgerm. Molewater
Den heer burgerm. Beels heeft te vergadering gecommuniceert, dat hij hadde ontfangen een missive
die bij deser was [325] procuceerende hebbende tot opschrift Edele erntfeste voor sienige discrete
onse lieve bijsondere, de magistraet der Stad Brielle.
Gezegelt met het wapen van sijn doorlugtigste Hoogheid glorieuser gedagten isse en H. K. H. welke
geopent is en door den secretaris voorgelesen luijdende als volgt:
Edele erntfeste voorsienige discrete onse lieve bijsondere.
Den burgermeester Molewater overleden sijnde hebben wij goedgevonden UE. bij desen kennisse te
geven, dat het ons aengenaem soude sijn dat desselfs plaets door den heer Gallas vervult wierde.
Waermee, Edele erbtfeste voorsienige, discrete onse lieve bijsondere, wij UE. beveelen in gods heijlige
protectie.
UE. goedwillige vriendinne (was geteeck.) Anne.
(lagerstond) Ter ordonnantie van haar Koninglijke Hoogheid (geteeck) S. d. Back.
Is s’Hage den 27 october 1753.gem. heer Gallas aengestel tot president burgerm. in plaetse
van de heer Molewater.
Waerop gedelibereert sinde goedgevonden en verstaen is, conform de intentie van haar koninglijke
hoogheid toe te treden [325v] tot de begeving van de schepens en president burgermeesters plaetsen
vacant door het overlijden van de heer Harper Molewater en is met eenparigheid van alle de presente
leden tot schepen deser stad en vervolgens tot president burgermeester geeligeert en aengestelt de
heer Jan Aarnout Gallas om de resteerende van dese jare in de voorsz. qualiteiten te dienen. Waerop
den voorn. heer Gallas versogt sijnde boven te komen, deswegens heeft gedaen en afgelegt de
ordinaris schepen eed en die van president burgermeester, nevens die op haer Ed. gr. mog. resol. van
den 23 januarij 1748 ontrent de begeving van de ampten mitsgaders op het generael placcaet tot
mainctien van des gemeenelands middelen in handen van den heer burgermeester Beels bij absentie
van den heer bailljuw van Wassenaer Starenburg en is den secretaris gelast hier van bij missive
kennisse te geven aen den heer bailljuw van Wassenaer.
Saterdag 3 november 1753.
Present de heeren Van Dam, Honigh, Poortermans, IJsendoorn schepenen, Sandra raad.
De huijvr. van H. Kluijt geadmitteert tot ’t verkoopen van zout.
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Is alhier binnen gestaen de huijsvrouw van Hendrik Kluijt, te kennen gevende dat zij binnen dese stad
is geadmitteert als kleijne kraamster in zeep, dog dat als doen vergeeten is [326] het selve te gelijk te
vragen in zout, het welke als nog quam te versoeken. Waerop gedelibereert sijnde, soo is het voorsz.
versoek aen de voorsz. vrouw geaccordeert.
Saterdag 10 november 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van Dam, Honigh,
Poortermans en IJsendoorn schepenen, Sandra raad.
Armbos ter secretarie geopent.
Op den 7 deser de armbos ter secretarie geligt sijnde, ten overstaen van de heeren van Dam en
Poortermans is daer in gevonden f. 23-1-12.
Den bode Wuijster geadmitteert als grossier en slijter in sterke dranken en tot ’t verkoopen van
koffij en thee.
Den bode Wuijster heeft alhier versogt acte van admissie als grossier en slijter in sterke dranken,
mitsgaders verkoopen van koffij en thee ter consumptie. Waerop gedelibereert sijnde, is de versogte
acte aen hem geaccordeert.
Lena Mook geadmitt. lootsbier bij de haelkan te verkoopen.
Ook is aen Lena Mook, huijsvrouw van Willem Simson op haer versoek geaccordeert lootsbier bij de
haalkan te verkoopen.
Saterdag 11 november 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Honigh,
Poortermans en Van IJsendoorn schepenen.
