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Algemene informatie
In de zogenoemde "kamerboeken " werden de besluiten van de magistraat (het stadsbestuur,
bestaande uit vier burgemeesters en zeven schepenen, onder voorzitterschap van de baljuw)
vastgelegd. Het betreft hier samenvattingen van deze besluiten.

Informatie bij deze publicatie
–De weergave is per tijdsperiode en per hoofdrubriek in volgorde van de pagina’s in het origineel.

Hoofdrubrieken
1
Bestuur
Samenstelling (vroedschap, burgemeesters, schepenen, baljuw / schout),
verkiezingen; algemene verordeningen; grondgebied (jurisdictie).
2
Betrekkingen tot andere overheidslichamen en -organen
Relatie tot StatenGeneraal, gewest, admiraliteit, andere steden. Voor relatie met hoogheemraadschappen: zie
waterstaat.
3
Personeel Ambtenaren, stadsdienaren; ambtelijke organisatie.
4
Eigendommen en rechten
Gebouwen (stichting, onderhoud, vervreemding; inrichting
/ inventaris), grond; heerlijkheden, heerlijke rechten. Voor specifieke gebouwen: zie ook het
betreffende onderwerp (b.v. schoolgebouwen, zie: onderwijs).
5
Financiën Algemeen financieel beheer: stadsrekening; leningen (zowel "in-" als
"uitschulden", beleggingen respectievelijk financiering).
6
Belastingen Zowel de stedelijke als de gewestelijke belastingen (incl. accijnzen).
7
Ruimtelijke ordening
Inclusief volkshuisvesting.
8
Openbare orde en veiligheid Politie, brandweer, bedelarij, tuchthuis, openbare
zedelijkheid, straatverlichting. Zie ook: militaire zaken (schutterij).
9
Bevolking Poorterrecht, akten van indemniteit, verdeling in wijken.
10
Gezondheidszorg Hygiëne, medische beroepen, keuring van voedsel, drinkwater–
voorziening, bodemverontreiniging, afvalverwerking, begraafplaatsen.
11
Waterstaat Stadswaterschappen, grachten, rivieren en kanalen, waterkeringen (dijken),
sluizen, waterstand; relaties met hoogheemraadschappen (Rijnland, Schieland, Krimpenerwaard,
grootwaterschap Woerden).
12
Verkeer en vervoer
Wegen, bruggen, scheepvaart (o.a. veerdiensten, trekvaart /
jaagpad, straatweg naar Rotterdam), haven, tol, posterijen.
13
Handel en nijverheid
Economische aangelegenheden: bank van lening, land- en
tuinbouw, handel en markten, ambachten, nijverheid, gilden, ijk, winkels, horeca, VOC, WIC.
14
Sociale zorg
Armenzorg, godshuizen (gasthuizen, weeshuizen, leproos- en
proveniershuis, oudemannenhuis).
15
Onderwijs, cultuur, recreatie Schoolgebouwen, leerkrachten, leerlingen. Kunst
(letterkunde, beeldende kunsten, muziek). Feestelijkheden, kermis.
16
Kerkelijke zaken Kerkgebouwen, predikanten, pastoors, kerkmeesters, eredienst.
17
Militaire zaken
Schutterij, garnizoen.
18
Justitie
Rechtspraak (vierschaar, politiemeesters), notariaat.

GOUDA besluiten van
de magistraat
("kamerboeken")
1781 – nov. 1782 en
1785 – 1790
(tussen haakjes de nummers
bladzijden)

Janskerk, naast die van de familie van de
heer van Rietveld, een grafkelder te laten
maken ten behoeve van zijn (overleden)
schoonvader Adriaan Prins en diens kinderen,
mits zoveel te betalen als de kerkmeesters
nodig oordelen. Kerkmeesters zijn niet
bevoegd tot beslissing zonder overleg met
burgemeesters.
[Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven, en Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik]
ZIE: Resolutie dd. 7 november 1699.

1 -- Bestuur
Samenstelling (vroedschap,
burgemeesters, schepenen,
baljuw / schout), verkiezingen;
algemene verordeningen;
grondgebied (jurisdictie).

Stadsbestuur -- 8-1-1781 (5)
Aanstelling tot thesaurier-fabricagemeesters:
mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf
en mr. Huybert van Eyck, tot
sleutelbewaarder: mr. Dirk Aemilius Jongkint
en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Ordonnantie op het aanstellen van de
thesaurier ontvanger, de thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders op
maandag na de naamdag van de apostel
Mattheus anno 1431 en 4 januari 1658.

Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Benoeming door de stadhouder tot
burgemeester: mr. Aelbrecht van der Burch,
mr. François de Mey, heer van Limmen, mr.
Vincent van Eyck en Willem van der Hoeve.
ZIE: Kamerboek 1780, folio 115.

Oudemannenhuis -- 8-1-1781 (5v)
Anna Maria Dupeyrou, vrouw van François de
Mey, heer van Limmen, wordt aangesteld tot
regentes en moeder van het huis in plaats van
Helena Maria Lecandeler, vrouw van Bruno
van der Does, die overleden is.

Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Aanstelling door de stadhouder tot schepen:
mr. Nicolaas Teyssen, Gerard Willem van
Blijdenbergh, dr. Albert Verrijst, François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange(, vrijheer)
van Wijngaarden (en Ruygbroek), mr. Diderik
Gregorius van Teylingen, heer van kamerik,
mr. Reinier Swanenburg.

Verzoekschriften -- 10-3-1781 (19v)
Toestemming voor Johan Hirn om wassen
beelden te exposeren in een huis in de stad
gedurende 4 weken.
ZIE: Requestboek W, folio 133v.

Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1v)
Benoeming tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen: François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr. Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik.
ZIE: Folio 85v.

Ambten -- 20-3-1781 (21)
Aan mr. Hubert van Eyck, oudste
stadssecretaris, is toegestaan om vanwege
zijn hoge leeftijd (70 jaar) en lange staat van
dienst (41 jaar) ter assistentie van het
stadssecretariaat zijn jongste zoon, mr.
Vincent van Eyck, te mogen voordragen
buiten bezwaar van de stadskas.
Burgemeester Willem van der Hoeve is tegen
vanwege de precedentwerking.

Begraven -- 2-1-1781 (2v)
Toestemming - op verzoek via de
kerkmeesters - voor mr. Corn. Joan de Lange
van Wijngaarden om in het koor van de St.-

Gemeentefinanciën -- 22-3-1781 (22)
Opdracht aan thesaurier in te vorderen van de
eigenaren van de beide huisjes aan de Punt,
Jan Evenblij en Jan Brakel, ieder ƒ 5 per jaar.
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Betreft het erf van Meyns den broodwinder
achter het huis van de wed. van Gerrit van
Waas, in 1778 aangekocht en vervolgens
geschikt gemaakt als zakkendragers- en
boomsluitershuisjes.
[Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Voorwaardenboek P, folio 187v; zie
koopconditie Voorwaardeboek N, folio 7v.
Stadsbestuur -- 26-3-1781 (23)
Aangesteld tot adjunct-secretaris van de
burgemeesters: mr. Carolus Boers, thans
eerste secretaris van schepenen, vanwege de
aanstelling van mr. Vincent van Eyck dd. 24
maart j.l. en de toezegging aan mr. Hubert
van Eyck (zie nr. 83).
Stadsbestuur -- 27-3-1781 (23v)
Eedaflegging door mr. Carolus Boers.
[Aelbrecht van der Burch]
Schutterij -- 29-3-1781 (23v)
Eed van zuivering afgelegd door Jan Verhoog,
aangesteld tot adjudant en drilmeester bij de
schutterij dd. 3 februari 1781.
[Aelbrecht van der Burch]
Ambten -- 29-3-1781 (23v)
Gerardus Koning wordt aangesteld tot
concierge van het stadhuis en binnenbode in
plaats van Hendrik Hontam, overleden.
Markten -- 2-5-1781 (30v)
Aan Jan Beuker, biscuitbakker uit
Aarlanderveen, is toegestaan om op de
donderdagmarkt te staan, mits zich houdend
aan de gestelde restricties.
ZIE: Requestboek W, folio 148.
Ambten -- 10-5-1781 (31)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot landbewaarder, welgeboren man en
schepen van de Willens in plaats van Willem
van der Hoeve, die vrijwillig afstand heeft
gedaan.
Bloemendaal -- 12-5-1781 (31v)
Mr. Reinier Swanenburg wordt aangesteld tot
heemraad in plaats van Leonard Swanenburg,
die vanwege hoge ouderdom is
teruggetreden.
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Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot schepen in plaats van Lambert Visser,
overleden.
Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot heemraad in plaats van Lambert Visser,
overleden.
Capelle a/d IJssel -- 23-6-1781 (41)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hoogendijk, Jan Bos, Ary Zeeuw, Abraham
van de Lecq, Ary Kooyman, Dirk Zevenbergen
en Sier van Cappellen; tot armmeesters:
Pieter Hoogendijk en Ary Jongeneel; tot
kerkmeesters: Willem Zeeuw en Cornelis
Hoogendijk.
Waterschappen -- 3-7-1781 (42v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk
vanwege de Vrijhoef en de Kalverbroek:
Simon van der Werf en Jan Dirksz van
Swieten.
Oudemannenhuis -- 16-7-1781 (43v)
Mr. François de Mey, heer van Limmen, wordt
aangesteld tot regent in plaats van mr.
Lodewijk Quarles, overleden.
Gouderak -- 9-8-1781 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent van Wijmers, Wouter Boer; Middelblok:
Jan Proos, Jan de Lijster, Dirk Herfst;
Veerstalblok: Jan Brandse Cool, Goossen
Bulk.
Ambten -- 9-8-1781 (51)
Mr. Hubert van Eyck wordt benoemd in de
vacature van adjunct-secretaris door
overlijden van mr. Carolus Boers (sinds 26
maart j.l. in deze functie), bezet door mr. Jan
Diederik van den Burch, thans eerste
secretaris van schepenen.
Ambten -- 13-8-1781 (51v)
Diederik van den Burch legt als nieuw
aangestelde adjunct-secretaris toegevoegd
aan burgemeesters de eed van zuivering af.
[Aelbrecht van der Burch]
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland dd.
23 januari 1748.
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Belastingen -- 14-8-1781 (52)
Opstellen van de rekening van de 100e en
200e penning alsmede waarneming van alle
daaruit voortvloeiende zaken door mr. Vincent
van Eyck Hubertsz, als oudste secretaris van
schepenen, mits de opbrengst gedurende het
leven van zijn vader mr. Hubert van Eyck gaat
naar de secretaris mr. Johan Diederik van der
Burch.
Bakkers -- 23-8-1781 (54V)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
juli j.l.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 27-9-1781 (61v)
Burgemeesters als ambachtsheren van
Nieuwerkerk a/d IJssel gaan akkoord met de
voordracht van het tripelgetal door de
kerkenraad, na antecedentenonderzoek, en
dragen hem op één van hen drieën te kiezen.
[Arend van IJssendijk, predikant te
Woudenberg, François Gerardus Jimmink,
predikant te Scharwoude, en Jacobus van
Pellicom, predikant in 't Woud]
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel,
folio 103v en 104.
Capelle a/d IJssel -- 29-9-1781 (62v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders:
Johannes Hogendijk, Dirk van der Linde; tot
slikmeters: Ary Kooyman en Leendert Ziere,
tot kroosheemraden: Cornelis Hoogendijk, Ary
Zeeuw, Willem van Cappellen, Ary Verboom
en Jan Helberg.
Gemeentefinanciën -- 6-11-1781 (70)
Mr. Hendrik van Wijn, pensionaris, rapporteert
aan burgemeesters inzake afsluiting van de
rekening van Gerard Willem van Blijdenbergh,
thesaurier over 1779. Er moeten nog posten
worden ingevuld, daarom is extra tijd nodig.
Opdracht binnen 14 dagen de rekening alsnog
te presenteren.
Gemeentefinanciën -- 1-12-1781 (77)
Aflossing van 2 obligaties aan mr. Hendrik
Vockestaert, stadssecretaris te Delft, op de
"verschijndag" in 1782, elk ƒ 1000 tegen 2,5
% jaarlijks, belegd dd. 13 maart 1744 op
naam van mr. Abraham Lelyveld.
[thesaurier mr. Joan de Lange van
Wijngaarden]
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Gezondheidszorg -- 29-12-1781 (83v)
Verandering en aanvulling van artikel 1 van de
verordening op de vroedkunde dd. 15 oktober
1756. De samenstelling van het college der
vroedkunde (verloskunde) is nu: de
stadsdokter, de overman van het
chirurgijnsgilde, de stadschirurgijn, een
chirurgijn van de huidige dekens van het gilde
door de burgemeesters te kiezen. Aangezien
de stadsdokter nu tevens overman van het
gilde is, moet een ander bekwaam iemand
aan het college worden toegevoegd, nl.
chirurgijn Adrianus Jongejan.
[Jan Bleuland]
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (84a)
Boetenlijst 1781: 13/2: Baljuw Van Eyck,
Teyssen (abs.), Swanenburgh (abs.); 13/3:
Baljuw (sero); 24/3: De Mey (abs.), Van Eyck
(sero), baljuw (sero), Verrijst (sero); 27/3: De
Mey (abs.), Van den Hoeve (abs.), Teyssen
(abs.), van Teyling (abs.) baljuw (sero),
Verrijst (sero); 3/4: De Mey (abs.), Teyssen
(abs.), Decker (abs.), Van Eyck (sero), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 7/4: Teyssen
(sero), Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.);
10/4: Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.), De
Lange (abs.); 14/4: Blijdenbergh (abs), Decker
(abs.), Van Eyck (sero); 1/5: Blijdenbergh
(abs.), Decker (abs), Van Teylingen (sero);
22/5: Teyssen (abs), Blijdenbergh (abs),
Verrijst (abs), Van Teylingen (abs), Van Eyck
(ser 29/5: Van Eyck (abs.), Blijdenbergh
(abs.); 2/6: Van Eyck (sero), Teyssen (abs),
Bleydenbergh (abs), Van Teylingen (abs.);
19/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Bleydenbergh (abs), Decker (abs), De Lange
(abs.), Van Teylingen (abs); 23/6: Van der
Burch (abs.), baljuw (abs.), Bleydenbergh
(sero), De Lange (sero), Van Teylingen (abs.);
26/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Teyssen (abs), Bleydenbergh (abs.), De
Lange (abs.), Van Teylingen (abs.); 3/7: De
Mey (abs), Van der Hoeve (abs.), Van
Blijdenbergh (abs.), Decker )abs), De Lange
(abs.); 10/7: baljuw (sero), Van Eyck (sero),
De Mey (abs.), Van der Hoeve (abs.), eyssen
(abs.), Van Bleydenbergh (abs.), Van
Teylingen (abs.); 17/7: Van Eyck (sero),
Bleydenbergh (abs.), Verrijst (sero); 11/8: Van
Eyck
(sero), Decker (abs), De Lange (sero), Van
Teylingen (abs), Swanenburg (abs.); 14/8:
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Van Eyck (sero), Verrijst (sero), Decker (abs.),
Swanenburg (abs.); 18/9: De Mey (abs.),
Teyssen (abs), Van Blijdenbergh (abs.), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 25/9: Van
Blijdenbergh en Decker (abs), Verrijst (sero);
29/9: Van der Burch (abs.), baljuw (sero);
2/10:Verrijst (sero vonnissen); 9/10:
Blijdenbergh, Van Teylingen (abs.), Tijssen en
Verrijst (sero); 16/10: Blijdenbergh, Van
Teylingen, Tijssen (abs.), Verrijst (sero);
23/10: De Mey, Blijdenbergh, Van Teylingen
(schepenen) (abs.) 6/11: A. van der Burch,
burgem. (abs.), Teyssen, Decker en Van
Teylingen (abs), Verrijst (sero); 13/11: A. van
der Burch burgem. (abs), De Lange en Van
Teylingen (abs.), Verrijst (sero); 15/11: "..8
stuyvers, zijnde ondeelbare penningen, te
houden tot de verdeeling dezer boetens en
inmiddels in het potje van de Heeren van de
Magistraat; hier gestelt tot memorie"; 17/11:
Fr. de Mey (sero), V. van Eyck burgem.(sero),
Toulon (sero), De Lange (sero), Teyssen en
Decker (abs.); 20/11: Teyssen (abs),
Blijdenbergh (abs), De Lange (abs), Verrijst
(sero); 27/11: Teyssen (abs), Decker (abs),
De Lange (abs), Van Eyck burgem. (sero),
Van Teylingen (sero); 4/12: De Mey, burgem.
en Teyssen (abs), Verrijst (sero); 11/12: De
Mey burgem., Teyssen, De Lange,
Swaanenburg(abs.), Verrijst (sero); 18/12:
baljuw (sero), Blijdenberg (sero), Verrijst
(sero), Van Teylingen (sero); 19/12: Van der
Hoeve burg (sero), Verrijst (sero), Van
Teylingen (sero).
Stadsbestuur -- 5-1-1781 (85v)
Brief van de stadhouder van 3 januari
betreffende de keuze uit de voordracht van
schepenen alsmede schepen-commissarissen
(van het gemeneland) voor het jaar 1781:
François Decker, mr. Cornelis Johan de
Lange van Wijngaarden en mr. Diederik
Gregorius van Teylingen.
Stadsbestuur -- 3-1-1781 (87v)
Lijst van de door de stadhouder benoemde
schepenen voor 1781: mr. Nicolaas Teyssen,
Gerard Willem van Blijdenbergh, dr. Albert
Verrijst, François Decker, mr. Cornelis Joan
de Lange van Wijngaarden, mr. Diderik
Gregorius van Teylingen, mr. Reinier
Swanenburg.
[F.J. de Larrey]
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Stadsbestuur -- 1-1-1781 (5 xxx)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Als burgemeester geïnstalleerd:
mr. Aelbrecht van der Burch, mr. François de
Mey, mr. Vincent van Eyck en Willem van der
Hoeve. Als schepenen: mr. Nicolaas Teyssen,
dr. Albert Verrijst en François Decker op de
gewone formulieren beëedigd. Installatie van
schepenen na door de 4 stadsboden van huis
te zijn opgehaald en in handen van voorzitterburgemeester mr. Aalbregt van der Burch de
eed van zuivering te hebben afgelegd, die van
de begeving der ambten. Geïnstalleerd als
schepenen-commissarissen: François Decker,
mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden,
mr. Diderik Gregorius van Teylingen, waarna
de aftredende Jacob Boon van Ostade, Dirk
Daniël de Kedts Houtman en mr. Jan Jacob
Slicher zijn begeleid van raadhuis naar
Herthuis. Tot schepenmeesters: mr. Nicolaes
Teyssen en Gerard Willem van Blijdenbergh.
Het college der magistraat zal dit jaar één
maal per week vergaderen, in noodgeval 's
zaterdags. Tevens uitgenodigd de raden,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeshuis voor de installatiemaaltijd in het
logement Het Harthuis. Stadsboden halen de
nieuw verkozen burgemeesters: François de
Mey en Willem van der Hoeve, op.
Ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1780) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een der secretarissen introduceert de nieuw
gekozen burgemeesters in het college.
Eed van zuivering afgenomen door aftredende
G. de Moor, alsmede eed van installatie en op
de begeving van ambten enz.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 29 juli
1750; de eed volgens art. 17 generaal
plakkaat op de collecte van de gemene
middelen dd. 22 juli 1749; eed van zuivering:
publicatie van de Staten van Holland van 231-1748.
Ambten -- 8-1-1781 (91)
Aanstelling van functionarissen op subalterne
posten. Weesmeesters: dr. Willem Griffioen
en mr. Alexander Hendrik Metelercamp in
plaats van Gerard Willem van Blijdenbergh en
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mr. Huybert van Eyck; kerkmeesters: mr. Dirk
Aemilius Jongkind en mr. Melchior Willem van
den Kerkhoven van Groenendijk in plaats van
mr. Cornelis Johan de Lange van
Wijngaarden en mr. Diderik Grgorius van
Teylingen; politiemeesters en commissarissen
van huwelijkszaken: mr. Alexander Hendrik
Metelercamp en mr. Melchior Willem van den
Kerkhoven van Groenendijk in plaats van mr.
Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden en
mr. Diderik Gregorius van Teylingen;
librijemeesters: Jan Gijsberto de Mey in plaats
van mr. Frederik van den Hoeve; tot regentes
van het Heilige geest- of Weeshuis: Maria
Catharina Reynders, vrouw van Marcellus
Bisdom in plaats van wijlen Adriana
Wilhelmina van den Hoeve, wed. wijlen Jan
Cornelis van Eyck; tot visvinder: Abraham
Franke in plaats van Hendrik Stontam,
overleden.
Stadsbestuur -- 9-1-1781 (92)
Installatie der subalterne ambtsdragers.
Verordeningen -- 6-2-1781 (92v)
Publicatie van de continuering van de keuren
en van de ijk.
Kerkelijke zaken -- 6-2-1781 (92v)
Ds. Heinricus Weylandt en Johan de Wit als
gecommitteerden uit de kerkenraad van de
hervormde gemeente hebben aan de
magistraat de lijst van dienstdoende
ouderlingen en diakenen aangeboden om
daaruit aan te stellen als mederegenten van
het Aalmoezeniershuis voor 1781: Johan de
Wit en Johannes Smits. Uittreksel uit de
resolutie van de kerkeraad, ondertekend door
praeses ds. J.A.Smit en scriba P.T. Couperus.
[ouderlingen: dr. Joh: Wilh: Mijnichus, Johan
de Wit, Daniël Polijn, François Gibbon, Johan
Pieter Meyer, Hermanus Montrée; diakenen:
Johannes Smits, Otto van der Hout, Gerardus
Maas, François Grendel, Adr: Voorduyn jr, Ary
Mullant.]
Bekendmakingen -- 6-2-1781 (93)
Publicatie van de biddag op 8 februari 1781.
Stadsbestuur -- 6-2-1781 (93)
Boeteregeling voor magistraten als in 1780.
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Voerlieden -- 13-3-1781 (93v)
Vaststelling verordening betreffende het
wagenveer Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z, folio 125v.
Verzoekschriften -- 13-3-1781 (94)
Uitspraak betreffende het verzoek van Jan de
Heer en Bastiaan Overwatel om toestemming
voor het verkopen van een obligatie op de
Staten-Generaal.
ZIE: Requestboek W, folio 141.
Stadsbestuur -- 27-3-1781 (94)
Aanstelling van Vincent van Eyck, na
uitspraak op het verzoekschrift van Hubert
van Eyck dd. 24 maart j.l., zal geschieden
buiten bezwaar van 's stads schatkist, tot het
moment van overlijden van zijn vader.
[Aelbrigt van der Burch en mr. Martinus van
Toulon]
ZIE: 6e stadsregister folio 162.
Bekendmakingen -- 10-4-1781 (99)
Mededeling aan inwoners dat ingeval men
drenkelingen en/of personen die zich
verhangen hebben, aantreft, men dient te
handelen naar het plakkaat van de Staten van
Holland, dd. 11 mei 1769.
ZIE: Keurboek, folio 93v.
Aalmoezeniershuis -- 14-4-1781 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 357:12.
Brandweer -- 17-7-1781 (101v)
Lijst van defecten op de brandschouw: copie
van deze lijst naar fabricagemeesters om de
brandemmers zo spoedig mogelijk door de
brandemmermaker te doen repareren; haken,
ladders dienen gerepareerd of vervangen
binnen een maand. Boterhuis; Catharina
Gasthuis; de heer Boon van Ostade; Pieter de
Ridder; Joris van Vliet; Aalmoezeniershuis;
tuchthuis; weeshuis; Jan Bax; vrouwenhuis;
Justus Pluym; stadstimmerwerf en
Maatschappij der pijpmakers; Rotteval; Daniël
Polijn (2 x); Salomon Bokhoven; dhr. Boon
van Ostade; wed. J. van Buuren; leprooshuis;
Johannes Gibbon; Cornelis den Raad; F.
Verzijl en J. Valk; Salomon Bokhoven; idem
en maatschappij; H. den raad; Aart de Jong;
Hillebrand van Rossen; wed. van Stok;
Reinier Sonneveld; wed. Sonneveld &
compagnon; Franc: Gibbon; In de Bogen; hr.
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mr. V. van Eyck; wed. F. Vosmaer Jacobus
van Claveren; In de Zwaan; Johan Klatt; bij de
4 brandspuiten.

