Schoonhoven, stadsbestuur 1537-1907
door
H.A. Verhoef

Inleiding
Deze stukken uit het Oud Archief van Schoonhoven (OAS) en Nieuw Archief van
Schoonhoven (NAS) hebben betrekking op besluiten door het stadsbestuur genomen en verder
stukken van algemeen belang.
Bewerking
OAS 52. 1537- 1540.
Arien Nannenz moet zijn rietdak afbreken tussen nu en st. Jansmis.
Item Bastiaen Govertsz Alles op dezelfde boet waarin Pieter Dirck was veroordeeld op 5
oktober 1536.
OAS 53. 1598- 1640.
8 febr. 1598. Vroetschap vergadert, ….. hebben geresolveert ……. Dat die magistraten metten
Thesauriers……. Den offgepaelden erven int Carmelyten convent ende langens den Zevender
zoo die offgepaelt zijn, int particulier zullen moegen vercopen ten hoogsten prijse.
fol. 116. 11 jini 1616. Nopende t’repareren van de wage is geresolveert dat men deselve sal
maecken met leuynstukken en uitstekende crebeels ende nyet met pilaren.
fol. 142. 13 jan.1618. Met Dirck Dircx metselaer van Oudewater over besteding van een
nieuw Doel ofte Schttershuys binnen Schoonhoven, volgens de caerten, modellen ende
besteck. (voor 3400 gld.)
fol. 163. 16 aug. 1619. Is oock gersolveert dat in plaets van 16 schutters maer 12 schutters alle
nachten zullen waecken.
fol. 233. lesten juny 1622. Es voorts bij meerderheyt van stemmen verstaen dat de
Coornmarct van nu voortaen zal zijn op de Steenebrugge voor t’stadhuis ende niet aen de
Dam.
20 maart 1625. Alsoo mits het overlijden van Balthasar Symonsz gewesen poortier van de
Vrouwpoort soo is ij des selfs plaetse gesteld Tijs Pietersz.
30 juni 1625. Men sal 2 personen aennemen om het lijk van personen doe men van de peste
gestorven is uyt den huis te halen.
Es verder geresolveert dat men het Lazarushuys sal accomoderen tot een pesthuys ende
daerinne aennemen een moeder ende een maecht tot opsicht van de siecke. Ende dat men de
Lazarus op een ander (plaats) sal accomoderen.

1

29 mei 1626. Sijnde dingsdaechs na den middag ten 6 uren sijn over Schoonhoven
hagelstenen gevallen van de grootte van een ockernoot, daerdoor veel schade aen de glasen
gesciet is, durende omtrent een half quartier uyrs, den wint zuytoost, doch heel stil.
14 aug. 1626. Sijnde vrijdachs, sijn met een donderbuy ende een storm tot vele plaetsen
binnen dese stadt meest alle glasen staende opt westen uytgehagelt, sommige hagelstenen
groot als een duyveney, dan de meeste kleynder.
3 sept 1627. Over de Haven.
…dat men de caye aan de noortsijde van t’gat van de Haven van de Visbrugge af tot
GeerlofLouwertz toe sal van nieus op eene reede eene swaerte eene hoochte eenparich in
malcabdere gewrocht met harde moppen clinckert uytten gront op halen soodanich swaerte
ende dichte als de heren Thesauriers ende Remeesters sullen goetvinden.
3 dec. 1627. Es geresolveert dat men al het werck in de Cruyscappel gemaect sal demolieren
ende daeruyt breecken, ende dat de vroetscap alt samen sullen mede gaen.
OAS 43.
1 jan 1628. Also verscheyden personen jegenwoordich hen laten vinden bij ende omtrent de
gevangenpoort omme d’selve op te breecken, Soo ist dat burgmeesters, schepenen en
vroepschap mits desen een iegelijck betasten ende ordonneren te vertrecken van de
voorscr.poort op pene van 25 gld. En bij faute van obedientie dat wij protestere geen
oirsacken te sijn van eenich ongeluck, want wij van meeninge sijn tegens soodanige moet
willicheyt ende oproermakers te versien naer behoren.
25 mei 1628. Es gelesen seeckeren brief van t’verbant om geen water in te laten wanneer het
peyl te slaen bij Lopikerkerck en in de Oude Haven, onder is t’welck men geven sal aen die
van Lopick volgens het accoert met die van Lopick gemaect in date den 1e dec. 1626, t’welck
geapprobeert is opten 22 april 1627 ende den 27 febr. 1628 gelijck mede dese brief ende
geconsenteert om opgemaect ende aen die van Lopick gegeven te werden. Is mede verstaen
dat men de sloten van de sluys van de Sevender ende de Havensloot sal veranderen ende de
slotel daervan alleen doen hebben aen den sluyswachter Joost Jacobsz opdat geen water bij
anderen ingelaten en werde.
25 mei 1628. De dienders te gaen in de Nes ende aldaer wel toe te spijkeren d’olymolen van
Herman Willemsz of te schuer daer de remonstranten eenige tijt herwaerts haer vervordert
hebben in te preken. De hulp ingeroepen van stadts smit en timmerman.
20 juni 1628. Een bedrag van 600 gulden tot het maken van de kaeyen op de Oude Haven.
11 april 1629. Geert Aryensz Hage, poertier op de Veerpoort wordt vergunt, mits synen
ouderdom ende quaden gang te gaen wonen op de poort.
10 aug. 1630. Het uurwerk en het beyerwerk opt stadhuis moet worden hersteld door Mr. Olof
de Bruyn en Thonis Aelvertsz.
27 nov. 1631. Verbot dat geen kuypers of hekelsters sullen mogen wonen na mei 1631 aen de
Haven noch int Scoenmakers straetgen tussen de Steenebrugge ende t’Wijstraat.
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27 nov. 1631. Alsoo de coornmerckt seer toeneemt ende de plaetse op de Stenenbrugge nauw
valt, es verstaen dat men de cuypers ende de stoeldraeyers sal keuren op de Dam.
9 jan 1632. Willem Renalts toeback pijpmaker een octroy voor 14 jaer.
28 juni 1633. Versoeck van t’maken van een brugge buyten de Veerpoort….. is verstaan dat
men de 4 timmerluyden uyt de 2 bestecken en soude maken……
16 april 1630. Opt versoeck van Cornelis Dircxs Cleyn, possesseur van t’huys St.Joris
sustinerende ende versouckende exempt te blijven van de costen gevallen in den jare 1628 opt
vernieuwen van de caey voor de voorn huysinge ten regarde voor deselve huysinge een
steyger ende opslach is alwaer veele schepen lossen ende hare goederen opslaen. Daer tekens
de Thesauriers voor de stadt sustineerde dat de selven brhoorde alleen vrij te sijn soo breet als
de stads blauwe steen lach, ofte soo breet als t’eerste lankier (plankier) van de steyger is, ende
niet vorder, oft zoo verre als de trap westwaerts opsteeckt. Waerop bij de Vroedschap
verstaen is dat de costen vant vernieuwe van de kaey ten regarde van de opslach voren
verhaelt bij de stadt alleen gedraghen sal werden.
7 aug. 1634. Alsoo de bueren wonende in de Koestraet ende omtrent de Cruyspoort versocht
hebben dat de passage door de valbrugge van de poort soodanich mocht werden gemaect dat
men met een pontje-turff bequamelick daerdoor conde varen in de Havensloot.
18 april 1635 fol. 437. Alsoo daer voor desen versoeck is gedaen dat de verckemerct soude
gehouden werden opt pleyn voor den Doelen ende weder een contra versoeck van de bueren
aen de Plaets ten eynde geen veranderinge souden werden gemaect, es verstaen de
verckemerct sal laten blijven daer die tot noch toe gheweest is.
3 jan 1637. fol. 473. Opte request van de boekhouder vant Vrouwenhuis versouckende eenige
huyskens daer weynich van comt ende grote reparatie subject sijn, te mogen vercopen
(mogelijk de kleine huisjes grenzend aan het Doelenplein).
15 jan 1637. Op huyden soo is bij de vroetschap verstaen dat men tot accomondatie ende
bequamheyt an de schiptimmerwercken ende opdat de luyden door hooch water ofte vloeden
niet en souden hebben uyt te scheyden, sal maecken aen de brugge over de nieuwe Haven 2
deuren omme water te stuyten.
15 nov. 1637. f 484. Geproponeert sijnd bij de heren Burgemeesters hoe dat sij gesproken
hebben metPouwels Jacobsz, dijkmeester ende gehoort advijs oft hij soude connen oordelen
dienstich te sijn het hooft van de plaat noch 3 roeyen uyt te steken om t’water te scheppen
ende schueringe te maken aent in comen van de Haven van de stadt. Ende daerop verstaen
sijnde het advijs van de vroetschap es geresolveert dat de Borgemeesters t’voorz hooft noch 3
roeyen sullen doen verlengen.
24 maart 1638. Es noch geresolveert dat men met Henrick Evertsz sal soecken te accorderen
omme te hebben een gedeelte vant erff van H.Cruys dat hij in huer heeft, om te maken een
opslach op de oostzijde van de Gaepsloot.
5 jan. 1639. fol. 508. Es verstaen ende geresolveert dat de tresauriers sullen maken de lange
brugge buyten de Vrouwpoort, ende dat de Burgemeesters d’selve sullen subsideren met 600
gld. uyt haren ontfangst van het lopende jaers ende met 200 gld. tot reductie van haer rechte
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ende indien men dan noch soude connen maken de kaey achter den bailliu dat de tresauriers
d’selve sullen mogen bij de hant nemen.
OAS 5. Generale registers.
f.27. 6 juni 1640. Op de requeste van Bastiaen Cornelis Groenevelt, wonende tot Will.Langerak,
verzoekende tobackpijpen te mogen laten bakken in de oven van Pieter Nouwelsz... geappostilleertin dese om genen.... getreden worden soo lange het octroy van Robbert Bort duurt.
idem. Opte requeste van Robbert Bort versoeckende dat Pieter Nouwels op seeckere pene
verboden mach worden geen pijpen in sijn oven te backen anders als voor hem, es
geappoostilleert d'heeren van de vroetschap verstaen dat Pieter Nouwels gedurende t'octroy van
de ... geen tobackspijpen sal mogen backen als voor desselven opt'verbeurden van de pijpen soo
hij contrarie doet en 25 gld. daerboven.
f.34. 7 sept.1640. Erfgenamen van Fop Janssen wordt aangezegd dat de huysinge van de Blauwe
toren bouwvallig is. Zij antwoorden dat ze de toren abbondoneren voor de stadt.
f.46. 21 dec.1640. De doorgang van de Wal achter het huis van Balen Gruttman zal worden
gesloten; doorgang via poortje van Andries Rijcx.
15 jan.1641. Opte requeste van Robbert Bord versoeckende continuatie van sijn octroy voor
noch 12 jaren es geappostulleert also het oude octroy noch 2 jaren deurt is het te vroeg en can
voor als noch hierin niet getreden worden.
f.48. 30 jan.1641. Is geresolveert dat heren burgem. en Thesouriers het gat van de Havensloot
soo cleyn sullen doen maecken als het Melckgat ende dat sij met de eerste sullen soecken te
besteden omme t'selve gedaen sijnde met gelegentheyt de Havensloot ende straet ende de caeyen
soo te kiezen dat men met een turfpont ofte schiethuyt bequaemlijck daer door mag varen tot
gerief van de huysen aen de westzijde van de Koestraet ende Haverstraat.
f.50. 6 maart 1641. Es geresolveert dat men de cingel aan de noortsijde van de stad langs het
Hoflant sodanich sal maecken dat men met een peert ofte beest daer henen passeren mag.
f.62. Geerlof Louris van s'Heeraertsberg heeft toestemming gevraagd buiten de Vrouwenpoort
bij de iepenbomen een loots te plaatsen voor opslag van ijzer en kolen.
f.67. 22 jan.1642. Vette beestenmarkt te houden op 21 okt.soo het dan woensdag is en voorts nog
de 2 volgende woensdagen.
Magere beestenmarkt; te maken ende het plein van de Doelen
daartoe met palen en andersints bequaem te maken.
f.70. 24 mei 1642. Burg.Botter stelt voor het huis "van de Salm" te kopen, af te breken en daar
een loods te maken tot de vismerckt ende cieraet van de stadt. De stad heeft 1200 gld.geboden. Is
nu gecoft voor 1350 gld. te aenvaerden mey 1643.
f.77. 23 febr.1643. Opte requeste van Robbert Bort versoeckende continuatie van sijn octroy
omme alhier alleen tobackpijpen te mogen maken voor noch 6 jaren wert het versoeck
gepasseert.
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OAS 6.
f.16/17. 10 febr.1651. Het is hoognodig de kerk te repareren. Er wordt verslag gemaakt van de te
verwachten kosten, bedragende de somme van f 8550,f.25. 5 sept.1651. Es mede geresolveert dat de boekhouder en adjuncten vant Gasthuis een muyr
sullen leggen voort Gasthuys, streckende van de muyr van de stadt aff oostwaerts op, soo verre
de limieten van het Gasthuys strecken.
f.26. Es geresolveert dat men de steyger vant Gasthuys in de Nieuwe Haven aff tot de vleugel
van Zevender toe sal maecken een steene cade van 6 a 7 voeten hoogh ende dat men om't selve
ende Haven te diepen sal ligten bij proviesie 1300 gld. jegens 4 ten 100.
f.28. 9 nov.1651. Es mede geresolveert dat men aen de zuytsijde van de Nieuwe Haven ten
versoecke van de eygenaars sal maecke een steene cade ten laste van de selve eygenaars ende dat
men tselve onderhoud sal omslaen.
f.45. 24 mrt 1653. Voor reparatie van de kerk zal 3000 a 4000 gld. worden opgenomen.
f.55. 31 dec.1653. Wordt voorgesteld voor de rep. van de kerk nogmaals f 3000,- te lichten.
f.62. 13 mrt 1654. Opt requeste van Claes Cornelis Evertsz geresalveert sijnde is den selven
toegestaan een huysge over de Sevender te mogen maecken uyt de huysinge van "de Swaen" in
de huysinge "Vergulde B" mits hij in redelijkheid handelt met de Thesouriers over de erfpacht.
f.66. 18 juli 1654. Pieter v.Straten verzoekt het erf van het Heyligkruis in erfpacht te krijgen.
f.71. 31 dec.1654. Hugo v.Arkel heeft het erf van het Heyligkruis in erfpacht gekregen en wil er
een houttuyn vestigen.
f.72. 18 jan.1655. Hugo van Arkel verkoopt de helft van het Heyligkruis erf voor f 250,f.73. 10 mrt 1655. Alsoo 3 huysen int clooster staende seer sijn vervallen, is geresolveert ze int
openbaar te verkopen om af te breken ende pannen met het erf aan de stadt te houden.
OAS 14. 1654/1660.
f.6v. 18.11.1654. Gasthuis mag oude schuur aan de Nieuwe Haven verkopen aan Jaques Baardt
en Steenwinckel.
Idem te verkopen de huizen van Hendrik Aryensz v.d.Werf, Jan Buyens en Jan de Schilder.
Hugo v.Arkel wil deel van Heyligen kruis-erf kopen. Wordt toegestaan; half erf buiten de
Kruispoort aan oostzijde van de Gaepsloot, prijs 11 gld.
f.12. 19.1.1655. Hugo van Arkel koopt helft Heiligkruis-erf.
f.13v. 10.3.1655. 3 huizen in het Klooster worden verkocht.
f.18. 27.4.1655. Advies van Cypriaan Regniers van Ortage en N.Ewijck over fundatiebrief
Elizabeth-altaar in Schoonhoven en heer Jan Maertensz. priester. (1519).
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f.19v.+20. Lijst van erven etc.betreff.erfpacht.
Singel, Bolwerk, Melkgat, laphuisje op de Dam, Zevender, Wal, gang door Wal, de Doelen,
Kruispoort, Midden bolwerk, de Beer, Lopikerpoort.
f.21v. 10.7.1655. Cornelis Maertensz de Graeff en Aryen Barten willen af te breken huizen in het
Klooster kopen of huren.
f.22. 26.7.1655. Wapenschouw te houden op a.s.Kermis. Men zal 4 nieuwe trommels laten
maken.
f.23v. 6.8.1655. Steen te kopen voor reparatie Schelebrug + hout voor brug Veerpoortstraat.
f.27v. 10.11.1665. Na klachten wordt de leertouwers verboden het leer in de stad te bereiden; dat
moet aan de Lek worden gedaan.
f.36. 31.12.1655. Schoonhoven is schuldig aan Cornelis Maertensz de Graeff en Cornelis
Vosbergen voor geleverd hout tussen 28.7.
1646 en 24.5.1655 aan de toren f 3215,idem voor het stadhuis f 172-11-8.
Maken van stelling t.b.v. toren 30 maanden f 360,f.54. 14.7.1656. Hendrick Hermansz van Vlissingen in de Wijstraet verzoeken pomp i.v.b.
vuiligheid Zevender.
f.59. 21.8.1656. Schuur in Doelen vervallen; zal worden afgebroken, in plaats daarvan keuken te
maken van 26'x 22' + zolder voor turf en over Stikvliet stenen boog te maken.
f.68. 27.1.1657. Oudemanhuis vervallen. Huisje ernaast gekocht als opslag turf.
f.68v. 5.2.1657. Financiering reparatie noordelijk dak van d
f.76v. 21.4.1657. Over aarde die uit de havens is gekomen op de
Singels. Besloten dan van Gapenburg tot zuidzijde Stenenbrug te
betalen f 10,- / roede.
Dat de huizen tussen de Vrouwenpoort ende Haven die achter water kunnen scheppen ook dit
moeten betalen en die achter 'blind' zijn zoals de huizen aan de noordzijde.
f.85+85v. 5.7.1657. Aelbert Symonsz Swanevelt wil op eigen kosten muur bij Stenebrug
herstellen voor doorgang met zijn kromstevenschip.
f.110v. Trijn de stoelematter in het "Klooster".
f.129. 8.2.1658. Besloten nieuwe preekstoel te laten maken.
f.132. 1.3.1658. Voor het sluisje v.d.Havenstraat zullen palen worden gezet.
f.162. 14.8.1658. Over betaling molens Will.Langerak.
e kerk.
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OAS 15/12.
f.196. 9.11.1658. Arien Claesz Vosbergen en Evert Buys willen steenbakkerij oprichten op het
Oostbolwerk. Zij mogen gebruiken het slib en riet in de Kil en Keizerskuil en krijgen vrijdom
van accijns op turf, bier en anderen die gebruikt zullen worden. (wordt nader bekeken).
f.202t/m204v. 1658. Voorwaarden waarop Nicolaas Hola, Aryen Claesz Vosbergen en Evert
Buys de "Rietplek" en "Keizerskuil" kunnen gebruiken voor een steenoven.
f.240. 3 10.1659. Leendert van Heck heeft gedrukt "Toneel der wereltse saacken" en dit aan de
vroedschap opgedragen.
f.261. 29.1.1660. Paarden en sleeën die over het ijs de Lek oversteken moeten veergeld betalen.
f.267v. Thesauriers hebben het huisje op de Wal bij de blekerij bij de Doelen met het ledig erfje
tussen het slijphuis en de sluis verkocht aan Gerrit Goossensz Quel.
f.12. 14.8.1658. Is bij de Hr.burg.Block bekend gemaakt dat Jan Pietersz Camelaer, sijn
Ed.hadde bekent gemaeckt dat op huyden tot Will.Langeraack vergaderinge soude wesen van de
Schouten, Buremeesters ende Gerechten van de dorpen welckers ingesetenen aen de molen van
Will.Langerak moeten betalen; om de selve molen te inspecteren ende besien off deselve noch
soude connen worden gerepareert dan off deselve soude moeten worden vernieuwt. Ende
geresolveert dat men sal consenteren de voorz. meulen te repareren ende 'tvernieuwen aff te
slaen.
f.18. 29.5.1659. Alsoo de huysinge van Gerrit Plomp staende bij de kerck op de Haven aen de
watercant seer periculoos staet om te vallen ende daerdoor grote ongelegentheyt conne
voorvallen in de Haven. Dient te worden hersteld anders wordt het op zijn kosten gedaan.
OAS 7.
f.4. 6 aug.1655. Alsoo de Schelebrugge nodich dient vernieuwt is geresolveert en zijn de
thesouriers geauthoriseert om de selve brugge te laten vernieuwen van steen, alsmede omme
hout te coopen tot het vernieuwen van de brugge bij het Veerpoort straetge.
f.6. 27 sept.1655. 3 huizen in het Klooster verkocht voor f 375,f.7. De leertouwers wordt verboden het bereiden en toemaken van leer niet meer binnen de stad
te verrichten maar dat het zelve gedaen worde aen de Lecq.
f.12. 29 juli 1664. Publicatie dat niemand mag vervoeren enige lappen van linnen ende wollen
ofte oude cleeren ende van oude dekens van andere plaetsen binnen deser stede te brengen ofte
deselve te ontfangen. (Pestgevaar).
f.73. 17 aug.1667. Is goedgevonden dat de veerluiden die met roeyschuyten overvaren te samen
sullen graven een kille bequam om de veerschuiten daarinne te leggen ende de oude ende
onbequaeme personen te connen laden en lossen.
OAS 54.
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26 aug. 1660, jaermarcten.
Maghere beesten marct 1e woensdag in april ende voorts alle woensdaghen tot de leste woensdag
in mey.
Paerdenmerct, 1e woensdag in juni.
Kaesmerct, 1e woensdag in july.
Jaermerct van outs genaemt “kermis”de lesten sondach in augustus.
Vette beestenmerct, 21 sten october soo het woensdag is anders de eerste woensdag daerna.
De wekelijkse merctdagen, woensdag en saterdach.
21 aug. 1662.
Lambert Vuyrens en Jan Reyniersz van Duyn hebben aengegaen het contract nopende het
gebruyck van een stuk grond naest het Oostbolwerck tot een Pannebackerij.
…. Nopende het gebruyck van het Oostbolwerk, streckende aende zuitzijde westwaerts op achter
voorbye de huysinge van de pottebacker tot den hoek van de huysinge off erf van Ghijsbert van
Leuven schiptimmerman, ende noortwaerts op tersijden de huysenge van de pottebacker van de
selve huysinge beneden den Wal langs de Nieuwe Haven tot den opslach bij het sluysje van de
Seventer toe, soo hetselve afgepaelt is.
26 febr. 1662.
Goedgevonden de huysinge staende benoorden de poort van het clooster in de Koestraet te
vercopen.
OAS 20. 1660-1666.
f.6. 26.6.1660. De boekhouder van de grote kerk heeft gerapporteerd de onkosten opt verhogen
van de graven gelegen in de kerk.
f.11. 11.10.1660. Betreft de verpachtinge van de wijn.
Aan Goossen Ariens tot Will.Langerak 54 kannen wijn van Pieter van der Burgh.
Daem Jacobsz Maes in Zevender 22½ kan wijn van B.Botter.
Commer Cornelisz te Will.Langerak 16½ kan van Olivier Pamburg.
Joost Herbertsz te Willigen 12½ kan van Olivier Pamburg
Vrouwe v.Ledenberg,vrouwe van Will.Lang. 5½ kan ,, ,,
,, ,, ,, 7½ kan ,, ,,
f.26. 12.1.1661. Is goedgevonden op woensdag eerstcomende bij publicatie te verbieden het
colven, stenen te werpen, coeten (bikkelen), met ballen of met scheppertgens te werpen ofte te
spuyten ontrent de kerk, ook te roepen ende geraas te maken onder de predicatie. Alsmede het
uytgieten van asse op straeten of enige plaetsen.
f.36. 4.7.1661. Alsoo de caden in de Haverstraet van tijt tot tijt meer en meer vervallen, door dien
rollaegen hoger leggen als de straten en de selve alsoo inwateren is goed gevonden te ordonneren
in ieder sijn cade te repareren ende rollagen te leggen beneden de straet ende dat het selve op
woensdag sal worden gepubliceert.
f.38. 25.8.1661. Es geresolveert dat tot het leggen van de brandleren ende haken de Heeren
Thesauriers zullen gereed en bekwaam maken de navolgende plaatsen.
voor't 1e quartier; Het cleyn kerckge ter zijde het selve d'plaets jegens de muer.
2e quartier; De plaets ter zijde het Weeshuys aende noortzijde.
3e quartier; De plaets ter zijde het Gasthuys.
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4e Quartier; De plaets ter zijde het Vrouwenhuis.
Ende te voltrekken binnen 14 dagen ende te besorgen met ijzeren kettingen ende goede sloten
om de leren ende haken daer aan te sluyten.
f.55. 28.4.1662. Is mede goedgevonden Capp.Peursum door de bode te doen aenseggen om van
dage aen de heren Burgemeesters te brengen bewijs van sijn uytgangh van sijn stal op het pleyn
achter den Doel en Vrouwenhuys, off dat andersints op morgen daer op sal werden geresolveert.
f.57. 30.6.1662. Betreft het maken van kaden en heyningen langs de Zevender en daerdoor de
Zevender steeds smaller te maken.
f.77. 16.6.1662. Is goedgevonden op morgen te publiceren ende oock de geerfden op de
Zevender door de bode te doen aenseggen dat een ieder binnen den tijt van drie weken voor zijn
erf de Zevender sal hebben te diepen op sodanige diepte als geordonneert sal worden bij haer
Achtb. de Heren van de magistraet ende de caden behoorlijk te repareren met steen off ten
minste met eycken palen ende planken ter hoogte als mede aengewesen sal worden.
f.80. 28.7.1662. Is geresolveert ende goedgevonden dat alsoo de stad vele costen van de cluysen
op de gevangepoort ende onder de Cruyspoort comt te lijden ende den jegenwoordige officier
van Berchambacht gevangens hebbende deselve in de voorz. cluysen voor desen heeft gesloten
sonder deselve cluysen bij ontslaginge van sijne gevangens te reynigen, veel min van schade
daeraen gevallen te voorsien; den voorz. officier ende sijne sucqesseurs omme de voorz. ende
andere redenen 'tselve te weygeren ende niet te lijden van sijne gevangens in de voorz. cluysen te
setten.
f.105. 2 febr.1664. Wordt genoemd een houttuin buiten de Vrouwenpoort.
f.124. 29.8.1664. Is geresolveert dat door de camer-bewaerder sal worden aengeseyt de
hoedemaackers dat sij haer vuyl water ende andere...
f.121. 20.8.1664. De Drostinne van Polsbroek heeft zich van uit een besmet huis uit Polsbroek
binnen onze stad begeven. Haar wordt te verstaan gegeven de stad te verlaten. Ook de schipper
op Polsbroek mag 6 weken geen vracht aannemen uit dit dorp.
f.167. 9.3.1666. Is goedgevonden ende geresolveert dat weder een ander bruggetje zal worden
gemaakt int Clooster over de Haversloot ende dat de heeren thesouriers van hoe het selve nu te
maecken sullen bespreken met de heren burgemeesters.
f.174. 7.7.1666. Is goedgevonden de thesouriers nochmaals te belasten en te ordonneren dat op
morgen of over-morgen een aanvang sal worden gemaakt van het wachthuysge bij de Cruyspoort
te repareren en op te maken volgens de keure van date 24 april 1666.
OAS 9.
f.12. 15 apr.1672. Aangesteld tot vendrigh Willem Bordwesel.
f.14. 19 apr.1672. Hier wordt genoemd capiteyn Bortwesel.
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f.17. 20 juni 1672. Grave de Lauvigny heeft verzocht met zijn Spaanse troepen binnen de stad te
komen. Is besloten dat gemelte Spaense volckeren geleyt sullen worden op de pannebackerije,
waarvan het dak allereerst gerepareerd moet worden.
f.20. 22 juli 1672. Is goedgevonden dat de soldaten van t'latijnse school sullen delegeren en voor
d'middagh hebben te gaan beneden int Duytsche school ende dat Mr.Willem de Listige soo lange
sijn school sal hebben te houden in sijn huysinge.
f.27. Is goedgevonden de Heren Thesouriers te verzoeken een lijst te maken van de bomen die
staan en gestaan hebben op de wallen van de Veerpoort aff tot de Lopikerpoort ende van daar tot
de Sevender-sluys, alsmede van t'huys van Gerrit Claesz op cingel tot den duycker ende van de
Schelebrugge tot voorbij het hofhuysge van d'wed.van Bullick en mede vandaar voorts tot de
Hogendijk toe.
f.30. 16 jan1673. Tot vendrigh benoemd Cornelis Coen ende Willem Bortwesel tot Sergeant.
f.31. 31 jan.1673. Is mede goedgevonden tot een begraafplaats mits het kerkhof genoegzaam is
bezet te gebruiken het erf naast het weeshuis over den toorn.
f.33. 2 febr.1673.
Overlast van vrouwen en kinderen van de Spaanse soldaten.
f.40. 28 febr.1673. Wordt genoemd Casper Bordt.
f.58. 16 apr.1674. Opt geproponeerde van de Heer Burg.van Arckel omme een vaste voet te
hebben op de breete van de Wal ende Cingel aen de westzijde van de stad daernaer de
reemeesters haer int toecomende souden mogen reguleren, is goedgevonden dat niemand op
d'voorz. wal zal mogen timmeren of heynen binnen twee en een halve roede, te rekenen van de
buytenkant van de muer op de voorz.wal. Dat van gelijcke niemandt op de voorz. cingel mede
binnen gel.breete van twee en een halve roede (regulier te rekenen nae de voorz. muer op de
Wal) sal mogen timmeren of heynen. Ende dat de geintresseerden over schade daar door te lijden
bij requeste sullen mogen komen en daerover gesproken worden.
Is mede bij provisie goedgevonden dat de mueren aen de Wal rondomme de stadt zullen werden
afgebroken tot de hoogte van een bequame borstweringe ter hoogt van vieren een halve voet,
naer den eysch..
Is goedgevonden dat d'Haverstraet en Sevender bij een ieder voor sijn huys en erf half en half sal
worden gediept tot een bequaeme diepte.
f.73. 26 nov.1677. Als pijpmaker genoemd Frans Andriesz.
OAS 10.
f.51. 6 apr.1679. ....en brief aen den aennemer vant werck aen de Cruyttoren alhier te schrijven
dat hij soude hebben de straat aen de poort dependerende te maken op dat daer over geen clagten
soude comen.
f.78. 7 okt.1680. Wordt genoemd als pijpenmaker Dirck Cornelisz.Breur.
OAS 46.
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25 maart 1675. Gelezen de requeste van de borgers wonende aen de Oude Haven bij den
Dam, in d’Lopikerstraet ende aen de Haven tussen den Dam ende de Steenebrugge. Ten
eynde de mercten van bottre, hoenderen ende eyeren moghten werden gehouden bij’t oude
Vrouwenhuis ende de Waegh.
31 dec. 1675. Is goetgevonden t’huis van Saers, staende zuitwaerts t’leprooshuys off
Stadsherbergh af te breken om aldaer een bequame kolck tot een opslagh te maken. Ende
t’selve te brengen aen de noortzijde van gemelte herbergh.
31 dec. 1677. Is goedgevonden dat terwijl de fortificatiën van de stede Schoonhoven seer
komen te vervallen ende geene reparatien daeraen wordt gedaen gelyck in andere steden,
verzoeke hierover te spreken met Sijn Hoogh, de here Prince van Oranje.
OAS 47.
23.10.1680. Over vestiging Jacobus Dole met fam. en 3 werkbazen om textiel te verven 10 a 12
getouwen voor bombazijn. Accoord. Als onderkomen eventueel Bellevidere met schuur of stal
als ook het huis van Burg. Hoola bij het Gapenburgh met nog een schuur of loods voor zijn
woning toe te zeggen.
6 maart 1681. Burgemeesters en Thesouriers worden geauthotiseert tot het maken en besteden
van de straat onder de nieuwe Cruyspoort.
10 maart 1681. Is goedgevonden de stadsackers gelegen aen de noortzijde van de Willige steegh
te verhueren ofte voor 20 oft 24 jaren in erfpacht uyt te geven.
9 aud. 1684. Is goedgevonden een verlaat te leggen in de singel tussen de stadsgrachten ende de
Bottersloot.
20 sept. 1684. Verhuurt aen Barber Cornelis den bleyck leggende bij den Doelen voor 12 jaer,
voor 16 gld. en dat de stadt de costen van t’diepen van de Stinckvliet sal draghen.
OAS 16. 1681-1684.
f.21. 9.2.1682. Is naer deliberatie goedgevonden de gezamelijke loyers te doen aanzeggen dat zij
haer luyden met een uytlopende water sullen moeten spoelen, uytgesondert vant loyerf bij't
Manhuys met inlopend water sal moeten gedaen worden.
f.31. 22.7.1682. Goedgevonden dat na verscheidene klachten voortaan geen varkens als achter in
de Nieuwe Haven zullen worden ingescheept. Op een boete van 6 gulden.
f.35. 20.10.1682. Aanbesteding schotdeur van de cluys onder de Vrouwpoort voor de
Haverstraet;
1e Den aennemer sal de voorz.deur moeten maken ten minste soo hoogh ende breet als den
ouden is, ende dat de (deur) bequaem can opgewonden worden.
2e Item de onder ende bovenclampen 13 duym breet ende de harnstucken aen wederzijde 11
duym breet, al te saemen 5½ duym dick.
3e Noch int midden van de voorz.deur te maken 3 opgaande clampen 4½ duym dick ende 11½
duym breet int midden verdeelt ende soo lange dat die onder ende boven met een pin van 6½
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duym lang in de voorz.durpels gewerckt worden met een tandt van ½ duym diep in de durpels
ende van binnen te niet; dat samen wel digt in malcanderen gevoecht. enz.enz.
Laegst ingeset bij Cornelis Andriesz voor 105 gld. Naderhant opgehangen ende gemeynt bij
Cornelis Pietersz voor de somme van 95 gld.
f.41. 4.1.1683. In de grote kerk zijn problemen met de vloer vanwege de graven.
f.45. 24.2.1683. Burgem. notificeert dat de hameyde Jan Peet en Marie van de Nieuwkerck,
dienstmaecht ten huyse van de wed.van Cornelis van der Burgh, ter saecke dat deselve Marie aen
de voorz.Jan Peet ten huwelijck soude wesen verlooft; is naer dat partijen ten wederzijden waren
gehoort goedgevonden deselve te renvoyeren aen den justitie.
f.55. over retoratie kerk.
f.61. 5.8.1683. Burgem.Hola draagt de Heren van de Magistraet voor de hoognodige verdieping
van de Haverstraet ende Sevender. Is goedgevonden en verstaen de Haverstraet ende Sevender
leegh te laten lopen ende daarvoor dammem te leggen ende droogh te maken omme alsdan
omtrent de diepinge gekeurt te worden soo als bevonden sal worden te behoren.buyten de
Lopikerpoort omverre was gevallen.
In deliberatie geleyt de hoog nodige reparatie van de voorz.hameyde, het maken van de brugh
leggende over de Oude Haven ende van de Steenen brugh voor het Stadhuis. (wordt 6 maart
aangenomen).
OAS 55.
30 april 1683.
Is naer deliberatie goedgevonden de straet ofte passagie achter de huysingen staende aen de
noortzijde van de Lopikerstraet gelegen in erfpacht jaerlycx uyt te geven ende daertoe een lijst te
formeren.
19 october 1683.
Heren Burgemeesters en Thesouriers hebben t.g.v. het versoeck naer een bwquaeme plaets tot
een vleyshalle gesien en geen gevonden als de corps du guarde onder t’stadhuys.
OAS 56.
25 maert 1685.
Is mede geresolveert op den Corten Dam te laten maecken een bequaem huisje voor de pachter
ofte collecteur van de botter, alwaer voor t’toecomende den bottermarct sal moeten werden
gehouden.
OAS 57.
29 april 1687.
Alsoo de oude Cruyspoort seer caduuck ende bouvalligh wordt. Waerdoor in tijden ende wijlen
een sware ongeluck soude connen ontstaen, is naer deliberatie goedtgevonden ende verstaen de
voorz. poort tot soodanige hoogte te laten affbreken als bij de heeren Burg. En Thesour. sal
worden goedtgevonden ende dat het selve jegens saterdagh aenstaende sal werden
ommegeroepen omme als dan int openbaer te worden besteedt aen de meestbiedende