Anth. Reedijk tot burger en poorter geadmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad [326v] geadmitteert Anthonij Reedijk gebooren te
Vlaardingen, die deswegens heeft gedaen en afgelegt den ordinaris poorter eed aen handen van den
heer burgermeester Gallas, en het regt daer toe staende betaelt.
Ordre op de klagten van de kruijsters met recommandatie.
De heer burgermeester Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat sijn Ed. al wederom was
lastig gevallen met klachten van de kruijsters binnen dese stad over hare onderlinge questien, en
daerom deselve alhier hadde doen citeeren, op dat haar Ed. achtb. deselve nader gehoort hebbende
zouden mogen goedvinden, om dagelijks en tedieuse klagten, die zoo lange geduurt hebben een mael
te doen cesseeren, en daerover te delibereeren en resolveeren, zooals haar Ed. achtb. nodig sullen
hebben. Waerop gedelibereert sijnde, goedgevonden en verstaen is, deselve te doen binnen komen,
en haer daerover op het sterkste te reprimendeeren en aen te zeggen, dat de eerste die wederom
schuldigh sal bevonden worden aen de minste rusie of questie over de voorsz. hare bedieninge defacto
sal werden gedeporteert, sonder het minste daer van af te gaen.
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Ordonnantiem.
Ordonnantie geaccordeert aen de heer burgermeester Gallas over vacatien ter dagvaert van den 30
october tot den 4 nov. 1753 f. 22-10-0.
Aen de heer burgermeester van Hoogwerf ter sake voorsz. van den 4 december 1752 tot 26 meij 1753
f. 136-10-0.
[327] Aen den heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. van den 20 september tot 11 november 1753 f.
90-3-0.
Aen de heer Pieter Poortermans over leverantie van wijn f. 19-16-0.
Aen Adrianus van der Graeff over leverantie van hout volgens inschrijvinge f.2444-0-0.
Aen Jacob Hubert over leverantie van 25 beschrijvinge van den Brielle in folio te samen f. 88-2-0. Op
de erven van wijlen de heer thesaurier Moleater.
Saterdag 24 november 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van Dam, Honigh,
Poortermans, Van IJsendoorn schepenen, Sandra raad.
Geertje Jaspers op haer versoek geaccord. het oudste meijsje van Joh. Famij Cobbeld nog twee
jaren voor de aenbestede prijs bij haer te houden en dan van verdere last te bevrijden en na
verloop van gem. twee jaeren het jongste meijsje op gelijke voet.
Geertje Jaspers huijsvrouw van David Shepherd aen dewelke de alimentatie van de twee jongste
nagelatene kinderen van John en Fannij Cobbeld beide in Engeland gestorven, met name Fannij en
Marijtje Cobbeld nu out ontrent agt jaeren, sedert den 23 februarij 1751 is aen besteed geweest tot
50 stuijvers per week heeft alhier te kennen gegeven dat se verstaen had, dat haar Ed. achtb.
voornemens waeren het oudste kind van haar af te nemen en in het weeshuijs te laten overbrengen,
dat zij met overleg van haer man uijt een sonderlinge liefde die zij de voorsz. twee kinderen
toedroegen, hadden [327v] geresolveert haer Ed. achtb. voor te dragen en te versoeken, dat haar Ed.
achtb. van die goedheid geliefden te sijn, van het voorsz. oudste kind met name Fannij nog bij haer te
laten den tijd van twee jaeren, ten selven prijse als ze daer van tot nu toe gehad had, waer tegen zijl.
wilden aennemen en zig verbinden om na de expiratie van de voorsz. twee jaeren het voorsz. kind
geheel en al ten haeren lasten te nemen, en voor altoos buijten kosten van den armen te houden,
except alleen de medicamenten die het in tijd en wijlen ziek zijnde, soude van noden hebben als mede
dat se dan ook voornemens waeren om na de expiratie van de voorsz. twee jaeren, het selfde versoek
van haer Ed. achtb. ten opsigte van het jongste kind insgelijks te doen. Waerop gedelibereert sijnde,
en geconsideert dat de stad of armen hier bij geen schade kan komen te lijden, maer eerder voordeel
met zigh van die last zoo ras mogelijk te ontdoen, is goedgevonden en verstaen het voorsz. versoek
onder de voorsz. presentatie en verbintenis van haer beide persoonen te accordeeren en te
accepteeren mits de voorsz. David Shepherd en Geertje Jaspers zijne huijsvrouw dese voorsz. resol.
nader sal worden voorgelezen en daer en beide verklaeren te acquisceeren.