François de Mey, heer van Limmen, mr. Jan
Noortberg, heer van Bleskensgraaf, Willem
van der Hoeve.]

Brandweer -- 17-7-1781 (102)
Lijst van defecten op de brandschouw:
defecte lantaarns, emmers, haken en
afwezige vuurschouwers. 6e kwartier:
Alexander Vierac, de stad uit; 5e kwartier:
Thomas Wijman, ziek; 9e kwartier: Adrianus
van der Schelde, absent; 10e kwartier: Dirk
Schoon, abs.; 13e kwartier: Thieleman
Huyser, ziek; 18e kwartier: Pieter Maas, zijn
moeder opgebaard; 24e kwartier; een haak
vernieuwen; 25e kwartier: 2 emmers rep.

Stadsbestuur -- 29-12-1781 (111-114v)
Register op het jaar 1781.

Stadsbestuur -- 11-8-1781 (102v)
Resolutie met betrekking tot de vacante
functie van secretaris door het overlijden van
mr. Carolus Boers. Een bode zal aanzegging
doen aan de huizen van de leden van het
magistraatscollege, dat op dinsdag 14
augustus a.s. daarover een besluit zal worden
genomen.

Ambten -- 7-1-1782 (2v)
Aanstelling tot thesauriers-fabricagemeesters:
mr. Aelbrecht van der Burch en mr. Huybert
van Eyck, tot sleutelbewaarders: mr. Aelbrecht
van der Burch en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Verordeningen betreffende aanstelling tot
thesaurier-ontvanger, thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders dd.
maandag na St. Matthijsdag apostel anno
1431 en dd. 4-1-1658.

Stadsbestuur -- 14-11-1781 (102v)
Mr. Vincent van Eyck Hsz met algemene
stemmen benoemd tot adiunct-secretaris als
opvolgier van mr. Johan Diederik van der
Burch.
ZIE: Resolutie van burgemeesters, dd. 9
augustus 1781.
Stadsbestuur -- 14-11-1781 (102v)
Mr. Gijsberto de Mey Fz is met algemene
stemmen aangesteld tot jongste secretaris in
plaats van mr. Vincent van Eyck Hz.
Burenrecht -- 4-12-1781 (108)
Uitspraak van de magistraat in het conflict
tussen Hendrik Snikkers, huiseigenaar op de
Gouwe oz, en Teunis van Son, idem aan de
zuidkant van voormeld huis, over het gebruik
van de poortgang tussen beide huizen,
waarbij eerstgenoemde zijn aanspraken dient
te beperken tot het gebruik van in- en uitgang
van zijn erf.
Stadsbestuur -- 19-12-1781 (109)
Brief van de stadhouder waarin verkozen uit
de voordracht van de burgemeesters voor het
jaar 1782, de navolgende personen.
[P.J. de Larrey mr. Dirk Aemilius Jongkind, mr.

Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1)
Brief tot aanstelling burgemeesters .
ZIE: Kamerboek 1781, folio 109
Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1v)
Brief tot aanstelling schepenen en schepenencommissarissen.
ZIE: Kamerboek 1782, folio 64v.

Stadsbestuur -- 12-1-1782 (3v)
Dirk Aemilius Jongkint wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Stadsbestuur -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree is benoemd door
de Staten van Holland dd. 23 januari 1782 tot
baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak en geïnstalleerd met ingang van 1
mei 1782. Recognitie overeenkomstig
vroedschapsresolutie dd. 18 december 1747.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 februari
1732.
Gouderak -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree wordt aangesteld
tot schout gedurende zijn baljuwschap, tegen
betaling van een jaarlijkse recognitie van ƒ 76.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: 12e Stadsregister, folio 232v.
Capelle a/d IJssel -- 20-7-1782 (33v)
Aanstelling tot schepenen: Abraham van de
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Lecq, Sier van Cappellen, Ary Kooyman, Dirk
Zevenbergen, Johannis Hogendijk, Ary Stolk
en Pieter Zeeuw; tot kroosheemraden: Jan
van de Lecq, Pieter Zeeuw, Adrianus
Langelaan, Ary Hogendijk en Aart Kruyd, tot
armmeesters: Ary Jongeneel en Sier van
Cappellen; tot kerkmeesters: Cornelis
Hoogendijk en Jan Bos.
Tuchthuis -- 20-7-1782 (35)
Ontslag van Jan Hendrik van Houten,
opgenomen wegens krankzinnigheid.
Gouderak -- 8-8-1782 (37v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Wouter Boer en Gerrit den Boon; Middelblok:
Dirk Herfst, Jan de Lijster en Teunis
Amoureus; Veerstalblok: Goosse Bulk en
Cornelis van Dam.
Veerlieden -- 3-9-1782 (41v)
Jan Evenblij wordt op zijn verzoek ontslagen
als commissaris voor de veerdienst op Den
Bosch en Gorinchem.
Capelle a/d IJssel -- 12-9-1782 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linde en Willem Ariensz Lans; tot
slikmeters: Leendert Zieren en Dirk van der
Starre.
Tuchthuis -- 12-10-1782 (48v)
Toestemming tot vervanging van de
binnenvader en -moeder: Hendrik de Gilde en
Hendrina Vermeulen door het echtpaar
Aelbert Swart en Heyltje Vuurens.
Aankondiging via de regenten Dirk Daniël de
Kedts Houtman en Allard Pierson.
Ambten -- 29-10-1782 (51v)
Cornelis van der Poll wordt aangesteld als
stadsbode in plaats van Cornelis Docters, die
is overleden.

2 -- Betrekkingen tot andere
overheidslichamen en -organen
Relatie tot Staten-Generaal,
gewest, admiraliteit, andere
steden. Voor relatie met
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hoogheemraadschappen: zie
waterstaat.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Benoeming door de stadhouder tot
burgemeester: mr. Aelbrecht van der Burch,
mr. François de Mey, heer van Limmen, mr.
Vincent van Eyck en Willem van der Hoeve.
ZIE: Kamerboek 1780, folio 115.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Aanstelling door de stadhouder tot schepen:
mr. Nicolaas Teyssen, Gerard Willem van
Blijdenbergh, dr. Albert Verrijst, François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange(, vrijheer)
van Wijngaarden (en Ruygbroek), mr. Diderik
Gregorius van Teylingen, heer van kamerik,
mr. Reinier Swanenburg.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1v)
Benoeming tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen: François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr. Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik.
ZIE: Folio 85v.
Ambten -- 6-1-1781 (4v)
Mr. Aelbrecht van der Burch wordt aangesteld
tot baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek: .
Stadsbestuur -- 8-1-1781 (5)
Aanstelling tot thesaurier-fabricagemeesters:
mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf
en mr. Huybert van Eyck, tot
sleutelbewaarder: mr. Dirk Aemilius Jongkint
en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Ordonnantie op het aanstellen van de
thesaurier ontvanger, de thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders op
maandag na de naamdag van de apostel
Mattheus anno 1431 en 4 januari 1658.
Ambten -- 10-5-1781 (31)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot landbewaarder, welgeboren man en
schepen van de Willens in plaats van Willem
van der Hoeve, die vrijwillig afstand heeft
gedaan.
Bloemendaal -- 12-5-1781 (31v)
Mr. Reinier Swanenburg wordt aangesteld tot
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heemraad in plaats van Leonard Swanenburg,
die vanwege hoge ouderdom is
teruggetreden.

Jan Proos, Jan de Lijster, Dirk Herfst;
Veerstalblok: Jan Brandse Cool, Goossen
Bulk.

Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot schepen in plaats van Lambert Visser,
overleden.

Capelle a/d IJssel -- 29-9-1781 (62v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders:
Johannes Hogendijk, Dirk van der Linde; tot
slikmeters: Ary Kooyman en Leendert Ziere,
tot kroosheemraden: Cornelis Hoogendijk, Ary
Zeeuw, Willem van Cappellen, Ary Verboom
en Jan Helberg.

Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot heemraad in plaats van Lambert Visser,
overleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 7-6-1781 (36v)
Aanstelling van regenten. Tot
ambachtsbewaarders: Jan Bakker, Willem
Tom en Leendert Been; schepenen: Inge
Staats, Martinus Evenblij, Leendert Vuyk,
Johannes Goethart, Dirk van Vliet, Maarten
Broeder en Cornelis Hazebroek;
kroosheemraden: Cornelis van den Toorn Mz,
Dirk Uytbeyerse, Leendert van der Wadding,
Lambert van Zijl en Dirk Jansz Grotendorst;
molenmeesters van Cortland: Jan Goor en
Jan in 't Hout; molenmeesters van De Essen:
Jan G. Uitbeyerse, Johannes van Zijl;
molenmeesters van Gansdorp: Dirk van Vliet,
Pieter van Vliet; molenmeesters van
Blaardorp: Ary Stolktman en Johannes
Bakker; kerkmeesters: Ary P. Tom en Cornelis
Stofberg; armmeester: Nicolaas van
Beuzekom; slikmeesters: Pieter den Ouden
en Pieter Stofberg.
Capelle a/d IJssel -- 23-6-1781 (41)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hoogendijk, Jan Bos, Ary Zeeuw, Abraham
van de Lecq, Ary Kooyman, Dirk Zevenbergen
en Sier van Cappellen; tot armmeesters:
Pieter Hoogendijk en Ary Jongeneel; tot
kerkmeesters: Willem Zeeuw en Cornelis
Hoogendijk.
Waterschappen -- 3-7-1781 (42v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk
vanwege de Vrijhoef en de Kalverbroek:
Simon van der Werf en Jan Dirksz van
Swieten.
Gouderak -- 9-8-1781 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent van Wijmers, Wouter Boer; Middelblok:

Waterschappen -- 6-11-1781 (69v)
Mededeling van mr. Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijk aan de
burgemeesters dat hij het stadsbestuur van
Rotterdam, in hun hoedanigheid van Heren
van Benthuizen, verzocht had beleend te
worden met de Hildam, op de landscheiding
van Rijnland en Schieland, alsmede met een
stuk moeras 4 voet breed langs de
landscheiding van Hazerswoude over de
Oostvaart 3 of 4 roeden, conform eerdere
verleibrieven en vervolgens de verzekering
krijgt dat er aan wordt gewerkt. (Ingevolge
authorisatie van de vroedschap dd. 26 maart
j.l.)
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 22-12-1781 (80v)
Aanstelling van tot ambachtsbewaarder:
Claas Tom in plaats van Willem Tom,
overleden.
Capelle a/d IJssel -- 29-12-1781 (81v)
Aanstelling molenmeesters: Hoogdorp: Ary
Zeeuw en Pieter Hoorewegh; Middelmolen:
Pieter Hogendijk en Ary Stolk; Keeten: Gerrit
van de Rotten en Dirk Zevenbergen.
Stadsbestuur -- 5-1-1781 (85v)
Brief van de stadhouder van 3 januari
betreffende de keuze uit de voordracht van
schepenen alsmede schepen-commissarissen
(van het gemeneland) voor het jaar 1781:
François Decker, mr. Cornelis Johan de
Lange van Wijngaarden en mr. Diederik
Gregorius van Teylingen.
Stadsbestuur -- 3-1-1781 (87v)
Lijst van de door de stadhouder benoemde
schepenen voor 1781: mr. Nicolaas Teyssen,
Gerard Willem van Blijdenbergh, dr. Albert
Verrijst, François Decker, mr. Cornelis Joan
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de Lange van Wijngaarden, mr. Diderik
Gregorius van Teylingen, mr. Reinier
Swanenburg.
[F.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (5 xxx)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Als burgemeester geïnstalleerd:
mr. Aelbrecht van der Burch, mr. François de
Mey, mr. Vincent van Eyck en Willem van der
Hoeve. Als schepenen: mr. Nicolaas Teyssen,
dr. Albert Verrijst en François Decker op de
gewone formulieren beëedigd. Installatie van
schepenen na door de 4 stadsboden van huis
te zijn opgehaald en in handen van voorzitterburgemeester mr. Aalbregt van der Burch de
eed van zuivering te hebben afgelegd, die van
de begeving der ambten. Geïnstalleerd als
schepenen-commissarissen: François Decker,
mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden,
mr. Diderik Gregorius van Teylingen, waarna
de aftredende Jacob Boon van Ostade, Dirk
Daniël de Kedts Houtman en mr. Jan Jacob
Slicher zijn begeleid van raadhuis naar
Herthuis. Tot schepenmeesters: mr. Nicolaes
Teyssen en Gerard Willem van Blijdenbergh.
Het college der magistraat zal dit jaar één
maal per week vergaderen, in noodgeval 's
zaterdags. Tevens uitgenodigd de raden,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeshuis voor de installatiemaaltijd in het
logement Het Harthuis. Stadsboden halen de
nieuw verkozen burgemeesters: François de
Mey en Willem van der Hoeve, op.
Ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1780) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een der secretarissen introduceert de nieuw
gekozen burgemeesters in het college.
Eed van zuivering afgenomen door aftredende
G. de Moor, alsmede eed van installatie en op
de begeving van ambten enz.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 29 juli
1750; de eed volgens art. 17 generaal
plakkaat op de collecte van de gemene
middelen dd. 22 juli 1749; eed van zuivering:
publicatie van de Staten van Holland van 231-1748.
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Stadsbestuur -- 19-12-1781 (109)
Brief van de stadhouder waarin verkozen uit
de voordracht van de burgemeesters voor het
jaar 1782, de navolgende personen.
[P.J. de Larrey mr. Dirk Aemilius Jongkind, mr.
François de Mey, heer van Limmen, mr. Jan
Noortberg, heer van Bleskensgraaf, Willem
van der Hoeve.]
Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1)
Brief tot aanstelling burgemeesters .
ZIE: Kamerboek 1781, folio 109
Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1v)
Brief tot aanstelling schepenen en schepenencommissarissen.
ZIE: Kamerboek 1782, folio 64v.
Stadsbestuur -- 12-1-1782 (3v)
Dirk Aemilius Jongkint wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Stadsbestuur -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree is benoemd door
de Staten van Holland dd. 23 januari 1782 tot
baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak en geïnstalleerd met ingang van 1
mei 1782. Recognitie overeenkomstig
vroedschapsresolutie dd. 18 december 1747.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 februari
1732.
Gouderak -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree wordt aangesteld
tot schout gedurende zijn baljuwschap, tegen
betaling van een jaarlijkse recognitie van ƒ 76.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: 12e Stadsregister, folio 232v.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 5-6-1782 (24)
Aanstelling van regenten. Tot
ambachtsbewaarders: Claas Tom, Leendert
Been en Jan Zeeuw; tot schepenen: Maarten
Broeder, Dirk van Vliet, Cornelis Hazebroek,
Ary Stolksman, Pieter Stofberg, Johannis Bos
en Ary van der Giet; kroosheemraden: Dirk
Uytbeyerse Jz, Dirk Grotendorst, Leendert van
der Wadding, Willem Kooyman en Ary Stolk;
molenmeesters van Cortland: Jan in 't Hout en
Wouter Jonkheyt; molenmeesters van de
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Esse: Johannes van Zijl en Inge Staats;
molenmeesters van Gansdorp: Pieter van
Vliet en Ary Stolksman; molenmeesters van
Blaardorp: Johannes Bakker en Gerardus van
Langen; kerkmeesters: Ary Paulissen Tom en
Johannis Goethart; armmeester: Johannis van
Zijl; slikmeesters: Pieter Stofberg en Teunis
den Ouden.
Capelle a/d IJssel -- 20-7-1782 (33v)
Aanstelling tot schepenen: Abraham van de
Lecq, Sier van Cappellen, Ary Kooyman, Dirk
Zevenbergen, Johannis Hogendijk, Ary Stolk
en Pieter Zeeuw; tot kroosheemraden: Jan
van de Lecq, Pieter Zeeuw, Adrianus
Langelaan, Ary Hogendijk en Aart Kruyd, tot
armmeesters: Ary Jongeneel en Sier van
Cappellen; tot kerkmeesters: Cornelis
Hoogendijk en Jan Bos.
Gouderak -- 8-8-1782 (37v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Wouter Boer en Gerrit den Boon; Middelblok:
Dirk Herfst, Jan de Lijster en Teunis
Amoureus; Veerstalblok: Goosse Bulk en
Cornelis van Dam.
Capelle a/d IJssel -- 12-9-1782 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linde en Willem Ariensz Lans; tot
slikmeters: Leendert Zieren en Dirk van der
Starre.

3 -- Personeel
Ambtenaren, stadsdienaren;
ambtelijke organisatie.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Benoeming door de stadhouder tot
burgemeester: mr. Aelbrecht van der Burch,
mr. François de Mey, heer van Limmen, mr.
Vincent van Eyck en Willem van der Hoeve.
ZIE: Kamerboek 1780, folio 115.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1)
Aanstelling door de stadhouder tot schepen:
mr. Nicolaas Teyssen, Gerard Willem van
Blijdenbergh, dr. Albert Verrijst, François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange(, vrijheer)
van Wijngaarden (en Ruygbroek), mr. Diderik
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Gregorius van Teylingen, heer van kamerik,
mr. Reinier Swanenburg.
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (1v)
Benoeming tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen: François
Decker, mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr. Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik.
ZIE: Folio 85v.
Slepers -- 5-1-1781 (4)
Leendert Schenk wordt aangesteld als boter
en vleeskruier in plaats van Hendrik
Sijpesteyn, overleden.
Ambten -- 6-1-1781 (4v)
Mr. Aelbrecht van der Burch wordt aangesteld
tot baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek: .
Stadsbestuur -- 8-1-1781 (5)
Aanstelling tot thesaurier-fabricagemeesters:
mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf
en mr. Huybert van Eyck, tot
sleutelbewaarder: mr. Dirk Aemilius Jongkint
en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Ordonnantie op het aanstellen van de
thesaurier ontvanger, de thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders op
maandag na de naamdag van de apostel
Mattheus anno 1431 en 4 januari 1658.
Gilden -- 8-1-1781 (5v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Justus van Weede, tot looiers: Jan Souffreu
en Anthony van Burchem.
[wollen laken, saaien, baai]
Oudemannenhuis -- 8-1-1781 (5v)
Anna Maria Dupeyrou, vrouw van François de
Mey, heer van Limmen, wordt aangesteld tot
regentes en moeder van het huis in plaats van
Helena Maria Lecandeler, vrouw van Bruno
van der Does, die overleden is.
Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (7v)
Aanstelling van de beide doktoren Bleuland
en Van Breda, gezien hun talenten en tot
meerdere praktijktraining. Voorwaarden: 1.
aanstelling buiten bezwaar van 's stads
schatkist; 2. als assistent van beide
stadsdoktoren De Moor en Mynichus; 3. dat
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een nieuwe financiële regeling tot stand komt
tussen de vier stadsartsen.
[Meynichus]
ZIE: Resolutie van 5 januari 1781.
Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (9)
Verdeling der werkzaamheden van de
assistent-stadsdoktoren: J. Bleuland zal
rouleren over het 1e en 2e kwartier, het
gasthuis, Oudevrouwenhuis, Leprooshuis en
tuchthuis; Jan van Breda over 3e en 4e
kwartier, het Oudemannenhuis, Weeshuis en
Pesthuis. Afschrift aan De Moor en Mynichus,
alsmede aan de regenten der gasthuizen.
[Meynichus]
Gilden -- 11-1-1781 (9v)
Aangesteld als overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; als
deken: Ary Booy en Adrianus Zoet.
Gilden -- 16-1-1781 (10)
Aanstelling tot overman van het
knoopmakersgilde: Claas Smits, tot deken:
Simon Smits en Carel Schulling.
Gilden -- 22-1-1781 (10v)
Aangesteld tot overman van het St.
Jozefsgilde: Jan Bleuland, tot deken: Geerlof
van de Waal en Jan Bakker.
Scheepvaart -- 29-1-1781 (12)
Sander Dortland wordt aangesteld tot
marktschipper van Gouda op Delft en
Schiedam in plaats van Christoffel Kortleeven,
door Delft op verzoek ontslagen. Borg van ƒ
600; betaling van jaarlijkse recognitie à ƒ 15.
[Aelbrecht van der Burch]
ZIE: Verleyboek 1760, folio 111. Resolutie
vroedschap dd. 18 december 1747.
Ambten -- 1-2-1781 (13)
Afleggen van de eed (van zuivering) door dr.
Jan Bleuland, op 9 januari j.l. aangesteld tot
assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
Ambten -- 1-2-1781 (13v)
Eedaflegging door dr. J. van Breda, op 9
januari j.l. aangesteld tot assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
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Ambten -- 13-2-1781 (15v)
Beide assistent-stadsdoktoren vrijgesteld van
schuttersdienst en poortgeld. Afschrift aan
krijgsraad en poortwachters.
[Jan van Breda en Jan Bleuland]
Waterschappen -- 17-2-1781 (16)
Op voordracht van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard, aanstelling tot
hoogheemraden: mr. Jan Dirk van der Burch
en François Decker.
Keurmeesters -- 1-3-1781 (18)
Aanstelling op de steenplaatsen: zuidzijde:
Anthony Streefland en Bartholomeus Herfst;
noordzijde: Johannis Becius en Pieter
Hoogendijk.
Slepers -- 6-3-1781 (19)
Arend de Jong wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan van der
Strande, overleden.
Scheepsjagers -- 8-3-1781 (19v)
Peter de Jong wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Matthijs Mulder, aangesteld dd.
14 april 1764.
Ambten -- 20-3-1781 (21)
Aan mr. Hubert van Eyck, oudste
stadssecretaris, is toegestaan om vanwege
zijn hoge leeftijd (70 jaar) en lange staat van
dienst (41 jaar) ter assistentie van het
stadssecretariaat zijn jongste zoon, mr.
Vincent van Eyck, te mogen voordragen
buiten bezwaar van de stadskas.
Burgemeester Willem van der Hoeve is tegen
vanwege de precedentwerking.
Stadsbestuur -- 26-3-1781 (23)
Aangesteld tot adjunct-secretaris van de
burgemeesters: mr. Carolus Boers, thans
eerste secretaris van schepenen, vanwege de
aanstelling van mr. Vincent van Eyck dd. 24
maart j.l. en de toezegging aan mr. Hubert
van Eyck (zie nr. 83).
Stadsbestuur -- 27-3-1781 (23v)
Eedaflegging door mr. Carolus Boers.
[Aelbrecht van der Burch]
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Ambten -- 29-3-1781 (23v)
Gerardus Koning wordt aangesteld tot
concierge van het stadhuis en binnenbode in
plaats van Hendrik Hontam, overleden.

Vuurschouwers -- 10-5-1781 (31v)
Claas Wijman wordt aangesteld in het 10e
kwartier in plaats van Lambert Visser,
overleden.

Poorten -- 29-3-1781 (24)
Dirk van der Linden wordt aangesteld tot
portier van de Dijkspoort in plaats van
Gerardus Koning. Eed voor de portiers en
boomsluiters.
ZIE: 1e Stadsregister, folio 4v.

Bloemendaal -- 12-5-1781 (31v)
Mr. Reinier Swanenburg wordt aangesteld tot
heemraad in plaats van Leonard Swanenburg,
die vanwege hoge ouderdom is
teruggetreden.

Slepers -- 31-3-1781 (24v)
Jan Loos wordt aangesteld tot voerman of
bode van Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Slepers -- 5-4-1781 (25)
Willem de Lange wordt aangesteld tot
voerman / bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Vervoer -- 10-4-1781 (25v)
Cornelis Luynenburg wordt aangesteld tot
commissaris van het wagenveer op
Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Slepers -- 10-4-1781 (26)
Pieter Gorisse wordt aangesteld tot voerman /
bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Scheepsjagers -- 11-4-1781 (28)
Jan Houtman wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Claas Boere, aangesteld dd. 20
januari 1776. B. was volgens attestatie van J.
Legendecker, arts te Alphen, niet in staat die
post waar te nemen.
Ambten -- 10-5-1781 (31)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot landbewaarder, welgeboren man en
schepen van de Willens in plaats van Willem
van der Hoeve, die vrijwillig afstand heeft
gedaan.
Gilden -- 10-5-1781 (31v)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Gerrit van Hofwegen; tot dekens: Jacobus de
Jongh, Jan Swart en Cornelis van der Tak.

Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot schepen in plaats van Lambert Visser,
overleden.
Bloemendaal -- 12-5-1781 (32)
Mr. Fredrik van der Hoeve wordt aangesteld
tot heemraad in plaats van Lambert Visser,
overleden.
Gilden -- 12-5-1781 (32)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde;
Hermanus Montré, deken van het gilde in
plaats van Lambert Visser, overleden, en tot
deken in plaats van Hermanus Montré:
Hendrik Spoor; tot beheerder van de geldkist
van het fonds ter vermindering der grutterijen
in plaats van Lambert Visser: Hermanus
Montré.
Vuurschouwers -- 15-5-1781 (33v)
Nicolaas Feck wordt aangesteld in het 7e
kwartier in plaats van Jacobus de Ru,
overleden.
Brandweer -- 19-5-1781 (34)
Coenraad Scherpel wordt aangesteld tot
commandant van brandspuit nr. 3 in plaats
van Pieter Scholten, overleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 7-6-1781 (36v)
Aanstelling van regenten. Tot
ambachtsbewaarders: Jan Bakker, Willem
Tom en Leendert Been; schepenen: Inge
Staats, Martinus Evenblij, Leendert Vuyk,
Johannes Goethart, Dirk van Vliet, Maarten
Broeder en Cornelis Hazebroek;
kroosheemraden: Cornelis van den Toorn Mz,
Dirk Uytbeyerse, Leendert van der Wadding,
Lambert van Zijl en Dirk Jansz Grotendorst;
molenmeesters van Cortland: Jan Goor en
Jan in 't Hout; molenmeesters van De Essen:
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Jan G. Uitbeyerse, Johannes van Zijl;
molenmeesters van Gansdorp: Dirk van Vliet,
Pieter van Vliet; molenmeesters van
Blaardorp: Ary Stolktman en Johannes
Bakker; kerkmeesters: Ary P. Tom en Cornelis
Stofberg; armmeester: Nicolaas van
Beuzekom; slikmeesters: Pieter den Ouden
en Pieter Stofberg.
Sluizen -- 7-6-1781 (37)
Pieter Zwanenburg wordt aangesteld tot
hoofdman van de zijlen in het 1e kwartier in
plaats van Willem Brammert, vertrokken.
Capelle a/d IJssel -- 23-6-1781 (41)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hoogendijk, Jan Bos, Ary Zeeuw, Abraham
van de Lecq, Ary Kooyman, Dirk Zevenbergen
en Sier van Cappellen; tot armmeesters:
Pieter Hoogendijk en Ary Jongeneel; tot
kerkmeesters: Willem Zeeuw en Cornelis
Hoogendijk.
Waterschappen -- 3-7-1781 (42v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk
vanwege de Vrijhoef en de Kalverbroek:
Simon van der Werf en Jan Dirksz van
Swieten.
Gilden -- 28-7-1781 (46v)
Johan Lodewijk Brandts wordt aangesteld tot
meter van de pijpaarde in plaats van Frans
Oosterling, overleden.
[Jan Dingshoff; pijpmakersgilde]
ZIE: Keur- en ordonnantieboek Z, folio 5v
Turftonsters -- 28-7-1781 (47v)
Engelina van Vliet, vrouw van Hannis Vuurpijl,
wordt aangesteld als vervangster voor
Magtildus Staps, vrouw van Hiëronimus de
Jakker, aangesteld dd. 25 februari 1777.
Magtildis is wegens zwakheid niet in staat dit
werk te doen volgens attestatie van dr. Albert
Verrijst.
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Veerstalblok: Jan Brandse Cool, Goossen
Bulk.
Ambten -- 9-8-1781 (51)
Mr. Hubert van Eyck wordt benoemd in de
vacature van adjunct-secretaris door
overlijden van mr. Carolus Boers (sinds 26
maart j.l. in deze functie), bezet door mr. Jan
Diederik van den Burch, thans eerste
secretaris van schepenen.
Onderwijs -- 11-8-1781 (51)
Coenraad Bierman, armschoolmeester, legt
de eed van zuivering af.
[Aelbrecht van den Burch]
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland dd.
23 januari 1748.
Ambten -- 13-8-1781 (51v)
Diederik van den Burch legt als nieuw
aangestelde adjunct-secretaris toegevoegd
aan burgemeesters de eed van zuivering af.
[Aelbrecht van der Burch]
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland dd.
23 januari 1748.
Bank van Lening -- 14-8-1781 (52)
Waarneming van de bankzaken door mr. Jean
Gijsberto de Mey Fz, jongste stadssecretaris,
met bijbehorende beloning.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 20 april 1700.
Ambten -- 14-8-1781 (52v)
Mr. Jean Gijsberto de Mey Fz wordt
aangesteld tot rentmeester van het jaagpad
Amsterdam - Gouda.
ZIE: Resoluties vroedschap dd. 20 april 1700
en burgemeesters dd. 20 februari 1713.
Bakkers -- 16-8-1781 (52v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager, tot
dekens: Jan Muskeput, Ary Versluys, Aarnout
Timmer en Daniël Alot.