12

OAS 58.
15 dec.1689.
Noch gelesen de requeste bij Willem de Vries waarbij den selven versocht het erfje gelegen aen
de Botersloot schuyns over de woning van Saers Cornelis in de jurisdictie deser stede, bij hem
gekocht van Jan Claes den Bieman, omme daerop een woonhuysing te mogen timmeren. Sal
advies worden gevraagd.
OAS 59.
1 sept. 1691.
Is noch naer deliberatie goedgevonden het kleyn kerckie als sijnd seer bouwvallig te doen
afbreken.
OAS 21. 1684-1688.
OAS 22. 1689-1691.
f.9. 10.10.1689. Hier wordt genoemd de wed. van Frans Bort.
f.21. 5.5.1690. Is genotificeert dat burgemeester Cornelis Woel, dat hij achter zijn huysing heeft
staan een oude vervallen muur die hij voornemen was om te doen vernieuwen, maar dat gaern
deselve muur een voet ofte drie soude willen uytten.
Ook in te brengen een bol kozijn.(kozijn zonder kruis).
f.22. Gelezen de requeste van Johan van Borckeloo, verzoekende dat hij het oude huisje staende
in de Lopikerstraat achter de huysinge vant "Blauwe laken" zoude mogen afbreken ende
wederom met een bekwame muur langs de straat ophalen.
f.25. 31.5.1690. De commissarissen van hare Ed.Mo.heren van de Staten v.Holland van dat zij
burgemeesteren ten overstaan van schepenen geliefden te laten doen taxatie van zodanige huizen
ende erven als met het maken van de jegenwoordige fortificatien zouden moeten worden
opgeruimd.
f.36. 31.7.1690. Bij resumtie op de genomen resolutie in dato 31.5.1690 nopende de te doene
taxatie van de afgebroken huizen en erven die met het maken van de jegenwoordige fortificatie
zijn opgeruimd, ende daarop gehad hebbende het advys van remeesters dezer stede ende zijn
deselve huizen getaxeerd als volgt;
het erf van Hendrik de Coninck op 110 gld.
,, ,, Steven Groenevelt op 65 gld.
,, ,, de wed.Bort op 90 gld.
,, ,, Gerrit Jans Nobel op 90 gld.
het huis ende erve van de erfgen. van Cornelis Maertensz.de Graeff op 250 gld.
de schuur en erf van de huize van Johannes Pit op 200 gld.
OAS 23. 1691-1693.
f.18. 13.11.1691. Betr. het inbrengen van brood van buiten de stad. Niemand zal zich hebben te
vervorderen op de nieuwe gemaakte houte brugge leggende omtrent de steenen beer over de
stadscingel aan de oostzijde van de stad.
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f.29. 5.1.1692. Cornelis Alblas uit Nieupoort als aannemer het grondwerk van de Gemenelants
fortificatie van Schoonhoven dient de aarde voor de Lopikerpoort te verwijderen.
f.48. 21.7.1692. Pachter van de boter gebruikt het huisje aan de Dam achter de sluis niet, maar
gebruikt zijn huis als kantoor, daarmede de botermarkt verplaatsende. Hij krijgt opdracht 'swoensdags en zaderdags voormiddags het huisje te gebruiken.
f.78. 1.8.1693. De kinderen van van Duyn, wonende aan de Nieuwe Haven klagen dat de
schippers met haar schepen met hooi voor de kay van de pottebackerij leggen en aldaar op
deselve kay voor haar huysinge en pottebackerije haar hooi op lossen, verzoekende dat het hooi
op een andere plaats mocht worden ontladen.
OAS 60.
17 nov 1692.
Het huys genaemt De legwerckers winckel staende op de nieuwe Haven bij de pottebackerij
wordt belast met een custingbrief van 450 gld. t.b.v. de 500 gld die nodig is voor de kerk.
10 febr. 1693.
Burgem. Coen was aengesproken van S.Pieter van Alen, versoekende het ledige erf leggende aen
het welige bruggetje tegen de Kerkstraet van de stad in eygendom te mogen hebben, presenteert
jaerlix daervoor te betalen van verponding 25 gld. Zal worden bezien.
1 april 1693.
Gelezen de requeste van Reynier Jansz Verduyn mede erfgenaam van Jan Reyniersz Verduyn,
voor hem selven en als voovht over de minderjarige erfgenaam te kennen gevende hoe dat hij tot
dienst van de pottebackerije staende aen de Nieuwe Haven binnende stat heeft gekocht
verscheyden hytsies omme die aen de selve pottebackerije te employeren, dat mede hij
voornemns is tot gerief van de pijpmakers ende ingeseten binnen dese stadt omme in de gemelde
pottebackerije d’selve neringe veel meerder en stercker te doen, als wel tot noch toe is gedaen
waer door e gemeenen man binnen dese stad aen het werk sullen komen geraken en wel
voornamelijk de pijpmakerij sal vermeerderen. Doch also hij tot het perfectioneren van de
voirscr pottebackerij een merkelijke somme van penningen sal moeten te kosten leggen en
geducht is dat eenige personen in tijd en wijlen sullen trachten noch een pottebackerije op te
rechten waerdoor d’selve malcanderen sullen komen te bederven, versoekende de voorscr
pottebackerije te begunstigen met een octroy van 15 nu eerstcomende jaren, dat binnen d’selve
tijt geen pottebackerije en sal mogen gemaect ende gestelt werde, noch oock de nering van
pottebacken geexecuteert.
15 juni 1693.
Is noch goetgevonden dat men het kleyne kerckie staende achter de brouweije van den Elliger als
zijnde zeer bouwvallig sal doen afbreken en d’opstal ten profijte van de stad verkopen ende de
penn. van d’opstal comende sal employeren tot incoop van boomen om het ledig pleyn te
beplanten.
OAS 61.
3 dec.1694.
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Burg. Woel rapporteert dat hij benevens de ontvanger tresourier bij occulaire inspectie hadde
bevonden dat de zuyderbalk op het plein van het stadhuis niet in staet was om t’ghewicht van de
toorn daerop staende langer te kennen draghen, ter oorsaecke van seeker dwaesscheur daer nu
onlangs in gekomen, van advuys waren dat men d’selve balck met een steenmuur diende te
ondersteunen en dat men het oprichten van deselve muur twee kamers soude konnen werden
gemaakt tot gemak van de heeren van de regering en dat met verplaetsen van de vierschaer het
plein op deselve groote soude konnen blijven volgens de afteyckening daervan gemaekt.
Gevende de leden over sulx in bedenken of met tot voorkoming van ongemakken die door het
breken van voorscr balk soude konnen ontstaen niet en bohoorde ten spoedigste te doen maken
een steene muur en die te zepareren in 2 kamers ende vierschaer verplaetsen. Waerop
gedelibereert zijnde is met eenparicheyt goetgevonden en verstaen d’heren Burgemeesters te
verzoeken en te authoriseren omme ongemacken te voorkomen ten spoedichsten en op de meeste
mesuage de stenen muyr op het pleyn te laten maken en die in 2 kamers te laten separeren ende
de vierschaer te verplaetsen soo als haer Ed sullen dienstich vinden te behoren. (Plein is open
ruimte in gebouw).
OAS 63.
2 july 1698.
De f 1500,- t.b.v. reparatie stadhuis blijkt onvoldoende, extra 1000,- gld. nodig.
OAS 1. 1654-1694 Resoluties v.d.Burgemeesters.
f.68. 27-10-1665. Over kosten van "nieuwe Zijl" in Willige Langerak aº 1660.
f.75. Over vernieuwen Hoflandse molen.
f.87. 28-9-1670. Burg.consenteren dat van de ommeslagen van de nieuwe molen van
Will.Lamgerak bij de huerman sullen worden gekort 2/3 deel, het resterende 1/3 deel blijft tot
last van de huerman.
88v. 26-2-1671. Voor het verleggen van de Koestraat en aankoop van klinkers zal een lening
tegen 4% worden gesloten.
idem, 17-5-1679. Aan Herbert Houweling besteed het arbeitsloon tot het decken van de toorn
van de kerk, het voorpant van de waegh ende groot school voor de somme van 175 gld. mits de
aennemer de leyen van de Cruispoort ende van het cleyne kerckje gehouden sal wesen t'sijnen
coste te moeten afnemen.
fol. 108. 13-12-1679. Burg. rapp. betr. de straat onder de nieuwe poort buiten de Cruyspoort. De
straat te doen beleggen int midden met stadtskeyen 5 a 5 voet breet ende voorts ter weder seyden
met klinckerts, als ook de straat van de brugge af tot voorbij het planckier. Wijders de heren
Thesouriers te authoriseren tot het besteden van het uyttrecken der palen aen de lange brugh
buiten de Vrouwpoort om weder gebruikt te worden.
fol. 115. Over scholen die gehouden worden buiten de officiële scholen om.
fol. 130. 25-1-1683. Vermits de Lopikerpoort so danigh is comen te vervallen dat de portier
daerop jegenwoordigh sijn verblijf onmogelijk kan houden. Is geresolveert het huysje buiten de
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voorz.poort met de minste oncosten sodanigh te maecken dat den portier daerinne sal connen
behelpen.
fol. 141v. 8-12-1687. In het gasthuis bevinden zich 40 personen.
fol. 170 en 172. 18-8-1692. Lijst van de wapenen welke door Schoonhoven zijn ingeleverd aan
s'lands magazijn te Delft welke gebruikt zijn in 1672.
60 sware musquetten voor den roest t'eenenmael opgegeten.
40 spiesen geheel verroest ende verwormt.
60 bandeliers met weynich maten en banden, weinich reparabel.
46 forquetten alle quaet.
fol. 186. 19-1-1694. Klacht van opsiender van 'landsfortificatien: De varkens schenden de jonge
boompjes op de wallen. De varkensdrijvers moeten de beesten op de wal houden, op straf dat de
beesten dood geschoten zullen worden.
fol. 186v. Oud burg. Hugo v.Arckel notificeerd dat bij inspectie hadde bevonden dat de
suyderbalck op het pleyn van het stadhuys niet in staet was om de wicht van de toorn langer te
konnen dragen om seecker dwarsscheur daer nu onlangs ingekomen. Dat de zelve met een muur
zoude dienen te worden ondersteunt: dat met het oprechten van de voorz.myer twee kamers
aldaer soude konnen gemaeckt ende met het verplaetsen van de vier-schaer het pleyn op de selve
groote soude konnen blijven. Dit werk wordt uitgevoerd.
fol. 188v. Bestuurders van het Proveniers Gasthuis vragen toestemming "omme seeckere twee
ackerties met noch 8 a 9 roeden dijcks, leggende op Wilghe Langeraeck te verkopen aan Steven
Groenevelt die er een woonhuis voor zijn zoon op wil laten bouwen. (Is accoord).
193v. 23-8-1694. De pannen van de kruittoren op het bolwerk zijn beschadigd door
klootschietende personen.
200v. 24-8-1695. Over het droevich en ontydich overlijden van hare Maj.de koningin v.Engeland
en syne Maj.dierbare gemalin;
Alhier alle kercken 3x daechs doen overluyden, telkens 1 uur.
f.217. 9-4-1696. Cornelis Pietersz van Buren, meester timmerman, nopende het repareren van de
brugh achter de huysinge van de heer van Crayesteyn.
f.221v. 2-2-1697. Pieter Jansz, molenaar van de Oostmolen in 1695 heeft op 2 jan.1697 de molen
verkocht aan Hermanus van der Putte voor 330 gld.
f.226v. 27-8-1697. Jacobus v.d.Pals, wonende in Delft is toegestaan a.s., kermis te vertonen, mits
betalende ten behoeve van de armen 2 silvere ducatons.
f.232v. febr.1698. Reglement beurtschippers.
1 schipper vaart maandag van Schoonhoven naar Rotterdamen vrijdag nogmaals.
1 schipper vaart woensdag v.Sch. naar R.dam en maandag d.a.v. nogmaals.
1 schipper vaart vrijdag naar R'dam en de volgende donderdag van Sch. naar Dordrecht.
1 schipper vaart donderdag van Sch.naar Dordrecht en de volgende woensdag op R'dam.
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f.237v. 9-5-1698. Wij, burgemeesters en regeerders, bekennen ontvangen te hebben uyt handen
van de commies Hoogwerf een metaal stuk, schietende zeven pont bals, het welke met Olivier
van Noort de wereld heeft omgevaren. En beloven bij het zelve des vermaant zijnde t'allen tijden
ten behoeve van het gemene land t'exes ti bieren. Actum 9 juny 1698.
f.240v. 16-11-1698. Aangesteld tot roeischipper van de kleine schuit; Herman Ariense Vurens.
f.245 Arien Lambertse Vuyrens, gehuwd met Merrigje Hermans Advocaat z
ijn overleden. Laten slechts een gering huysje op de Dijk na. Hun oudste zoon werkt op het veer,
zie voren.
f.251.5-10-1699. Molenaar te Sch. zijn; Joost Boom, Gerrit Jongbroer en mr.Cornelis Jongbroer.
OAS 67.
Declaratie van kosten betreffende een questie tussen Arkel en Willem Bord. f 214:10
okt.1704. Hier wordt gesproken over een Croeg staande....Lopikerpoort aan de Singel.
OAS 71.
1709. De verdeling van de huur van het logement te den Haag is;
Gorcum f 500,- Schiedam f 250,- Schoonhoven f 250,Verder worden er nog kosten berekend voor gebruik van de meubelen, onderhoud van de tuin,
vuur, straatgeld enz.
idem 1707 is verhuurd 14½ morgen stadsland te Willige Langerak voor f 140,- aan Hendrik
Vianen voor twaalf jaar.
18 nov.1709. Bij de Burg.gerapporteerd zijnde dat haar Ed. door de Comies Hoogwerf van
wegen Gen.Raden was aangetrokken omme een cortegaarde aan de Vrouwpoort te maken int
sluyshuisje zodanig als bij burgemeesteren is aangewezen omdat de sluis echter vrij zoude
blijven en alles buiten de kosten van de stad.
15 sept.1710. Betr.de huur van 14½ morgen stadsland te W.L. gehuurd door Hendrik Vuurens
voor 160 gulden jaarlijks.
16 nov.1710. In het Vrouwenhuis aan de Oude Haven is een Branderij gevestigd.
15 maart 1711. Burgem.rapporteert dat de pachter van de fruyten neededeelt dat tot twee jaar toe
zeer veel bomen waren doodgevroren en dat daardoor veel schade is geleden.
12 apr.1711. Burgem.draagt de leden voor dat het Gasthuis zeer verlegen was om geld.
30 apr.1711. Idem het oude Mannenhuis is zeer verlegen om penningen. Voorgesteld wordt om
rentebrieven te verkopen voor zowel Mannen als Vrouwenhuis.
26 juli 1711. Burg.rapp.dat vermits het Gasthuis zeer verlegen is om geld, haar Ed.op approbatie
van de vroedschap aan Ged.Raden hadden verkocht zeker staukje land toekomende het
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Gasthuis,leggende onder Will.Langerak buitendijks dichtbij de stad aan de plaat of weerd tegens
de schaft om weg grgraven te worden, blijvende als dan de grond of aanwas aan het Gasthuis.
OAS 27.
21.8.1712.. De Zevender moet worden uitgediept te beginnen bij de buitensluis, door de
binnensluis achter de Bleek en het Manhuis tot aan de Binnengracht. Ter bezuiniging zal het
Zevender binnensluisje worden afgebroken en in plaats daarvan bij hoogwater schotbalken
worden geplaatst.
OAS 72.
10 apr.1712. Nog geconsenteerd dat de 6 morgen van t’huys in Zeventer gebruikt bij Jan....haar
na het eindigen van de huur voor 6 jaren zal worden geprolongeerd.
OAS 73. OAS 74 (zeer slecht).
Febr. 1714. Req. van juffr.de wed.van J.v.Vlist omme te hebben continuatie van de Branderij op
de Oude Haven en vrijdom van impost van stadswege.
30 dec.1714. Betreft het ledige erf gekomen uit de boedel van de Heer van Krajestijn in de
Koestraat is zeer vervallen.
Idem betr. een huisje toebehoort hebbende Croet de Leeuw staande in de Coestraat en verkocht
aan David Hoepke gewezene brander alhier.
Idem het erf van wijlen de Heer Hugo van Arkel dat op den 19...
1712 over de verpondingen publiek geveylt zijnde en geen geld hadde mogen gelden, leggende
in de Coestraat aan de Oostzijde nevens het huis van de Heer Hoola op de hoek vant Kruissteegje
uit gebruik te hebben en in or.. te mogen houden, mits doende daar aan de nodige reparatie ent
zelve houdende buiten lasten van de stad.
OAS 28.
8.3.1717. Van nu voortaan de kalk, turf, run en kolenschepen niet meer achter aan de kaay van
de Hr. Wijkerhelt ofte de Groet, maar aan t’hooft daar t’Gapenburg gestaan heeft sullen lossen.
2.8.1721.
De Gaapsloot moet worden uitgediept, wegens klachten van schippers uit
Bergambacht.
17.7.1724.