[328]

Het kind van Chr. van Dongen en mr. van Vollenhoven in het weeshuijs bestellen.
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Is geaccordeert dat het kind van Christiaan van Dongen en Maria van Vollenhoven met name
Christoffel oud 12 ½ jaeren in het weeshuijs deser stad zal werden ingenomen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen David van Westenhout diacon, ter somma van f. 350-0-0 ter
bedeelinge van den armen, op den heer ontfanger van de arme middelen..
Aen Pieter Kruijer voor het afmaaijen van het gras binnen dese stad voor een jaer verschenen 30
september 1753 f. 29-10-0.
Aen Pieter Formee voor het opwinden en onderhouden van de uurwerken binnen dese stad, voor aan
half jaer versch. 1 novemb. 1753 f. 54-0-0.
Aen Philip Roggenbach voor het delven van slooten ter somma van f. 50-4-8. Op de erven van wijlen
den heer thesaurietr Molenwater.
Saterdag 1 december 1753.
Present de heeren Beels burgerm. Van Dam, Honigh, Poortermans en IJsendoorn schepenen, Sandra
raad.
Het contract met die van de visserij van Maessluijs over ’t leggen van joonen en ’t stallen van
eenige bakentjes in ’t Noorderdiep weder voor vier jaeren vernieuwt.
Naer versogte en bekome audientie zijn alhier gecompareert de heeren Gerrit Boijen en Jan Schim, als
gecommitt. van het collegie van de visserij tot Maadlandsluijs [328v] dewelke te kennen hebben
gegeven, dat de renovatie van het contract tusschen dese stad en gemelde collegie van de visserije
voor veelle jaeren aengegaen over het leggen van eenige joonen en het stellen van eenige bakenjes in
het zuijder en noorderdiep tot dienst en gemak van derselver visserij met den 1 november deses jaers
1753 weer was komen te expireeren, dat zij van wegens gem. collegie gelast waeren om het voorsz.
contract met dese stad weder te vernieuwen voor een ander termijn van jaeren tot de oude somme,
van twee hondert gulden s’jaers. Waerop gedelibereert sijnde, zoo is na over en wedersprekens het
voorsz. contract weder voor den tijd van vier jaeren met gem. visserij vernieuwt, ingegaen met de
expiratie van de laeste concessie en dus niet primo november deses laers 1753 en sullende expireeren
met den laesten october 1757 ende dat op den oude voet en vorig contract, mitsgaders voor deselve
somme van f. 200 gl. s’jaers.
Maerten de Gilde tot burger en poorter geasmitteert.
Is tot burger en poorter binnen dese stad geadmitteert Maerten de Gilde geboren in oud Beijerland,
die deswegens heeft gedaen den ordinaris poorter eed, aen [329] handen van den heer burgermeester
Beels en het regt daer toe staende betaelt.
Half uur wakers aengestelt.
Is goedgevonden ende geresolveert weder halff uur wakers te doen gaen, en sijn daer toe aengestelt
Cornelis Bartijn en Anthonij Wallis.
Dag besteedt tot het visiteeren van vloeijplanken.
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Nog is goedgevonden ende geresolveert heden agt dagen, de vloeijplanken te doen visiteeren.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heere burgerm. de La Bassecour over vacatien en reijskosten ter
dagvaert, sedert den 17 tot den 28 september 1753 ter somma van f. 42-0-0.