Onderwijs -- 9-8-1781 (50)
Coenraad Bierman wordt aangesteld tot
armschoolmeester in plaats van Jan Dijs.

Nachtwacht -- 20-8-1781 (54)
Aanstelling tot lantaarnopsteker: Jan Lans in
plaats van Frans Oosterling, overleden zijnde.

Gouderak -- 9-8-1781 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent van Wijmers, Wouter Boer; Middelblok:
Jan Proos, Jan de Lijster, Dirk Herfst;

Slepers -- 20-8-1781 (54)
Jan Vlak wordt benoemd tot zakkendrager in
plaats van Frans Oosterling, die is overleden.
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Vuurschouwers -- 8-9-1781 (58)
Aanstelling in het 22ste kwartier: Bart de Pier
in plaats van Frans Oosterling, overleden.
Capelle a/d IJssel -- 29-9-1781 (62v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders:
Johannes Hogendijk, Dirk van der Linde; tot
slikmeters: Ary Kooyman en Leendert Ziere,
tot kroosheemraden: Cornelis Hoogendijk, Ary
Zeeuw, Willem van Cappellen, Ary Verboom
en Jan Helberg.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 2-10-1781 (63)
Beroep van de kerkeraad op ds. A. van
IJsendijk, predikant te Woudenberg,
goedgekeurd.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk, folio 105.
Scheepvaart -- 20-11-1781 (72v)
Aanstelling tot schipper van Gouda op
Gouderak en Moordrecht: Jacobus van
Tiggelen, met uitsluiting van anderen in plaats
van zijn vader Teunis van Tiggelen.
Nachtwacht -- 24-11-1781 (75)
Voorlopige aanstelling tot noodhulp: Job van
Wijngaarden in plaats vanPieter Boon.
Onderwijs -- 24-11-1781 (75v)
Willemijntje Vuurens, vrouw van
Bartholomaeus Kok, wordt aangesteld tot
bewaarvrouw van kleine kinderen in plaats
van Elisabeth van Wijmen, die is overleden,
mits zij voor 1 september haar akte toont aan
de censeurs en 4 stuivers betaalt aan de kas
van de schoolmeesters, op straffe van verlies
van de vergunning.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1781 (76)
Wilhelmus Boshuysen wordt (voorlopig)
toegelaten als rooms-katholiek priester, mits
zich "in alle stilte gedragende" en zijn parochie
tot rust en orde manend.
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland, art.
3, dd. 21 september 1730, door hem
onderschreven volgens akte dd. 25 mei 1768.
Gilden -- 1-12-1781 (77)
Aanstelling tot nieuw-deken van het
zilversmedengilde: Adriaan Voorduyn sr., tot
oud-deken: Johannis Smits, tot keurmeester:
Pieter van der Grijp.
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Brandweer -- 4-12-1781 (78)
Aanstelling tot commandant van brandspuit
nr. 3: Jan Kabel in plaats van Coenraad
Scharpel ontslagen wegens ongeschiktheid.
Waterschappen -- 15-12-1781 (78v)
Dirk Schoon aangesteld tot opzichter
(hoofdman) over de Fluwelensingel in plaats
van Thomas Weyman, overleden. Zie ook nr.
990.
Turftonsters -- 15-12-1781 (79)
Aanstelling van Pieternelletje de Graaff in
plaats van Grietje van Oosten, overleden.
Waterschappen -- 15-12-1781 (79)
Aanstelling van Dirk Schoon in plaats van
Thomas Weyman, die is overleden tot
opzichter (hoofdman) over Fluwelensingel, de
kaden tussen de Dijk en de Karnemelksloot
voor grondige inspectie en schoonmaak van
de wetering, m.n. die achter de tuinen loopt,
kosten omslaand over alle aanwonenden.
Gilden -- 18-12-1781 (79v)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Fop Booy, tot deken: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.
Voerlieden -- 22-12-1781 (80)
Willem de Lange aangesteld tot voerman op
Rotterdam in plaats van Gerrit Geerling,
overleden. Jaarlijkse recognitie ten behoeve
van de stad: ƒ 10.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747
Slepers -- 22-12-1781 (80v)
Aanstelling tot zakkendrager: Jacob Koeman
in plaats van Gerrit Geerling, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Pieter de Jong aangesteld tot jager van het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Jan Dirca, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Cornelis Sliedrecht aangesteld als jager van
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Pieter Jasperse van 't Wout, overleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 22-12-1781 (80v)
Aanstelling van tot ambachtsbewaarder:
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Claas Tom in plaats van Willem Tom,
overleden.
Capelle a/d IJssel -- 29-12-1781 (81v)
Aanstelling molenmeesters: Hoogdorp: Ary
Zeeuw en Pieter Hoorewegh; Middelmolen:
Pieter Hogendijk en Ary Stolk; Keeten: Gerrit
van de Rotten en Dirk Zevenbergen.
Oudemannenhuis -- 29-12-1781 (82v)
Adriana Maria van Eyck, vrouw van baljuw
Martinus van Toulon, wordt aangesteld tot
regentes en "moeder" in plaats van Henrietta
van der Haar, weduwe van mr. Lodewijk
Quarles, oud-burgemeester, op haar verzoek
ontslagen.
Scheepvaart -- 29-12-1781 (83)
Jacob de Groot wordt aangesteld tot
beurtschipper op Den Bosch, Gorinchem,
Heusden en de heerlijkheden Empel en
Meerwijk in de Meierij aan de Dieze in plaats
van Jacob van Hensbergen, die afstand
daarvan heeft gedaan, mits een borg stellend
van ƒ 1000 en overname van het schip van
zijn voorganger, na taxatie. Jaarlijkse
recognitie van ƒ 115 op basis van taxatie.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747, resolutie burgemeesters dd. 23 januari
1766 en 12 april 1776.
Stadsbestuur -- 3-1-1781 (87v)
Lijst van de door de stadhouder benoemde
schepenen voor 1781: mr. Nicolaas Teyssen,
Gerard Willem van Blijdenbergh, dr. Albert
Verrijst, François Decker, mr. Cornelis Joan
de Lange van Wijngaarden, mr. Diderik
Gregorius van Teylingen, mr. Reinier
Swanenburg.
[F.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (5 xxx)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Als burgemeester geïnstalleerd:
mr. Aelbrecht van der Burch, mr. François de
Mey, mr. Vincent van Eyck en Willem van der
Hoeve. Als schepenen: mr. Nicolaas Teyssen,
dr. Albert Verrijst en François Decker op de
gewone formulieren beëedigd. Installatie van
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schepenen na door de 4 stadsboden van huis
te zijn opgehaald en in handen van voorzitterburgemeester mr. Aalbregt van der Burch de
eed van zuivering te hebben afgelegd, die van
de begeving der ambten. Geïnstalleerd als
schepenen-commissarissen: François Decker,
mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden,
mr. Diderik Gregorius van Teylingen, waarna
de aftredende Jacob Boon van Ostade, Dirk
Daniël de Kedts Houtman en mr. Jan Jacob
Slicher zijn begeleid van raadhuis naar
Herthuis. Tot schepenmeesters: mr. Nicolaes
Teyssen en Gerard Willem van Blijdenbergh.
Het college der magistraat zal dit jaar één
maal per week vergaderen, in noodgeval 's
zaterdags. Tevens uitgenodigd de raden,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeshuis voor de installatiemaaltijd in het
logement Het Harthuis. Stadsboden halen de
nieuw verkozen burgemeesters: François de
Mey en Willem van der Hoeve, op.
Ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1780) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een der secretarissen introduceert de nieuw
gekozen burgemeesters in het college.
Eed van zuivering afgenomen door aftredende
G. de Moor, alsmede eed van installatie en op
de begeving van ambten enz.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 29 juli
1750; de eed volgens art. 17 generaal
plakkaat op de collecte van de gemene
middelen dd. 22 juli 1749; eed van zuivering:
publicatie van de Staten van Holland van 231-1748.
Ambten -- 8-1-1781 (91)
Aanstelling van functionarissen op subalterne
posten. Weesmeesters: dr. Willem Griffioen
en mr. Alexander Hendrik Metelercamp in
plaats van Gerard Willem van Blijdenbergh en
mr. Huybert van Eyck; kerkmeesters: mr. Dirk
Aemilius Jongkind en mr. Melchior Willem van
den Kerkhoven van Groenendijk in plaats van
mr. Cornelis Johan de Lange van
Wijngaarden en mr. Diderik Grgorius van
Teylingen; politiemeesters en commissarissen
van huwelijkszaken: mr. Alexander Hendrik
Metelercamp en mr. Melchior Willem van den
Kerkhoven van Groenendijk in plaats van mr.
Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden en
mr. Diderik Gregorius van Teylingen;
librijemeesters: Jan Gijsberto de Mey in plaats
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van mr. Frederik van den Hoeve; tot regentes
van het Heilige geest- of Weeshuis: Maria
Catharina Reynders, vrouw van Marcellus
Bisdom in plaats van wijlen Adriana
Wilhelmina van den Hoeve, wed. wijlen Jan
Cornelis van Eyck; tot visvinder: Abraham
Franke in plaats van Hendrik Stontam,
overleden.
Stadsbestuur -- 9-1-1781 (92)
Installatie der subalterne ambtsdragers.
Stadsbestuur -- 6-2-1781 (93)
Boeteregeling voor magistraten als in 1780.
Stadsbestuur -- 27-3-1781 (94)
Aanstelling van Vincent van Eyck, na
uitspraak op het verzoekschrift van Hubert
van Eyck dd. 24 maart j.l., zal geschieden
buiten bezwaar van 's stads schatkist, tot het
moment van overlijden van zijn vader.
[Aelbrigt van der Burch en mr. Martinus van
Toulon]
ZIE: 6e stadsregister folio 162.
Stadsbestuur -- 11-8-1781 (102v)
Resolutie met betrekking tot de vacante
functie van secretaris door het overlijden van
mr. Carolus Boers. Een bode zal aanzegging
doen aan de huizen van de leden van het
magistraatscollege, dat op dinsdag 14
augustus a.s. daarover een besluit zal worden
genomen.
Stadsbestuur -- 14-11-1781 (102v)
Mr. Vincent van Eyck Hsz met algemene
stemmen benoemd tot adiunct-secretaris als
opvolgier van mr. Johan Diederik van der
Burch.
ZIE: Resolutie van burgemeesters, dd. 9
augustus 1781.
Stadsbestuur -- 14-11-1781 (102v)
Mr. Gijsberto de Mey Fz is met algemene
stemmen aangesteld tot jongste secretaris in
plaats van mr. Vincent van Eyck Hz.
Leproos- en proveniershuis -- 20-11-1781
(107)
Beschikking op het verzoek van François
Gibbon om ontslag als regent van het
Leprooshuis.
ZIE: Requestboek W, folio 174.
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Leproos- of proveniershuis -- 20-11-1781
(107v)
Ontslag verleend aan mr. Aelbrecht van der
Burch, president-burgemeester, op diens
mondeling verzoek als regent, mits hij aanblijft
tot koppermaandag en opening van zaken
geeft betreffende de financiële toestand van
het godshuis.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 25 juni 1781.
Schutterij -- 4-12-1781 (108)
Ontslag op eigen verzoek voor Marcellus
Bisdom, 4 jr. kapitein in de Cie van de Gouwe,
mr. Diederik Gregorius van Teylingen, 4 jr.
kapitein in de Cie van de Markt en mr.
Frederik van der Hoeven, 4 jr. kapitein in de
Cie van de Oosthaven, mits aanblijvend tot
koppermaandag van het komend jaar.
Stadsbestuur -- 19-12-1781 (109)
Brief van de stadhouder waarin verkozen uit
de voordracht van de burgemeesters voor het
jaar 1782, de navolgende personen.
[P.J. de Larrey mr. Dirk Aemilius Jongkind, mr.
François de Mey, heer van Limmen, mr. Jan
Noortberg, heer van Bleskensgraaf, Willem
van der Hoeve.]
Ambten -- 29-12-1781 (110v)
Op 3 januari 1782 zal overlegd worden over
de benoeming van een nieuwe procureur
wegens de dood van Cornelis Braeck.
Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1)
Brief tot aanstelling burgemeesters .
ZIE: Kamerboek 1781, folio 109
Stadsbestuur -- 1-1-1782 (1v)
Brief tot aanstelling schepenen en schepenencommissarissen.
ZIE: Kamerboek 1782, folio 64v.
Scheepvaart -- 3-1-1782 (2)
Steven Maarschalk wordt aansteld tot
bewaker van de marktschuiten voor groenten,
op verzoek van enige warmoeziers, ter
voorkoming van vandalisme en stremming van
de route langs de Naaierstraat. Vergoeding
van elke schuit tussen dag en nacht: één
stuiver.
Gilden -- 5-1-1782 (2v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
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Jacob Justus van Weeden, tot looiers: Jan
Souffreu en Anthonie van Burchem.
[wollen lakens, carsaaijen, saaien en baai]
Ambten -- 7-1-1782 (2v)
Aanstelling tot thesauriers-fabricagemeesters:
mr. Aelbrecht van der Burch en mr. Huybert
van Eyck, tot sleutelbewaarders: mr. Aelbrecht
van der Burch en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Verordeningen betreffende aanstelling tot
thesaurier-ontvanger, thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders dd.
maandag na St. Matthijsdag apostel anno
1431 en dd. 4-1-1658.
Schutterij -- 8-1-1782 (3)
Eedaflegging door Jan Couperus, benoemd
tot kapitein van de schutterij in handen van
mr. Dirk Aemilius Jongkint.
[schutterseed]
ZIE: 6e Stadsregister, folio 36v.
Stadsbestuur -- 12-1-1782 (3v)
Dirk Aemilius Jongkint wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Gilden -- 12-1-1782 (3v)
Jan Polijn wordt aangesteld tot boekhouder
van het pijpenpand als vervanger voor Pieter
Nederhoff, op diens verzoek ontslagen, mits
hij jaarlijks zijn administratie verantwoordt aan
de burgemeesters.
[pijpmakersgilde]
Notarissen -- 22-1-1782 (4)
Jeremias van der Grijp wordt toegelaten als
notaris in plaats van Cornelis Brack,
overleden. Burgemeester Van der Hoeve
heeft zich met deze beslissing akkoord
verklaard.
[admissie]
Vuurschouwers -- 26-1-1782 (5)
Benoeming in het 5e kwartier: Joost Hoebeek
in plaats van Thomas Weyman, overleden
zijnde.
Wijkmeesters -- 26-1-1782 (5)
Benoemd in de 3e wijk: Hendrik Smaasen in
plaats van Thomas Weyman, overleden.
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Voerlieden -- 31-1-1782 (5v)
Benoemd tot vervanger van Frederik Aernout
van Munster als commissaris van het
Rotterdams wagenveer: Thomas Meyer.
Vuurschouwers -- 5-2-1782 (7)
Aangesteld in het 15e kwartier: Coenraad
Linkers in plaats van Pieter van der Grijp,
overleden.
Slepers -- 5-2-1782 (7)
Abraham Godijn wordt aangesteld als
noodhulp van de korenmeter in plaats van
Adrianus van Tricht, aangesteld dd. 29 januari
1748, die wegens ouderdom ongeschikt is
geworden.
Krimpenerwaard -- 26-2-1782 (9v)
Aanstelling tot hoogheemraden: mr. Johan
Diederik van der Burch, François Decker.
Kennisgeving aan de dijkgraaf.
Keurmeesters -- 12-3-1782 (11)
Aanstelling op de steenplaatsen: zuidzijde:
Bartholomeus Herfst en Cornelis Molenaar;
noordzijde: Pieter Hogendijk en Ewout Melieff.
Nachtwacht -- 18-3-1782 (11v)
Jan Hekelman wordt aangesteld tot klapwaker
in plaats van Cornelis Oosterhout (aangesteld
dd. 29 december 1770 en zwak van
gezondheid). Tweewekelijkse uitkering aan
zijn principaal: 21 stuivers.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint; substituutklapwaker]
ZIE: Verordening van de klapwakers dd. 17
oktober 1758.
Nachtwacht -- 28-3-1782 (13v)
Gerrit van Os wordt aangesteld tot klapwaker
in plaats van Coenraad Bierman.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Scheepvaart -- 2-4-1782 (14)
Erkenning van de akte van aanstelling van
Jacob de Hooge als marktschipper van Gouda
op Goes.
Stadsbestuur -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree is benoemd door
de Staten van Holland dd. 23 januari 1782 tot
baljuw en schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak en geïnstalleerd met ingang van 1
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mei 1782. Recognitie overeenkomstig
vroedschapsresolutie dd. 18 december 1747.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 februari
1732.
Gouderak -- 27-4-1782 (18)
Nicolaas Plemper van Bree wordt aangesteld
tot schout gedurende zijn baljuwschap, tegen
betaling van een jaarlijkse recognitie van ƒ 76.
[Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: 12e Stadsregister, folio 232v.
Periodieken -- 30-4-1782 (18v)
Jacob de Koning wordt vergund het
monopolie op het rondbrengen van de
Antwerpsche Courant in plaats van Nol
Asbak, overleden.
Scheepsjagers -- 18-5-1782 (20)
Jan van Hofwegen wordt aangesteld tot jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van wijlen zijn vader Gerrit.
Vuurschouwers -- 30-5-1782 (23)
Jan Bruggeling wordt aangesteld in het 16e
kwartier in plaats van Abraham Swanenveld,
die is overleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 5-6-1782 (24)
Aanstelling van regenten. Tot
ambachtsbewaarders: Claas Tom, Leendert
Been en Jan Zeeuw; tot schepenen: Maarten
Broeder, Dirk van Vliet, Cornelis Hazebroek,
Ary Stolksman, Pieter Stofberg, Johannis Bos
en Ary van der Giet; kroosheemraden: Dirk
Uytbeyerse Jz, Dirk Grotendorst, Leendert van
der Wadding, Willem Kooyman en Ary Stolk;
molenmeesters van Cortland: Jan in 't Hout en
Wouter Jonkheyt; molenmeesters van de
Esse: Johannes van Zijl en Inge Staats;
molenmeesters van Gansdorp: Pieter van
Vliet en Ary Stolksman; molenmeesters van
Blaardorp: Johannes Bakker en Gerardus van
Langen; kerkmeesters: Ary Paulissen Tom en
Johannis Goethart; armmeester: Johannis van
Zijl; slikmeesters: Pieter Stofberg en Teunis
den Ouden.
Slepers -- 13-6-1782 (25v)
Aaltje Huurman wordt aangesteld als
stapelaarster in de Waag, in plaats van