Inspectie Zevender, daarna zal de Havensloot worden uitgediept.

29.7.1724.

Havensloot is droog, de kaden moeten worden gerepareed.

OAS 75 (in zeer slechte staat).
28 maart 1718. Req. van Mr.Hendrik Adriaan v.d.Mark, heer van Leur omme zijn huizinge
staande in de Lopikerstraat dat door de storm van de 1e dec. zeer is beschadigd, zulx dat mer
weer opgemaakt te konnen worden het erf daarvan aan zijn huis te mogen trekken.
April 1718. Mr.Hendrik v.d.Mark om een van zijn ...staande in de Lange Weistraat....af te breken
om het erf aan zijn ....huis te mogen trekken.
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19 sept.1718. Vergadering met de raden en rekenmeesteren van de Domeinen over de
bouwvalligheid van de toren, tolhuis v.Schoonhoven en het verplaatsen van de Vrouwenpoort
aan de Hogendijk.
22 maart 1718. Johannes van Es, predicant dezer stede verzoekt om de oude en vervallen toten of
rondeel en de muur komende in zijn tuintje aan de westerwal af te mogen breken en de steenen
daar van komende weder te gebruiken en daar inne een poort te stellen, alles op zijn kosten.
OAS 76.
19 mei 1720. Burg. comm. dat Jan Taal hadde verzocht zeker erfje int Vellepoortstraatje, daar
een huisje van Dhr.Berman opgestaan heeft welke in executie is geveild doch geen geld heeft
mogen gelden in eigendom te mogen hebben mits daarvan jaarlijks betalende f 1,- en dat hij het
zelve behoorlijk zal afheinen.
Alsmede dat Willem Roos hadde verzocht zeker huisje en erve op de Dijk, dat toebehoort heeft
den grote Taat en nu zeer gespolieert is en bouwvallig staat en ook geen geld heeft opgebracht bij
veiling, in eigendom te mogen hebben mits hij voor een muur en achter een schutting stelle.
Is hun in eigendom gegeven.
Idem burg. rapporteren dat Dhr. Louis de Groet had verzocht het huis van de wed.Deerstoren
staande op de hoek van de Lange Wijstraat aan de Korte Dam twelk onlangs voor de
verpondingen in executie zijnde geveild geen geld hadde mogen gelden in eigendom te mogen
hebben, mits hij het behoorlijk in reparatie zal houden omme daardoor de misstand van de
bouwvalligheid voor de stad te benemen en jaarlijks te betalen f 5,- (is goedgekeurd).
13 juli 1720. Gelezen de req. van Pieter van Dongen, Cornelis van Emmenes, Gijsbert Sallé en
Ary Sallé omme het gereedschap uit de branderij aan de Oude Haven zoo van ketels als bakken,
kuipen enz. te mogen verkopen.
Dit wordt besproken met de regenten vant Gasthuis of Vrouwenhuis.
28 juli 1720. Vermits het Vrouwenhuis dezer stede nu ledig staande zeer wordt gedesacraliseert
is na deliberatie goedgevonden tzelve te geven aan de directie van de heer Louis de Groet die is
aangesteld tot de administratie van de huizen die voor de verpondinge geexecuteerd en verkocht
zijnde geen geld hebben mogen gelden.
6 jan.1721. Req. van Dhr.Groenevelt omme zekere schuur aan de Oude Haven staande achter het
huis van Cornelis Bredervelt in de Coestraat belast te mogen hebben in de ordinaris en extra
ordinaris, ieder met f 2,-10st. en het voorn. huis daar van te ontlasten, mits dat zijn huis staande
in de Coestraat aan de oostzijde op de zuidhoek vant Uitdragerstraatje daarvoor subsidiaire
aansprakelijk zoude zijn.
9 febr.1721. Wegens de slechte toestand van de financien van het Gasthuis, Mannenhuis en
Algemene armen wordt voorgesteld enkele landerijen te verkopen welke erfelijk aan het
Gasthuis toebehoren.
2½ M in Langerak, gebruikt en verkocht aan Cornelis Bartholomeus Fay. (huurprijs f 610,-)
4 M in Bonrepas, gebruikt bij Hendrikus de Wekker.
3½ M op Noord Zevender verkocht aan Pank Gijsen Vuren voor
f 895,5 M in Bergambacht en 2 hond griend.
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Is na deliberatie goedgevonden de erfjes van de heer de Leeuw zal. in de Havenstraat/ Ariaantie
Tritfelt en van Dhr.Berman int Appelstratie door Dhr.Louis de Groet als directeur van de
invalide huisjes zullen worden gevijld en verkocht.
16 juni 1721. Na deliberatie is goedgevonden zekere erfpacht van f 13-9-8 die de Thesourie
staande heeft op zekere 3½ M land in Will.Langerak op de blaffert bekend op de naam van de
kinderen van Jan Nijssen nu toebehorend Ary Pauwelse Hogendoorn te laten afkopen met een
gulden van de stuiver en dat op vorige exemplen.
1 dec.1721. Burg. dragen voor dat het huis staande over de ooster kerkdeur, dat voor de
verpondinge gevijld was en niet hadde mogen gelden en zulx aan de stad was vervallen zeer
cadux en in perykel was omme uit te storten of derhalve de leden tot voorkominge van
ongelukken niet zoude konnen goedvinden dat zulx werd afgebroken.
31 dec.1721. Burg.Huysman heeft zijn gedachten laten gaan over het verval van de stad en wat
er aan gedaan kan worden.
Gelezen de req. van Willem Jansse van Waggum omme te hebben een stukje erf van de stad
buiten de Cruyspoort bewesten de Wip en ten oosten den Opweg omme daar op een huisje te
timmeren, mits betalende daarvan erfpacht.
5 maart 1722. Req. van Gerard Selen omme een Branderij int huis van Gijsbert Abeel aan de
Veerpoort te mogen opregten was gesteld omme te examineren.
14 juni 1722. Burg. rapporteert aan de leden dat zijn Ed. benevens boekhouder en regenten vant
Gasthuis waar aan de beheringe van het oude Vrouwenhuis dezer stede al enige tijt geleden was
aanbevolen hadde verkocht op approbatie van deze vroedschap aan David Heepke het huis de
HOYwagen ofte Branderije met het erf daar achter staande aan de Oude Haven benevens het
voorn. Vrouwenhuis genaamt de Regentekamer voor de somme van f 275,Idem Burg. dragen voor dat zeker huis en erve staande en gelegen nevens de Potterij op de
nieuwe ..... het weeshuis dezer stede aanbestorven met de kinderen van Cornelis Boesvelt nu met
profijt zoude konnen worden verkocht alzo daar toe zich verschijde liefhebbers waren opdoende.
(wordt verkocht).
28 juni 1722. Gelezen req. van wed.Hendrik de Groet omme de erfpacht van haar tuin bij de
Schelebrug te mogen afkopen tot een gulden voor de stuiver.
4 july 1722. Burg. rapp. dat is verhuurd aan David Hepke de tuin vant Vrouwenhuis voor
jaarlijks 18 gld. mits dat hij de houten heining zoude moeten dicht houden. Dit zolang het huis
onverkocht blijft.
12 july 1722. Req. van diverse steden en dorpen in West Friesland dat zij van Graaf Philips
v.Bourgondie geprivilegieerd waren om niet verkocht te worden.
9 aug. 1722. Idem diverse dorpen rondom Haarlem welke door Ed.Gr.Mog domijnen verkocht
gaan worden.
Gevraagd wordt de heerlijkheden niet te verkopen aan Joden of Papisten met het recht van
collatie en approbatie van predicanten.

20

17 aug.1722. Gelezen req. van Cornelis v.d.Gaagh om een stukje van de kay daar de trap vant
Gapenburg geweest is int gebruik te mogen hebben om zijn Branderij te vergroten. (is
goedgevonden)
5 nov.1722. Heer Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassauwe enz. benoemd tot
Stadhouder Capitijn en Admiraal van Gelre en Zutphen.
23 mei 1723. Burg. comm. dat het huis van Hendrik Lucas Vermeulen alias den Boelhouder in
de Havenstraat gevijld zijnde en zulx aan de stad was vervallen alsmede een ledig erf leggende
aan de Noord zijde van de Kerkstraat strekkende voor van de zelve tot achter aan het erf van de
wed.Kalf, belend oost de stads en westwal.
Thijs de Bruin heeft verzocht het voorgaande huis en erve als mede nog een klein erfje van een
afgebroken huisje in de Kerkstraat naast het voorgaande erf in erfpacht te mogen hebben voor
jaarlijks f 7,- (is goedgevonden).
OAS 77.
18 juli 1723. Gelezen het req. van Dhr.Lucas Borman om zeker erfje of hoekje leggende bij zijn
tuin int Carmelieten klooster achter het afgebrande huis op de hoek bij het bruggetje in erfpacht
te mogen hebben voor twee gulden int jaar, mits dat hij de kay van de Zeventer ende schutting
zoude maken en onderhouden.
Is goedgekeurd.
7 dec. 1723. Oud burgem. Huysman als ontvanger van de stadslanden bericht dat de wed. van
Aart Neleman als huurster van de 22 morgen land zeer ten achteren is met de betaling, dit
wegens de grote sterfte van het vee.
31 dec. 1723. Dhr. Bosch draagt voor dat de Bleek nu alle jaar verhuurd wordende aan percelen
omme te graven daardoor zo verarmde en verslechte dat int vervolg niemand daar aan zoude
willen.
Zulx zijn Ed. meende dat het tot nut van de stad zoude wezen die in een perceel voor de tijd van
zes jaren wierde verhuurd.
29 apr. 1724. Gemeld wordt dat het Vrouwenhuis gebruikt wierd als een magazijn van goederen
nodig voor de reparatie van de zelve invalide huisjes.
31 dec.1724. Voorgesteld wordt dat de verpachtinge van de Bleek genaamt het Oude Slot voor
enige jaren behoorde te worden gedaan.
23 febr.1725. Wordt overlegd om met den Briel, Gorinchem en Schiedam te samen een logement
te hebben in den Haag voor het verblijf van de gedeputeerden in de Statenvergaderingen.
Den Briel heeft verzocht om te samen in hetzelfde logement te mogen verblijven. Het betreft een
huurpand.
18 maart 1725. Gelezen de req. van Jan Abeel omme de stadsmuur daar zijn korenmolen staat
gerepareerd te hebben na behoren dewijl van meninge is daar een stenen molen te zetten.
Wordt in handen gegeven van de thesaurier om dit te examineren.
23 maart 1725. Na examinatie is gebleken dat de stadsmuur ter plaatse zeer slecht is en het de
stad zeer veel geld zal kosten om het te laten repareren. Vastgesteld wordt dat Abeel de muur
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dient te repareren en dat hij die voorts ten eeuwige dagen zoude onderhouden en behoorlijk
repareren te weten van de voorn. zuid-west hoek oost aan te meten tsestig en noord-aan twee en
vijftig rijnlandse roeden.
Dat hij daar voor zijne te zetten steenen korenmolen daarvoor speciaal zoude verbinden. Hij zal
wel vrij zijn van erfpacht en brand gereedschap en lantaarngeld.
Dat hij Jan Abeel darenboven nog zoude hebben alle de steen ent ijzerwerk dat van de stadsmuur
van de molen af te meten oost-aan zal afbreken tot zo verre hem zal worden aangewezen.
31 dec.1725. Dhr.Ant.Verhaar meende dat het een aanzien aan de stad zoude geven dat de
omver-gevallen en gebroken muur van de Wal bij de nieuwe steenen korenmolen van Jan Abeel
werd opgemaakt
en gerepareerd. Idem dat binnen deze stad gene gewassene tarwe behoord te worden gebakken
op dat daar uit niet zoude worde getrokken oorzaken van ziektens die men voor geeft dat op
andere plaatsen zo veel niet zijn dan hier.
3 febr. 1726. Na deliberatie goed gevonden dat er palen met sponningen daarin van de Visbrugge
tot aan de Vrouwepoort tegen de huysen zullen worden gesteld en de planken daar toe gemaakt,
die daar in passen omme in tijt van watersnood met misse daar voor te leggen te komen
gebruiken, is wijders goedgevonden den dam voor de Havenstraat sluys te verbeteren en het
Melkgat met een kistdam toe te maken.
18 febr.1726. Is wijders vermits deze bezwaarde tijden van water goedgevonden dat de
Proveniers van het Gasthuis zullen worden overgebracht in het Mannenhuis omme alzo te
ontgaan de dubbelde huishoudinge.
Verzocht wordt het dan ledige Gasthuis goed toezicht te houden en zo nodig te onderhouden.
22 apr.1726. Het logement te Den Haag is gehuurd voor 25 jaren met casteleyn en meubels voor
f 2200,OAS 87.
13 okt.1749. Voorgesteld wordt om de wapenen van de waardgelders publiek op te veilen en zo
mogelijk te verkopen en het verlies daarop in rekening te brengen van het gemene land.
26 dec.1749. Collecteur van de stadsimposten is Leendert Verhoeff voor een jaarlijks bedrag van
f 75,14 febr.1751. Adriaan van Evelingen verzoekt als kamerbewaarder en afslager van de Venduen
wegens zijn hoge leeftijd afstand te mogen doen.
In zijn plaats wordt aangesteld Jan van Os, mits betalende aan de stadsthesourier f 500,7 maart 1751. In deliberatie gebracht de reparatie van de lijsten aan het noorder wijzerbord van
de kerktoren en verdere defecten.
Is gelaten aan de Thesourier.
10 jan.1752. Pontman David Kloot verzoekt afslag van zijn huurpenningen van de pont op de
rivier de Lek wegens het waterjaar 1751. Na overleg is besloten de huur te verminderen met f
70,-
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21 febr. 1752. Gelezen een missive van Dhr.Mr. Jodocus van Lindt, verzoekende om de
opgaande ypenbomen staande tegen de heining van zijn tuin op de Cingel buiten de Lopikerpoort
te mogen amoveren, mits betalende de waarde van de bomen. Is gelaten aan de Thesourier.
29 febr.1752. Gelezen de requeste van Ary van der Kroon, warmoesier binnen de stad,
verzoekende den Bleyck van het oude Sloth met de akkers daar aan horende in eeuwigdurende
erfpacht te mogen aan staan voor f 22,- jaarlijks.
27 maart 1752. Blijker Jan Kort wil dezelfde Bleyck van het oude Sloth kopen voor f 200,- en
nog daarboven een jaarlijkse erfpacht van f 25,- betalen. Hiermee wordt het verzoek van Ary
v.d.Kroon verworpen.
26 juni 1752. Enige quaadaardige onbekende personen hebben enig brandstoffen gelegd tegen de
houten heyning van het erf van de heer oud burgemeester van Nooten in de Korte Weystraat
waardoor een gevaarlijke brand zoude hebben kunnen ontstaan.
Er wordt een premie uitgeloofd van f 150,- tot ontdekking van de daders.
25 sept. 1752. Wegens de zware inundatie in het jaar 1751 nevens de Hollandse dorpen in de
Lopikerwaard wordt verzocht aan de heren van G.R. om remissie van de ord.verpondingen voor
de waard voor 4 jaren en de extra ord.verpondingen voor 2 jaar.
Jaarsveld uitgezonderd, dat alles gelijk ook in 1726 is geschied.
19 okt.1752. Voorgesteld wordt in verband met de stroming in de Lek om de veerdam voor de
stad 4 a 5 roeden in te korten. Is goedgevonden mits de veerpont ordentelijk kan af en aankomen.
OAS 88.
1 aug.1757. Alexius Petit, klokkegieter te Someren wordt ontboden en is op 20 aug. in
Schoonhoven om de gebarsten kleine klok in de toorn te vergieten.
27 dec.1757. Wordt voorgedragen aan de leden dat het orgel van de kerk gans is vervuild en daar
door vele pijpen zijn die niet spreken. Dit kan door organist Gailliatd zelf verholpen worden.
3 maart 1758. Req. van W.v.d.Horst en Gerrit van Bruggen verzoekende omme octroy en
privilege dat haar leven lang durende geen andere het ambacht van pruykemaker mogen
exerceren en niemand langs de huizen mag lopen om pruyken te verkopen.
14 maart 1758. Dhr.Blok comm. dat een mankement is gekomen aan de sluys van de
Havenstraat en dat daar om een dam is gelegd.
Voorgesteld wordt om de nu bestaande sluys te vervangen door een duiker.
14 aug.1758. Dhr.Blok comm. dat de schuifsluis onder de Dam gans geen water meer houd,
mitsgaders dat het dak en luifels van de Waag zo slecht dat daarin int geheel geen reparatie kan
worden gedaan, maar int geheel vernieuwd diende te worden. Dat de koopluy diverse malen
hebben geklaagd dat hun goed niet droog in de Waag kan worden geborgen.
Idem Burgem. comm. dat meerdere luyden die tuinen hebben aan de binnenmuur van dezer stad
aan de Oude Singel klachten gedaan waren dat den een ....int verbreden van haare tuinen en .....
uitzetten van hare tuynhuizen voorbij ...... en dus elkanderen het gezicht benamen. Voorgesteld
wordt een rooilijn vast te stellen door den landmeter Smitman.
3 sept.1758. De kosten van het vernieuwen van het dak van de Waag moet f 510,- gaan kosten.