Aan de heer Jacob Roest ter sake voorsz. sedert 5 tot 8 november 1753 ter somma van f. 13-10-0.
Aen Pieter Formee van het opwinden van ale de stadsuurwerken, gedurende de maent november tot
6 stuijvers daegs bedragt f. 9-6-0. Alle op de erven van den heer thesaurier Molewater.
Saterdag 8 december 1753.
Present de heeren Van der Salm, Van der Sluijs, Van Dam, Hogendijk, Poortermans, IJsendoorn
schepenen, Sandra raad.
Nihil actum.
[329v] Saterdag 15 December 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Van Dam,
Hogendijk, Honigh, Poortermans en IJsendoorn schepenen, Sandra en Knoll raden.
De heer Warrij op sijn versoek ontslagen van ’t boeckhouderschap van godshuisen.
Is alhier ter vergadering verschenen, den heer oud Burgermeester mr. George Marcus Warrij te kennen
gevende dat dewijl door haar Ed. gr. achtb. de heeren van den vroedschappe deser stad was
gecommitteert geworden, om van wegens dese stad met meij van den aenstaende jaere 1754 cessie
te nemen in het collegie van haar Ed. mog. de heeren gecommitt. raden, waeromme sijn Ed. als nu in
de schoot van haar Ed. achtb. quam weder te brengen en neder te leggen, de boeckhouderschappen
van alle de godshuijsen binnen dese stad, daer van desisteerende bij desen. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is het voorsz. desistement van gem. heer Warrij aengenomen, en voorts goedgevonden zijn
Ed. van de voorsz. boekhouderschappe bij het doen sijner conclusive reeckningen te ontslaen.
Leend. Braem en sijn vrouw om redenen acte van indemniteit verleent ten behoeven van die
van Vlaardingen.
Is gelesen een requeste gepresenteert bij [330] Leendert Braam en Hester van Soest egte luijden laest
gewoont hebbende binnen dese stad en als sedert meij 1753 woonende tot Vlaardingen te kennen
gevende dat burgermeesteren der stede Vlaardingen geen genoegen nemen met de acte van
indemniteit door haar Ed. achtb. verleent ende gegeven voor de suppl. twee kinderen, maer dat die
ook absolut komen te requireeren voor hun suppl. met ordre omme ingevalle zig voor den 1 december
deses jaers mede geen acte van indemniteit voor haarl. aen burgermeesteren voorn. quam te toonen,
zig met er woon uijt de juridictie van Vlaardingen zoude mioeten begeven, dat zij suppl. vreesende dat
burgermeesteren voorn. hunne gem. ordres ter executie mogte leggen, en haer suppl. tot derselver
uijtterste ruine buijten hunne juridictie stellen, daer nu binnen de stede Vlaardingen op een
ordentelijke wijse als blokmaker de kost kan winnen, daer hij binnen dese stad door vermindering van
de scheepvaert geen werk hebbende om met sijn vrouw en kinderen de kost te kunnen winnen, en
oversulks tot zeer groote armoede zoude moeten vervallen en komen tot lasten van den armen deser
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stad. waeromme de suppl. zig keeren tot UEd. achtb., ootmoetdiglijk smekende dat haar Ed. achtb. als
nogh aen de suppl. gelieven te verleenen een acte van [330v] indemniteit voor hun suppl. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is om de singuleerheid van het geval, en om reeele en swaerderlast van den
armen voor te komen, goedgevonden ende geresolveert, voor dit mael en sonder het selve te trekken
in consequentie aen de suppl. de versogte acte van indemniteit voor haarl. persoonen te accordeeren
en te verleenen ten behoeven van burgermeesteren of armm. der stede Vlaerdingen.
P. J. Timmerman geadmitteert als grooten tapper.
Is alhier binnen gestaen Pieter Jacobse Timmerman burger en inwoonder deser stad, gekogt hebbende
de huijsinge staende aen de westzijde van het Zuijdeijnde daer het Roode Leeuwtje uijthangt,
versoekende als grooten tapper binnen dese stad te mogen werden geadmitteert. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is het voorsz. versoek aen gem. Pieter Jacobse Timmerman geaccordeert, en
daer toe aen denselve acte verleent mits doende den gerequireerde eed in handen van schepenen
commissarissen.