18

Barbera van Soelen, vrouw van Dirk den Adel,
die is overleden.
Slepers -- 22-6-1782 (26v)
Jan van Aarts wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Coenraad
Bierman, overleden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Slepers -- 8-7-1782 (32v)
Afwijzing van het verzoek van Hendrik Brug,
Lodewijk Strauwits, Dirk Oortman en Pieter
van Omme dat alle 10 fooiers voor elkaar
zouden moeten kunnen invallen, zowel binnen
als buiten de stad.
ZIE: Requestboek W, folio 226.
Capelle a/d IJssel -- 20-7-1782 (33v)
Aanstelling tot schepenen: Abraham van de
Lecq, Sier van Cappellen, Ary Kooyman, Dirk
Zevenbergen, Johannis Hogendijk, Ary Stolk
en Pieter Zeeuw; tot kroosheemraden: Jan
van de Lecq, Pieter Zeeuw, Adrianus
Langelaan, Ary Hogendijk en Aart Kruyd, tot
armmeesters: Ary Jongeneel en Sier van
Cappellen; tot kerkmeesters: Cornelis
Hoogendijk en Jan Bos.
Nachtwacht -- 20-7-1782 (34)
Jasper Akrijn wordt aangesteld als klapwaker
in plaats van Jan Schoonderwoert, aangesteld
dd. 9 september 1775. Jan S. was wegens
een borstkwaal - volgens attestatie van dr.
Jan Bleuland - niet in staat zijn werk te doen.
Jasper A. zal aan zijn baas ƒ 1:10 per week
uitkeren.
Gilden -- 1-8-1782 (36v)
Aangesteld tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Abraham Zoet; tot dekens: Hendrik de Peer,
Louwis Mijngaard, Pieter Maarling en Matheus
Bijl.
Gouderak -- 8-8-1782 (37v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Wouter Boer en Gerrit den Boon; Middelblok:
Dirk Herfst, Jan de Lijster en Teunis
Amoureus; Veerstalblok: Goosse Bulk en
Cornelis van Dam.
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Onderwijs -- 15-8-1782 (39v)
Aanstelling tot censeurs: Johannis van Houten
en Coenraad Bierman.
Waterschappen -- 20-8-1782 (40)
Wouter Verblauw wordt aangesteld tot
hoofdman over de zijl tussen de Lange
Groenendaal en Achter de Vismarkt in het 3e
kwartier, in plaats van Pieter de Keyzer, die is
overleden.
Veerlieden -- 3-9-1782 (41v)
Jan Evenblij wordt op zijn verzoek ontslagen
als commissaris voor de veerdienst op Den
Bosch en Gorinchem.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 7-9-1782
(43)
Ary Booy wordt op zijn verzoek ontslagen als
scheepsmeter: .
Capelle a/d IJssel -- 12-9-1782 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linde en Willem Ariensz Lans; tot
slikmeters: Leendert Zieren en Dirk van der
Starre.
Vuurschouwers -- 1-10-1782 (47)
Dirk Burger wordt aangesteld in het 16de
kwartier in plaats van Cornelis Steenbergen,
overleden.
Tuchthuis -- 12-10-1782 (48v)
Toestemming tot vervanging van de
binnenvader en -moeder: Hendrik de Gilde en
Hendrina Vermeulen door het echtpaar
Aelbert Swart en Heyltje Vuurens.
Aankondiging via de regenten Dirk Daniël de
Kedts Houtman en Allard Pierson.
Wijkmeesters -- 12-10-1782 (49)
Hillebrand van Rosse wordt aangesteld in de
11e wijk in plaats van Hermanus den Raad,
uit de wijk vertrokken.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 22-101782 (50v)
Jan Oudaen wordt aangesteld als
scheepsmeter in plaats van Ary Booy. Eed
afgelegd dd. 5 januari 1783.
ZIE: Kamerboek 1783, folio 2.
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Vuurschouwers -- 26-10-1782 (51)
Aanstelling in het 24e kwartier: Adrianus van
Stok in plaats van Harmanus den Raad, uit
het kwartier vertrokken.
Ambten -- 29-10-1782 (51v)
Cornelis van der Poll wordt aangesteld als
stadsbode in plaats van Cornelis Docters, die
is overleden.
Scheepvaart -- 12-11-1782 (55)
Pieter Smaal wordt aangesteld tot knecht op
de Amsterdamse schuit in plaats van Ary de
Ruyter, aangesteld dd. 14 april 1752, die in
verband met hoge ouderdom niet langer in
staat is zijn functie uit te oefenen. Jaarlijkse
betaling recognitiegeld van ƒ 115.
Nachtwacht -- 12-11-1782 (55v)
Jan Lans wordt aangesteld tot noodhulp van
de klapwakers in plaats van Franc Bosland,
aangesteld dd. 12 maart 1749, wegens diens
hoge ouderdom. Uitkering aan voorganger: ƒ
6 jaarlijks.

4 -- Eigendommen en rechten
Gebouwen (stichting, onderhoud,
vervreemding; inrichting /
inventaris), grond; heerlijkheden,
heerlijke rechten. Voor specifieke
gebouwen: zie ook het betreffende
onderwerp (b.v. schoolgebouwen,
zie: onderwijs).
Gezondheidszorg -- 5-1-1781 (4)
Beschikking op het verzoek van stadsdokter
dr. Bartholomeus Hermannus de Moor, om in
geval hij niet in staat is de zieken te verzorgen
in gasthuizen, godshuizen en het tuchthuis,
alsmede diegenen die van de diakonie of
Aalmoezeniershuis afhankelijk zijn, zich te
laten vervangen door Jan van Breda,
medicinae doctor, en recepten voor hen bij de
stadsapotheek achter te laten.
ZIE: Requestboek W, folio 127v.
Gouderak -- 5-1-1781 (4v)
Akkoord met verzoek van Leendert Boer c.s.,
die hoefslag betaalt over een einddijk onder
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het ambacht Gouderak, dat door Gouda met
600 bomen is beplant, om (rivier)zand in
plaats van puin te mogen krijgen.
ZIE: Requestboek W, folio 129. Resolutie dd.
1-11-1779.

een stuk IJsseldijk (met 6 roeden gelegen in
het Veerstalblok) deze zal beplanten met een
rij bomen aan de binnenkant, zoals eerder
gedaan aan de buitenkant.
ZIE: Fabricageboek, folio 114.

Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (7)
Toestemming op speciaal verzoek van de
tweede stadsdokter Mijnichus, om Jan
Bleuland in te zetten als vervanger bij zieken
van stads- en godshuizen en recepten door te
laten geven aan de stadsapotheek zoals op 5
januari al is geregeld tussen dr. Bartholomeus
Hermannus de Moor en dr. Jan van Breda.
[A. van der Burch, Johannis Wilhelmus
Mijnichus]

Verhuur -- 8-2-1781 (14v)
Visserij in de IJssel van de stad tot aan de
Wiericke: aan Jan Kool te Gouderak, van 1
april 1781 t/m maart 1789 à ƒ 8 jaarlijks.
ZIE: Thesaurierstaat, folio 41; XIde
Verhuurboek, folio 183v.

Burgerrecht -- 23-1-1781 (10v)
Toegelaten als poorteres: Hermijntje van der
Lee, vrouw van Joost van der Swalm uit
Oudewater.
Gouderak -- 23-1-1781 (11)
Overeenkomst tussen Claas van Vliet
(Stolwijkersluis) en de stad om op zijn 2
morgen grond aan de Hoge IJsseldijk, als
hoefslagplichtige, aan beide dijkkanten bomen
te planten.
ZIE: Fabricageboek.
Verhuur -- 23-1-1781 (11v)
Visserij in de IJssel, behorend tot de
heerlijkheid Capelle a/d IJssel, aan Joost van
der Ruyt uit Ouderkerk a/d IJssel, ingaande 1
april 1781 t/m maart 1789 voor ƒ 110 jaarlijks
".. behalven het randsoen".
ZIE: Verhuurboek XI, folio 183;
thesaurierstaat, folio 41.
Ambten -- 1-2-1781 (13)
Afleggen van de eed (van zuivering) door dr.
Jan Bleuland, op 9 januari j.l. aangesteld tot
assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
Ambten -- 1-2-1781 (13v)
Eedaflegging door dr. J. van Breda, op 9
januari j.l. aangesteld tot assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
Gouderak -- 6-2-1781 (14)
Contract tussen Leendert Boer uit Gouderak
en de stad, dat hij als hoefslagplichtige over

Burgerrecht -- 20-2-1781 (16v)
Toegelaten als poorteres: Pieternella van
Rijswijk uit Linschoten.
[Aelbrecht van der Burch]
Huwelijkszaken -- 20-2-1781 (16v)
Dispensatie voor Huybert den Os en
Willemijntje Weldrager van het doen van de
vereiste huwelijksaankondigingen in verband
met het aanstaande vertrek van zijn schip
Medemblik onder kapitein Jan Daniel
Rijneveld. De kerkenraad mag de 2e en 3e
huwelijksproclamatie in één keer doen.
Burgerrecht -- 1-3-1781 (17v)
Toegelaten als poorter: Johannis Hopman uit
Bodegraven.
Belastingen -- 3-3-1781 (18)
Lijst van nieuwgebouwde en gerenoveerde
huizen, zowel binnen als buiten de stad, via
de ontvanger van de verpondingen, .
[Cornelis Nicolaas Plemper van Bree]
Burgerrecht -- 10-3-1781 (19v)
Ontzegging van poorterstatus voor Flora
Taling, zonder pardon.
Burgerrecht -- 13-3-1781 (20)
Toegelaten als poorter: Claas Boers uit
Haastrecht.
Burenrecht -- 20-3-1781 (20v)
Verzoek tot bemiddeling in het conflict tussen
Jan Prince, eigenaar van een blekerij aan de
Blekerssingel, en de hoofdlieden van de
Boelekade.
Verhuur -- 22-3-1781 (21v)
De buitenvest vanaf de Tiendewegspoort tot
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aan de Doelenpoort aan Jan Verhaar,
zeilmaker, en zijn zoon, teneinde een lijnbaan
en touwslagerij te beginnen; voor 15 jaar met
ingang van 1 april 1781, de grond met een
toren, nu als tuin in gebruik, à ƒ 60 per jaar en
afkoop van Jacob Verhaar tegen 20 Zeeuwse
rijksdaalders en laatstgenoemde door de
thesaurier te restitueren ƒ 28, door hem
vooruit betaald; alle kosten zijn voor rekening
van genoemde Jan V.; 2 kozijnen en het
onderhoud van toren, sluisje en schuttingen
voor rekening van de stad.
[Van der Burch en Hendrik van Wijn;
Everhardus Verhaar; bruggen, deuren, palen,
klei ter ophoging]
ZIE: Zie ook folio 65.
Begraven -- 27-3-1781 (23v)
Grote baar voor Alida Oly.
Burgerrecht -- 11-4-1781 (27v)
Toegelaten als poorter: Wilhelmus Jersveld uit
Maastricht.
Burgerrecht -- 14-4-1781 (27v)
Toegelaten als poorter: Jan van Geen uit
Alphen.
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van Aart van der Hoek om te mogen spinnen
bij Frans Lafeber.
[lijndraaiersgilde]
Gilden -- 14-6-1781 (38)
Dispensatie voor Jan Verhaar van de regel
om 3 jaar onder een gildebroeder te moeten
werken alvorens gildelid te mogen worden.
Beschikking op het verzoekschrift van
overluiden en dekens van het lijndraaiersgilde
dd. 28 april 1724.
Fabricagemeesters -- 16-6-1781 (39v)
Onderhoud en stalling van de stadskoets gaat
van de stadskoetsier Johannes Franciscus
Cool naar de wagenmaker Hendrik
Swartsenburg in zijn schuur Noorwegen aan
de Singel buiten de Kleiwegpoort tegen
betaling van ƒ 40.
ZIE: Reglement op de stadskoets dd. 25
oktober 1770.
Uithangborden -- 23-6-1781 (40v)
Toestemming voor Anthony Barendsen,
koekenbakker aan de Markt.

Burgerrecht -- 21-4-1781 (28v)
Vestiging als poorteres: Willemijntje
IJserdraat, vrouw van Jan de Keyser, uit
Rotterdam.

Markten -- 21-7-1781 (44v)
Vergunning voor Jan Hern om met een
paardje dat kunstjes doet en enige wassen
beelden op de komende jaarmarkt te mogen
optreden, mits akkoord met de regenten van
het Aalmoezeniershuis.

Industrie -- 21-4-1781 (29)
Toestemming tot aanleg van een looierij op
een ledig erf aan de noordzijde van de
Verlorenkost, mits betalend aan de thesaurier
ƒ 3:3:- en het erf met kaden en omheiningen
goed te onderhouden.

Stein -- 24-7-1781 (45)
In huur gegeven aan Ary Willemsz van Vliet
de tienden in Stein, het Reguliersblok, Dirk
Vergouwenblok, Elfhoeven en de smaltienden
voor de oogsten uit 1781 en 1782 tegen ƒ 45
en ƒ 2:5:- per jaar als rantsoen.

Verhuur -- 28-4-1781 (29v)
Buitenvest van de Sluistoren tot aan de
Verraderstoren aan Jan de Wolf met ingang
van 1 april 1781 t/m maart 1784 tegen ƒ 12
per jaar.
ZIE: Thesauriersstaat folio 38.

Markten -- 24-7-1781 (45)
Vergunning voor J.B. Joubert om met een
Venetiane die verschillende instrumenten
bespeelt op de aanstaande jaarmarkt te
mogen optreden, mits akkoord van regenten
van het Aalmoezeniershuis.

Uithangborden -- 29-5-1781 (35v)
Toestemming voor Frans van Waas,
kruidenier aan de Lange Tiendeweg.

Markten -- 24-7-1781 (45v)
Vergunning voor Martinus Sampiemon om
met wassen beelden te mogen optreden op
de aanstaande jaarmarkt, mits akkoord met
regenten van het Aalmoezeniershuis.

Gilden -- 7-6-1781 (36)
Toestemming voor Maria Koemans, vrouw
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Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Arnoldus Bruynings om op
de komende jaarmarkt op te treden met een
reus en een paardje dat kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis ermee
akkoord gaan.

komen liggen van het erf van genoemde Van
den Andel.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Alexis Britting om land- en
zeegezichten-in-perspectief (in camera
obscura) te vertonen, mits de regenten van
het Aalmoezeniershuis akkoord zijn.

Fabricagemeesters -- 25-8-1781 (56v)
Op verzoek van stadstoeziender Ary Blanken
uit naam van huiseigenaren op de vest tussen
de Vlamingstraat en het klooster, plaatsing
van lantaarns, mits klap- en lantaarngelden
worden betaald.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Mietje Champioen om op
de aanstaande jaarmarkt op te treden met
kanaries die kunstjes kunnen uitvoeren, mits
de regenten van het Aalmoezeniershuis
akkoord gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om op te
treden met een vrouw die met haar voeten
schrijft en een vogel die kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis akkoord
gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Susanna Eclo, weduwe
van Hermanus de Vries, om op aanstaande
jaarmarkt met kijkdozen en een schimmenspel
op te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis akkoord gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om met de
komende jaarmarkt te mogen optreden met
een vrouw zonder handen en voeten, mits
akkoord met de regenten van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 28-7-1781 (48)
Vergunning voor Philip Meyer om op de
aanstaande jaarmarkt met een reus te mogen
optreden, mits de regenten van het
Aalmoezeniershuis akkoord gaan.
Burenrecht -- 31-7-1781 (48)
Verzoek tot bemiddeling in het conflict tussen
Albert van Wijngaarden en Willem van den
Andel over het afbreken van enige huisjes in
de Lem Dulsteeg en het dientengevolge vrij

Belastingen -- 9-8-1781 (50)
Verhuur van de tienden in de Willens over de
oogst van 1781.