23

14 okt.1758. Burgem. comm. dat onder het afbreken van de Waag bevonden is dat alle vier de
muren niet alleen zeer overgezakt, maar ook van malkanderen los zijn zodat ze gemakkelijk
omver kunnen gestoten worden. Of het dierhalven niet raadzaam zoude zijn om daar zoo een
schoon dak op te leggen, wijl te dugten is het muurwerk zich binnenkort zich zouden begeven tot
merkeliken schade van het te maken reets aanbesteed werk.
Berekend is als alle muren opnieuw opgetrokken worden dit f 120,- zal gaan kosten.
Item gelezen een req. van Reinier van Hondhorst, verzoekende om een schuur te mogen zetten
op stadsgrond, tussen de binnen en buiten Kruyspoort, presenterende aan de stad, zo lange
schuur daar mochte staan te betalen jaarlijks f 12,- Wordt in beraad genomen.
17 mei 1759. Er zijn voorstellen tot het afschaffen van de binnenlandse paspoorten.
16 juni 1759. Thesourier geeft de leden kennis van de slechte toestand van de sluis onder de
Steenen brug, mitsgaders dat de Havenstraat en Zeventer zo ondiep zijn dat het ten uiterste nodig
is dat de zelve worden gediept, doch dat de ondervinding bij de laatste dieping geleerd had hoe
on egaal en slecht bij sommige die dieping was gedaan.
Mitsgaders dat enige stadsstraten dienen te worden verlegen.
Voorgesteld wordt 2 nieuwe deuren voor de sluis te laten besteden.
OAS 86.
23 maart 1747. Burg.comm. de leden dat het wenselijk is een kundig persoon het uurwerk van de
kerktoren te doen examineren daar het nu enige tijd stil heeft gestaan en door de klokkestelster
niet behoorlijk aan de gang gebracht kan worden.
Dit wordt gedaan door de Horlogemaker Hogendijck te Rotterdam.
4 apr. 1747. Jacob Bollick en zijn huisvrouw bieden zich aan om de armen en kinderen te
verzorgen tegen een salaris.
29 apr.1747. Betr. aanstelling door stemming van Willem Karel, Hendrik Friso, Prince van
Oranje Nassau tot Stadhouder Admiraal en Capiteijn Generaal van deze provincie.
Schoonhoven stemt hierover mee.
Als de gewenste aanstelling plaats vindt, zal dit in Schoonhoven aan de burgerij bekend worden
gemaakt onder het plaatsen van het oranje vendel en het spelen der klokken etc.plechtig van het
raadhuis bekend te maken.
Er zal opdracht gegeven worden de Prince-vlag op de kerktoren te plaatsen en het oranje vendel
op de stadhuis toren en voorts des namiddags na het eindigen van de godsdienst de drie burger
compagnien op het binnen doelenplein in de wapenen zoude verschijnen aldaar paraderen en
salvoos schieten etc. met verdere demonstraties van vreugde.
4 mei 1747. De gewenste aanstelling van de Prins van Oranje is geschied met het
vorengenoemde ceremonieel incl. salvoos van het kanon op de batterij buiten de Vrouwenpoort.
Er zijn die avond en de ganse nacht alle de huizen der burgers geillumineerd geweest als mede
de kerktoren, die ronts omme met lantaarnen omhangen, het welk een ongemene en cierlijke
vertoning gaf.
16 aug.1747. In deliberatie gebracht uit welke fondsen de nodige penningen te vinden tot het
kopen van de geweren voor de compagnie waardgelders welke zullen worden aangeworven.
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Voorgesteld wordt uit de stadskas of uit het comptoir van de heer Burgemeester als ontvanger
van de stadslanden.
Tot drilmeester van de schutterij aangesteld Pieter de Vos.
29 okt.1747. De ingekochte wapenen vergen een bedrag van f 1500,7 jan.1748. Gedelibereerd zijnde over de esse bomen staande buiten de Lopikerpoort in de
zogenaamde Cabanus (gribus) dewelke
zedert enige jaren weinig of niets zijn gegroeid.
Ze worden verkocht en vervangen door iepenbomen.
5 febr. 1748. In deliberatie gebracht zijnde het verkopen van het school of koornhuis met het
woonhuis van de schoolmeester bij het vertrek van de jegenwoordige schoolmeester Jacob v.
Brakel naar Deventer. Thesouriers krijgen opdracht dit te regelen.
8 maart 1748. Gelezen een missive betr. de geboorte van een Prins van Oranje waarna dit
feestelijk wordt gevierd met illuminatie en kanonschot.
5 mei 1748. Gelezen een missive dat op 30 april laatstleden tot Aken de proeliminaire artikelen
tussen de ministers der zeemogendheden en Frankrijk waren getekend.
Is goedgevonden dat hiervan terstond aan de gemeente kennis behoord te worden gegeven van
de puy van het Raadhuis met het uitsteken van het oranje vendel.
8 mei 1748. Burg. comm. de leden dat de peer met het bovenste gedeelte van de kerktoren door
de laatste storm in dec.1747 af zijnde gewaaid nu wederom dient gerepareerd te worden.
Wordt in handen gegeven van de Thesourier.
10 juni 1748. Om de schulden van het armhuis te verminderen wordt voorgesteld om een
rentebrief van f 2400,- te verkopen.
26 aug.1748. Burgemeesteren en vroedschap zijn genoodzaakt in verband met de zorgwekkende
toestand van de stadsfinancien dat alle stadsbelastingen weder ingevoerd gaan worden. Niemand
zal vrij wezen van betaling.
13 sept. 1748. Lijst met alle 31 artikelen betreffende de stadsbelastingen
OAS 85.
24 aug.1745. Advies van G.R.omtrent het maken van een overlaad door de Vijf Heerenlanden
om bij een hoge rivier de Lek het water daar over te doen passeren naar de Linge en boven
Gorinchem naar de Merwede.
6 Jan.1747. Betreft avond begrafenissen.
Er mogen geen flambouwen gebruikt worden op een boete van f 3,- per flambouw. Er moeten
door het burgerweeshuis gemaakt worden 20 lantaarns, ieder met 4 dikke kaarsen.
Als iemand ondanks de boete toch flambouwen wil gebruiken mogen deze beslist niet in de kerk
gedragen worden.
3 febr.1747. Burg. comm. dat 4 morgen land te Will.Langerak verkocht is aan Fredrik Corsse de
Groot voor f 315,-
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11 maart 1747. Met algemene stemmen wordt beslist het armenhuis op te heffen en de
inwonende personen en kinderen uit te besteden. Dit van wege de slechte toestand van het
armhuis en de verminderde inkomsten door de sterfte van de runderen.
De schulden belopen f 1642-14-0.
OAS 84.
14 juli 1744. Burgem. vraagt toestemming om de Thesourier de rekening te laten betalen in
verband met de watersnood in maart j.l.
13 sept.1744. Burgem. comm. over de kosten van reparatie van het Polsbroekse Velaat waaraan
de stad voor de helft aan mee moet betalen, ten meeste del;en veroorzaakt door het overwinden
van zwaar geladen schuiten.
OAS 83.
11 jan.1740. Burgem. dragen voor het verzoek van de Vrouwe van Will. Langerak welke wegens
het distrueren van haar zalmvisserije op de Slaapwef, door nieuwe aangelegde kribben bij het
dijk college van de Lopiker-waard in de rivier de Leck, voornemens was de voorn. visserije
nader aan de stad te brengen en dat haar Ed. tot facilitering der zelve verzocht een kade en vrije
passagie over het voorland van de algemene Armen, leggende in de Leck te mogen maken,
terwijl haar Ed. de consenten van de Heer Burgem. Crabeth en Mevr. Wed. Block, als
naastgelegen eigenaars reeds zoude hebben verkregen tot het leggen van een gelijke kade op haar
lieder voorland. (wordt in handen van de Burgemeesteren gegeven).
1 febr.1740. Zeer strenge en buitengewone vorst.
2 febr.1740. Vergadering gehouden betreffende de drijgende watersnood t.g.v. de komende dooi.
Het advies is dat van de Vrouwenpoort tot de Visbrug behoort gelegd te worden een kistdam van
vier voet hoog en anderhalf voet wijd, geplaatst aan de zuidzijde van de Vrouwenpoort en Voorstraat en vervolgens van het huis van de wed. Voster aan de buitenkant van de Haven op gelijke
hoogte van de lindebomen tot de Visbrugge toe. (wordt goedgekeurt).
Er is aan de hoofdluiden van het slepers en zakkedragers gilde, de klaplieden, lantaarnopstekers,
veerluyden, poortiers, tamboers, omroeper enz. door de heren Burgemeesters op het ernstigste
gecommandeerd om in tijd van watersnood met alle ijver te vigileren en haar plicht te betrachten.
16 mei 1740. Is gelezen de req. van Joh.Vergeer om een houtloods te mogen stellen aan de
noordzijde van de Dijk, van de huizinge van de wed. de Wekker oostwaarts op tot het bruggetje
van de Zevender.
Het verzochte erf is aan Dhr. Vergeer verhuurd voor 15 jaar voor elf gulden s'jaars, mits te
onderhouden de kade van de Zevender.
7 nov.1740. Burgem. comm. de slechte toestand van de nieuw gemaakte buitensluis aan de
Visbrugge, welke deuren geen het minste water houden, als mede de brug leggende over de
Voorhaven bij de Veerpoort welke zeer cadux is. Verzocht wordt dit te visiteren en prijsopgave
te laten doen.
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24 dec.1740. Burgem. dragen voor, door het opzwellen van de rivier de Leck tot zoo een excesse
hoogte, als niet een opene rivier bij het geheugen van mensen niet is geschied. Alle noodzakelijke voorzorgen worden genomen.
20 febr. 1741. Burgem. tonen aan de leden twee bestekken van een nieuwe brug over de Nieuwe
Haven, waarvan het ene een valbrugge is en het ander een draaibrug. Door de leden is een
draaibrug als beste bevonden. Voorgesteld wordt dit publiekelijk aan te besteden.
15 maart 1741. De laagste inschrijver voor de brug is Jan de Gids, Mr.timmerman te
Schoonhoven voor f 540,27 sept.1741. Burgem. dragen voor dat het gedeelte van de cingel bij de Kruispoort en
Lopikerpoort toebehorende aan de stad met een kade aan de buitenkant diende te worden
verhoogd tot verwijding van het overlopen van het water uit de grachten op gelijke hoogte en
breedte als de zelve bij het gemene land in gepasseerde voorzomer is gelegd.
Wordt voorgesteld het werk aan te besteden. Laagste inschrijvers zijn Jan Snoey en Marcelis van
Drunen voor f 75,OAS 82.
29 mei 1737. Gelezen de req. van J Snoey, Mr.metselaar verz. te mogen betimmeren zekere
ledige grond leggende aan het einde van de Oude Haven. Is goedgekeurd.
23 sept.1737. Gelezen de req. van Arende Goverde Broer,Mr.stadsmetselaar verzoekende in het
Klooster achter de Koestraat op zeker ledig erf 2 huisjes te mogen zetten.
31 dec.1737. Dr.Hoola roert aan het ledig staan van de Hartse Molen, welke door de eigenaar
van de stenen molen de Hoop gekocht zijnde in verval staat te geraken om al het graan op een
molen te doen malen, waartegen noodzakelijk dient te worden voorzien.
7 apr.1738. Het request van Cornelis Kort verzoekende om in erfpacht aan te gaan een sniepje
land leggende achter zijn blekerije onder de boog, is gesteld in handen van de heren Thesouriers. Wordt goedgekeurd voor een jaarlijkse erfpacht van 2 gld.10st.
2 juni 1738. Req. van Pieter Jansz Palts, schepen aan de Vlist omme in erfpacht te mogen
bezitten zekere huizinge en hooiberg aan de oostzijde van de Vlist bij de Vrouwebrug,
toekomende de Armen dezer stad, zijnde nu ten enen male vervallen.
15 juli 1738. Burgem. dragen de leden voor dat de heren Gecomm.
Raden als nog inclinatie toonden en nadere instantien gedaan tot verkrijging van het huisje
staande aan de oostzijde van de Oude Haven achter s'lands magazijn, bewoond bij Hendrik
Tyssen Buurman en toebehorende aan de stad, mits dat aan haar Ed.Mog. te gelijk wierde toegestaan de
grond aan de noordzijde van het voorn. magazijn ten dienste van de lande. Vraagprijs f 400,23 sept.1738. Gelezen een req. van Jan Hotze, in de Lange Weistr.
verzoekende consent tot het stellen van ketels en fornuysen voor een hoedemakerij.
10 mei 1739. Gelezen een req. van Joh. vergeer, borger alhier omme in de Nieuwe Haven achter
het armhuis te leggen een houtvlit op een zekere recognitie jaarlijks. (als scheepshelling).
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29 juni 1739. In achting genomen zijnde het gevaar dat bij hoog water door de defecten aan de
sluisjes van de Havenstraat en de Zevender zoude kunnen werden veroorzaakt is aan de heren
Thesouriers verzocht om met kundige luyden de sluysjes te inspecteren.
6 juli 1739. Verkocht aan de Heren Ged.Raden het huis staande aan de oostzijde van de Haven
achter s'lands magazijn met de grond aan de noordzijde van het voorn. huis tot op dezelve linie
van het voorn. magazijn voor de somma van f 600,29 juni 1739. Betreft de te repareren sluisjes voor de Havenstraat en de Zevender.
In achting genomen zijnde dat bij het jegenwoordige opperwater geen sluisgang op de Lek is en
de havens bij gebrek van vers water een zeer kwade reuk van zich geven tot merkelijk nadeel van
de ingezetenen en waaruit kwade gevolgen van ziektens in dit saysoen te dugten zijn.
23 aug.1739. Gelezen de req. van Hr.Vonk verzoekende een bekwaam uitpad te mogen maken
voor zijn mist-erfje aan de stadswester-wal bij de Harte Molen. Dit is voorgelegd aan de
Thesouriers en geaccordeerd.
31 dec.1739. Volgens ouder gewoonte worden op deze dag alle urgente problemen besproken.
o.a. dat men behoorden bedacht te zijn op de conservatie van het Gasthuis, zijnde nu het armhuis.
Dat men behoorden nauwkeurig acht te geven op de stadssluizen en uurwerken die alle zeer
vervallen zijn.
Dat de kay tussen de twee Kruyspoorten zeer laag zijnde dikwijls voor een groot gedeelte onder
water staat, waartegen met het verhogen van de buitenkant kan worden voorzien.
Dat men laatstelijk behoorden een magere beestenmarkt aan te kweken.
OAS 81.
25 apr.1735. Bij de installatie van de nieuwe Secretaris Johan Oostendorp verzocht hij de
vroedschap een lijste en inventaris te maken van alle registers, charters en papieren zoals die
tegenwoordig op de secretarie zullen worden gevonden, + 15 artikelen waaraan hij moet
voldoen.
2 juli 1735. Gelezen het req. van Cornelis Nederberg, scheepstimmerman verzoekende om
geallequeerde redenen dat de brug leggende over de nieuwe haven in dier voegen mag werden
veranderd, dat de grote schepen op zijn timmerwef werdende gebouwd of gerepareerd
ongehinderd de zelve brug kunnen passeren, presenterende daar toe op zijn ijgene kosten de
leverantie van nieuwe krommers etc.
Thesourier moet dit nader behandelen.
4 juli 1735. Bij de behandeling van de aanstelling van een nieuwe secretaris voor de
Krimpenerwaard wordt vermeld dat er in de jaren 1681, 1691 en 1726 hoge waterstanden waren.
11 juli 1735. De heer burgem. Brouwer als ontvanger van het
½ pont veer comm. aan de leden de slechte gesteldheid van het Veerhuisje aan de Lek hetwelk
ten eenmaal onbekwaam is tot de verblijfplaats der veerluiden. Voorgesteld wordt om het huisje
te vernieuwen van hout of liever van steen. Wordt goedgevonden hetzelve te bekijken en te
vernieuwen.
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19 maart 1736. Burgem. comm. aan de leden dat publiekelijk is aanbesteed het repareren van de
wester stadsmuur strekk. van de molen de Hoop tot aan het einde van de tuin van Bartholomeus
van der Heck en wel meest aan de binnenkant van de zelve muur voor de somma van driehondert
negen en negentig gulden.
16 apr. 1736. Burgem. comm. dat klachten zijn voorgekomen wegens de te duchten zwarigheid
van brand door de grote onachtzaamheid van de oude Franse Mademoiselle met vuur en licht,
welke door hare hoge jaren ook niet in staat is om langer school te houden.
Voorgesteld wordt om haar in het oude mannenhuis op te nemen en het huis in de Koestraat waar
zij woont te verkopen ten profijte van de stad.
Het wordt gevijld voor f 980,25 juni 1736. Gelezen req. van Jacobus van Bruggen en Ary Salee verzoekende yder in zijn
prive'te kunnen kopen van het ledige erf aan de oostzijde van de Koestraat, leggende tussen bijde
de suppl. erven en toebehorende de stad.
Voorgesteld wordt het erf publiekelijk te veilen, gelijk mede een stads ledig erf in de Havenstraat
leggende aan de zuidzijde van de mouterij van den Elger.
En zijn te gelijk de gemelden Heeren gequalificeerd om in plaats van de houten vervallen brug
leggende over de Havenstraat bij de Kerkstraat een stenen boog ter zelver plaatse te doen leggen
bij publiekelijke bestedinge.
8 okt. 1736. Burg. comm.de leden dat het Manhuis en Gasthuis nog in eigendom hadde vijf
kleine huisjes, waarvan twee stonden op de Oude haven, twee in de Koestraat en een in het
Appelstraatje van de welke weinig huur werd genoten en veel reparatie nodig hebben.
Voorgesteld wordt deze huizen zo spoedig mogelijk publiek te veilen.
18 dec.1736. Vastgesteld wordt de straten dezer stad zeervervallen zijn en tot kosten van de stad
wierden gemaakt en vervolgens een kleine tax van straatgeld daar op gesteld zoals in andere
steden.
7 jan.1737. Op de voorslag van de Thesourier om bij het besteden van een stenen brug op de
Havenstraat te gelijk te besteden het leggen van een stenen boog over de zogenaamde Scheele
brug.
Verzocht wordt zorg te dragen dat de Scheele brug wat hoger werden gemaakt als tegenwoordig.
11 febr.1737. Oud burg.Elias doet rapport van het gehouden besoigne tot wederoprichting van de vervallen paardemarkt, welke gehouden zal worden de 12e
juni tussen de Haastrechtse en Meerkerkse markten invallende.
Er wordt voorgesteld een premie te geven aan de man welke het grootste koppel paarden ter
markt brengt aan een man toebehorende en wel een zilveren roskam en die hardste draver een
zilveren zweep. Alsmede voor het beste rijpaard een paar zilveren sporen.
Allen zullen vrij zijn van veergeld over de Lek en ook van ruygvoer een nacht en de dag van de
markt. Wordt goedgekeurd.
OAS 80
9 nov.1731. Vermits de caduxhijt van zeker twee huysjes bij de in decreet gevijlt en geen geld
hebbende mogen gelden, staande het ene huys over de oosterse kerkdeur en het andere van Dirk
Schalkwijk aan de zuidoost hoek van de Nes, drijgende het ene in de Haven en het andere op
zijde neder te storten.
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Is goed gevonden de huysjes bij bestedinge te doen afbreken en dat bij de kerk de kay met een
muurtje van vervalt boven de straat op te metselen, de materialen die dienstig kunnen wesen te
gebruyken en de overige int Vrouwenhuys te doen brengen.
20 nov.1731. Voorgesteld wordt het huysje ten oosten van de kerk aan de Haven publiek te
besteden en van achteren uyt het water te doen opbouwen.
Het huysje wordt in de winter afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd.
31 dec.1731. Burgem. comm. dat het huisje in zijn geheel zeer slecht is en als het afgebroken
wordt het schade zal geven aan de huizen bezuiden het huis.
29 jan.1732. Burgem. comm. dragen de leden voor dat Maria Gerrits als eigenaresse van een
huisje staande over de ooster kerkdeur benoorden de drie huizen die afgebroken worden
vrezende dat haar huis daar door merkelijk zoude worden benadeeld en beschadigd. Zij heeft
haar huisje aan de stad verkocht voor f 30,- en dat de Burgem. hadde gesproken met Ary
Goverde, koper van de voorn. drie af te breken huisjes met hem voor den opstal van dit huisje
waren geaccordeerd tot f 16,29 maart 1732. Bij de Burgem. gerapporteerd zijnde dat de kaijen van de twee afgebroken
huisjes over de oosterkerk-deur zijn overgestort en in de Haven gevallen zulks dat het
noodzakelijk is het zelve daar weder uyt gehaald en de zelve kaaien opgemetseld worden en
voorts gestraat met het gene daar verder aan dependeert.
Wijders worden de Heren Burgem. nog geautoriseerd omme aan de Ed. Hr. gecomm. raden te
verkopen het huis van de stad daar Cornelis van Buren in woont als mede het Vrouwenhuis zo
het doenelijk is.
Laatstelijk goedgevonden dat een ype heyning zal worden gezet achter de houten hyninge van
het Vrouwenhuis tegen de Doelen aan.
4 april 1732. Betr. het verkopen van het Vrouwenhuis en het huis van de stad daar Cornelis
v.Buren in woont. Dat Haar Ed.Achtb. daar over met Hr. Gecomm.raden gecomm. tot de
visitatie van de fortificatie en magazijnen alhier hadden gesproken, doch dat de zelve geen zin in
het Vrouwenhuis en hadden en voor het huis van v.Buren maar boden f 300,- en dat Haar
Ed.Achtb. het zelve hadden gelaten voor f 800,Afgesproken is dat de Gemeente zal laten weten wat voor prijs het moet worden.
8 juni 1732. Burg. dragen voor dat haar Ed. in de laatste schouw hadden ondervonden dat twee
huizen, die voor de verpondingen waren gevijld en niet mogen gelden nu zeer cadux en zeer
bouwvallig waren, staande het een op de Dijk beoosten Jan van Heumen van waar het zelve heel
veel nadeel toe bracht dewijl het water daar van tegen de muur van zijn huis liep en het andere
aan de noordzijde van de Carmelieten straat waarvan al een gedeelte van de puy was
neergevallen.
Goedgevonden wordt de huizen af te breken en van de oude steen daarvoor een muur gesteld en
de overige goede materialen in het Vrouwenhuis gebracht.
Idem dragen zij voor dat in de schouw door Ary Arymaat waren aangesproken om het erf
benoorden zijn huis en loyerf in de Havenstraat te mogen in eigendom hebben, presenterende
daarvoor een houten schutting te stellen en dan jaarlijks te geven f 2,18 juni 1732. Is na deliberatie goedgevonden en verstaan de twee huisjes in de Havenstraat
bezuiden naast de mouterij van de ..lliger vermits zeer cadux zijn door de boekhouder van de
invalide huisjes te doen afbreken.
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Idem de regenten gepresenteert bij Maria Nobel weduwe van Dionis Bakker om het bouwvallig
huisje toebehoord hebbende Bartholomeus Kluyt staande naast haar huisje in eigendom te mogen
hebben.
4 juli 1732. Is na deliberatie goedgevonden Anthony van der Cade toe te staan zijn bouwvallig
huis staande bezuiden en naast zijn woonhuis te mogen afbreken mits daarvoor stellende een
muur en te betalen de verpondingen.
Dat het huis van Jan van Vliet in de Koestraat waarvan de voorgevel zo bouwvallig is dat dreigt
neder te storten en vermits hij verklaart onmachtig te zijn dat te kunnen repareren zal het worden
gevijld en verkocht.
Idem Maria Nobel, wed. Dionys Bakker verzoekende dat zij het huis van Bartholomeus Kluyt
staande naast haar huizinge in de Lange Weistraat zonder last in eigendom mochte hebben ende
Dhr. Bartholomeus de Bruyn zich verklarende dat hij gaarne dat zelve huis zoude willen maken
tot een paardestal, verzoekende het te mogen hebben. Wordt tijdelijk aan de laatste gegund.
22 juli 1732. Ende vermits de ouderdom en bouwvalligheid van het Vrouwenhuis staande aan de
Oude Haven is goedgevonden dat de materialen van hout, steen, ijzer, lood enz. die daar
ingebracht zijn publiekelijk zullen worden verkocht als ook dat het zelve huis tot op zekere
hoogte zal worden afgebroken en dat de materialen die daarvan af komen publiek te gelde zullen
worden gemaakt, uitgezonderd enige blauwe stenen die bekwaam zijn tot grafstenen die aan de
kerk zullen worden gegeven. Is wijder nog goed gevonden dat de regenten en boekhouder van
het Vrouwen en Mannenhuis een muur doen stellen van het Vrouwenhuis af tot aan de Doelen
toe.
20 aug.1732. De vroedschap is overeen gekomen met Ary Goverde Broer wegens het afbreken
van het Vrouwenhuis en dat hij zoude hebben de materialen, uitgenomen de steen in de gang en
dat hij zoude moeten stellen een muur tot aan het Doelenplein tot zijne kosten en dan aan de stad
te geven f 150,2 nov.1732. Gelezen een missive van Gecomm. Raden geschreven aan regeerders van
Schoonhoven omme het kleine huisje toebehorende deze stad staande tegen het Stadsmagazijn
alhier waarin woont Cornelis v.Buren door de gerechte te doen taxeren en het aan te kopen door
het gemene land.
27 febr. 1733. Is goed gevonden het gehele erf van het afgebroken Vrouwenhuis te laten veilen
ende verkopen.
20 juli 1733. Wordt aanbesteed het vernieuwen van de wijzers op de torens van de Kerk en het
Stadhuis, het maken van de letters, het vergulden van dien als mede van de weerhanen op deze
torens enz. voor de somme van 20 pistolen, doch dat in consideratie kwam of zulx zoude worden
gedaan op sempel hout ofte koperen platen.
Dat ook de vier loden goten leggende om de toren van de Kerk zo oud en zo dikmaal waren
gesoldeerd, dat zulx niet meer konde worden gedaan.
Wijders dat de muur van de stadswal aan de westzijde zeer cadux was en noodzakelijk most
worden gemaakt, ingeboet en gerepareerd.
Laatstelijk dat het bruggetje over de uitwatering van de Havenstraat aan de Hartemolen mede
dreigde uit te vallen en daarom moest worden hersteld.
De stadsmuur van de molen de Hoop tot aan het gewezene melkgat wordt publiek besteed om
die van buiten en van binnen te doen maken en repareren.
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1 okt.1733. Vermits het huis toebehorende de stad, daar de schoolmeester in woont, benevens het
groot school slecht en vervallen is dat het zo niet kan worden bewoond, is goedgevonden het
zelve behoorlijk te doen repareren.
Is nog goed gevonden de gewezene turfschuur van de algemene armen op de noordoosthoek van
de Fonteynstraat te laten aan Maria Nobel, wed. van Dionis Bakker zo lang de algemene armen
de voorz. schuur zelf weder zoude willen gebruiken.
5 nov. 1733. Wordt overwogen te verkopen van de stads of godshuislanden vier mergen te
Willige-Langerak laatst gebruikt bij Gerrit Aartse de Lange.
6 jan.1734. Is wijders geresolveert het huis van de stad, staande aan de Oude Haven voor het
s'lands magazijn (als de verkoop vant zelve aan het gemeneland niet voort gaat) dat het zelve
weder zal worden verhuurd met de voorwaarde dat wanneer het gemene land het nodig heeft de
huur wordt opgezegd.
21 jan.1734. Er is een nieuw geformeert quohier van de verpondingen over de huizen binnen de
stad opgesteld.
22 febr.1734. De kelder onder het Stadhuis wordt verhuurd aan Paulus Haalbos voor een jaar
voor de somma van f 6,14 maart 1734. Burg. comm. dat de bovenslagbalk van de Visbrug vergaan is en dat die
vernieuwd dient te worden.
3 mei 1734. Bankhoudster van de bank van lening te Schoonhoven is de huisvrouw van van
Cornelis v.Hessel en wil worden ontslagen uit deze functie.
21 aug.1734. Burg. dragen voor dat het portiershuisje staande voor de Cruyspoort zeer slecht en
cadux is en noodzakelijk gerepareerd dient te worden.
De thesourier opdracht gegeven tot de regeling hiervan.
12 okt. 1734. Het octroy der bank van lening is verpacht aan Jan Breüchelman voor f 475,jaarlijks voor de tijd van twintig jaar, in te gaan den 15e okt.1734.
12 okt. 1734. Gelezen de requeste van Adriaan Bredius omme vermindering te hebben van zijn
uitgeloofden penningen als afslager van de vis, vermits den Tempel en Snacker sedert den 11e
augustus 1734 hebben stil gestaan ter oorzake twee nieuwe visserijen, zoo tot IJselmonde als
Chaarlooi zijn aangelegd.
Idem burg. dragen voor dat het huisje staande op de Havenstraat achter het stads schoolhuis zeer
bouwvallig was en niet langer konde staande blijven. Goegevonden wordt het zelve huisje af te
breken.
30 okt.1734. Bij de heren Burgem. voorgedragen zijnde dat de Hr.van der Helling verzocht dat
de drie huisjes staande in de Nes tegen dat van zijn Ed. en die dreigde neder te vallen aan hem
mochte vergunt om de zelve te repareren en in staat te houden, als mede dat de Hr. de Groet voor
zijn dienstmaagd Barbara van Stappen verzocht te mogen hebben het huisje staande in het
Vellepoort straatje aan de Noordzijde zijnde het tweede huisje van de Haven, achter aan het
huisje van Maria Stock, voor deze toegekomen hebb. Arie ...
Deze twee huisjes worden vergunt onder conditie dat ze worden gerepareerd.
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4 nov.1734. Wordt gesteld zijnde dat het huisje van de gewezene hondenslager zeer bouwvallig
zijnde dient te worden gerepareerd. Wordt door de thesourier te koop aangeboden door veiling.