Christoffel van Dongen, op aenhoudend versoek en presentatie van zijn vrienden uijt het
weeshuijs ontslagen.
Verscheide nabestaende vrienden van Christoffel van Dongen naargelatene minderjarige zoon van
Christiaen van Dongen en Maria van Vollenhoven, beijde alhier overleden, en volgens resol. van den
[331] 24 november laestleden genomen in het weeshuijs deser stad, en daer onder particulier Francis
Cornelis Brouwers in huwelijk hebbende Johanna Hofsels van Dongen, woonende te Oosterhout. En
dus N. U. Paternel van den voorn. Christoffel van Dongen, hebben zig aen heeren burgermeesteren en
vervolgens op huijden alhier geaddresseert en versogt, dat de voorn. Christoffel van Dongen aen haarl.
mogte werden overgegeven met aenbiedinge en presentatie van denselve te sullen opvoeden en groot
maken, en in het geheel te houden buijten lasten van dese stad en armen, voor nu en altoos, daer toe
overleverende een acte van cautie, door den voorn. Francis Cornelis Brouwers geteeckent. Waerop
gedelibereert sijnde, zoo is geoordeelt dat het voorsz. versoek aen gem. vrienden niet kan nog
behoorde geweijgert te worden en derhalven, te meer dewijl den armen of weeshuijs daer door geheel
ontlast en bevrijd worden van de alimentatie van gem. Christoffel van Dongen, goedgevonden en
verstaen den voorn. Christoffel van Dongen weder uijt het weeshuijs te ontslaen en denselven aen
gem. vrienden over te geven, mits betalende de kosten voor desselfs onderhoud geduurende sijn
inwooninge [331v] in het weeshuijs, en latende sijne weeskleederen in het gem. huijs.
Pietertje Rodenburg uijt de stad geset.
Is goed gevonden ende geresolveert Pietertje Rodenburg althans swanger sijnde, wegens haer ergelijk
gedrag uijt de stad te doen vertrekken.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen de heer bugermeester Gallas over vacatie en reijskosten ter dagvaert
sedert 27 november tot 8 december 1753 a 4 gls. daegs ter somma van f. 52-10-0.
Aen den heer pensionaris Hoijer ter sake voorsz. sedert 27 november tot 9 december mede 4 gls daegs
ter somma van f. 56-10-0. Op de erven van de heer thesaurier Molewater.
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Saterdag 21 december 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, van Dam, Hogendijk,
Honigh, Poortermans schepenen, Sandra en Knoll raden.
Deputatie en versoek van de Walsche kerk om subsidie van de stad, of uijt de jaerlijkse collecte,
of selfs een collecte te mogen doen, gerevoijeert aen den vroedschappe.
Naer versogte en bekome audientie soo zijn alhier ter vergadering gecompareert dr. Jsaque Fontaine,
de heeren dr. Jan Blanckert ouderling en Daniel Rolandus diacon, als gedeputeerden van de eerw.
[332] Walsche kerkenraed binnen dese stad, te kennen gevende dat sij beswaert sijn met een a twee
lastige familien van de Piemonteese die aen dese stad gesonden sijn nevens andere armen en dat zij
geen de minste fondsen hebben als alleen de collecte die in de kerk gedaen werd, om de armen te
onderhouden, ende verdere noodwendige kosten die deselve jaerlijks te supporteeren hebben, als
daer sijn de tractementen voor de voorsanger en koster, mitsgaders de kosten tot het sijnode, dat het
haar eerw. langer ondoenlijk is om de hier bovengem. alimentatie en verdere noodsakelijke onkosten
langer uijt derselver collectens te kunnen goedmaken, waerom zigh quamen te addresseeren aen haar
Ed. achtb. met gedienstig versoek, dat in dese aen haar eerw. de behulpsame hand soude gelieven te
bieden, en haer op de een of andere wijze te adsisteeren of doen adsisteeren, daer toe aen haar Ed.