Burenrecht -- 11-9-1781 (58)
Besluit inzake het conflict tussen Albert van
Wijngaarden en Willem van den Andel
betreffende het afbreken van enkele huisjes in
de Kandeelsteeg en het daardoor "vrijvallen"
van het erf van Van den Andel. Aan
laatstgenoemde wordt toegestaan op kosten
van eerstgenoemde een schutting op te
trekken tussen zijn gebied en de erven die na
afbraak van de huisjes aan de stad zijn
vervallen, mits hij deze schutting verwijdert,
wanneer daartoe gemaand.
Uitdragers -- 29-9-1781 (63)
Vergunning aan Catharina Elisabeth
Kamphuyzen, vrouw van Willem de Bruyn,
voor het exploiteren van een uitdragerij, mits
zich houdend aan het reglement op de
uitdragerijen dd. 20 januari 1734 en de
verordening op het slaggeld of vendue dd. 26
augustus 1727, met name art. 15.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 13 april
1765.
Verhuur -- 13-10-1781 (65)
Verzoek ingewilligd van Jan Verhaar, om
huurder te mogen blijven van de buitenvest
tussen Tiendewegspoort en het
Doelenpoortje, omdat zijn zoon Everhardus
buiten zijn medeweten is vertrokken, zonder
voldoende borgstelling te hebben
achtergelaten, zoals bepaald in de
huurovereenkomst met de burgemeesters dd.
23 april j.l.
ZIE: Verhuurboek, folio 184.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 15-10-1781 (65)
Verzoek van ds. Jacob Gerard Staring,
predikant te Gouderak, ds. Philippus Vermaat,
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predikant te Moordrecht, consulenten van de
kerkenraad van Nieuwerkerk a/d IJssel,
alsmede Jan uit 't Beyersche en Wouter Tom,
ouderlingen, voor een nieuwe voordracht van
het tripelgetal door de kerkenraad, aangezien
ds. Arent van IJsendijk, predikant te
Woudenberg, het beroep van 30 september
heeft afgewezen, ter vervanging van ds.
Gerardus Kuypers, die naar Vlissingen is
vertrokken.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel.
Waterschappen -- 6-11-1781 (69v)
Mededeling van mr. Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijk aan de
burgemeesters dat hij het stadsbestuur van
Rotterdam, in hun hoedanigheid van Heren
van Benthuizen, verzocht had beleend te
worden met de Hildam, op de landscheiding
van Rijnland en Schieland, alsmede met een
stuk moeras 4 voet breed langs de
landscheiding van Hazerswoude over de
Oostvaart 3 of 4 roeden, conform eerdere
verleibrieven en vervolgens de verzekering
krijgt dat er aan wordt gewerkt. (Ingevolge
authorisatie van de vroedschap dd. 26 maart
j.l.)
Uithangborden -- 13-11-1781 (71)
Vergunning voor Jacob de Radel, tapper,
wonend op de Veerstal.
Uithangborden -- 22-11-1781 (74v)
Vergunning voor Teunis Wout, pijpmaker,
wonend op de Blauwstraat. Pijpmerk A.V.D.
Gilden -- 18-12-1781 (79v)
Benoeming door burgemeesters (uit
voordracht), naast de benoeming van
overman en dekens van het gruttersgilde,
twee beheerders van het fonds ter
vermindering van de grutterijen: Karel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en tot
"kistbewaarder": Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.
Gezondheidszorg -- 22-12-1781 (81)
Op speciaal verzoek van de stadschirurgijn
Cornelis Bleuland en op voorstel van voorz.
burgemeester Aelbrecht van der Burch,
aanstelling van eerstgenoemde, na overlijden
van Jan Stavel, chirurgijn der godshuizen, als
opvolger bij de zieken van stads- en
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godshuizen, zeker gezien het feit dat gem.
Cornelis B., Jan van Stavel al verving en zijn
oudere leeftijd als voordeel wordt gezien, mits
hij afstand doet van zijn post als
stadschirurgijn.
Voerlieden -- 29-12-1781 (81v)
Toestemming voor Bastiaan Fuyk om paard
en wagens en andere rijtuigen te verhuren in
plaats van Pieter Gorissen, aangesteld tot
voerman, mits zich houdend aan het
reglement en verordening voor de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen,
ZIE: Magistraat dd. 17 december 1765.
Veerlieden -- 29-12-1781 (82)
Voorlopige aanbesteding van de verhuur van
de zitplaatsen van de Amsterdamse
jaagschuiten in de herberg, bewoond door
Dirk van Lange, mits hij hiervan administratie
bijhoudt en een bewijs van de huur afgeeft
tegen betaling, alsmede betaling van jaarlijks
bedrag aan de stad van ƒ 3 en goed gedrag
vertoont.
[roeven]
Nalatenschappen -- 3-1-1781 (85)
Memorie van weesmeesters betreffende de
boedel van Jan de Bruyn, gedaan dd. 11
november 1780, een commissie met mr. G.de
Moor (burgemeester), mr. Nicolaas Teyssen
en mr. François Decker (schepenen) ter hand
gesteld voor nader onderzoek en tot nader
overleg met voorn. weesmeesters.
ZIE: 12e Stadsregister, folio Zie ook nr. 424.
Nalatenschappen -- 3-1-1781 (86)
Besluit conform het rapport van de commissie
over memorie van weesmeesters betreffende
de boedel van Jan de Bruyn: 1. dat Ariaan
Brand en Joan Boers Jsz tot voogden worden
aangewezen van de minderjarige kinderen
(behorend tot de boedel); 2. dat de
weesmeesters bovenvermelde personen
machtigen tot het opstellen van een
boedelinventaris; 3. dat in geval van afwijzing
van de boedel, de beschikking van de
stadhouder dd. 2 november 1748 van
toepassing is, maar dat indien ze wordt
aanvaard, de gelden der minderjarigen
(voorlopig) onder beheer van de
weesmeesters komen te vallen.
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Verordeningen -- 6-2-1781 (92v)
Publicatie van de continuering van de keuren
en van de ijk.
Huwelijkszaken -- 13-2-1781 (93v)
Uitslag op verzoek van Burgje Hoogstraaten,
vrouw van Hendrik Koppenol om wettig te
mogen scheiden.
ZIE: Requestboek W, folio 131v.
Verzoekschriften -- 13-3-1781 (94)
Uitspraak betreffende het verzoek van Jan de
Heer en Bastiaan Overwatel om toestemming
voor het verkopen van een obligatie op de
Staten-Generaal.
ZIE: Requestboek W, folio 141.
Fabricagemeesters -- 7-4-1781 (95)
Lijst van defecten op de poortpanding;
afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle reparatie mét sanctie
vóór de 1e juli. idem wed. J. Oostenrijk; de
kaai van de aanwonenden aan de brug op het
Regulierswatertje rep.; idem Jan van Erkel,
kaai van de Kaksteeg in te vullen. Raam
oostzijde: aanwonenden plank over een goot
rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen, Mijndert
Vertoorn, kaai rep., idem Aart de Jong,
Cornelis Slingerland, Cornelis Assendelft,
Cornelis Oste, Cornelis Verzee, Boudewijn
Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van Kluyven,
Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker, Gijsbert
Verboom, wed. Verhoog, Christiaan van der
Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe: F. Blanket de jonge, kaai rep.;
idem ...Meurs; idem Abraham Jacobs, huis
Roomse kerk Werkhoven; het conflict tussen
Hendrik Fikkers en Teunis van Zon over het
vrij gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
aanwonenden van de Lazarussteeg, kaai rep.;
Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen: Matthijs van
Straaten, H. Veerman, Frans van Ormel, C.
Assendorp, wed. Swanenburg, Jacob van
Immerzeel, Jan Bakker, kaai invullen;
noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr. de Kedts,
gras verwijderen en kaai invullen, Spit, kaai
rep.; Thomas Weyman, kaai rep; idem Van
der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed. Frijsburg
en M. Monk; idem de aanwonenden voor de
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Strooiensteeg; Jan Melkert, van Vliet, kaai
rep.; Geerlof van de Waal, idem; Tiendeweg:
Conflict tussen Frans Blanket sr. en de buurt
in Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weyman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendrayer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eyck, kaai
invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep., idem wed. J. Oostenrijk;
de kaai van de aanwonenden aan de brug op
het Regulierswatertje rep.; idem Jan van
Erkel, kaai van de Kaksteeg in te vullen.
Raam oostzijde: aanwonenden plank over een
goot rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen,
Mijndert Vertoorn, kaai rep., idem Aart de
Jong, Cornelis Slingerland, Cornelis
Assendelft, Cornelis Oste, Cornelis Verzee,
Boudewijn Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van
Kluyven, Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker,
Gijsbert Verboom, wed. Verhoog, Christiaan
van der Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe:
F. Blanket de jonge, kaai rep.; idem ...Meurs;
idem Abraham Jacobs, huis Roomse kerk
Werkhoven; het conflict tussen Hendrik
Fikkers en Teunis van Zon over het vrij
gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
aanwonenden van de Lazarussteeg,
kaai rep.; Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen:
Matthijs van Straaten, H. Veerman, Frans van
Ormel, C. Assendorp, wed. Swanenburg,
Jacob van Immerzeel, Jan Bakker, kaai
invullen; noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr.
de Kedts, gras verwijderen en kaai invullen,
Spit, kaai rep.; Thomas Weyman, kaai rep;
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idem
Van der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed.
Frijsburg en M. Monk; idem de aanwonenden
voor de Strooiensteeg; Jan Melkert, gras
verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruyn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai
rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert Wout,
Schouten, wed. Frijsburg, wed. van Aken, J.
van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep., wed. J.
Pluym, kaai rep., idem Cornelis van der Bent;
Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruyn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
gras verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruijn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert
Wout, Schouten, wed. Frijsburg, wed. van
Aken, J. van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep.,
wed. J. Pluym, kaai rep., idem Cornelis van
der Bent; Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
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Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruijn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
Westhaven: Casparis Arlee, kaai rep.; Casper
Hulstman, gras verwijderen; Hubertus de
Coole, idem en kaai rep.; hr. van Banthem,
gras verwijderen; Spieringstraat: de wangen
van de brug rep. door de stad; Jan Bos: kaai
rep.; dhr. Quarles, gras verw.; dhr. van der
Does, rollaag rep.; dhr. V. van Eijck, gras
verw.; Bavelaar, kaai rep.: de wangen van de
brug nazien; Joris van Vliet, kaai rep.; Geerlof
van de Waal, idem; Tiendeweg: Conflict
tussen Frans Blanket sr. en de buurt in
Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weijman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendraijer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eijck, kaai
invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep.
Weeskamer -- 10-4-1781 (97v)
Toestemming weesmeesters tot vernieuwen
van de legger en inventaris van goederen en
geld, ten goede komende aan weeskamer en
weeskinderen, opgedragen aan de beste
kandidaat voorhanden: mr. Melchior Willem
van den Kerkhoven van Groenendijk, zonder
dat stad of weeskamer wordt "belast".
[mr. Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven; mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp]
Gilden -- 10-4-1781 (98v)
Dispensatie voor Gerrit Hannef, brouwer en
stoker, op zijn verzoek van (de ampliatie op)
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de gildebrief van het St. Eloysgilde, dd. 26 juni
1751.
Bekendmakingen -- 10-4-1781 (99)
Mededeling aan inwoners dat ingeval men
drenkelingen en/of personen die zich
verhangen hebben, aantreft, men dient te
handelen naar het plakkaat van de Staten van
Holland, dd. 11 mei 1769.
ZIE: Keurboek, folio 93v.
Verzoekschriften -- 1-5-1781 (99)
Beschikking op het verzoekschrift van
Jacobus van Claveren, wijnkoper, om zijn
krankzinnige zuster naar Beverwijk te brengen
en haar aldaar onder te brengen.
ZIE: Requestboek W, folio 150v.
Waterschappen -- 24-5-1781 (99v)
Singelschouw dit jaar te houden op 2 juni a.s.
Waterschappen -- 2-6-1781 (100)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelschouw (inspectie) met sanctieregeling
bij controle over 3 weken met afschrift aan de
fabricagemeesters. Blekerssingel: Cornelis
Arense, gras verwijderen; Boon van Ostade,
straat rep.; Karnemelksloot: F. Cool, straat
rep., idem Blekerskade; idem Hendrik Reunis;
Fluwelensingel: (de gemeente) nieuwe paal
zetten; gehele palen verven; Kersbergen: 2
nieuwe palen zetten; dr. de Moor: nieuwe paal
zetten; hr. Sesterenon, nieuwe paal zetten,
idem Zonneveldt; Melckert, straat rep.;
Mulder, nieuwe paal zetten; idem Ijsendoorn;
Willemse: 2 nieuwe palen zetten en de
bomensnoeien op schuttinghoogte; (Jan)
Kattensingel: Jan Decker, straat rep.; idem
Poppelenbergh; Turfsingel: hr. van der Burch:
bestraten; Welsen, straat rep.; Joost Kerkman,
idem; fabricagemeesters opdracht om met
eigenaars van.... huizen en tuinen aan de
Fluwelensingel te overleggen over het "zetten
van steenen" in plaats van het plaatsen van
houten palen.
Brandweer -- 3-7-1781 (101)
De brandschouw wordt gehouden op 17 juli
a.s.
Nalatenschappen -- 10-7-1781 (101)
Beschikking op het verzoek van Martinus de
Lange om toezicht te mogen krijgen op de
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verlaten en insolvente boedel van Justus
Cousijn.
ZIE: Requestboek W, folio 157.
Gilden -- 10-7-1781 (101)
Beschikking op het verzoek van overman en
dekens van het broodbakkersgilde om het
brood, nadat het gebakken is, te mogen
wegen.
ZIE: Requestboek W, folio 159v.
Nalatenschappen -- 10-7-1781 (101v)
Toewijzing van een curator, op het verzoek
van Anna Catharina Michels, vrouw van
Johannes Schobel.
ZIE: Requestboek W, folio 161.
Brandweer -- 17-7-1781 (101v)
Lijst van defecten op de brandschouw: copie
van deze lijst naar fabricagemeesters om de
brandemmers zo spoedig mogelijk door de
brandemmermaker te doen repareren; haken,
ladders dienen gerepareerd of vervangen
binnen een maand. Boterhuis; Catharina
Gasthuis; de heer Boon van Ostade; Pieter de
Ridder; Joris van Vliet; Aalmoezeniershuis;
tuchthuis; weeshuis; Jan Bax; vrouwenhuis;
Justus Pluym; stadstimmerwerf en
Maatschappij der pijpmakers; Rotteval; Daniël
Polijn (2 x); Salomon Bokhoven; dhr. Boon
van Ostade; wed. J. van Buuren; leprooshuis;
Johannes Gibbon; Cornelis den Raad; F.
Verzijl en J. Valk; Salomon Bokhoven; idem
en maatschappij; H. den raad; Aart de Jong;
Hillebrand van Rossen; wed. van Stok;
Reinier Sonneveld; wed. Sonneveld &
compagnon; Franc: Gibbon; In de Bogen; hr.
mr. V. van Eyck; wed. F. Vosmaer Jacobus
van Claveren; In de Zwaan; Johan Klatt; bij de
4 brandspuiten.
Brandweer -- 17-7-1781 (102)
Lijst van defecten op de brandschouw:
defecte lantaarns, emmers, haken en
afwezige vuurschouwers. 6e kwartier:
Alexander Vierac, de stad uit; 5e kwartier:
Thomas Wijman, ziek; 9e kwartier: Adrianus
van der Schelde, absent; 10e kwartier: Dirk
Schoon, abs.; 13e kwartier: Thieleman
Huyser, ziek; 18e kwartier: Pieter Maas, zijn
moeder opgebaard; 24e kwartier; een haak
vernieuwen; 25e kwartier: 2 emmers rep.
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Brandweer -- 11-8-1781 (102v)
Brandspuit van het stadhuis met toebehoren,
tijdens brandschouw niet onderzocht,
overgebracht naar het stadserf ter nadere
controle.
Verzoekschriften -- 25-9-1781 (103v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Fierens, weduwe van Heiltje Jongerheld om
machtiging.
ZIE: Requestboek W, folio 67v.
Brandweer -- 25-9-1781 (103v)
Controle van de brandspuit van het stadhuis
bepaald op dinsdag 2 oktober a.s.
Curatele -- 9-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Jan Verhaar
en Maria Buis om hun zoon onder curatele te
stellen.
ZIE: Requestboek W, folio 169.
Verzoekschriften -- 9-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Cornelis
Schouten "om autorisatie".
ZIE: Requestboek W, folio ?
Brandweer -- 9-10-1781 (104)
Controle van de brandspuit van het stadhuis
uitgevoerd en goed bevonden.
ZIE: Resolutie magistraat, dd. 11 augustus
1781.
Verzoekschriften -- 16-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Jan Verhaar
en Maria Buis, dat de ondercuratelestelling
van hun zoon wordt kenbaar gemaakt.
ZIE: Requestboek W, folio 170.
Waterschappen -- 16-10-1781 (104)
Uitvoeren van de singelschouw is bepaald op
zaterdag 17 november a.s.
Verzoekschriften -- 15-11-1781 (104v)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
Haek, vrouw van Coenraad Scharpel, haar
man te mogen plaatsen in het verbeterhuis in
verband met diens krankzinnigheid.
ZIE: Requestboek W, folio 175v.
Waterschappen -- 17-11-1781 (105)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestenschouw (inspectie), met
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sanctieregeling bij controle over 3 weken; met
afschrift aan de fabricagemeesters. Overal:
putten in de straten repareren; Blekerssingel:
hr. Boon van Ostade, straat rep.;
Karnemelksloot n.zijde: Hendrik Reunis, straat
rep., Bastiaan Vuyk, W. Bremmer, Roggeveen
idem; Fluwelensingel: Van Baalen: gras
verwijderen en niet op de hoogte van de
schouw; Ham idem; Kattensingel: Jan Decker,
wed. Hendr. de Jong, Jan Stekelenburg,
Hendr. Schouten en J. Bleuland, Corn. de
Koster en Dirk Smits, straat rep.; Jaagpad:
Wm. van Breemen, kaai opmaken, Wm. van
Maaren idem, wed. Pronk idem en straat
verhogen; Wachtelstraat: putten aldaar vullen;
Turfsingel: Van der Staal: straat rep.; Van den
Berg, kaai opmaken, Pieter Gorissen, straat
rep., Idem Jasper Bleuland, Spiering, gras
verw., hoofdlieden van de Korte Akkeren,
straat rep.,Knieriem, idem; Leendert
Jongebreur, straat ophogen; Vesten tussen de
Rotterdamse en Potterspoort: wed. Huibert
Kabel, straat rep., Wm. Verheul,idem; de
(steun)beer van de stadsmuur bij wed.
Sonneveld rep., aanwonenden van de
Houtesteeg: vesten ophogen en "zanden";
puin van de stadsmuur bij het Waterpoortje
verwijderen; waterschap 4e kwartier: straat op
de koker rep.; puin van de stadsmuur voor het
Mierenest verwijderen; Ary de Ruyter en
Pieter de Jong, straat rep.
Waterschappen -- 17-11-1781 (105v)
De houten palen langs de Fluwelensingel
zullen worden vervangen door stenen palen;
eigenaars betalen een recognitie. Er is
overleg gevoerd met eigenaars van huizen en
tuinen. Zie ook nr. 447. Afspraak is dat de
stad aanleg en onderhoud betaalt en dat de
eigenaars jaarlijks een "modicque recognitie"
betalen, overeenkomstig de breedte van de
erven, te weten een stuiver per roede van de
breedte van huis of erf, tezamen een bedrag
van ƒ 7.
ZIE: Resolutie dd. 3 juli 1781.
Waterschappen -- 17-11-1781 (106)
Memorie van fabricagemeesters betreffende
het zetten van stenen palen op de
Fluwelensingel aan de oostzijde van de stad
in 1781. Betreft 65 houten palen, die elk niet
minder dan 2 stuivers per jaar aan onderhoud
vergen, de stenen exemplaren verder uit
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elkaar te plaatsen, zodat de recognitie niet
veel hoeft te verschillen van de vorige. De
hoofdlieden van de Fluwelensingel krijgen
opdracht de belasting jaarlijks te innen.
[Pieter Walop, Christiaen Willemse, Rijna van
IJzendoorn, Joh. Hend. Hulscher, mr. C.J. de
Lange, Pieter van Waas, Jan Chr. Ham, Dirk
Schoon, Rutger van Kessel, Jan van Balen,
Cornelis van Dijk, Pieter Boon, Reynier
Sonneveld, Jacobus van Munster, J.J. Slicher,
mr. D.W. Lestevenon, mr. J. de Lange, dr.
B.H. de Moor, M. Bisdom, J.C. Hundt,
Adrianus van Kersberg, Nijs van der Bent,
Harm Eltrop]
Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
Haak, vrouw van Coenraad Scharpel, tot
waarneming van de boedel in verband met
krankzinnigheid van haar man.
ZIE: Requestboek W, folio 172v.
Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Jacobus van
Claveren, wijnkoper, tot aanwijzen van een
derde die de rekening beheert, in verband met
mogelijk aanstaande scheiding.
ZIE: Requestboek W, folio 175.
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Gouwe oz, en Teunis van Son, idem aan de
zuidkant van voormeld huis, over het gebruik
van de poortgang tussen beide huizen,
waarbij eerstgenoemde zijn aanspraken dient
te beperken tot het gebruik van in- en uitgang
van zijn erf.
Gilden -- 11-12-1781 (108v)
Beschikking op het verzoek van Pieter Wabret
en Jan Lacam om uitleg van en toelichting op
de wijziging en uitbreiding van het St.Eloysgilde dd. 26 juni 1751, of de elf
Neurenberger (mars)kramers onder haar
regelingen vallen.
ZIE: Requestboek W, folio 194.
Nalatenschappen -- 24-12-1781 (109v)
Aanstelling tot curator in de nagelaten boedel
van Justus Cousijn: Abraham Franken,
gerechtsbode.
Huwelijkszaken -- 24-12-1781 (109v)
Beschikking op het verzoek van Geertruy
Voormeer, echtgenote van Hermanus Montre,
om scheiding van tafel en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 200v.