2 febr.1735. Dhr. de Groet heeft verzocht twee van de voorn. huisjes staande in het Vellepoortstraatje te mogen hebben als het een voor zich zelf, staande aan de noordzijde, strekkende van
voor tot achter aan hem Heer de Groet, belend oost Leendert de Bruyn en west Neeltie Jans de
Vries, wed. van Johannes Appeldoorn.
En het andere voor zijn dienstmaagd Barbara van der Stappen, strekk. voor van s'heeren strate tot
achter aan Jan Faal, belend oost de voorn. Barbara van Stappen en west Dirk Ekelman. Is goed
gevonden.
Wijders is Aalbrecht de Bruyn geautoriseerd omme de twee onverkochte huisjes staande op de
Dijk aan de noordzijde op approbatie van Dhr. Burger te verkopen, strekk. voor van de straat tot
achter aan de Zevender, belend oost een ledig erf met ipe bomen beplant en west.....
OAS 79.
5 maart 1729. Herman v.d.Horst, Predikant alhier wordt aangesteld om de jeugd te onderwijzen
in het latijn voor het gaan volgen van een academische studie op een tractement van f 100,jaarlijks.
30 mei 1729. Ontvangen een missive van de Gen.Rade o.a. wegens de geringe valuatie van de
stuyvers, als mede memorie van de Generaal meesters van de munte tegens de quade vreemde
stuyvers.
30 juni 1729. Burgem. comm. dat aan de Waag zeer nodige reparatie zal moeten worden gedaan.
27 aug.1729. Gelezen request van Jacob Danens verzoekende octroy tot het doen spinnen binnen
deze stad van kors, omme geemployeert te worden tot het maken van Hollands kamfas, voor de
tijd van twintig jaren.
8 sept.1729. Aan Jacob Danens en zijn zoon Gerrit wordt octroy gegeven een fabriek te stichten
om te spinnen kors en inslag garen omme geemployeert te worden tot het maken van Hollands
Kamfas.
30 sept.1729. Adriaan Bredius heeft geboden op de publieke veiling als hoogste bieder op de
afslag van de steur, zalm, elf en zeevis f 300,- + f 75,28 nov.1729. Na deliberatie goedgevonden en verstaan de iepe en essenbomen buiten de Lopiker
als buiten de Cruispoort dezer stede en langs de Opweg publiek te verkopen, omgehakt en
uitgerooit te worden en dat dan weder egalijk zal worden beplant.
31 dec. 1729. Dhr.Verhaar heeft voorgedragen om er naar te streven om binnen deze stad een
paardemarkt aan te kweken.
16 jan.1730. Is na deliberatie goedgevonden en verstaan de iepebomen aan de westcingel van de
kikvors tot de Nieuwe Cruyspoort met de bomen op het westelijk pleyn van de Doelen te
verkopen en daar weder andere in de plaats te zetten. Het wordt aan Directeuren van de Doelen
gelaten of het voorn. plein weder wordt beplant.
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19 jan.1730. Is wijders goedgevonden dat het ledig erf op de Dijk over het Gasthuispoortie met
iepebomen zal worden beplant.
27 jan.1730. Gelezen de reg. van Cornelis Nederberg verzoekende een scheepmakerij in de
Nieuwe Haven bij het Zeventer sluisje te mogen oprichten.
Nog gelezen reg. van Gilles Nobel verzoekende zeker tuintje int Klooster, daar de Zevender
bezuiden en bewesten langs loopt en daar de Hr. Berman nu erfpacht heeft gehad doch weder
heeft verlaten, voort onderhoud in eigendom te mogen hebben.
13 febr. 1730. Het verzoek van Cornelis Nederberg voor het oprichten van een scheepmakerij
wordt verworpen.
9 maart 1730. Wed. Swanida Wijkerhelt, wed. van de Heer Johannes Blok zaliger, in zijn leven
de laatste hoofdman van de oude vissers, anders genaamd St.Peters Broederschap binnen deze
stad genegen is aan de heer Burgem. t.b.v. de stad en onder conditie dat het voorn.
hoofdmanschap of broederschap zal zijn en blijven gemortificeerd, zo dat het nimmermeer zal
worden opgericht.
22 juni 1730. Door de thesourier aan de vroedschap voorgedragen zijnde dar er noodzakelijk
reparatie te doen was aan de toren van de kerk.
7 nov.1730. Ia na deliberatie goedgevonden omme het Gasthuis en oude vrouwenhuis te doen
besemen schoonmaken te examineren op wat wijze de zelve huize best zoude kunnen worden
gebenificeert en daarvan rapport te doen vooral de bederffelijke meubelen en andere onnutte
zaken in de voorz. huyze gevonden wordende te verkopen en te gelde te maken gelijk de Hr.
Thesourier mede worden verzocht en gequalificeert omme het oude lood, ijzer, hout en andere
zaken de stad toekomende en die niet ten oirbaar konnen worden gebruikt te verkopen.
31 dec. 1730. Burgem. v.Kempen draagt de zelve voor dat de straten door de stad zo slecht en
ongelijk waren leggende, of daar inne niet en diende te worden voorzien.
idem, den Hr.Schelluynen, dat zijn Ed. hadde geremarqueerd dat het hoofd gelegd in Langerak
boven de Nieuwpoort veroorzaakte dat de drift van de rivier.....en de geul tussen de plaat en de
waard en dat die dat water door een andere geul int beneden gedeelte van de plaat of waard weer
uytsmeet op het veer aan, regt over de stad, waardoor het genoemde veer aldaar oogschijnlijk
afnam en zijn Ed. meende daardoor zekerlijk een droogte voor deze stad zoude worden
veroorzaakt.
Gevraagd wordt in den Haag hiervan kennis te geven.
22 jan.1731. Op het rapport dat de Mouterije staande in het Kloostersteegje aan de Havenstraat
zo zeer is vervallen dat te veel zoude kosten omme te repareren, is na deliberatie goed gevonden
en verstaan, vermits gevijld zijnde geen geld heeft mogen gelden, die door de heren Thesouriers
ten voordele van deze stad te doen afbreken en de muren omtrent zes à acht voet hoog uit de
grond te laten staan.
24 jan.1731. Besloten wordt de slechte plekken in de straten te repareren.
7 april 1731. Gehoord het rapport van de vroedschap waarin gecomm. omme te examineren op
wat wijze het Gasthuis en Vrouwenhuis best zoude konnen worden gebeneficeerd.
Alsmede de voorslag van de heren Burgem. inhoudende dat veel kinderen van armlastige
gezinnen ondergebracht worden bij gezinnen waar hen geen goede opvoeding gegeven wordt.
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Voorgesteld wordt het voorn. gasthuis te maken tot een algemeen armhuis daar dan enige oudelieden en kinderen (mogelijk met meer menagie en gemak( onder opzicht van een binnenvader
en moeder zoude konnen worden onderhouden waarbij die van de Diaconie zich zouden konnen
voegen dat in het voorz. huis waren meubelen ende huyshoudinge nodig, doch dat mankeerde
beddens met haar toebehoren, omme welke als andere noodwendigheden in te kopen men zoude
konnen doen een collecte door de stad bij alle mensen zonder onderscheid.
Voorgesteld wordt binnen 8 dagen een collecte te doen.
9 mei 1731. Als binnen vader en moeder voor het armenhuis worden aangenomen Jan Stekel en
zijn huisvrouw Alida Hendrikx Puthof voor een somma van f 150,11 juni 1731. Na deliberatie is goedgevonden dat de afgevallen stadsmuur aan de Varkensmarkt
door de Thesourier zal worden besteed weder op te maken.
30 juli 1731. Burgem. comm. dat zij gesproken hebben met Leendert de Bruyn welke de
mouterij en stal staande aan de zuidzijde van het Bagijnensteegje in eigendom heeft
overgenomen, strekkende voor van het zelve tot achter aan Adriaan de Bruyn, belend oost de
wed. v.d.Berg en west de Havenstraat.
Het pand gaat geheel gebruikt worden als stal. Tevens vraagt hij vrij gebruik tot het leggen van
misse op het erf strekkende van de Havenstraat tot achter aan de stadswal en dat hij voorts in
voldoeninge van dit alles aan de boekhouder van de invalidehuisjes zoude betalen in gelde een
gouden ducaton, of vijftien gulden 15 st.
OAS 78.
12 aug.1726. Voorgesteld wordt "omme de sluysen al hier te brengen ten laste vant Gemene
land".
27 okt.1726. Burg. dragen de leden voor dat zij menen dat er bij veel hoogwater zwarigheid is te
duchten uyt de kelders aan de Voorhaven, zo van het huis dat de stad toebehoord van de Baillu
van de Hoop (Stoop). Voorgesteld wordt inspectie te houden.
16 maart 1727. Op Rotterdam varen 3 marktschippers.
18 mei 1727. Vermits het wangedrag van Anthony Blonk als asrijder, welke wordt ontslagen, is
aangesteld tot asrijder voor een jaar Gerrit Las op een tractement van f 30,- alle maanden 4
bezemen, een kruiwagen bovengedekt, een schop en dat alle as die hij zal garen voor hem zal
wezen alsmede de as die komt in de asbak bij het gasthuis, waarvoor hij zal moeten
schoonhouden van as de gehele stad, uitgezonderd de Lopikerstraat en de oostzijde van de Oude
haven van de Dam tot aan het Mannenhuis.
31 dec.1727. ook dat bij het afsterven van de tegenwoordige klokkestelder of klokopwinder dat
ampt mede behoorde vernietigt te worden en het zelve aan de organist en klokkespeelder,
vermits zijn gering tractement, zo men daarmede kende accorderen en zo niet aan iemand anders
zoude konnen gegeven worden mits dat het salaris niet en zoude mogen lopen boven de vijftig
gulden.
6 maart 1728. Dat het rietplekje leggende aan de Kil bij het Veer, het riet ten behoeve van de stad
zal worden verkocht.
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En dat dse hofstede van de stad groot 22 mergen, gelegen aan de Vlist aan de tegenwoordige
huurder niet weer zal worden verhuurd, maar dat die publiekelijk in huur zal worden gevijld.
(voorheen gehuurd door wed.van Aart Neleman waar veel huur op schuldig is).
11 maart 1728. Burgem. dragen de leden voor dat schout ende gerechten van Willige-Langerak,
Zevender en Polsbroek in den Haag ontboden zijn tegens morgen den 12e maart omme met de
Heren raden..... wegens het verhogen en verbreden van de Lekkendijk, de Lopikkerwaard
benedendams twelk in deliberatie ten vergadering van haar Ed.Gr.Mo.Staten van Holland zoude
konnen gebracht worden en dat dit verhogen en verbreden de voorn. dijk tot merkelijk nadeel
dezer stad was strekkende.
25 maart 1728. Ten verzoeke van de hoog Ed.Heer Willem Baron van Lier, Heer van Catwijk is
na deliberatie goed gevonden en verstaan aan zijn Ed. in eigendom te geven zekere huyzinge
ende erve staande en gelegen binnen deze stad aan de zuidzijde van de Nieuwe Haven,
toebehoord hebbende Nanning Verveer, strekkende voor van sheeren strate tot achter tegen
slands wal. Belend oost Cornelis Ros en west de erfgen. van de Heer Baillui C.Woel zaliger.
OAS 89.
9 febr.1760. Gelezen een missive geschreven te den Haag rakende het huwelijk van Mevr.de
Princesse Carolina met de Heere Prince van Nassau Weilburg.
27 febr. 1760 Noodzakelijk wordt geacht in verband met het steeds hoger wordende water een
sluis te maken in de buitenhaven van Schoonhoven. (gereed in 1762)
24 maart 1760. Thesourier vraagt aan de leden hoe syn Ed. moet handelen met de ongerande
ducaten die syn Ed. veel ontvangen heeft en daar syn Ed. tans geen betaling mede kan doen.
Is goedgevonden en verstaan om de Thesourier te qualificeren om de ongerande ducaten naar de
munte te zenden en te verwisselen en dat het gene sijn Ed. daar bij te kort in zijn Ed.rekening
zoude brengen, twelk als dan zal werden gevalideerd.
25 apr.1760. Burgem. v.Solingen draagt de leden voor dat door de overstromingen van het water
de Opweg en stadscingels met gaten en op sommige plaatsen extra ordinair is afgeslagen, dat de
zelve weder dient te worden hersteld.
Voorgesteld wordt om het bij besteding te laten herstellen.
13 mei 1760. Burgem. v.Solingen rapporteert dat hij is geweest naar den Haag en dat na enige
debatten over en weder zoo verre gebrogt is dat de reparatie en onderhoud van de koker onder de
fortificatie aan de westerwal dezer stad zal blijven buiten het advies en ook tot laste van
Gecomm.Raaden edog dat het onderhoud van de nieuw te maken sluis aan het hoofd en het diep
houden van de Haven daar voor zal blijven tot laste van de stad.
los stuk zonder datum.
Requeste van de Heer Wybrant Hermanus v.d.Sluys, verzoekende voor zijn en zijn erf in
erfpacht het ledig leggent erf genaamt "het Clooster" waarover gedelibereert zijnde en daar op
gehoort het rapport van Heer Burgem. dezer stad is goedgevonden en verstaan te verlenen en te
vergunnen gelijk verleend t.b.v. de Heer Wybrant Hermanus v.d.Sluys het ledig erf leggende aan
de oostzijde van de Havenstr.,strekkende van de Bagijnenstraat noort op tot de bomen staande
voor de huysies van Pieter van de Kroon en van de Havensloot oost op tot op vier voet aan tegen
de hijningen van de tegenwoordige huysies in de Koestraat staande.
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En dat omme en voor de somma van twintig gulden jaarlijks aan erfpacht te betalen.
idem los stuk.
Contract tussen de vroedschap en Dhr.Hak Hooykaas in eigendom hebbende de lijnbaan op het
noordeinde van de Havenstr.wal tot het beplanten met linde bomen van gemelde Havenstr.wal
ter beschutting van zijn touwspinnerij.
De bomen 18 a 20 voet van elkaar.
25 aug.1760. Gerrit Visser heeft aangenomen het onderhoud van de Opweg en stadscingel tot
nov.1761 voor de somma van f 24,12 nov.1760. Gelezen het request van de Roomse ingezetenen dezer stad waarbij zij verzoeken
en permissie om binnen deze stad te mogen doen bouwen een Roomse kerk en daar in te mogen
roepen of stellen een Roomse priester.
22 nov. 1760. De Heren gedeputeerden verzocht attent te wezen op de regering van de vijf
dorpen in de Lopikerwaard en wel ten aanzien van Jaarsveld, waar omtrent deze remarques zijn
dat Jaarsveld meer voordeel gehad heeft dan andere uit aanmerking dat de Wiel en Vogelenzang
zeer vroeg droog geweest zijn zelfs eer de molens van de andere dorpen hebben kunnen malen
en dat maar alle enig 123 mergen; dat Vijfhoeven genaamd wordt wat langer onder gelegen
hebben edog waaromtrent nader last zal gegeven worden, als wanneer de adviezen zullen
uitgekomen zijn.
16 maart 1761. Thesourier comm. dat de muur van het tuintje van Dhr. Ham gedeeltelijk is
omver gevallen, dat de Heer Ham aan zijn Ed. hadde geproponeert, als wanneer de stad de muur
liet repareren hij gaarne mocht leyden, dat de erfpacht verzwaard wierdt.
Nog comm. Thesourier dat de muur op de Bleek bij de Boog mede omgevallen is, mitsgaders dat
de muur vant weeshuis zeer slecht begon te worden.
Voorgesteld wordt om het zelve te laten repareren op kosten van de stad.
6 juni 1761. Thesourier comm. dat ten opzichte van het repareren en verleggen van de straten en
het inkopen van keystenen en straatklinkers zo ver waren gevorderd dat haar Ed. reeds hadde
ingekocht twee maal hondert en vijftig duizend kijstenen tegen 26 gulden Brabants per duizend.
Voorts draagt voorz. Thesourier voor dat het ten uiterste nodig zoude zijn dat de Waag opnieuw
wierd geverfd, dat de Kaay aan het hoofd gerepareerd wordt, ook nodig dat er aan de Visbrug
stenen balies worden gezet.
25 juni 1761. In deliberatie gebracht zijnde de slechte toestand van de brug aan het veersteegje is
goedgevonden en verstaan het zelve te demanderen aan de heren Burgem. en Thesouriers om de
brug aan het veersteegje op te nemen en te laten examineren en daarvan rapport te doen en
zodanig te laten repareren.
13 aug.1761. Dhr.Blok comm. dat terwijl het Gasthuis gerepareerd is en er nu twee huisjes over
zijn die zeer slecht zijn, het nodig zijn zal dat de zelve of gerepareerd of verkocht worden.
Voorgesteld wordt de zelve huisjes te laten examineren en als dan te laten repareren of verkopen.
7 sept.1761. Voorts gesolveert dat de stadskannen bij Dijkgraaf en Heemraden van de
Crimpenerwaard niet meer van nu voortaan zullen mogen werden gebruikt als in den
Stadsdoelen.
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27 okt. 1761. Contract aangegaan tussen de vroedschap ter eenre en Isaak Hooykaas als in
eigendom hebbende de lijnbaan op het Noordeinde van de Havensloot-wal ten andere zijde tot
het beplanten met lindebomrn van gemelde Havenstr.wal ter beschutting en voordelen van zijne
aldaar hebbende touwspinderij.
Op kosten van de stad zullen gezet worden twee rijen lindenbomen in het verband, ieder boom
18 a 20 voet van de andere ter lengte van de gehele wal beginnende van zijn lijnbaan-huis af tot
het lijnbaan-huisje toekomende Andries van Oosterhout.
De bomen kosten f 1,- per stuk en zullen voor de helft door Isaak Hooykaas betaald worden.
OAS 90.
Maart 1762. In deliberatie gebracht een declaratie van Reynier Hondhorst ter somme van f 8912-8 wegens het bedammen van de heul leggende in de Kikvorspolder ten einde te beletten dat
door het water van de geinnundeerde waard in de jaren 1760 de stad niet mocht worden
overstroomd.
19 april 1762. Diverse omwonende van de Traficq off Hekelarije van dhr. van der Sluys klagen
over het brand-gevaar wat dit bedrijf oplevert.
19 juli 1762. Burg. comm. de leden dat de draaybrug leggende aan het eind vant Veersteegje
binnen de stad over de haven zodanig verouderd en verslecht is dat de zelve niet zonder het
uiterste gevaar te passeren is. Voorgesteld wordt dit aan te besteden.
juni 1763. Burg. geven de leeden in consideratie of zij zouden kunnen goedvinden omme als de
tegenswoordige klokkestelster van de Kerk en de Stadhuystoren, de wed. Moerkerken zal komen
te sterven de zelve bediening met het daartoe staande tractement, als dan te voegen bij de
organist plaats.
31 dec.1763. Ontvanger v.d.Bosch comm. dat er zeker huisje staande onder de boog van de oude
Wal bij de Vrouwepoort zeer bouwvallig... zodanig dat het zelve stont neder te storten en dat
Aalbert Salee aan heeren Thesourier hadde... voorgeslagen indien haar Ed.GR.achtb. aan hem
wilde vergunnen dat hij het selve als dan behoorlijk zoude laten repareren ten zijnen kosten.
18 febr.1764. Is gehoord het rapport van de heer Raad van Schinne. In den gepasseerde jare 1763
hebbende gevaceerd int domein van Liesveld, concernerende onder andere het amoveren van de
gemenelands kribben boven de stede Nieuwpoort, aan de zuidzijde van de Leck, en die gelegen
hebben tussen de gem. stad en het pontveer op Schoonhoven, waardoor de stroom van de rivier
naar de zuidwal komt te vallen en het voorland bij het gem. veer zodanig wordt afgenomen dat
de huisjes daar op gestaan hebbende hebben moeten worden afgebroken. Dat reeds boven de
reysdammem een diepte van 12 a 15 voet wierd bevonden, waren tegen het aan de overkant
tegens de stad Schoonhoven zodanig begint aan te slibben, dat nauwelijks in de haven van de
stad geladen schepen.....
OAS 91
10 juni 1764. Burg. comm. dat het oude huisje van wijlen mevr.
Vonk, staande aan de N.Z. in de Havenstraat aan de stad vevallen,
in een zeer slechte staat is. Voorgesteld wordt het pand te gunnen aan Joh.v.Waas mits hij het
zelve zal repareren en opbouwen. Dit wordt toegestaan mits hij het behoorlijk restaureert.
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29 juni 1764. Thesaurier comm. dat hij de Visbrug heeft laten examineren en dat de ene deur van
de zelve zeer slecht is bevonden. Geadviseerd wordt de zelve door een kundig baas nader te laten
examineren en een raming van de kosten te laten maken.
31 dec.1764. Burg. van Salen heeft vertoond drie aftekeningen tot een nieuwe voorgevel vant
Stadhuis, mitsgaders de cieringe van kosten waarvan het beste bij de presentie der leden unaniem
verkoren is.
Vermeld wordt nog dat de stad belast is met een som van f 31495,daarbij komt nog het lastig onderhoud van het Oude mannenhuis, dat van zichzelf geen
genoegzaam bestaan heeft en het jaarlijks onderhoud van de nieuwe sluis en het jaarlijks interest
van het genegotieerde capitaal, tesamen de somma van f 279-8-6.
En laatstelijk zal hier nog bij komen de noodzakelijke reparatie die aan het stadhuis zal moeten
gedaan worden.
Voorgesteld wordt o.a. om het huisgeld op een aantal huizen te verhogen en wel die genen die
door de aanleg van de nieuwe sluis van water overlast bevrijd zijn. Vermeld is een lijst met 58
namen.
20 maart 1765. Vermelding van de veren op Schoonhoven.
Dit zijn vracht en passagiers boten welke varen op Dordrecht, Utrecht, Gouda, Amsterdam, den
Haag en Rotterdam.
15 apr. 1765. Burgem. v.Salen comm. dat hij door de timmerman Honthorst een rekening
aangeboden kreeg van hout en arbeidsloon wegens het afdammem over enige tijd van de duiker
van de zogenaamde Kikvors.
13 juni 1765. Thesaurier comm. dat de stadsstraten nu compleet zijn gerepareerd, dat de
Havenstraat nu nog staat besteed te worden doch dat er enige stads-kadens en bruggen aldaar zijn
die zeer noodzakelijk diende vernieuwd en gerepareerd te worden en geeft in bedenking of
tegelijk met de vernieuwing van de straat wierden besteed.
Idem comm. mede aan de leden dat de muurplaten boven in de kerktoren zeer verrot zijn, dat er 2
van de 12 standaarts noodzakelijk moeten vernieuwd.
Tevens verzoek om inplaats van het tegenwoordige poortklokje die zeer gesleten is te hangen het
klokje van het armhuis en aldaar in de plaats het poortklokje.
Voorgesteld wordt dit te overleggen met de regenten van het oude mannen en vrouwhuis en met
de smit Paulus in de Muur.
16 dec.1765. Burg. comm. dat R.v.Hondhorst in het jaar 1760 een kade heeft gelegd voor slands
heul of duyker en dat gedaan heeft op order van de burgemeesteren en een rekening heeft
gepresenteerd van f 89-14-8
22 febr.1766. Gevraagd wordt de Heeren gedeputeerden ervoor te zorgen dat het verbod op
invoer van rundvee in verband met de sterfte wordt opgeheven.
8 maart 1766. De heeren Pieter de Groot en Andries van Oosterhout, oud burgemeesters, dragen
de leden voor alzoo de tegenwoordige burgemeesters zijne doorluchtige Hoogheyd den Heere
Prince van Oranje en Nassau, met verheffing tot Stadhouder en verjaardag te gaan feliciteren.
21 apr. 1766. Dhr. Willem Kloot, hospes in de Stadsherberg buiten de Cruyspoort verzoekt
toestemming om aan de noordzijde zijner herberg gedeeltelijk op de Opweg te doen zetten een
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schuur ter lengte van 43, ter breedte van 27 en ter hoogte van veertien voet. Beslist wordt om
inspectie te doen op deze locatie
Idem thesaurier comm. dat de houten spil boven in de kerktoren aan de peer zoodanig door
inwatering is verrot, dat het ten alderuyterste dangereus is. Voorgesteld wordt een bestek te laten
maken omtrent de kosten.
12 mei 1766. Het verzoek van Dhr.Kloot voor het bouwen van een schuur ten noorden van de
Stadsherberg wordt goedgekeurd, mits jaarlijks te betalen f 1,20 juni 1766. De restoratie van de Peer op de kerktoren is begroot op f 310,23 juni 1766. Aanvraag van Dhr.Louis Gerard Dancourt, Frans schoolmeester binnen deze stad
om een jaarlijks tractement. Goedgevonden wordt een jaarlijks tractement van f 150,Vele raadsleden zijn tegen dit voorstel om de slechte naam van deze Dancourt.
1 sept.1766. Verzoek om vrijstelling van stadsimpost op turf door Dhr.Joh.v.Kempen en
Dhr.Joh.George ThomasBarovuis voor hun fabriek in zeildoek. Dit wordt verleend tot 1 mei
1772.
Burgem. comm. dat in het Kostersteegje een huisje staat dat de stad toekomt en zeer bouwvallig
is. Geadviseerd wordt dit huisje aan een timmerman of metselaar te verkopen om er een
bequaam woonhuis van te maken. Dit wordt goedgevonden om het huisje te laten omroepen en
te verkopen.
Oud burgem. comm. dat de binnenvaders van het wees en armhuis dezer stad zeer klagen dat
Joost Koome niet wil betalen het geld dat staat op de mand fruit die hij binnen de stad brengt en
wederom aan anderen verkoopt. Nogmaals wordt vastgesteld dat een ieder op een mand fruit,
binnen de stad gebracht en verkocht belast is met 3 duiten.
10 nov.1766. Burg.comm. dat haar Ed.een briefje hebben ontvangen van Josias Schalkwijk
waarbij hij aan de stad declareerd goedwillig over te geven het lootsje en erf naast zijn huis, mits
dat hij elf voet erf in de breedte en in de lengte tot de Zevender toe houd en dat de helft van de
lasten van zijn huis op het voorz. lootsje moet blijven omdat hij onmachtig is het zelve te
behijninge.
Dat zich ook hadde opgedaan Jacobus v.Vuuren, timmerman binnen deze stad voorstellende om
het voorz. lootsje en erf in maniere voorz. van de stad weder te willen overnemen om aldaar twee
huisjes te zetten. Wordt goedgekeurd.
3 febr.1767. Gelezen een reg. van Aalbert de Bruyn, verzoekende vrijgesteld te worden van de
jaarlijkse erfpacht van zijn tuintje leggende aan de westmuur dezer stad, nemende voor zijn
rekening de stadsmuur te onderhouden. Dit wordt geaccordeerd mits deugdelijk onderhoud
wordt gepleegd of dat de Bruyn het stukje land in eigen bezit koopt.
23 febr. 1767. Burgem. vertonen aan de leden een tekening, consept en bestek van de
geprojecteerde Brakken voor het garnizoen dezer stad. Voorgesteld wordt om hierover te
communiceren met de Prins erfstadhouder om te legeren in vredestijd een gans batallon.
26 maart 1767. Door de stadstimmerman en metselaar Smitman en van Waas is een tekening
overhandigd aan de Burgemeester en Thesaurier betreffende de voor en zijgevel van het Stadhuis
om dit te herstellen en te verbeteren. Tevens is een declaratie ontvangen van Architect van der
Linden te Dordrecht wegens vijf plans of tekeningen van de zelven gevels van het Stadhuis met
de bestekken en cieringen van de kosten.
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29 juni 1767. Oud Burgem. v.Salen comm. dat de aannemers van het Stadhuis ingevolge het
bestek hebben gemaakt een tekening van het ijzerwerk van de voorpui ingevolge de voetmaat dat
bevonden wordt, dat zo het op die wijs gemaakt wordt de tussen spatien in de krullen zo wijd
zullen zijn dat een ieder daar door zal kunnen kruipen. Dat de Thesaurier vervolgens gem.
aannemers een andere tekening hebben laten maken, doch dat zij daarvoor wel f 200,- meerder
voor zoude moeten hebben, alzo dat er tussen de 6 a 700 lb. ijzer meerder aan zoude moeten
gaan.
Ten tweede dat gem. bazen hadden gedeclareerd dat zij de balie met de ornamenten boven de
gevel zo defect en slecht hadde bevonden dat zij oordeelden het beste te zijn dat in deszelfs
plaats een gehele nieuwe lijst daar aan werd gemaakt, wat dan nog f 250,- zoude kosten.
Het eerste punt wordt door enkele deskundigen opnieuw bekeken.
Het tweede punt dient door de aannemers volgens het bestek te worden gerepareerd.
25 juli 1767. Ontvangen een copie missive van zijn Hoogheid de Heere Prince erfstadhouder opt
Loo de 6e dezer. Waarbij E.G.M. kennisse geeft dat om de redenen en motiven in de missive
vervat Hare Koninklijke Hoogheid Mevr. de Princesse Frederica Sophia Wilhelmina van
Pruissen ten huwelijk heeft verzocht met dat allergewenste succes, dat zijn Majesteit de koning
van Pruissen en Hare Koningklijke Hoogheid Mevr. de Princesse daarin hebben bewilligt.
10 aug. 1767. Oud burgem. v.Salen comm. dat terwijl de steenhouwers in de stad zijn geweest,
de Thesourier hun de trappen achter de toren van de kerk in de Koestraat heeft laten zien.
Zij hebben die trappen zodanig verontramponeert bevonden dat zij niet behoorlijk gerepareerd
kunnen worden. Aanbevolen wordt nieuwe dorpels te maken waarvan de kosten begroot worden
op
f 139,- Toegestaan wordt het werk aan te besteden.
7 sept.1767. Verzocht wordt de Thesourier te qualificeren om de Groote Placaatboeken van
Holland die tot nog toe ter Secretarie gemist worden en ten hoogste nodig zijn te kopen.
Toestemming wordt gegeven tot aankoop over te gaan.
21 sept.1767. Burg. de Fremery comm. dat hij in den Haag heeft gekocht de zes grote
placaatboeken van Cauw met twee registers voor de somma van f 210,Voorts wordt goedgevonden een grote foliant bijbel te kopen op gelijke wijze gebonden als de
placaatboeken en die als dan in de vroedschaps kamer te plaatsen in een kastje op een tafeltje.
24 okt.1767. Op de 26e dezer zal de doorluchtige Hoogheid de Heer erfstadhouder met deszelfs