achtb. voorslaende drie weegen of middelen als eerstelijk om aen haar Ed. uijt de jaerlijkse collecte die
op den eersten kersdag de Duijtse diaconie door de stad gedaen werd, een seekere portie toe te
voegen, of ten tweden dat aen haar Ed. mogt worden geaccordeert jaerlijks insgelijks een collecte door
de stad te mogen doen, of ten derde [332v] dat aen haer van stadswege een jaerlijkse subsidie mogt
werden toegevoegt. Waerop na dat voorsz. gecommitt. in het vertrek gegaen waeren gedelibereert
sijnde goedgevonden en verstaen is deze zaek en versoeken te brengen ter kennisse en deliberatie van
haar Ed. gr. achtb. de heeren van den vroedschappe het welke aen de voorsz. gecommitt. binnen
versogt sijnde, door den heer burgerm. Gallas met een gepaste zeegenwensch aen gem. gecommitt. is
gecommuniceert en beken gemaekt, die na het selve aengehoort te hebben, met een zeegenwensch
over haar Ed. achtb. persoonen, regeeringe en familien gedaen te hebben sijn vertrokken.
De heer burgerm Gallas heeft ter vergadering gecommuniceert, dat sig aen sijn Ed. hadde
geaddresseert Jacobus Croon, als eijker van elle en houte maten, te kennen gevende dat hij door sijn
lastige en ongemakkelijke gang niet in staet is, de visitatoris van ellen, maten en gewigten bij derselver
omgangen langer te kunnen navolgen, waeromme hij versogte dar haar Ed. achtb van de voorsz.
bedieninge van eijker van ellen en houte maten geliefde te ontslaen. Waerop gedelibereert sijnde, zoo
is aen Jacobus Croon zijn versogte demissie en ontslaginge geaccordeert. [333] En is vervolgens tot
eijker van ellen en houte maten in plaets van den voorn. Jacobus Croon aengestelt den persoon van
Jan van Waardeberg die deswegens den ordinaris eijkers eed nevens die van zuijvering heeft afgelegt,
aen handen van den heer burgermeester Gallas.
Diaconie van Sleewijk nog voor de laestemael geadsisteert met 16 gl. tot alimentatie voor de
kinderen van Dirk van der Wal en Marijtje Groenhout.
Is gelezen een missive geschreven te Sleewijk den 16 december 1753 door dr. Bernardus van Helden
predikant aldaer, zoo voor zijn selfs als uijt naem van de kerkenraad aldaer, en geaddresseert aen de
heer Cornelis Hoijer, te kennen gevende dat Dirk van der Wal en Marijtje Groenhout egte luijden,
voorheen gewoont hebbende binnen dese stad, sodanig met derselver vijff kinderen tot armoede sijn
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vervallen dat door den diaconie armen van Sleewijk geheel en al moeten worden onderhouden, dog
tot welke sware last gem. diaconie niet langer in staat is om alleen te kunnen dragen, waerom de
vrijheid neemen, sig, gelijk als in den jare 1751 aen haar Ed. achtb. te addresseeren, met versoek dat
haar Ed. achtb. uit hoofde van een door haar Ed. achtb. gegevene acte van indemniteit voor de twee
oudste kinderen van de voorn. Dirk van der Wall en Marijtje Groenhout, met namen Anna Sophia en
Pieter van der Wal, van dato [333v] 23 maert 1741 gegeven gemelde diaconie met een sortable somme
gelds gelieven te secondeeren en aen deselve toe te senden. Waerop gedelibereert sijnde zoo is
schoon geconsidereert is, dat gem. twee oudste kinderen tot die jaeren reets moeten gekomen sijn,
dat in staet behooren te sijn om haar eijgen kost te kunnen winnen, goedgevonden ende geresolveert,
nog ditmael en voor de laeste mael aen gem. diaconie tot alimentatie van gem. kinderen te
accordeeren en toe te voegen de somma van sestien guldens gelijk in den jare 1751 volgens resol. van
den 18 december desselviger jaers aen haar Ed. is toegezonden geworden, werdende ten dien eijnde
een ordonnantie van 16 guldens geaccordeert op de heer Roest als ontfanger van de arme middelen
en den secretaris versogt deselve penningen per missive aen gem. dr. van Helden volgens adres agter
voorgem. missive toe te senden.