Leproos- of proveniershuis -- 20-11-1781
(107v)
Ontslag verleend aan mr. Aelbrecht van der
Burch, president-burgemeester, op diens
mondeling verzoek als regent, mits hij aanblijft
tot koppermaandag en opening van zaken
geeft betreffende de financiële toestand van
het godshuis.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 25 juni 1781.

Weeskamer -- 24-12-1781 (110)
Mr. Melchior Willem van den Kerkhoven van
Groenendijk heeft, met assistentie van mr.
Aelbrecht van den Kerckhoven, secretaris van
de weeskamer, op voortreffelijke wijze de
legger van effecten en de inventaris van
goederen en geld, toekomende aan
weeskamer en weeskinderen, vernieuwd,
waarna de legger is goedgekeurd.
[weesmeesters Pieter Leonard Schippers en
mr. Alexander Hendrik Metelerkamp]

Huwelijkszaken -- 27-11-1781 (107v)
Beschikking op het verzoek van A. Moors en
J. Verheick om scheiding van tafel en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 179.

Uithangborden -- 17-1-1782 (4)
Vergunning voor Ary de Weeger, verhuurder
van trouwkleding aan de Kleiwegsteeg, om
een uithangbord te plaatsen.

Voogdij -- 27-11-1781 (108)
Beschikking op het verzoek van Franciscus
Xaverius Vermeulen c.s. om aanstelling tot
voogden.
ZIE: Requestboek W, folio 179v.

Verhuur -- 24-1-1782 (4v)
Publieke aanbesteding van de vergunning tot
visserij in de stadsgrachten voor de tijd van 3
jaar, beginnende 1 februari 1782.
ZIE: 11e Verhuurboek, folio 188 e.v.

Burenrecht -- 4-12-1781 (108)
Uitspraak van de magistraat in het conflict
tussen Hendrik Snikkers, huiseigenaar op de

Openbare werken***; Gouderak***;
verzoekschriften*** -- 31-1-1782 (6)
Toekennen aan Claas van Vliet te
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Stolwijkersluis (vallend onder Gouderak) op
diens verzoek, als eigenaar van 2 morgen
land en als gehoefslaagde op de hoge
IJsseldijk met 7 roeden en 1 voet, een half
schip Lekzand voor dijkonderhoud en
beplanting per 2 jaar, gezien het grote belang
voor de stad. Aanpassing van de resolutie van
burgemeesters dd. 22 juli 1749 betreffende de
beplanting.
ZIE: Requestboek W, folio 207.
Verhuur -- 18-3-1782 (12)
Het Moordrechts Verlaat aan Jan Swart voor 3
jaar, vanaf 1 april 1782, tegen ƒ 800 per jaar
buiten het rantsoen.
Verhuur -- 26-3-1782 (13)
Huis naast het Oudevrouwenhuis voor 2 jaar
aan Cornelis Lugtenburg, ingaande 1 mei
1782 tegen ƒ 55 buiten 't rantsoen.
Verhuur -- 11-4-1782 (15v)
Hoekhuis op de Veerstal bij de Dijkspoort aan
Thomas Meyer, substituut-commissaris van
het Rotterdams wagenveer, alsmede de stal
of schuur vvor de Bogen aan het Zwaansgat
voor de tijd dat Jan Bosman daarvoor nog
huur betaalt tot uiterlijk april 1784, voor ƒ 200
per jaar, alsmede betaling van klap- en
lantaarngeld.
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unaniem akkoord van ouderlingen en
diakenen, moet worden voorgelegd aan het
stadsbestuur middels een commissie,
bestaande uit ds. Jan Arend Smit, ouderling
François Gibbon en scriba Couperus.
Uithangborden -- 28-5-1782 (23)
Vergunning voor Ary de Jong (de Regenboog
op de Markt).
Gilden -- 29-6-1782 (28)
Op basis van klacht van het bestuur van het
pijpmakersgilde wordt het de gildeleden
verboden gereedschappen via de wekelijkse
vendue of via de bank van lening te verkopen,
omdat het gevaar bestaat dat daarmee elders
wordt gewerkt, behoudens een speciale
regeling (zie de resolutie) via de
administrateur van het pijpenpand.
[venduemeester Pieter Boon; vervoer van
pijpgereedschappen]
ZIE: Publicatie dd. 7 november 1750.
Belastingen -- 2-7-1782 (30v)
Opdracht aan Jacob van Munster, Jan Polijn
en Isaac Petrus Gosenson (in plaats van
Pieter Nederhof) om een kohier van sinds
1778 nieuw gebouwde en verbeterde huizen
op te stellen en jaarlijks bij te werken.
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland, dd.
22 april 1751.

Burenrecht -- 6-5-1782 (19)
Opdracht tot een bemiddelingspoging in het
conflict tussen Thomas Trompert,
huiseigenaar op de hoek van de Lange
Tiendeweg en de Zeugstraat, en zijn buurman
betreffende het optrekken van een pothuis. Na
inspectie ter plaatse zullen partijen worden
gehoord.

Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor dr. Jan Bleuland (arts) om
achter diens huis op de Westhaven en
uitkomend op (het waterschap van) de
Peperstraat een (vaste) brug te laten
aanleggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 224.

Kerkelijke zaken -- 21-5-1782 (21v)
Ds. Jan Arend Smit en ouderling François
Gibbon leggen aan burgemeesters de
kerkenraadresolutie voor, waarin het verzoek
tot vervroeging van de cathechisatietijd in de
Gasthuiskerk 's zomers naar 17.00 uur.

Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor Reinardus de Graaf om
achter diens huis aan de Wijdstraat en
uitkomend achter (het waterschap van) de
Vismarkt een brug aan te (laten) leggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 225.

Kerkelijke zaken -- 13-5-1782 (22)
Resolutie van de kerkenraad, waarin de wens
van velen in de gemeente om 's zomers,
wanneer er geen avonddienst wordt
gehouden, de catechisatie niet onmiddellijk na
afloop van de dienst te laten beginnen, na

Slepers -- 8-7-1782 (32v)
Afwijzing van het verzoek van Hendrik Brug,
Lodewijk Strauwits, Dirk Oortman en Pieter
van Omme dat alle 10 fooiers voor elkaar
zouden moeten kunnen invallen, zowel binnen
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als buiten de stad.
ZIE: Requestboek W, folio 226.
Fabricagemeesters -- 5-8-1782 (37)
Opdracht om een onderzoek in te stellen naar
het verzoek van Jan Jacob Slicher om op
diens kosten een loket(deur) ("deur van
communicatie") uit 's lands Tolhuis in het
bovenvertrek van de Tolpoort aan te mogen
brengen.
Fabricagemeesters -- 10-8-1782 (38)
Jan Jacob Slicher krijgt toestemming om op
zijn kosten een loket(deur) uit 's lands Tolhuis
in het bovenvertrek van de Tolpoort aan te
brengen, mits hij het voor zijn rekening weer
laat verwijderen, als de stad het vertrek nodig
heeft.
Verhuur -- 15-8-1782 (39)
De toren op de Veerstal aan Marrigje de
Ruyter, ingaande 1 november 1782 tegen ƒ
10 jaarlijks.
ZIE: Thesaurierstaat, folio 35v.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 7-9-1782
(43)
Ary Booy wordt op zijn verzoek ontslagen als
scheepsmeter: .
Leproos- en proveniershuis -- 1-10-1782
(47)
Aan regenten wordt toegestaan om 3
bouwvallige huisjes af te breken in de
Hollandse Tuin, mits zij de lasten blijven
voldoen, de omgeving er geen overlast van
ondervindt en het terrein wordt opgehoogd en
gelijkgetrokken met de straat. Verpondingnrs.
2017, 2018 en 2019.
Gilden -- 19-10-1782 (49v)
Op aangeven van Andries Brem, overman van
het pijpenmakersgilde en commissaris van de
pijpnering, die constateert dat ondanks de
regeling van 29 juni j.l. een uitdrager op de
markt recentelijk instrumentarium publiek
heeft aangeboden, is de administrateur van
het pijpenpand toestemming verleend om, na
taxatie door de venduemeester Pieter Boon,
de door uitdragerijen aangeboden
gereedschappen op te kopen.
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Openbare werken -- 22-10-1782 (50v)
Aan Jasper Bleuland is voor de tijd van 6 jaar
het stadsmetselwerk in onderhoud gegeven (1
oktober 1785 - 30 september 1791) tegen ƒ
1470 per jaar.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 191v.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 22-101782 (50v)
Jan Oudaen wordt aangesteld als
scheepsmeter in plaats van Ary Booy. Eed
afgelegd dd. 5 januari 1783.
ZIE: Kamerboek 1783, folio 2.
Belastingen -- 29-10-1782 (52)
De eigenaars van de percelen tussen de
Vlamingstraat en het klooster zullen worden
aangeslagen in het kohier van de klap- en
lantaarngelden: wegens genot van het gebruik
van lantaarns van stadswege.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 25
augustus 1781; voor kohiernummers en
bedragen, zie blz. 52.
Uithangborden -- 2-11-1782 (52v)
Vergunning voor Willem kamphuyzen,
wonend aan de Korte Tiendeweg.