gemalinne uit Berlijk op het Loo arriveren. Geadviseerd wordt betamelijke vreugde te bedrijven,
de Prince vlaggen uit de kerktoren en van het Stadhuis te laten waaien; te laten luyen en spelen in
der voegen, smorgens van 7 tot 8 uur luiden van 9 tot 10 uur op de klokken laten spelen, van
11 tot 12 luiden en smiddags van 4 tot 5 spelen. Van 6 tot 7 luiden en van 7 tot 8 spelen en voorts
met de gehele regering van de stad tegen 5 uur in de Doelen een vrolijke avond door te brengen.
OAS 92
15 aug.1768. J.Hooykaas verzoekt dat hem het erfje aan de Havenstr.wal achter de van ouds
genaamde "Hartemolen" gelegen mag worden gegeven tot berging van de scheven en verdere
afval van de lijnbaan mitsgaders om daar ook een zomerhuisje te mogen zetten op de stadswal en
daar mede twee a drie voet te mogen springen op de voorz. wal.
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7 nov. 1768. Heeren burgem. hebben laten formeren een tekening en bestek tot het timmeren en
metselen van zes nieuwe woonhuisjes op het ledige erf in de Nes uit aanmerking dat voor gebrek
van huizen de huishuren zo important stijgen dat de zelve voor de gemene man intolerabel
wieren.
31 dec.1768. Gevraagd om een keur te leggen over het diepen van de Havensloot also de zelve
zoo ondiep wordt dat die genoegzaam niet meer te bevaren is.
7 jan.1769. Prijzen in het oude mannen of proveniershuis;
van een persoon van 50 a 52½ jaar op f 1700,52½ a 57½ ,, f 1400,57½ a 60 ,, f 1200,60 a 63 ,, f 1000,63 a 66 ,, f 900,6 mei 1769. Burgem. brengt in deliberatie dat Jan de Bois verzocht heeft een stuk oude muur bij
de Kruyttoorn te mogen slechten en een stuk muur dicht bij de Kruyttoorn op gelijke hoogte af te
breeken als de andere en de zelve te beleggen met een rollaag en dat hij dan die steen die daae
mochte af komen soude gebruiken tot melioratie van twee of drie bouwvallige huisjes binnen
deze stad.
28 aug. 1769. Thesourier comm. de leden dat Wigman zich aan zijn Ed. heeft geaddresseert met
verzoek om de stadsmuur aan zijn tuin aan de wal die zeer gedevaliseert is, te laten repareren en
verzoekt daaromtrent last hoe zich daar in te gedragen.
20 nov.1769. Burgem.v.Kempen comm. dat de Apotheker Hooykaas het verkregen erf van de
stad behoorlijk hebbende doen applaneren en tot een tuin aanleggen. Zich aan Buremeesteren
hadden geaddresseert met verzoek dat de stads wal daarbij leggende mochte worden gezand, dat
hij daartoe wel wilde contribueren bij aldien allen de eigenaars van de daarbij leggende tuinen
daartoe mede inclinerende en te brengen waren.
Eventueel het door de stad te laten zanden.
31 okt.1770. Thesourier brengt in of terwijl de straat tussen de Kruispoort en Barriere zeer laag
legt of Haar Ed. het zoude kunnen goed vinden de zelve te laten verleggen en verhogen en zulks
te besteden.
5 nov. 1770. Brief aan de Ed.Groot Mog.Heeren.
Betreft het uitdiepen van de rivier voor de Haven.
In de brief wordt vermeld; "door Pieter Kuyk, rijswerkersbaas te Werkendam in de jaren 1720 tot
conservatie van slands fortificatien, vermits ter dier tijd in de rivier voor onze Haven een zoo
onpijlbare diepte door de stroom veroorzaakt werd, enige kribbens zijn opgeruimd en aan de
zuidzijde van gene haven een rijsberm is gelegd, die na gem. jare 1720 een verzanding en
aanslibbing heeft veroorzaakt die van jaar tot jaar de ongrondelijke diepte welke eertijds voor de
opruiming der kribben en leggen der rijsberm was geweest heeft weggenomen.
Gemelde opruiming der kribbens en gelegde rijsberm dan de oorzaak wesende dat die voor onze
ingezetenen ondiepte zich daar bevind die niet dan bij hoog water door de schuiten met hennip
geleden te passeren is.
Hierdoor wordt de hennip negotie die de belangrijkste binnen onze stad is merkelijk schade
wordt toegebracht.
In 1769 is hetzelfde werk verricht voor f 540,- doch nu is er wederom dezelfde ondiepte.
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28 nov.1770. Comm. dat H.K.H. deze morgen om 8 uren voorspoedig verlost is van een
welgeschapen princes. Voorgesteld wordt om de klokken te bespelen van 4 tot 5 uur en van 7 tot
8 uur en terstond aan de goede burgers en ingezetenen daarvan kennis te geven.
24 dec.1770. Thesourier comm. dat met de laatste zware storm het torentje van het Gasthuis zeer
ontramponeert is, zodat de halve peer daar af is gevallen en geeft derhalve in deliberatie om
terwijl het armhuis buiten staat is het selve te repareren en aan de zelve in plaats van houten, vier
kromme ijssers daar aan te laten maken.
18 maart 1771. Willem Kloot is bij de burgemeesters geweest met een voornemen om in juni
aanstaande "naa een silveren sweep te laten rijden", mits dat hun Ed. hem vrijstellen van impost
over 10 ankers wijn en 5 tonnen bier.
2 sept.1771. Het oude logement te den Haag, welke gezamelijk gebruikt wordt door
Schoonhoven, Schiedam en Gorinchem is in zeer slechte staat. Besloten wordt een ander
logement te kopen op de Fluwelen Burgwal voor f 20000,- waarvan elk 1/3 deel zal betalen.
24 dec.1771. Reglement voor de kastelein in het logement te den Haag.
31 dec.1771. De heer van Lil proponeert, terwijl de tegenwoordige Franse mademoselle in gene
delen voldoet aan de intentie van de resolutie waarop zij beroepen is, namelijk om alhier een
behoorlijk Frans kostschool van jonge juffrouwen aan te leggen.
Men is voornemens haar hierover te onderhouden.
OAS 93
21 maart 1775. Gerapporteerd door de
2 Aug.1775. Er worden godshuislanden verkocht.
De elf morgen,wei,hooi en hennipland int beneden eind van W.L.
toebehorende aan het weeshuis is niet verkocht. Het zal weer worden verhuurd.
19 aug.1775. Betr. het garnizoen. Bouwkosten casernes volgens bestek f 6000,Dirk Roosenburg is afslager van zalm,steur en zeevis, met een traktement van f 300,- +
schrijfbehoefte.
23 sept.1775. Het plan wordt gemaakt in het Gasthuis een caserne te maken met een uitgang op
de Scheepmakershaven voor vier compagnien en deze te voorzien van matrassen, lakens en
dekens, doch niet meer dan voor elke twee een deken en twee lakens, alle maanden twee scoone
en alle twee man ieder week een schone handdoek.
Er worden 4 kachels geplaatst.
4 okt. 1775. Gelezen een missive van de deken van het schoenmakers gilde houdende verzoek
om verbod van invoer in deze provincie van schoenen, toffelen en laarzen in het buitenland
gemaakt.
27 dec.1775. De heeren Roelandus en Seb.v.Nooten Adz. met approbatie van H.E.G.A. zeeker
rondeel, tussen en in hunne tuinen staande gaarne zouden willen wegnemen en een rechte
doorgaande stenen muur in de plaats zetten.
Tevens dat er op het nieuwe klokkenspel het recht op de waag moet worden voldaan.
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30 dec.1775. Vermits voornemen zijn om het "blokjes bolwek" te .... Dat de specie uit de
voorzegde haven daar re....zouden zijn.
idem, Pres.Burgem. comm. dat A.J.van den Gheyn organist de klokkegieter binnen de stad
Leuven in Braband zijn Ed.hebbe gecomm. dat hij met het klokkespel op de stadhuistoorn in
gereedheid was. Het is goed bevonden en zuiver van klank en er zal worden betaald met
bedinging van nog twee manqueerende klokjes, die hij heeft aangenomen op het werk toe te
zullen geven.
De heer oud burgem. v.d.Bosch comm. dat de voorn. van den Gheyn de hamers van het oude
klokkespel hadde geexamineerd en bevonden van geen de minste nut te zijn.
Radende het best te wezen provisioneel twee hamers te laten maken voor het heel en half uur en
het orlogie van de stadhuistoren zonder speelwerk aan de gang te maken, dat hij dan intussen te
Brussel na een trommel, geschikt voor dit klokkespel zouden zien, deswegens H.E.G.A. zouden
informeren dat hij dezelve na approbatie in de toorn zoude brengen zonder iets te declareren mits
refunderende zijne rijskosten.
9 apr.1776. Waagmeester is Francois van Solingen.
18 mei 1776. Request van Jacobus v.Vuuren, timmermansbaas te Schoonhoven verzoekende om
vermelde redenen permissie om zeker stukje stadsgrond, gelegen achter de pottebakkerij van de
heer Cornelis Lasonder te mogen gebruiken tot berging en legging van zijn bergroeden en ander
hout en hiervoor te betalen jaarlijks een daalder aan de stad.
20 mei 1776. Bericht van de inbraak in de bank van lening op 12 mei 1776. Ook wordt vermeld
dat van de opbrengst van de verkochte gasthuislanden de opbouw van de caserne bekostigd zal
worden.
13 juli 1776. Burgem. comm. dat de casernes in gereedheid zijn en aanstaande maandag
betrokken zullen worden.
President Burem. meldt, dat enige duyten gevonden zijn op de stadhuistoorn in zekere holte, bij
gelegenheid van de tegenswoordige reparatie. Waarop is geresolveert gemelde duyten ter secretarie te depositeren met notitie, dat deselve ter plaatse voorz. zijn gevonden.
23 aug. 1776. Gekocht onder approbatie van St Eloy een uurwerk met een klok behorende in de
gasthuistoorn te worden geplaatst, kosten f 150,14 sept. 1776. Klokkengieter v.d.Gheyn uit Leuven in Brabant krijgt als erkentelijkheid een zalm
toegestuurd.
14 okt. 1776. Verzoek van Mej.La Croix, wed. v.wijlen de heer Symons om binnen deze stad als
Franse Mademoiselle een jonge juffrouwe kostschool op te richten.
22 nov.1776. Thesourier meldt dat de schuif onder de Dam slecht bevonden is en dat het
vernieuwen van gem. schuif en van de valbrug aan het einde van het veersteegje in een bestek
zullen worden opgenomen.
13 jan.1777. Gemeld wordt dat het Doelenhuis onbewoonbaar is .
29 jan.1777. Het wordt wenselijk geacht nog vier stenen asch of vulnisputten te doen maken ter
vervanging van de in onbruik geraakte op de Wal en bij de Lopikerpoort.
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5 mei 1777. Het gemene land is eigenaar geworden van de tuin van de Heer van der Hagt
gelegen aan de O.Z. van de Oude Haven, belent ten zuiden de Doelensteeg. Zijnde door Heeren
commissarissen der kleine fortificatien verzocht aan H.E.G.A. te proponeren om de gemelde
steegt tussen de tuin en het magazijn ter ....het magazijn aan den lande af te staan, daar ....deselve
met een muur soude werden afgezet.... tot eene verbetering van de stad zijn.
14 juli 1779. Verzoek van Leendert de Heer uit Rotterdam om op de hoogte, leggende in het
oosten deser stad tussen slands turfmagazijn en de wal of stenen beer ten oosten het selven
magazijn gelegen te mogen doen stichten een stenen wind-korenmolen met vier paar stenen daar
in. Het is goed bevonden mits jaarlijks te betalen f 2,- aan de stad.
19 sept.1777. Door de regenten van het oude mannen en vrouwenhuis verkocht aan Jan Verhoek
4 morgen wei en hooiland te W.L. voor de somma van f 725,- vrijgeld. Burgem.tot het
examineren van zeker rapport ter verbetering van de schuring en verdieping bij het bruggetje bij
de van ouds genaamde "Hartenmolen" door de heer J.Hooykaas ter approbatie gepresenteerd.
24 apr. 1775. Gevraagd wordt de kosten te formeren om de Gasthuiskerk te doen approprieeren
tot het inkwartieren van ruim twee compagnien soldaten alsmede matrassen.
13 juni 1775. Op 14 juni zal een veiling worden gehouden van stadslanden tot aflossing van de
schulden.
OAS 94.
22 nov.1777. President Burgem.heeft gecomm. dat de Scheepmakershaven volgens het bestek is
uitgediept en dat men nu actueel bezig was met de dam te amoveren.
15 dec.1777. Verzoek van Joh.v.Kempen om vrijdom van erfpacht groot 20 gld. opgelegd 27
okt.1761 te betalen aan de stad, waarop zijn siethuis (kook) is geplaatst t.b.v. zijn zeildoekfabriek
mits vrijdom van de impost op turf.
Er wordt vrijdom verleend mits brandgereedschap en lantaarngeld wordt betaald volgens
schatting van de directeuren van de stadsdoelen.
13 dec.1777. Dhr. v.Nooten komt met voorstel om Dhr.C Zelissen de titel van stads phisicus of
lector in de phisica te geven zonder tractement.
12 jan.1778. Rekening van de orlogiemaker de Ruyter f 220,- wegens gedane reparatien aan het
uurwerk op de stadhuistoren.
Men wil laten controleren of dit wel verdient is.
Het wordt afgemaakt op f 60,2 maart 1778. Lijntje Danens, laatst wed. van Govert Berkman te Sch. verzoekt vrijdom van
impost van alle granen te gebruiken van haar Branderij en Stokerij, welke 20 jaar heeft stil
gestaan en wederom gaande willen maken. Goedgekeurd wordt vrijdom voor 10 jaar.
17 maart 1778. Roelof Broekam en Jan Verweerd, veerlieden op Gelkenes krijgen weer voor 12
jaren het recht op het pontveer. Zij zijn voornemens een woning te stellen onder Gelkenes dicht
bij het veer ten einde alzoo de passagiers meer te gerieven.
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17 maart 1778. Jan Rosenburg, burger en inwoner heeft te kennen gegeven dat de muur van zijn
tuin gelegen aan de stadswesterwal zodanig caduc is dat de zelve niet langer konde blijven staan.
Hij wil dat het door de stad gerepareerd wordt omdat het erfpachtgrond is van de stad. Als de
stad kalk levert is hij bereid het zelf te laten repareren.
17 maart 1778. Opgemerkt wordt dat als de weg tussen Nieuwpoort en Gorinchem zou worden
verbeterd, zeker in de winter, dat dan het pontveer meer pacht zou opbrengen.
6 apr.1778. Door de Raadpensionaris wordt aangeraden het leger op sterkte te brengen aangezien
de zaken merkelijk veranderd zijn en dat door de bekende onlusten tussen de hoven van
Frankrijk en Groot Brittannien, alsmede over de Bijerse successie geheel Europa met een
algemene oorlog wordt bedreigd.
Thesourier comm. om een raming van de kosten te maken aangaande het verwijderen van de
ophaal-brug leggende over de Scheepmakershaven en het inkorten van de muur van de selven
aan de noord zijde van het huis van de Amsterdamse schipper Blanken.
Metselaar Waas raamt de kosten op f 150,voorgesteld wordt om de brug niet alleen te repareren doch ook wijder te maken.
29 mei 1778. Gelezen een reqest van de heer Joh.v.Kempen, raad in de vroedschap en oud
burgemeester dezer stad, daarbij verzoekende permissie om een gemene passage leggende
nevens zeker gebouw staande op de Havenstr.wal, voorheen gebruikt tot een baanhuis, doch
onlangs door hem gekocht tot het approprieren van een loodwit-makerij, van voren en van
achteren met een hijning af te zetten. Presenterende daar voor ten behoeve van de stad afstaan de
helfte der linde bomen staande in de baan met aanbieding van daar en boven aan de thesaurier
dezer stad te zullen betalen een jaarlijkse erfpacht van een gulden.
Tevens aanvraag voor vrijdom van stadsimpost op het lood, azijn,koolen of andere brandstoffen
Het terrein heeft voorheen toebehoord aan de heer Isaak Hooykaas blijkende uit het contract 27
okt.1761 tussen de thesourier en dhr.Hooykaas opgemaakt waarbij het onderhoud en eigendom
der bomen overgaat op de gemeente.
Tevens wordt voorgesteld om na te gaan de kosten van het repareren of eventueel het maken van
een nieuwe pont, dit in kombinatie met de Heer Baron van Liesveld.
3 juni 1778. Aanbesteding brug over de Scheepmakershaven.
Dhr.Waas voor het opmetselen van de 2 stenen dammem van de brug
f 299,- Gerardus Spekschot het hout en timmerwerk voor f 735,2 nov.1778. Paulus in der Maur, stadssmit krijgt opdracht enkele bussen in het uurwerk op de
toren te vervangen.
12 dec.1778. Wordt gecommuniceerd over de bouw van een nieuw Doelenhuis om evntueel te
bouwen voor het oude gebouw in het volgend voorjaar en wanneer het is gebouwd het oude
Doelenhuis te verkopen. De benodigde gelden worden begroot op f 15000,8 maart 1779. Aanbesteding Doelenhuis.
Timmerwerk door Jacobus Lameer voor f 7547,Metselwerk willem Littel f 6199,Steenhouwerswerk Dhr.Oosthout te Den Haag f 1695,28 juni 1779. Wordt meegedeeld door Joh.v.Kempen dat de schuif onder de Dam in een slechte
staat is en niet meer waterdicht is.
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Er wordt in overweging genomen een paar sluisdeurtjes bij de Scheele brug te plaatsen waaraan
dan misschien het "gemeene land" kan meebetalen.
17 juli 1779. Betreft het verpachten van de bank van leening.
idem 26 juli 1779. de pachter kan geen borg betalen in verband met een gepleedde inbraak in de
bank van leening.
idem 3 aug.1779. opdracht om te inventariseren en ontslag van de huidige beheerder.
31 aug.1779. Dhr.Jongeneel heeft gemeld dat hij voornemens is een lijnbaan op de
stadswesterwal op te richten zonder enig hinder of nadeel toe te brengen aan de aldaar zijnde
lijnbanen.
7 sept.1779. Artikelen betr.Bank v.Leening. Event.handelingen bij brand.
1 okt.1779. Jan Jacobus Huuksloot, burger v.Sch. heeft een verzoek ingedient om een schuur
naast zijn molen te mogen bouwen, een gemetselde schuur voor zijn paard en wagens en verdere
gereedschappen.
7 febr.1780. Thesourier heeft geproponeert om het uurwerk op de kerktoren zodanig te laten
maken dat het zelve maar eens in de 24 uuren behoeft opgewonden te worden, dat zulks
ongeveer 25 gld. zal kosten.
OAS 95.
19 febr.1780. Over verbetering van de postroute tussen Gorinchem en Nieuwpoort, de
Goudriaanse kade genaamd.
17 maart 1780. J.J.Daselaar, burger en portier van de Kruispoort dezer stad heeft verzocht om
vergunning van 36 a 40 roeden van stadsgrond bij de voorz.poort, ter plaatse van het oud en zeer
vervallen portiers-huisje, met belasting van zodanig jaarlijks erfpacht t.b.v. de thesaurie dezer
stad als de vroedschap zoude oordelen te behoren ten aldoor een nieuw huis, volgens een
figuratie afbeelding daarvan te doen bouwen. Verzocht wordt door hem hiervoor jaarlijks f 1,- te
betalen.
idem rapport uitgebracht van de reparatie van de klokkentoren. De klokken-stoelen dienen te
worden vernieuwd wat ± f 2000,- zal kosten en tevens ter voorkoming van ongerief een machine
is ontwikkeld voor het slingeren van de klokken wat f 60,- zal kosten.
6 mei 1780. Er is goedgevonden Pieter Kalf aan te stellen tot collecteur van stadsmiddelen,
tractement f 200,- en Aris van Waggum tot afslager van de zalm, steur en zeevis voor f 200,tractement.
7 aug. 1780. De ontvangst van de vijfde penning van de zalm, steur en elft af te dragen aan de
Heer van den Lecq wat hier op de markt wordt afgeslagen. Er wordt verzocht om ten minste een
derde van de koopprijs met Hollands zilvergeld te betalen.
18 sept.1780. Memorie van controleur van de lande in den Haag betr. de St.Joris Doelen, geeft te
kennen: "Dat het binnen timmerwerk van panelen, deuren blinden, ramen, mantels van
onbekwaam nat hout, waarvan het eikenhout gemeen in zijn....
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is gemaakt dat het in het geheel niet timmerachtig is behandeld op een verregaande wijze ruw is
bewerkt en de gegeven ordonnantien zeer slecht gevolgd zijn, dat het allessins dooreen en ander
zich als nu in een desolate staat bevindt.
Voorgesteld om de stenenbrug bij het klinket van de Kruispoort leggende over de oude gracht te
verbreden, dat de timmerman Honthorst behoorlijk met zijn molenroeyen door kan.
Dhr. v.Kempen heeft voorgesteld om tegen de boog van de Havenstraatse wal bij de tuin van de
Heer Hooykaas een schuif te maken ten einde bij het aftappen van het..... egter water in de
Havensloot zoude kunnen .... gehouden.
22 sept.1780. Voorgesteld wordt om voor den boog...van de Hr.
Hooykaas, onder de Havenstr....een schuyf te maken ten einde bij het af....de grachten, water in
de Havensloot te kunnen....wanneer het water van de grote....worde afgetapt een slikdam aan het
einde van de ....sloot en Zevender te doen leggen van de aan stuk....de planken, die aan de
stellage van de kerktore...bruykt
geweest en niet kunnen weder gegeven worden.
2 dec.1780. Aangeroerd wordt de slechte toestand van de kerktoren door het slingeren van de
klokken.
22 jan.1781. Burgemeester heeft gecommuniceerd dat door de leden van de oeconomische tak,
departement Schoonhoven was geformeert een plan ter oprichting van een spinwinkel van wol,
waardoor vele ledig-gaande personen zo oud als jong te werk zouden gesteld worden. Het is niet
de bedoeling de werknemers van de spinwinkel van hennip voor de fabrikage van zijldoek van
de heer van Kempen weg te trekken.
4 febr.1781. Gemaakt een schets van twee vleugels ten weerszijde van het Doelenhuis alsmede
van een plantage op het Doelenplein.
De heren directeuren van de Doelen meedelen dat de stal volgens de tekening veel te klein zoude
zijn en ten minste tot de berging van negen paarden behoort gemaakt te worden, waarom de
zelve met het afgetekende koetshuis zoude dienen te worden vergroot en het vertrek aangewezen
als zomer-kookhuis tot koetshuis te maken.
26 maart 1781. Jacobus Huuksloot, korenmolenaar op de Fortuyn vraagt een acte van
contraverband voor het recht van de wind waarvoor jaarlijks een erfpacht van f 4,- betaald moet
worden.
26 maart 1781. De verbouwing van de Doelen wordt verricht door Jacobus Lameer als
timmerman voor f ... en Willem Littel het metselwerk voor f 2300,28 mei 1781. Thesaurier verzoekt het college of het niet wenselijk zou zijn tot aanbestading over
te gaan van het verven van de stadstoren en gevel alsmede van de wip van de ophaalbrug over de
Scheepmakershaven.
15 juni 1781. Thesourier heeft gerapporteerd dat er een raming van de kosten gegeven is door de
stadsmetselaar van een van stenen gemetselde kade aan de Zevender van f 700,Voorgesteld wordt vanwege de hoge kosten de uitgezakte kaden zo goed mogelijk te repareren.
18 sept.1781. Over de verkoop van het ashok buiten de Vrouwenpoort. De as hierin liggende
heeft een waarde van ± f 200,-
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8 okt.1781. Voorgesteld wordt de erfpacht op de grond van de koornmolen "de Fonteyn" met 1
gld. te reduceren. Tevens wordt goedgevonden een schuur naast de molen op stadsgrond te
bouwen zonder erfpacht daar op te berekenen.
OAS 96.
22 okt.1781. Burgem. heeft gemeld, dat de Capitein Hoogwitsel in garnisoen alhier hadde
kunnen goedvinden om J.Slingerland, zonder enige reden in de straatdeur van zijn huis te
soufletteren en Wouter Littel met een ontblote degen publieq over s'Heeren straten te vervolgen
hetgeen misschien voor de gen. Littel van zeer dangerousen gevolgen zoude geweest zijn indien
hij zich niet bij een burger in huis hadde geretireert. Van de commanderende officier verzekering
gekregen dat zulks nooit weder zal voorvallen.
Idem; Oud burgem. de Groot heeft voorgedragen om de buitenhelling van de kleine pont uit te
hakken ten einde de zelven behoorlijk schoon te kunnen maken als zijnde zeer vervuild. Voorts
om de bruggen van de gemelde pont te verlangen uit aanmerkingen het difficiel was de zelve
s'winters zo verre op te kanten of aan wal te brengen dat de rijtuigen zonder gevaar daar uit
konden rijden.
26 nov.1781. Oud burgem. v.Kempen heeft voorgedragen een bestek en conditie volgens welke
het metsel en timmerwerk om het sluishuis op de Dam naast het koffiehuis staande, tot een
eikhuis te appropriëren zoude kunnen worden aanbesteed.
18 maart 1782. Voorgesteld wordt de noodzakelijke reparatie van de grote klok in de kerktoren
te laten repareren.
5 juni 1782. B.de Vos, J.Hazue. voerluiden dezer stad van het postwagen-veer op Gouda hebben
om ontslag verzocht om reden dat het hun nadeel opleverden. Zij willen nog zes weken doorgaan
mits elke reis f3,- 10st op zal leveren.
17 juni 1782. Er wordt t.a.v. het postwagen-veer op Gouda voorgesteld twee voerlieden aan te
stellen en elk f 50,- te vergunnen.
OAS 97.
23 en 24 aug.1782. Melding dat in de stad Leiden grote werkloosheid heerst.
Idem gevraagt om vrijheid van veergeld en marktgeld voor degenen die paarden aanvoeren.
Hiervoor een vergoeding te geven aan de pontluiden van f 21,15 okt.1782. Wouter Ridder, wonende Dordrecht heeft opgegeven n.a.v. de advertentie in de
couranten voor voerman op het postwagenveer Schoonhoven-Gouda.
28 okt.1782. Aangesteld tot stededokter Ignatius van Zelder wonende in Schoonhoven. Hij dient
de algemene en diaconiearmen gratis te verzorgen en geniet hiervoor vrijheid van impost.
18 jan.1783. De erfpacht van de koornmolens "de Hoop" en "tFortuin" beide te houden op f 2,per jaar.
24 maart 1783. Aanvraag door Cornelis Roels en Assuerus Saket won.te Schoonhoven om
permissie om op een stukje grond lang 30 voeten en breed 20 voeten liggende ten zuid-westen
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van de huizinge van de wed. Cornelis Lazonder een schuur of loods te mogen oprichten en
bouwen.
Houdende aan de zijde van de Haven blijven een gangpad van zes a zeven voeten breed en aan
de zijden van de Wal een tussenruimte van acht a negen voeten. Terwijl tussen dat gebouw en de
huizinge van de wed.Lazonder een slop zoude blijven van twee voeten breed en des wegens
gehoort Michiel Hilgers als met deszelfs pottebakkerij aan genoemde grond belendende.
Men is genegen om de fabrieken binnen deze stad te bevoordelen, maar deze nieuw opgerichte
potten en pijpen-bakkerij zou het licht wegnemen van de voorz. potte-bakkerij van Michiel
Hilgers, alsmede van de tocht wanneer de wind west of zuid-west is, mitsgaders van de
zonneschijn nodig tot droging van de gemaakte pijpen. Het verzoek wordt verworpen.
26 mei 1783. Mevr. Scheltus, als bank van leening-houdster betaald voor het octrooy van 21
jaren de eerste 7 jaren per jaar f 400,- en de volgende 14 jaren f 500,- per jaar.
19 aug.1783. Ten aanzien van de memorie van de raden en generaalmeesters van de munten met
een concept renovatie en ampliatie-placaat van Hun Hoogmogende van de 26e nov.1753 tegen
de uitvoer en het versmelten der Nederlandse zilveren standpenningen als drie guldens met hare
gedeeltens en dito gouden, bekend onder de naam van hele en halve gouden rijders werden de
voorn. dezer stad gedeputeerden gelast te horen de adviezen van de voorzittende leden en zich te
conformeren met de adviezen van de meerderheid van dien.
9 sept.1783. Te accorderen het request voor de boekverkoper M.Schalenkamp te Amsterdam om
octroy ten einde alleen en met seclusie van alle anderen in het Nederduits te mogen drukken en
verhandelen een werk getytelt " Wijsgerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen van
de koophandel der Europeanen in de bijde Indien", mitsgaders het werk getytelt "Histoire de
revocation de l'Edit de Nantes".
18 dec.1783. Burgemeester meld, dat de Heeren vroedschappen hadden verkocht aan de RoomsKatholieke gemeente van Schoonhoven het ledige erf aan de stad toebehorende aan de O.Z. van
de Molenstraat voor f 7000,- De ypenbomen op het erf zijn inbegrepen.
22 dec.1783. Door de voordelige uitkomsten van de stadsfinancien wordt voorgesteld om daar
uit nieuwe wapenen voor de burgerij te kopen.
OAS 98.
31 dec.1783. Er wordt voorgesteld om de Voorhaven en de achterhaven uit te diepen.
9 febr.1784. Oud burgemeester de Groot verzet zich tegen het plan om het spelen op de klokken
en het uit steken van een vlag uit het stadhuis op de geboortedagen van de Prins-erfstadhouder en
verder Stadhouderlijk-huis te doen ophouden.
10 mei 1784. Dhr thesourier van Oosterhout heeft ter kennisse gebracht dat zich thans alhier ter
stede bevindt een zekere Mons.
Petit, wiens vader de grote klok, hangende in de kerktoren hadde gegoten. Hij heeft gezegt de
schuddingen van de klok te kunnen verhelpen voor een bedrag van f 300,- Gevraagd wordt om
een schriftelijke opgave.
29 juni 1784. Burgem. Carnier heeft gerapporteerd dat de vrouw van Gerrit de Man alhier zich
had laten examineren in de gronden der verloskunde door de professor en lector N.Vink te