Vier jongste heeren gecommitt. tot het adsisteeren bij de omgang met de schael.
Vervolgens zijn de vier jongste heeren althans hier preesent, versogt ende gecommuniceert tot het
adsisteeren bij den omgang van de schael voor den armen op den aenstaende eersten kersdag.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Adrianus van der Wael als diacon van de Duijtse [334]
gereformeerden armen ter somma van f. 100 gls ter bedeelinge van den armen op den heer Roest als
ontfanger van de arme middelen.
Saterdag 29 december 1753.
Present de heeren Gallas en Beels burgermeesteren, De Graaff, Van der Salm, Van der Sluijs, Van Dam,
Hogendijk, Honigh, Poortermans schepenen, Sandra en Knoll raden.
De heer van der Sluijs als aengestelde boeckh. van de godshuijsen geexhibeert acte van
borgtogt, die aengenomen is.
De heer van der Sluijs heeft alhier ter vergadering gecommuniceert en vervolgens geproduceert
desselfs acte van borgtogt als boeckhouder van de resp. godshuijsen binnen dese stad, sijnde den borg
daer inne gemelt dr. Johannes Mes, bedienaar des goddelijken woords binnen dese stad, dewelke voor
aengenaem ende voldoende is verklaert en aengenomen.
Propositie van gem. heer om alle de effecten van de godshuijsen te doen brand teeckenen
gerevoij. aen de vroedschappe.
Waerop den gem. heer van der Sluijs heeft geproponeert, of wel quaed zoude zijn tot meerder
gerustheid en securiteit voor de voorsz. godshuijzen en derselver effecten alle de effecten van deselve
godshuijzen wierde gebrandmerkt, welke propositie is aengenomen voor notificatie [334v]
goedgevonden deselve te brengen ter kennisse en deliberatie van den vroedschappe.
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Denselve heer gerenvoijeert aen de afgegane boeckhouder om eenig penn. ter hand te worden
gestelt uijt de slooten der nog te doene reeckeninge tot waernemingen van het
boeckhouderschap.
Waerop gem. heer van der Sluijs verder heeft versogt, dewijl desselfs administratie over de voorsz.
godshuijsen met primo januarij haren aenvang staat te nemen, hij in staat mogen werden gestelt, om
de nodige betalinge te kunnen doen, die ter sijner betalinge zullen komen. Waerop gedelibereert
sijnde, zoo is gem. heer van der Sluijs gerenvoijeert aen den afgegane boeckhouder, om van denselve
eenige penningen op reeckening in mindering van de slooten van desselfs te doen reeckening onder
sijn quitantie te vorderen en nontfangen.
Ordonnantien.
Ordonnantien geaccordeert aen Hendrik van der Wallen, over leverantie van olie tot stads lantaarns
ter somma van f. 321-0-0.
Aen Hendrik van der Vark over leverantie van twee eijnden nieuwe slang aen de brandspuijten ter
somma van f. 69-0-0.
Aen Leendert van der Bijll wegens aengenomen timmerwerk wegens het heijen van eenige palen in de
havens en volgens het bestecq van den 22 september 1753 ter somma van f. 199-0-0.
[335] Aen de weduwe Pieter van der Schilt voor een jaer collecte loon van stads bierimpost ter somma
van f. 100-0-0.
Nog aen deselve voor een jaer collecte loon van de groote en kleijne afslag van de vis ter somma van
f. 60-0-0. Alle op de erven van den heer thesaurier Molewater.
Fin.
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