50

Rotterdam en bevoegd bevonden is dit vak uit te oefenen. Waarna wordt goedgevonden haar te
machtigen het ambt als vroedvrouw te mogen uitoefenen. Zij zal vrijheid krijgen van stadsimpost
en 30 tonnen turf.
19 juli 1784. Johannes Duwel, verwer heeft prijs opgegeven voor het vergulden van de
uurborden van de kerktoren met de benodigde stellingen voor f 112,- Voorgesteld wordt dit
publiek aan te besteden met het verwen van het houdwerk erbij met voorts het repareren van het
hout en ijzerwerk.
OAS 99.
10 jan.1785. Wordt gemeld dat de fortificatie enige aanpassing behoeft. Aan de zuid-oost kant
van de stad bij laagwater droogvallende stukken dienen te worden opgeruimd, daar bij
belegering het mogelijk is van deze kant de stad gemakkelijk te benaderen.
OAS 100.
9 april 1785. Uitgaven van f 420,- voor 28 wapenrustingen door het exercitie-genoodschap der
stad aangekocht.
Idem een tafel voor het stadhuis f 20,- Ook moeten er nog inktkokers bij komen.
Prijsopgave gevraagd bij geweermaker Tonen te Amsterdam voor honderd geweren. De prijs
bedraagt f 9,- per stuk met een levertijd van 8 weken. Deze worden besteld met even-zoveel
zabels en patroontassen.
18 juli 1785.Brief aan Ed.Groot Achtbare, betreft klachten over enkele kuipers en stoelmakers
welke niet erkend zijn bij de plaatselijke gilden. Bijgaand een beschrijving van de artikelen
waaraan zij behoren te voldoen.
OAS 101.
8 aug.1785. Jacobus Huiksloot, koornmolenaar, verzoekt een stukje grond van de stad, aan de
westzijde van zijn schuur gelegen bij de koornmolen tot een tuintje te mogen gebruiken. (is
goedgevonden).
14 aug.1785. Idem, om een hoekje grond aan de westzijde van zijn schuur lijnrecht tot de muur
van de Zevenderheul met latwerk en aan de zuid-zijde van gem. schuur tot aan de neervoet van
slands wal met planken te mogen afhijnen en te gebruiken tot een tuin.
12 sept.1785. De officiers-wacht onder het raadhuis geplaatst.
Idem, betreft het huis van Pieter Seton wat door verwaarlozing en gedeeltelijke instorting aan de
gemeente is gekomen.
Het wordt verkocht. Het bevind zich aan de Korte Dijk. Om de fundamenten van hetzelve na
behoren te kunnen inspecteren behoort te worden gequalificeert twee dammen aan wederzijden
van het gemelde huis in de Zevender zo spoedig doenelijk is te laten leggen om de Zevender
aldaar droog te maken en de ingestorte puin op te doen ruimen en voorts de stadsfabriek een
behoorlijk onderzoek te laten doen.
(verkocht voor f 46,- aan G.Spekschot).
8 nov. 1785. Verzoek om een 3e schaal in de Waag om hennip, kaas enz. te kunnen wegen.
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12 dec.1785. De ontvanger heeft voorgedragen dat hij het zogenaamde sluishuis naast het
koffiehuis op de Dam staande voor een jaar aan de heer Burgemeester v.Solingen hadde
verhuurd voor f60,OAS 102.
20 juni 1786. Is gerapporteerd dat de oudste zoon van de commandant van het garnizoen op 10
juni des zondags om op de parade te verschijnen met een rotting, versierd met linten van
onderschijden coleuren. De welken voor oranje en blauw waren aangezien. Dat een corporaal de
voorn. hadde gewaarschuwd om de linten van de rotting te doen. Het antwoord van de persoon
was, "dat doe ik voor geen eene donder daar af". De 15e dezer vertoonde dezelfde zoon zich met
uit zijn zak stekende een envaloppe van zogenaamd oranjepapier. Dat voorts een der tamboers op
de 15e dezer bij het slaan der taptie had geslagen het zogenoemde deuntje "Wilhelmus van
Nassaowe".
21 juni 1786. Diverse ongeregeldheden tussen soldaten en burgers.
OAS 103.
20 sept.1787. Voorgesteld wordt om paarden van de Pruisische husaren te stallen in het pakhuis
van Dhr.de Groot in de Koestraat, tevens wordt voorgesteld om 20 a 25 paarden met de wagens
voor rek. van de stad te vorderen en gereed te houden voor de troepen.
De burgers worden verpligt hunne snaphanen, patroontassen, sabels of zijdgeweren midsgaders
trommen, buskruit in te leveren.
Tevens wordt een magazijn aangelegd voor haver, hooi en stroo.
Voorgesteld wordt om de weefschuur van de heer oud Burgemeester Joh.v.Kempen hiervoor te
gebruiken. Alle omliggende steden worden verzocht om financiele hulp.
22 sept.1787. Stadstimmerman Edeling en smit Paulus in den Maur zijn uitgestuurd om de
stedekist op te halen uit het huis van thesourier Schmidtman. Zij hebben medegedeeld deze niet
te kunnen vinden, maar wel papieren in het huis rondgeslingerd hebben gezien. In het huis waren
Pruisische troepen ingekwartierd.
24 sept. 1787. Er worden boden gezonden naar Stolwijk, Streefkerk en Nieuw-Lekkerland om
ieder 12 wagens met paarden te zenden voor het vertrek van de Pruisische troepen. Sommige
burgers hebben 12, 14 a 16 mannen in huis ingequartierd.
Thesourier Smidtman en ontvanger van het oude mannenhuis Dhr.Wekker de Groot hebben de
stad verlaten zonder hun papieren en penningen te verzorgen.
28 sept.1787. Deze middag zijn uit het landsmagazijn te Schoonhoven alle snaphanen enz.
geroofd alsmede alle lantaarns van het weeshuis welke ten gebruike aan de schipbrug waren
geleend.
1 okt.1787. De heer Hoola v.Nooten, kennis gevende dat de stad zich in een groot gevaar bevond
nadien het choor der kerk en het midden der zelve vol lag met gestrooid kruit en scherpe
patronen.
De pontonniers zullen morgen vertrekken en hebben om 40 paarden verzocht om hun schepen tot
Arnhem te trekken.
Het depot van de haver bevond zich in de Remonstrantse kerk.
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20 okt. 1787. Juffr.Berkman heeft kennis gegeven dat de Pruisische troepen bij haar een fraai
bureau geplunderd en weggenomen hebben en door de jood A.Michielse gekocht is geworden en
deze weigerd aan haar voor minder dan twaalf ducaten terug te geven.
De magistraat vordert de goederen terug.
Ook wordt gemeld dat de Pr. troepen de Schoonhovense wacht heeft ontwapend en de vaandels
meegenomen.
De inquartiering heeft 6 weken geduurd en was beeindigd.
22 nov.1787. De geldkist welke gevonden is op de zolder van het huis van Smidtman waar
tydelijk een papier geplakt en verzegeld was over het ingezaagde gat. De inhoud in de kist
gevonden betrof het ontvang en uitgaafboek van de Thesourier van 1787.
Thesouriers rek. voor de stad over het jaar 1785.
Blaffert van sommige lasten, renten en inkomsten van de thesourie.
Blaffert van de renten en inkomsten van de thesourie over 1753.
Register van effecten en andere papieren betreffende verhuringen enz.
21 jan.1788. Lijst van de ingeleverde wapens welke op het stadhuis bewaard worden;
4 spontons; 5 hellebaarts; 1 houte en 3 koperen trommels; 2 paar trommelstokken; 50 geweren
zonder defect; 74 geweren meest alle defect; 58 sabels; 54 porte a Epee's; 106 patroontassen; 20
idem defect; 4 slagbanden; 123 pakjes scherpe patronen a 10st;
voorts beneden 10 spontons; 5 hellebaards; 53 geweren van de burgers, meest defect; 79 defecte
zijdgeweren of degens; 6 bajonetten; 5 burgergeweren; 10 bajonetten; 2 koperen pypenkassen.
14 juli 1788. Diverse projecten welke reparatie behoeven;
o.a. de straat op de Havenstraat bij de turfschuur en de muur bij de molen.
24 nov.1788. De Ypenbomen in de Halve Maan worden verkocht omdat ze niet meer in omvang
groeien.
OAS 104.
31 dec.1788. De burgemeester Hoola v.Nooten maakt bekend gekregen te hebben van Dhr.
Bogaard eerste klerk van de raad v.Staaten, schoonvader van Dhr.predikant Broekman het fraaie
exemplaar van de Unie v.Utrecht, het welk weggeraakt zijnde door de attentie van de voorn. heer
is wedergevonden, het zelve ingenaaid zijnde in een Maroquyne band, waarvan de kosten
bedragen f 8-10-00
Dat het zelfde exemplaar geplaatst zal worden int boekenkastje en dat nooit door iemand van het
stadhuis zal mogen mede genomen worden.
Idem Heeren burgemeesteren hebben gecommuniceerd een nieuw ruig register te hebben laten
maken waarvan de kosten f27-2-00.
Idem, uit de stedekist is gestolen f 2575,- + f 402,- door de Pruisische troepen op 19 sept. uit het
huis van tresourier J.J.Schmidtman en diverse getuigenverklaringen.
Idem, het leggen van een sluis aan de mond van de haven f 7000,14 april 1789. Een request door Lyntje Danens, wed. van Govert Berkman verzoekende om
betaling van f 3721,- voor vergoeding van wijn door de Pruisische troepen bij haar weggehaald.
15 juni 1789. Nadere instructie voor de kastelein van het logement der drie steden; Gorinchem,
Schiedam en Schoonhoven.
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30 juli 1789. Het vervaardigen van een eikenhouten kast voor het opbergen van de privilegiën en
charters van de stad voor f 100,Gemaakt door Hermanus de Gidts, schrijnwerker te Schoonhoven voor
de prijs van f 250,De tegenwoordige privilegekist in zulk een slechte staat zijnde dat aan de zelve spoedig enige
reparatie zal nodig zijn.
15 sept.1789. Plannen voor nieuwe Kazerne. Gedacht wordt aan een gedeelte van het
Doelenplein aan de oostzijde om aldaar een nieuw gebouw tot cazerne voor rekening van het
Gasthuis, op de oude fundamenten van de stadsmuur te zetten.
20 nov.1789. Gebruik van graan te Schoonhoven.
1786 4639 zakken tarwe en 1724 zakken rogge.
1787 4291 ,, ,, en 1393 ,, ,,
29 zakken in een last.
31 dec.1789. Voorstel om de mest en vuilnis wat op de wester of Havenstraatse wal gestort
wordt te laten opruimen.
Idem klachten over de ondiepte van de havens binnen de stad tot het melkgat, welke grote
problemen geven voor de turfschippers.
19 jan.1790. Rapport op de klachten van Dhr.J.v.Kempen over de onbruikbaarheid der straat op
de Havenstraatse wal, van de kerk af tot zijn fabriek toegedaan, volgens hem door de bomen op
de zelve staande. Heer en gecommiteerden hebben echter bevonden dat de onbruikbaarheid
alleen veroorzaakt wordt door de wagens welke daar over met loodwit en mest geladen zijn en
geensins door de bomen welke aldaar tot beneficeering der lijnbaan geplant zijn.
14 juni 1790. Het zou nodig zijn om het bestek nopens het in orde brengen van het Doelenplein
en van de muur aan de Varkensmarkt opnieuw commissoriaal te maken en te onderzoeken en
tevens 24 nieuwe stoelen te laten maken voor de vroetschapskamer met daar onder begrepen drie
fauteuils. En de oude stoelen en kussens ten dele van de stad te verkopen, ten ware men liever
goedvond om van de oude kussens twee grote matrassen te laten maken, beide ter
breedte van de vensterbank op Burgemeesterskamer.
14 juni 1790. Een stuk land van ouds genaamt "de galgewaard",in eigendom behorende aan de
stad, groot 1M 340R is verpacht voor f 23,- per jaar.
28 juni 1790. Gedelibereerd zijnde opt rapport om aan H.S.Conway en J.Ten Cate voor 21 jaar te
verlenen octroy op een oven of brandmachine tot het uitbranden van kolen tot cintels.
De stoelen welke moeten worden gemaakt van Ypenhout,bekleed met groen laken gaan kosten f
16,- per stuk.
Idem het herstellen en weder opmaken der duikerkade onder Zevender voor f 54,5 juli 1790. Heeren Burgemeesters hebben gecomm. dat zij eindelijk alle de charters van de stad
uyt den woesten bajard, in welke zelve lagen hebben te voorschijn gebracht en gelezen, dat vele
voorname stukken hadden gevonden in manden en dozen door elkandere en op plaatsen waar
men de zelve nooyt zoude zoeken.
Dat diverse stukken zodanig waren vergaan dat niet meer leesbaar waren.
Dat hun Ed. ook hadden gevonden een kist met oude papieren behorende tot de oude weeskamer.
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Idem dat de nieuwe gebouwde kazerne op een slordige wijze is gebouwd door Willem Littel
junior.
Volgens het bestek art.1 zal men de stadsmuur moeten wegbreken ter lengte van 125 voet en ter
laagte, zoals geordonneerd zal werden.
Wij hebben bevonden dat die oude stadsmuur een gedeelte van 1½ a 2 voet over der zelver
gehele lengte boven de buitengrond is blijven staan en dat op voorz. oude en gebrekkige muur
het gebouw of de nieuwe zijmuur aldaar zo schandelijk is opgemetseld alzo de nieuwe muur 3 a
3½ duym over de oude muur vooruyt steekt, zijnde dit zo een schreeuwend defect, als direct
strijdig tegen een welgeordineerde bouwkunde, dat al was dit bij abuys in het bestek niet geinsereerd, vorderde dit
nogtans den aard en natuur van zodanig werk dat die oude muur vooral tot gelijks de buitengrond
behoorde geamoveerd te zijn.
Art.2 Moet het fondament onder aangelegd worden ter diepte van 22 duym beneden de laagste
grond.
Volgens ons onderzoek is het fondament maar 18 duym diep, dus 4 duym te ondiep.
De muren zijn opgetrokken van een slechte soort ysselsteen. De totale lengte van het fundament
moet zijn 240 voet (omtrek).
De lengte moet zijn 123 voet en is maar 120 voet en breed 19 voet. De vertrekken moeten
volgens bestek bestraat of bevloerd worden met goede yssel klinkersteen, (totaal 6 vertrekken).
De schade wordt gesteld op f 1750,Littel junior wordt verboden ooit nog aan gemeentelijke aanbestedingen deel te nemen. Littel
senior, als opzichter wordt uit zijn ambt gezet van stadsopzichter van bouwwerken.
idem, voorgesteld wordt om de bagger welke vrijkomt bij het uitdiepen van de Stenen brug tot
het Melkgat en uit de Scheepmakershaven tot aan het Oranje bolwerk te gebruiken buiten de
Veerpoort.
21 juli 1790. De gewezen privilegekist zal voortaan worden gebruikt voor de berging van de
gewichten en dergelijke, tot den Yk.
16 aug.1790. Wijders in consideratie gegeven oft niet beter zoude zijn dat, terwijl de kazernes zo
als nu staan een misstand op het Doelenplein maken uit hoofde vant daarneven staande gebouw
van de St.Jorisdoelen, drie vertrekken van de zelve kazernes afgenomen en naast de drie andere
in de lengte geplaatst wierden, dat de kosten daartoe maar een f 400,- meer zoude bedragen.
23 aug.1790. Het bestek van het verplaatsen van de kazerne is binnen gekomen. Het betreft het
afbreken van de zuidelijke kazerne en plaatsing van dezelve naast de noordelijke kazerne.
Het verleggen van de brug van de Bleker in het bestek is voor rekening van de aannemen. Er is f
1500,- beschikbaar voor de bouw.
Bij aanbesteding van 12 aannemers, waarvan 9 van buiten de stad bleek de laagste inschrijver f
1700,- te zijn, waarna het geen doorgang kon vinden.
13 sept.1790. Burgemeesters rapporteren dat op 23 aug. de commissarissen welke belast waren
met het toezicht op de fortificatien,
Alhier met een jacht voor de stad leggende tot inspectie van de vesting over de vergoeding van
de schade voor het land buiten de Veerpoort zal worden betaald. Zij herrinneren aan de weldaden
aan de stad bewezen, zo door het ruim betalen van de rekening van de Pruissische armee, als
door het verlenen van een nieuwe kwakel buiten de Lopikerpoort uit slands kassa en door het
accorderen van het verzoek van de veerman tot het bouwen van een schuur tot stalling van
rijtuigen. Idem wordt hierin vermeld; bij zeker stuk land het welk nog maar korten tijd geleden
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door heeren gecommitteerde raaden zelve ten dienste van het garnisoen dezer stad was gekocht
voor een exercitieplaats voor circa f 1000,- de morgen.
Idem Heren burg. hebben gecomm. dat vrouw van Duuren weder verzocht hebbende, dat de
boog onder haar huis mogt worden gerepareerd op rekening van de stad. Dit is goedgevonden,
kosten f 60,4 okt.1790. Dat de boom staande voor het Arsenaal op de Oude haven mocht worden uitgerooid
t.b.v. een riool.
Idem correspondentie over een stuk land bij het oranje-bolwerk buiten de veerpoort, groot 1M
1H 38R welke aan het bolwerk moet worden toegevoegd voor f 600,- te verkopen aan slands
verdediging.
10 nov.1790. Klokkenist Sparnaay is toegelegd f 12,- hij heeft op de dag van het huwelijk van
Mevr. de Princesse van Oranje Nassau met de erfprins van Brunswijk de klokken bespeeld van
smorgens 6 uur tot savonds 8 uur met alleen enkele korte tussenpozen.
Burgemeesters hebben gecommuniceerd dat het register van de charters is voltooid, tevens zijn
de ontbrekende charters welke o.a. in van Mieres zijn afgedrukt, bijgeschreven.
Voorgesteld wordt om het stuk niet in druk uit te geven om misbruik van de inhoud te
voorkomen. Wel wordt voorgesteld het in 5 voud over te schrijven, 1 expl.in de charterkast, 1 op
de secretarie, 1 in de kast van het logement in den Haag en 2 voor de regerende burgemeesters.
Tevens nog 2 expl. voor de samenstellers, Hoola v.Nooten en Scheltus voor hun werk kado te
doen.
Kosten voor 7 expl. f 100,18 nov.1790. Rekening ontvangen van de stoelenmaker in den Haag van 36 stoelen voor het
stadhuis f 624,De bomen binnen de Kruispoort worden verkocht. De wed. Roelof Broekamp is genegen haar
huis, annex schuur buiten de Veerpoort te verkopen aan de gemeente tegen een lijfrente.
Voorgesteld wordt een lijfrente van f 50,Er wordt geinformeerd over de kosten van ijsbrekers, gemaakt van grenenhout als bescherming
van het huis f 84,eventueel van ijken bergroetjes f 93,oud ijkehout uit het magazijn f 70,10 jan 1791. Overwogen wordt de bomen op de dijk beoosten het huis van Mevr.de wed. de Heer
de Groot te verkopen.
11 apr. 1791. De portier van de Vrouwepoort gepermitteerd als er gevangenen op de poort zijn,
voor rekening van de stad een kamer binnen de poort te huren om zodoende zeker er van te zijn
dat de gevangenen geen communicatie hebben met personen buiten de poort en voorts verzocht
dat er in de zogenaamde ziekenkamer aan het einde nog een of twee houten gevangenissen
mogen worden gemaakt.
18 april 1791. Burgem. heeft gecomm. bij zich gehad te hebben de schipper van Oudewater op
deze stad, kennis gevende dat de overtocht te Polsbroek noodzakelijk diende gerepareerd te worden.
De stad is bereid de helft te betalen.
14 juni 1791. Willem Kloot heeft nog een rekening lopen van
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f 30,-6st. wegens verteringen voor het korps ruiters welke 28 juni 1787 ten zijne huize op order
van de burgemeesteren is gebilletteerd geweest, wanneer hare Koninklyke Hoogheid Mevr.
de Princesse van Oranje Nassau weder naar deze stad was geretourneerd en tevens de bakker
Mankor f5,- 5st. van geleverd brood.
Er wordt voorgesteld de stenen trap van het stadhuis te laten repareren door steenhouwers welke
in de stad zijn.
23 juni 1791. Opdracht gegeven de beschoeing ter zijde van de Stadsherberg te laten herstellen
met oud hout voor f 38,Idem verzoek van de Heer vroetschap van Nooten ten einde int vervolg bevrijd te zijn van de
jaarlijkse erfpacht van f1,-7st
op zijn tuin van wege zijn kosten gemaakt aan de stadsmuur in zijn tuin is vrijstelling gegeven.
10 okt.1791. De ongelukkige gesteldheid van de kas van het armhuis. Openstaande rekeningen
bedragen f 2739-18-12.
OAS 105. Resoluties Vroetschap.
31 dec.1791. hierin wordt gezegd; Slands arsenaal is afgeboewd en het Doelenplein moet in orde
gemaakt worden, de bomen staande op de hoogte aarde, welke zo tegen de casernen, als de
stadsmuur licht, te verkopen en als dan die hoogte weg te nemen, alzo het fundament der
casernen op de noordhoek daardoor zo veel benadeeld wordt, alsmede een ciering der kosten ter
somme van f 420,Welke het repareren en in orde brengen van de stadsmuur zoude komen te bedragen.
23 apr.1792. Dat de Bleker,Jan Kort, bij gelegenheid van het repareren der stadsmuur aan de
Varkensmarkt verzocht heeft dat de boog aldaar aan zijn blekerije gestaan hebbende niet weder
mogte worden opgemaakt, maar dat die doorgang mogte worden gemaakt zodanig dat er een
voeder hooi door kan. Besloten is om de boog in zijn oude vorm te herstellen.
16 juli 1792. De majoor van de wacht heeft gemeld dat tot voorkoming van ongelukken , de
boog in de officiers-wacht te repareren,alzo er een stuk steen boven uit de muur gevallen was.
Zij Ed.het zelve door de metselaar hebben laten opnemen, dat die het zelve nagezien heeft, dat de
neuten beginnen af te vallen, doch dat de bogen nog zeer goed zijn en dat zijn Ed.order gegeven
heeft om het eerste te maken.
Idem, dat de heren Bok en Dalhof aan zijn Ed.kennis gegeven hebben, dat de brug, leggend voor
de Kruispoort gerepareerd zullende worden, hun Ed.op de Cingel wisselplaatsen zullen laten
maken, als mede de Cingel ter zijde de tuin van de heer Hoola v.Nooten te zullen laten voorzien
en tot dat einde de stenen paal zoude laten wegnemen, omdat de Cingel te smal is en de paal zoo
lange in de Willige steeg laten leggen ten einde de zelve naderhand weder op zijn plaats zoude
kunnen worden gezet.
8 okt.1792. De beiaardier is Jeremias Sparnaay. Ter gelegenheid van het veranderen van de
Gemeenteraad wordt een soupé gehouden in de Doelen. 20 couverts á 33 stuivers.
24 dec.1792. De heer President Burgemeester heeft gecommuniceerd dat het grote raam onder de
toren in de kerk slecht is en vervolgens geproponeerd om het zelve alzo van geen nut is en niets
misstaan zal, toe te metselen, waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan het zelve
in deliberatie te houden.
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31 dec.1792. O.Braat geproponeerd om vermits de huisgezinnen der Joden binnen deze stad van
tijd tot tijt sterk vermeerderen, een vast getal huisgezinnen der Joden te bepalen, welke voortaan
binnen deze stad zullen mogen wonen.
27 april 1793. Opgave tijden van carillonbespeling door klokkenist J.Sparnay.
3 mei 1793. Door Dhr.v.Nooten namens het collegie van Dir. van de pag.2
St.Joris Doelen van reparatie aan de twee vleugelgebouwen van het Doelenhuis, door een
verzakking veroorzaakt. Kosten f 500,Is goedgevonden op kosten van de stad.
20 mei 1793. Op verzoek door Johannes v.Kempen,zo voor zich zelf als uit naam zijner
compagnons in de loodwitmakerije binnen dezer stad om vrijdom van stadsimpositien op het
lood, den azijn, de kolen of andere brandstoffen tot de loodwitmakerij nodig.
22 juli 1793. Aanstelling cipier. Aan Jan de Vaal, portier van de Vrouwepoort, welke poort tot
een gevangenpoort gebruikt wordt, te informeren of genegen zoude zijn om op een jaarlijks
tractement van f 10-10-00 in plaats van f 50,- zoals aan de overleden cipier aan tractement is
gegeven.
23 sept. 1793. Memorie wegens het verwen van een gedeelte van de kerktoren. Zo is bevonden
dat het vergulden van de weerhaan benevens den appel voor het tegenwoordige niet nodig is
verguld te worden als mede de wijzerborden welke alle nog in een goede orde zijn. Het gehele
spits van boven de peer tot de eerste ommegang diende noodzakelijk geverwd te worden. Verder
de lijst van de eerste omloop, benevens de vier daaronder staande wapens, de planken van de
galmgaten, na eerst gerepareerd te zijn, de deuren en vensters op de omloop en op de spits, voor f
100,Verder in bedenking te geven om het gedeelte van de toren tussen de eerste en tweede omloop te
verwen, namentlijk alle de hardstenen, benevens de lijst met een Benthemer couleur alsmede de
tussen gemetselde mopstenen met rood en de voegen wit afgezet.
Zulks zoude zeer fraai staan. (is goedgekeurd).
11 maart 1794. Verpachting bank van Lening, conditien en voorwaarden. Idem rapport van de
stadsarchitect op order van de burgemeester gedaan.
30 dec.1793. Betreft de rooying van de tuin van Jan Schouten en bevonden dat voor het tuinhuis
aan voorland is aangewonnen circa 3½ voet. Dit tuinhuis bevorens gedeeltelijk in het water
gestaan hebbende, zo zoude volgens de oude rooing 4 voet grond aangewonnen zijn. Tevens dat
aan de overzijde, toebehorende aan Jan van Limbeek zedert enige jaren, zelfs nu nog onlangs
veel grond is aangewonnen, zoals het zelve ook te zien is aan de tuin van de heer van der Meer.
Ook is voor de witloodmolen in deze jaren veel messing (mest) in de gracht geworpen en thans
met bagger overtrokken zijnde, waar omtrent de gracht over het algemeen merkelijk versmald is.
31 jan.1794. Gedelibereerd zijnde opt geproponeerde door Heeren Burgemeesteren om, vermits
het 8e en 9e deel van het Groot Placaatboek bij de boekverkoper Allard te Amsterdam, volgens
annoncement in de couranten, staat gedrukt te worden, dezelve mede voor de stad te ontbieden
ten einde dat werk verder te completeren, is goedgevonden om op die twee delen voor de stad in
te tekenen.
21 febr. 1794. Over de bank van Leening.
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2 juni 1794. Communicatie met de heeren van Gorinchem om de weg tussen Gorinchem en
Schoonhoven tot een zandweg te doen maken tot voordeel van beide steden, omdat tijdens de
winter, wanneer de weg tussen de twee steden geheel onbruikbaar en de passage daardoor over
deze stad int geheel gestremd is dat er bovendien zich ook gelegenheid zoude opdoen,
wanneerdie weg tot een zandweg gemaakt werd dat de passage uit Braband naar Holland, als
zijnde de naaste weg, over deze stad gebracht wierd, waarvan de stad veel voordeel zal hebben.
9 juni 1794. Is medegedeeld dat de balans van de brug bij de veerpoort gebroken en afgevallen is
wat grote hinder geeft voor de scheepmakerij van Nederberg. Kosten f 400,20 okt.1794. Dat alle houtgewassen tot 200 roeden uit de sterktes en batterijen geamoveerd
dienen te worden. De burgemeesters verzoeken dat alle bomen, zo els als knootstoven, in, bij en
omtrent de tuinen en boomgaarden onder de iurisdictie dezer stad als mede alle houtgewassen en
vooral de grienden, uitgezonderd alleen voor als nog de vruchtbomen, staande en liggende tussen
de Kruis en Vrouwenpoorten tot aan de Stadsherberg ter distantie van 100 roeden, te meten uit
de buitengracht af te hakken en te ruimen.
19 nov.1794. Voorbereidingen voor het bezoek van de Prins voor het inspecteren van de
versterkingen.
24 nov.1794. Dat zedert een dag of twee a drie even buiten de Vrouwenpoort enige Engelse
schepen gemeerd liggen met zieken en er ook al enkele personen zijn begraven. Gevraagd wordt
de schepen op stroom te leggen om besmetting te voorkomen en met behulp van roeiboten de
schepen van proviand of andersins te voorzien.
OAS 107.
16 juni 1795. Burger officier J.A.Kooyman heeft gerapporteerd de gevangen militairen soldaten
in de blauwe toren te hebben getransporteerd. Ook de gijselkamer in het armhuis is hiervoor
ingericht.
31 aug.1795. Er is in de couranten geadverteerd voor de geenen die zouden vermeenen enig recht
van ijgendom op de wapenborden hangende in de kerk te hebben, waarbij zich niemand gemeld
heeft, waarna verzocht is de timmerman de borden te laten verwijderen.
23 sept.1795. Is geresolveert de afgenomen wapenborden in de kerk publiek te verkopen.
21 okt.1795. Schoonhoven telt op dit moment 530 huisgezinnen, 798 mannen, 922 vrouwen, 413
jongens en 356 meisjes. Totaal 2489.
Op voorstel van het committé van finabtie is goedgevonden het thuintje achter het zakkedragers
gildehuisje buiten de vrouwpoort te laten approprieren tot een bedekte berging van de straatvuilnis.
28 okt.1795. Er is een stenen paal hebbende tot eene inscriptie, begin van de Crimpenrewaard,
even buiten de Vrouwpoort opgericht.
7 dec.1795. De thesourier heeft te kennen gegeven dat Joh.Nederberg, scheepstimmermansbaas,
zich onwillig heeft verklaard tot voldoening van de recognitie voor het verwijderen der
ophaalbrug bij de Scheepmakershaven op zijn verzoek gedaan. Wordt daarna nog eenmaal
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aangemaand. Idem is geresolveert dat voortaan de sleutels van de heulen van de Zevender en
Havensloot zullen berusten en bewaard blijven in handen van het committé van financie.
(betreft het ophaalsysteem).
OAS 108.
17 dec.1795. Request van Leentje de Wit wed.van Leendert Schouten, eigenaresse van de
koornmolen "de Hoop" verzoekende ontheffing van de extra ordinaire belastinge, zo van
verpondingen als andersins door het amoveren van de koornmolen "het Hart" op gemelde molen
"de Hoop" geconstitueert en dezelve volgens de regels van billykheid, recht en gelykheid over te
brengen en te constitueren op de nieuwe opgebouwde koornmolen "het Fortuyn".

60

Aanbesteding restauratie gemeente-eigendom.
No.1
1816. 10 mei NAS 811.
De oude brug gelegen in de Lopikerstraat over de Zevender zal worden afgebroken en
opgeruimd ter diepte van zeven voet onder de begane grond. De aannemer zal een nieuwe
brug moeten aanleggen van zestien voeten breed en wijdt tussen de kruin 6 ½ voet, zwaar 2 ½
mopsteen. Te maken een houten leuning hoog boven de vleugels 2 voet, aan ieder derzelve
vier eiken stijlen zwaar 4 en 4 wesels hout. De benodigde specie moet worden gemaakt van
twee delen kalk en een deel tras.
Gegund aan Wouter Littel f. 240,
No.2.
31 juli 1816.
Aanbesteden van het afbreken en weder opmetselen van een stenen muur aan de zuidzijde van
het Proveniershuis en gemeen met de muur van de heer Jan Berkman welke ook de helft zal
betalen. De muur ter lengte van 58 voet benevens het fundament zullen worden afgebroken en
behoorlijk schoongemaakt. Specie moet zijn 4 schepel kalk, 1 schepel tras en een kruiwagen
zand. Ter hoogte van 6 voet uit de begane grond 1 ½ steen dik.
Gegund als laagste inschrijver Wouter Littel f.132,No.3.
Memorie van kosten aan diverse gebouwen 1817.
Rep en onderhoud stadhuis
Doelengebouw en kolfbaan
De Waag
Gasthuis en caserne gebouw
Proveniershuis met 2 daarbij staande huisjes
Het veerhuis
Aan de 2 huisjes in den Doelen
Item aan steene of houten bruggen
Item aan de sluis deuren
Voor het gedeeltelijk vernieuwen van het ashok
Voor het weder opmetselen van een gedeelte muur staande aan de oostZijde van de Koestraat bij C.Kuilenburg
Item aan de westzijde van de Koestraat
Voor repareren van kaayen beschoeyingen trappen en rivolen
Voor het wegruimen van de muur agter het vulnishok
Voor onderhoud als as en vulniskar, kruiwagens snoeiwagen en
gereedschap,
reparatien aan de straten
voor het bezanden en onderhouden van de stadswegen en cingels
Voor het onderhouden van stads ponten en aak
Tot het aankopen van bomen
Uitdiepen van de havens, grachten enz.

f. 40,f. 70,f. 25,f. 30,f. 40,f. 25,f. 14,f. 125,f. 50,f. 300,f. 250,f. 300,f. 250,f. 14,f. 30,f. 100,f. 200,f.
f. 300,f. 150,-

No. 4.
Rep toren 11 juli 1822.
Het maken van een steiger rondom de toren. Het wederopvoegen van de toren, rep.
Muurwerk, waterpas leggen van de ommegangen, vernieuwen en rep. Van galmgaten,
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vernieuwen en rep. Der kap, wijzerborden, gooten, deuren, vensters, zolderingen, het dekken
v.d. kap met leien ijzeren ankers en stroppen.
Er was al een gedeeltelijk steiger welke door de aannemer overgenomen moet worden voor f.
300,- Alle te rep. Onderdelen zijn beschreven.
Aannemer Willem Littel Woutersz. f. 3 400,No.5
Aanbesteding ten overstaan van de inspecteur der domeinen.
1e perceel. Enige rep. Aan de Veerpoort.
Rep. dak met dakvenster, tweehondert leien vervangen, lood repareren en vastzetten, alle
houtwerk repareren en event. Vervangen, hang en sluitwerk vervangen verven enz.
2e perceel.
Het leggen van een nieuw bovendek op de brug voor de Kruispoort en het in orde maken der
hensels, de ijzeren leuningen behoorlijk vastzetten. De beide steenen landhoofden uitkrabben
en opnieuw invoegen, alles verven.
3e perceel.
Repareren der kwakel buiten de Lopikerpoort, te leveren 6 eiken, tien zestien duims palen
lang ieder een el en zes palmen, 6 dito, tien en dertien duim, lang een el drie palmen, 6 ellen
drie palmen eiken acht duims plaat, breed vier en veertig duim, 5 grene ribben, zwaar acht en
elf duim, lang 6 el 3 palmen, 8 dito, verder verven en teren.
4e perceel.
Gedeeltelijk vernieuwen van de brug aan de veerpoort.
5e perceel.
Het herstellen der defecten aan de Melkheul het front aan de gracht herstellen.
6e perceel.
Het afbreken en gedeeltelijk dammen der brug voor de Lopikerpoort het opnieuw aanbrengen
van de peilschaal.
7e perceel.
Het bezanden der cingels.
8e perceel.
Het bezanden der binnensingels of wallen der stad.
Aannemers 1e perceel J.B.Swenken
2e ,, Gerrit Hageman
3e ,, J.B.Swenken
andere percelen niet verder genoemd.

f. 250,f. 2735,f. 320,-

No.6.
Acte v.aanneming 1 april 1835.
Hendrik Pince v.d.Aa, glazenmaker en behanger te Schoonhoven heeft aangenomen in het
gebouw van ouds genaamd de St.Joris doelen, thans woning van de onderwijzer en
kostschoolhouder het doek en behangsel te vervangen en verfwerk te doen f. 112,No.7.
Aanbesteding verven en glazenmaken van art.1. verven van het raadhuis, klapwakershuis en
hoofdwacht daar annex en zo voor aan de haven als in de steeg.
Van de Waag alle kozijnen deuren ramen enz. van de portiers woning alle deuren kozijnen
enz. van de Lopikerpoort de barrieres staketsel alle de leuningen en palen staande buiten
dezelve poort.
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De gebouwen op de begraafplaats deuren ramen kozijnen. Het balang en leuningen van de
brug leggende over de scheepmakershaven.
Het heerenlogement alle de deuren kozijnen ramen vensters enz.
Alle leuningen van stadsbruggen, zoo in de Havenstraat, Zevender aan het begin der
Koestraat, in de Doelen. Van het gewesen Arsenaal en school alle deuren kazijnen ramen enz.
Van het kommieshuisje aan de Kruispoort, binnen en buiten alle deuren en kozijnen.
De visbanken geheel met de zelver staanders, palen, ijzeren leuningen aan beiden zijden der
brug.
Aangenomen door Nicolaas van Wamel voor f.325,NAS 812.
1825. 8 juni.
Het openbaar aanbesteden van onderhoud der bestratingen to 1830 (alle condities vermeld)
niet aanbesteed.
15 aug 1825. aanbesteding van de bestrating aangenomen door Willem Littel Woutersz.
f 5300,Aanbesteding van de borstwering en het gelijkmaken van de lange wal te Schoonhoven,
berekend in ellen. Het werk bestaat in het dichtmaken van de gaten het effenen van de grond
en het afwerken der borstwering naar de binnenzijde der wal om de grond te brengen ter
hoogte van het pijl staande aan een der vleugels van de kruispoort. De gaten zijn ontstaan
door het uitrooyen der bomen.
Het eerste perceel is toegewezen aan Adriaan Kooiman arbeider uit Ammerstol voor f.77,f.100
2e perceel aan de zelfde voor
e
3 ,, ,, ,,
f.75,4e ,, Gerrit Versluis arbeider te Ammerstol voor
f.50,e
f.82,5 ,, Adr. Kooiman
6e ,, Gerrit Versluis
f.75,NAS 813.
Inschrijving voor verzekering Gemeentelijke eigendommen okt. 1899.
Raadhuis
Meubelen in het idem
Archief
Zilveren schutterskraag
Penningen idem
Kerktoren Ned.Herv. gem.
Uurwerk en klokken
Veerpoort 3000,- 1,- 3,Meubelen idem 500,- 1,- 0,50
Veerhuis met knechtswoning 6000,- 0,80 4,80
Gebouwen alg. begraafplaats 2000,- 0,80 1,60
Woning Veerstraat
2000,- 0,60 1,20
Idem Lopikerstraat 2000,- 0,60 1,20
Waaggebouw 5000,- 0,50 2,50
Doelenhuis 15000,- 0,50 7,50
School 3e soort 8000,- 0,50 4,Meubelen in idem 2000,- 0,50 1,-

F.35000,- a 0,50 f. 17,50
3000,- 0,50 1,50
7000,- 0,50 3,50
5000,- 0,50 2,50
100,- 0,50 0,05
44000,- 1,- 44,6000,- 1,- 6,-
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Onderwijzers woning Lopikerstraat 6000,- 0,60 3,60
School 1e soort 25000,- 0,50 12,50
Meubelen in idem 7000,- 0,50 3,50
Bewaarschool 7000,- 0,50 3,50
Meubelen in idem 1000,- 0,50 0,50
Klokkenspel in stadhuistoren 6000,- 1,- 6,Uurwerk in idem 2000,- 1,- 2,Asch loods 1000,- 1,- 1,Gereedschappen in idem 1000,- 1,- 1,Bransblusmiddelen spuiten ladders enz 4000,- 0,80 3,20
___________________
Totaal f.205600,- f.139,15
Gegund aan brand assurantie mij Mercurius te Amsterdam f.102,80
NAS 814.
Brandwaarborgpolis 27 jan.1875 Overijsselse onderlinge,
Meubelen voor f.3000,Archief f. 7000,Bevinden zich in een met pannen gedekt raadhuis, belend ten zuiden een woonhuis waarin de
Apotheek van de gebroeders A en C van Scherpenzeel en ten oosten een pakhuis van steen
met pannen dat tot koestal wordt gebezigd.
11 febr. 1880 Polis
zilveren schutterskraag f. 5000,,, halsketting
een gouden gedenkpenning 12 mei 1874, 25j. regerings jubileum W III, hulde der goud en
zilver smeden van Schoonhoven.
Een zilv. Gedenkpenning 30 nov. 1863, vlucht der Fransen, intocht der Kozakken.
NAS 806.
1901, Kontract tussen Gem. Schoonhoven en Garnizoens Commandant te Schoonhoven
gebruik stuk grond 425 m² van de droge gracht tussen het exercitie bastion en de noorder
Lekdijk kad. nr.1296.
NAS 804.
1907 20 febr. Verhuring gemeente gronden 3 percelen bouwland in Schuttersvlucht aan de
grintweg. 3 perceel griend in de zoogenaamde Beerengracht aan de Lekdijk.
NAS 803.
1832 3 sept. Verhuur grachten voor de visserij. O.a. de nieuwe havenkil keizerskuil ende
achterhaven van de buitensluis tot aan de wal voorbij de scheepmaker haven.
NAS 1.
Blz. 241. 22 aug. 1815.
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Beschoeing buiten de Kruispoort voor de stadsherberg te repareren t’geen voor de aankoop
van hout van de afbraak van de brug aldaar met minder kosten dan anderszins zoude kunnen
geschieden en bij opneming is getaxeerd op f. 79,- 16 stuivers.
Blz. 262. 21 nov. 1815.
Overweging omde schutterskraag van Jacoba van Beieren te verkopen ter leniging van de
schulden van de stad. De raad verwerpt dit plan omdat slechts 3 leden voor hebben gestemd.
NAS 2.
Blz.13. 13 jan. 1816. Jaarplannen.
In overweging genomen zijnde dat het brugje over de Zevender in de Lopikerstraat als mede
het brugje over de Zevender in de Carmelietenstraat zijn ingestort en eindelijk de binnenhaven
door het bovenmatig lekken der buitensluis zodanig met water word overstelpt dat zulks alles
veel in convenieert en schade voor de ingezetene vooral die welke aan de Haven wonen
veroorzaakt.
Blz.31. Wordt verkocht de Casernen staande op het Doelenplein voor afbraak.
De kopers zijn verpligt het gebouw behoorlijk af te breken, der zelver fondamenten op te
graven.
De kopers zullen verpligt zijn om de muur lopende langs de buitenzijde van het Doelenplein
en een gedeelte van de voorz Caserne uitmakende te laten staan behoorlijk hyenen en met een
rollaag te voorzien ter gelijke hoogte van het overig muurwerk.
Blz. 84. Verkoop caserne. Een blok casernes bestaande in twee reyen lang circa 118 voeten,
breed 68 voeten, hoog 10 voeten Amsterdamse maat staande op het Doelenplein getaxeerd op
f.900,Verkocht aan Willem Littel Mr. metselaar f 970,Blz. 169/ 170. Betreft gebreken aan de grote kerk 27 nov. 1815.
Betreft pilaren in de kerk en de toorn.
Blz. 180. 10 jini 1816. Schilderstukken van het Proveniershuis te bewaren door Dhr. van
Straten.
Blz. 327, 27 dec, 1816.
De ontvanger dezer stad wordt geïnstrueerd om te gaan rekenen met guldens en centen.
NAS 3.
1817, art.3. Contract gesloten met Jan de Groot winkelier te Schoonhoven waarbij aan de
zelve in erfpacht word uitgegeven zeker steegje genaamd wordend het schijtsteegje in de
Lange Weistraat strekkende over de Zevender tot in de Nes f. 3,- jaarlijks, afsluitende met een
muur in de Weistraat en een hek in de Nes.
NAS 4.
Maart 1819. Voorgesteld wordt de oliemolen langs de Zevender van Mevr. Boonders in het
openbaar te verkopen.
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30 maart 1819. Is goedgevonden de twee huisjes staande op het Doelenplein te amoveren.
6 april 1820. Gedelibereerd zijnde over de reparatie van de muur voor de tuin van Adalanus
Kuilenburg leggende aan de Havenstraatse wal waarvan de gemelde muur loopt langs de
Havenstraatse wal doorgaande langs de Koestraat. Wordt voorgesteld de sluis aan de Visbrug
te repareren.
6 febr, 1821, Op het voorgestelde ter vergadering is gecommitteerd den heer van Limbeek ten
einde de stadsmuur ter zijde van de tuin van Cornelis Kuilenburg bij de barriere aan de brug
over de oude gracht te doen repareren ten meeste voordeele van stads financiën.

NAS 778.
6 febr. 1826.
Voorstel voor het afbreken van de Vrouwen en Kruispoort.
NAS 779.
10 maart 1827. Borgstelling van de aannemer van de afbraak van het tolhuis aan de
Voorhaven.
NAS 781.
17 nov. 1826. Acte van koop van de stad Schoonhoven van de verdedigings werken rond
Schoonhoven.
De vier poorten.
De grachten en cingels.
Het ravelijn buiten de Lopikerpoort.
Het bolwerk bij Willige Langerak.
Totaal f. 4000,-
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