5 -- Financi n
Algemeen financieel beheer:
stadsrekening; leningen (zowel
"in-" als "uitschulden",
beleggingen respectievelijk
financiering).
Belastingen -- 3-3-1781 (18)
Lijst van nieuwgebouwde en gerenoveerde
huizen, zowel binnen als buiten de stad, via
de ontvanger van de verpondingen, .
[Cornelis Nicolaas Plemper van Bree]
Verhuur -- 22-3-1781 (21v)
De buitenvest vanaf de Tiendewegspoort tot
aan de Doelenpoort aan Jan Verhaar,
zeilmaker, en zijn zoon, teneinde een lijnbaan
en touwslagerij te beginnen; voor 15 jaar met
ingang van 1 april 1781, de grond met een
toren, nu als tuin in gebruik, à ƒ 60 per jaar en
afkoop van Jacob Verhaar tegen 20 Zeeuwse
rijksdaalders en laatstgenoemde door de
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thesaurier te restitueren ƒ 28, door hem
vooruit betaald; alle kosten zijn voor rekening
van genoemde Jan V.; 2 kozijnen en het
onderhoud van toren, sluisje en schuttingen
voor rekening van de stad.
[Van der Burch en Hendrik van Wijn;
Everhardus Verhaar; bruggen, deuren, palen,
klei ter ophoging]
ZIE: Zie ook folio 65.
Gemeentefinanciën -- 22-3-1781 (22)
Opdracht aan thesaurier in te vorderen van de
eigenaren van de beide huisjes aan de Punt,
Jan Evenblij en Jan Brakel, ieder ƒ 5 per jaar.
Betreft het erf van Meyns den broodwinder
achter het huis van de wed. van Gerrit van
Waas, in 1778 aangekocht en vervolgens
geschikt gemaakt als zakkendragers- en
boomsluitershuisjes.
[Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Voorwaardenboek P, folio 187v; zie
koopconditie Voorwaardeboek N, folio 7v.
Verhuur -- 28-4-1781 (29v)
Buitenvest van de Sluistoren tot aan de
Verraderstoren aan Jan de Wolf met ingang
van 1 april 1781 t/m maart 1784 tegen ƒ 12
per jaar.
ZIE: Thesauriersstaat folio 38.
Kerkelijke zaken -- 7-6-1781 (37)
Goedkeuring van de resolutie van substituutschout, ambachtsbewaarders en
kerkmeesters van Nieuwerkerk a/d IJssel om
de onkosten, gemaakt door de kerkenraad om
predikanten te horen, op te voeren in
ambachts- en kerkrekeningen.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk a/d IJssel, folio
101v.
Stein -- 24-7-1781 (45)
In huur gegeven aan Ary Willemsz van Vliet
de tienden in Stein, het Reguliersblok, Dirk
Vergouwenblok, Elfhoeven en de smaltienden
voor de oogsten uit 1781 en 1782 tegen ƒ 45
en ƒ 2:5:- per jaar als rantsoen.
Gemeentefinanciën -- 2-8-1781 (48v)
Aflossing door de thesaurier aan Willem van
der Hoeve, burgemeester, 3 obligaties à ƒ
1000 tegen 2,5 % per jaar, belegd dd. 23
februari 1754 op naam van Maria Waterblom,
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weduwe van Justus van der Hoeve.
[Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden]
Gemeentefinanciën -- 9-8-1781 (50v)
Aan de thesaurier wordt toegestaan om in zijn
afrekening over 1779 een aantal openstaande
posten (van pachtgoederen) af te boeken. 1.
Half jaar huurschuld (wegens onvermogen)
van Jan Hage betreffende het Teldershuisje
op de vest achter het St.Jacobserf, tot oktober
1778: ƒ 10:8. 2. De buitenvesten, vroegere
tuin van Jan van Dam, verhuurd aan Abraham
de Veth, wegens armoede en onvermogen,
(betaald tot februari 1779) 2 jaar huur: ƒ 56. 3.
Het Amsterdams Rijpad in de Steekterpolder
onder Alphen, verhuurd aan Gerrigje
Pauwelse Boeff, weduwe van Pieter
Hogendoorn, wegens onvermogen tot
betaling, 't laatst april 1779: een jaar huur: ƒ
54 .
[Gerard Willem van Blijdenberg]
Belastingen -- 14-8-1781 (52)
Opstellen van de rekening van de 100e en
200e penning alsmede waarneming van alle
daaruit voortvloeiende zaken door mr. Vincent
van Eyck Hubertsz, als oudste secretaris van
schepenen, mits de opbrengst gedurende het
leven van zijn vader mr. Hubert van Eyck gaat
naar de secretaris mr. Johan Diederik van der
Burch.
Bank van Lening -- 14-8-1781 (52)
Waarneming van de bankzaken door mr. Jean
Gijsberto de Mey Fz, jongste stadssecretaris,
met bijbehorende beloning.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 20 april 1700.
Turftonsters -- 15-9-1781 (59)
Aanstelling tot "kaarthoudster" en collectrice
van het "zakgeld van de turf": Anna Carolina
Henrietta Wolf in plaats van Catharina van
Son, vrouw van Abram Thobias van der Wiel,
die is overleden.
Gezondheidszorg -- 4-10-1781 (64)
Bijdrage van ƒ 25 voor een breukoperatie
door stadschirurgijn Cornelis Bleuland aan
Schrevel van de Graaf, die onvermogend is,
mits dokter Bleuland voortaan aan
burgemeesters aantoont dat uitstel van
operatie(s) niet verantwoord is. Secretaris mr.
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Hubert van Eyck dient de ƒ 25 uit de
burgemeesterskas te betalen.
Gemeentefinanciën -- 6-11-1781 (70)
Mr. Hendrik van Wijn, pensionaris, rapporteert
aan burgemeesters inzake afsluiting van de
rekening van Gerard Willem van Blijdenbergh,
thesaurier over 1779. Er moeten nog posten
worden ingevuld, daarom is extra tijd nodig.
Opdracht binnen 14 dagen de rekening alsnog
te presenteren.
Gilden -- 20-11-1781 (72)
Afdracht van ƒ 3 gildegeld van het
lijndraaiersgilde wegens nieuwe leden in
1781. Overhandigd aan de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Gezondheidszorg -- 20-11-1781 (72v)
Notitie van de commissie als ondervermeld in
hun hoedanigheid van bestuur der gasthuizen
met kwitanties van ontvangst en uitgaaf
betreffende het pesthuis. Idem namens de
regentinnen op verzoek van het stadsbestuur
dd. 25 augustus 1781 en ingevolge autorisatie
door de vroedschap dd. 4 september 1781. 1.
Verzoek hun onderzoek goed te keuren. 2. Op
verordening uitkering van de somma van ƒ
317:19:14, wegens bovengenoemde
rekeningen als extra uitgaven op de al
ontvangen ƒ 2000. 3. Toestemming het
beddegoed uit de bedsteden "op stokken" te
mogen luchten in de winter en het linnen in
speciale kasten op te bergen. 4. Suggestie de
vader van het pesthuis een jaarlijkse toelage
van ƒ 50 te gunnen wegens het extra werk. 5.
Aan te geven of de schoonmaakartikelen van
het stadserf of van iemand anders komen.
Gezondheidszorg -- 20-11-1781 (73v)
Oordeel over notitie van de commissie als
ondervermeld in hun hoedanigheid van
bestuur der gasthuizen met quitanties van
ontvangst en uitgaaf betreffende het pesthuis,
idem namens de regentinnen op verzoek van
het stadsbestuur dd. 25 augustus 1781 en
ingevolge autorisatie door de vroedschap dd.
4 september 1781. Zie ook nr. 351. ad 1.
Onderzoek in orde bevonden en met
waardering voor goede intenties
goedgekeurd. 2. Opdracht aan thesaurier
terstond het bedoelde bedrag uit te keren. 3.
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Toestemming het beddegoed als aangegeven
te luchten en op te bergen. 4. Dat een
jaarlijkse toelage aan de pesthuisvader als
apart onderdeel van de gemeentefinanciën
moet worden aangemerkt en dus door de
burgemeesters dient te worden beoordeeld. 5.
Dat de schoonmaakartikelen van het stadserf
moeten worden betrokken.
Gemeentefinanciën -- 1-12-1781 (77)
Aflossing van 2 obligaties aan mr. Hendrik
Vockestaert, stadssecretaris te Delft, op de
"verschijndag" in 1782, elk ƒ 1000 tegen 2,5
% jaarlijks, belegd dd. 13 maart 1744 op
naam van mr. Abraham Lelyveld.
[thesaurier mr. Joan de Lange van
Wijngaarden]
Librije -- 22-12-1781 (80v)
Subsidie aan librijemeesters tot aankoop van
enige boeken.
Belastingen -- 29-12-1781 (82)
De ontvanger van de ordinaris verponding
1780 en de extraordinaris verponding, klapen lantaarngelden 1781 dient het salaris van
de inmaander te betalen.
[Cornelis Nicolaas Plemper van Bree; Jan
Coenraad Hundt]
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (84a)
Boetenlijst 1781: 13/2: Baljuw Van Eyck,
Teyssen (abs.), Swanenburgh (abs.); 13/3:
Baljuw (sero); 24/3: De Mey (abs.), Van Eyck
(sero), baljuw (sero), Verrijst (sero); 27/3: De
Mey (abs.), Van den Hoeve (abs.), Teyssen
(abs.), van Teyling (abs.) baljuw (sero),
Verrijst (sero); 3/4: De Mey (abs.), Teyssen
(abs.), Decker (abs.), Van Eyck (sero), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 7/4: Teyssen
(sero), Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.);
10/4: Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.), De
Lange (abs.); 14/4: Blijdenbergh (abs), Decker
(abs.), Van Eyck (sero); 1/5: Blijdenbergh
(abs.), Decker (abs), Van Teylingen (sero);
22/5: Teyssen (abs), Blijdenbergh (abs),
Verrijst (abs), Van Teylingen (abs), Van Eyck
(ser 29/5: Van Eyck (abs.), Blijdenbergh
(abs.); 2/6: Van Eyck (sero), Teyssen (abs),
Bleydenbergh (abs), Van Teylingen (abs.);
19/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Bleydenbergh (abs), Decker (abs), De Lange
(abs.), Van Teylingen (abs); 23/6: Van der
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Burch (abs.), baljuw (abs.), Bleydenbergh
(sero), De Lange (sero), Van Teylingen (abs.);
26/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Teyssen (abs), Bleydenbergh (abs.), De
Lange (abs.), Van Teylingen (abs.); 3/7: De
Mey (abs), Van der Hoeve (abs.), Van
Blijdenbergh (abs.), Decker )abs), De Lange
(abs.); 10/7: baljuw (sero), Van Eyck (sero),
De Mey (abs.), Van der Hoeve (abs.), eyssen
(abs.), Van Bleydenbergh (abs.), Van
Teylingen (abs.); 17/7: Van Eyck (sero),
Bleydenbergh (abs.), Verrijst (sero); 11/8: Van
Eyck
(sero), Decker (abs), De Lange (sero), Van
Teylingen (abs), Swanenburg (abs.); 14/8:
Van Eyck (sero), Verrijst (sero), Decker (abs.),
Swanenburg (abs.); 18/9: De Mey (abs.),
Teyssen (abs), Van Blijdenbergh (abs.), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 25/9: Van
Blijdenbergh en Decker (abs), Verrijst (sero);
29/9: Van der Burch (abs.), baljuw (sero);
2/10:Verrijst (sero vonnissen); 9/10:
Blijdenbergh, Van Teylingen (abs.), Tijssen en
Verrijst (sero); 16/10: Blijdenbergh, Van
Teylingen, Tijssen (abs.), Verrijst (sero);
23/10: De Mey, Blijdenbergh, Van Teylingen
(schepenen) (abs.) 6/11: A. van der Burch,
burgem. (abs.), Teyssen, Decker en Van
Teylingen (abs), Verrijst (sero); 13/11: A. van
der Burch burgem. (abs), De Lange en Van
Teylingen (abs.), Verrijst (sero); 15/11: "..8
stuyvers, zijnde ondeelbare penningen, te
houden tot de verdeeling dezer boetens en
inmiddels in het potje van de Heeren van de
Magistraat; hier gestelt tot memorie"; 17/11:
Fr. de Mey (sero), V. van Eyck burgem.(sero),
Toulon (sero), De Lange (sero), Teyssen en
Decker (abs.); 20/11: Teyssen (abs),
Blijdenbergh (abs), De Lange (abs), Verrijst
(sero); 27/11: Teyssen (abs), Decker (abs),
De Lange (abs), Van Eyck burgem. (sero),
Van Teylingen (sero); 4/12: De Mey, burgem.
en Teyssen (abs), Verrijst (sero); 11/12: De
Mey burgem., Teyssen, De Lange,
Swaanenburg(abs.), Verrijst (sero); 18/12:
baljuw (sero), Blijdenberg (sero), Verrijst
(sero), Van Teylingen (sero); 19/12: Van der
Hoeve burg (sero), Verrijst (sero), Van
Teylingen (sero).
Verzoekschriften -- 13-3-1781 (94)
Uitspraak betreffende het verzoek van Jan de
Heer en Bastiaan Overwatel om toestemming
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voor het verkopen van een obligatie op de
Staten-Generaal.
ZIE: Requestboek W, folio 141.
Stadsbestuur -- 27-3-1781 (94)
Aanstelling van Vincent van Eyck, na
uitspraak op het verzoekschrift van Hubert
van Eyck dd. 24 maart j.l., zal geschieden
buiten bezwaar van 's stads schatkist, tot het
moment van overlijden van zijn vader.
[Aelbrigt van der Burch en mr. Martinus van
Toulon]
ZIE: 6e stadsregister folio 162.
Weeskamer -- 10-4-1781 (97v)
Toestemming weesmeesters tot vernieuwen
van de legger en inventaris van goederen en
geld, ten goede komende aan weeskamer en
weeskinderen, opgedragen aan de beste
kandidaat voorhanden: mr. Melchior Willem
van den Kerkhoven van Groenendijk, zonder
dat stad of weeskamer wordt "belast".
[mr. Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven; mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp]
Aalmoezeniershuis -- 14-4-1781 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 357:12.
Weeshuis -- 23-6-1781 (100v)
Collecte met de schaal, opbrengst ƒ 292:9:-.
Weeshuis -- 29-9-1781 (103v)
Collecte met de schaal: ƒ 298:8:8.
Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Jacobus van
Claveren, wijnkoper, tot aanwijzen van een
derde die de rekening beheert, in verband met
mogelijk aanstaande scheiding.
ZIE: Requestboek W, folio 175.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1781 (109v)
Collecte met de schaal: ƒ 354:13:-.
Weeskamer -- 24-12-1781 (110)
Mr. Melchior Willem van den Kerkhoven van
Groenendijk heeft, met assistentie van mr.
Aelbrecht van den Kerckhoven, secretaris van
de weeskamer, op voortreffelijke wijze de
legger van effecten en de inventaris van
goederen en geld, toekomende aan
weeskamer en weeskinderen, vernieuwd,
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waarna de legger is goedgekeurd.
[weesmeesters Pieter Leonard Schippers en
mr. Alexander Hendrik Metelerkamp]
Ambten -- 7-1-1782 (2v)
Aanstelling tot thesauriers-fabricagemeesters:
mr. Aelbrecht van der Burch en mr. Huybert
van Eyck, tot sleutelbewaarders: mr. Aelbrecht
van der Burch en mr. Gualtherus de Moor.
ZIE: Verordeningen betreffende aanstelling tot
thesaurier-ontvanger, thesauriers
fabricagemeesters en sleutelbewaarders dd.
maandag na St. Matthijsdag apostel anno
1431 en dd. 4-1-1658.
Gilden -- 12-1-1782 (3v)
Jan Polijn wordt aangesteld tot boekhouder
van het pijpenpand als vervanger voor Pieter
Nederhoff, op diens verzoek ontslagen, mits
hij jaarlijks zijn administratie verantwoordt aan
de burgemeesters.
[pijpmakersgilde]
Gemeentefinanciën -- 2-2-1782 (6v)
Afdracht van de thesaurier aan comptoirgeneraal van Holland ƒ 2570:6:4,5 ter
voldoening van de 100e en 200e penning op
de ambten.
[mr. Joan Cornelis de Lange van
Wijngaarden]
ZIE: Akkoord 1 april 1780; gesloten ter prov.
Rekenkamer dd. 19 december 1781; kwitantie
dd. 25 januari 1782.
Gemeentefinanciën -- 7-2-1782 (7v)
Ingebracht door de ontvanger der
verpondingen, mr. Cornelis Nicolaas Plemper
van Bree, een lijst van nieuw gebouwde en
gerenoveerde huizen, zoweel binnen als
buiten de stad.
ZIE: Art. 4 van de instructie.
Bank van lening -- 8-6-1782 (24v)
Een bedrag van ƒ 7000 van de bank van
lening naar de stadskas overgeheveld.
Aalmoezeniershuis -- 8-6-1782 (24v)
Via de overman van het pottenbakkersgilde ƒ
43:14:8, als collecteopbrengst wegens 87430
ton Friese turf over de periode van 1 juni 1781
t/m 31 mei 1782, overgedragen aan de
regenten.
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Leproos- en proveniershuis -- 2-7-1782
(31v)
Toestemming van burgemeesters aan
regenten om voorlopig ƒ 5000 te mogen
lenen, mits het rentepercentage beperkt blijft
tot 3%. Verzoek betrof een bedrag van ƒ
10.000.
Leproos- en proveniershuis -- 1-10-1782
(47v)
Toestemming voor de regenten om een lening
ad ƒ 5.000 aan te gaan tegen maximaal 3%
rente per jaar.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 2 juli 1782.
Openbare werken -- 22-10-1782 (50v)
Aan Jasper Bleuland is voor de tijd van 6 jaar
het stadsmetselwerk in onderhoud gegeven (1
oktober 1785 - 30 september 1791) tegen ƒ
1470 per jaar.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 191v.
Belastingen -- 29-10-1782 (52)
De eigenaars van de percelen tussen de
Vlamingstraat en het klooster zullen worden
aangeslagen in het kohier van de klap- en
lantaarngelden: wegens genot van het gebruik
van lantaarns van stadswege.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 25
augustus 1781; voor kohiernummers en
bedragen, zie blz. 52.
Gilden -- 16-11-1782 (56)
Verzamelde gildegeld ad ƒ 9 van nieuwe
leden van het lijndraaiersgilde over het jaar
1782 overhandigd aan de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.

6 -- Belastingen
Zowel de stedelijke als de
gewestelijke belastingen (incl.
accijnzen).
Gouderak -- 5-1-1781 (4v)
Akkoord met verzoek van Leendert Boer c.s.,
die hoefslag betaalt over een einddijk onder
het ambacht Gouderak, dat door Gouda met
600 bomen is beplant, om (rivier)zand in
plaats van puin te mogen krijgen.
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ZIE: Requestboek W, folio 129. Resolutie dd.
1-11-1779.
Gouderak -- 23-1-1781 (11)
Overeenkomst tussen Claas van Vliet
(Stolwijkersluis) en de stad om op zijn 2
morgen grond aan de Hoge IJsseldijk, als
hoefslagplichtige, aan beide dijkkanten bomen
te planten.
ZIE: Fabricageboek.
Gouderak -- 6-2-1781 (14)
Contract tussen Leendert Boer uit Gouderak
en de stad, dat hij als hoefslagplichtige over
een stuk IJsseldijk (met 6 roeden gelegen in
het Veerstalblok) deze zal beplanten met een
rij bomen aan de binnenkant, zoals eerder
gedaan aan de buitenkant.
ZIE: Fabricageboek, folio 114.
Ambten -- 13-2-1781 (15v)
Beide assistent-stadsdoktoren vrijgesteld van
schuttersdienst en poortgeld. Afschrift aan
krijgsraad en poortwachters.
[Jan van Breda en Jan Bleuland]
Belastingen -- 3-3-1781 (18)
Lijst van nieuwgebouwde en gerenoveerde
huizen, zowel binnen als buiten de stad, via
de ontvanger van de verpondingen, .
[Cornelis Nicolaas Plemper van Bree]
Gemeentefinanciën -- 22-3-1781 (22)
Opdracht aan thesaurier in te vorderen van de
eigenaren van de beide huisjes aan de Punt,
Jan Evenblij en Jan Brakel, ieder ƒ 5 per jaar.
Betreft het erf van Meyns den broodwinder
achter het huis van de wed. van Gerrit van
Waas, in 1778 aangekocht en vervolgens
geschikt gemaakt als zakkendragers- en
boomsluitershuisjes.
[Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Voorwaardenboek P, folio 187v; zie
koopconditie Voorwaardeboek N, folio 7v.
Stein -- 24-7-1781 (45)
In huur gegeven aan Ary Willemsz van Vliet
de tienden in Stein, het Reguliersblok, Dirk
Vergouwenblok, Elfhoeven en de smaltienden
voor de oogsten uit 1781 en 1782 tegen ƒ 45
en ƒ 2:5:- per jaar als rantsoen.
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Belastingen -- 9-8-1781 (50)
Verhuur van de tienden in de Willens over de
oogst van 1781.
Belastingen -- 14-8-1781 (52)
Opstellen van de rekening van de 100e en
200e penning alsmede waarneming van alle
daaruit voortvloeiende zaken door mr. Vincent
van Eyck Hubertsz, als oudste secretaris van
schepenen, mits de opbrengst gedurende het
leven van zijn vader mr. Hubert van Eyck gaat
naar de secretaris mr. Johan Diederik van der
Burch.
Detailhandel -- 29-12-1781 (81v)
Aanstelling tot korenmeter: Willem Houbraek
in plaats van Gerrit Geerling, overleden.
Belastingen -- 29-12-1781 (82)
De ontvanger van de ordinaris verponding
1780 en de extraordinaris verponding, klapen lantaarngelden 1781 dient het salaris van
de inmaander te betalen.
[Cornelis Nicolaas Plemper van Bree; Jan
Coenraad Hundt]
Stadsbestuur -- 1-1-1781 (84a)
Boetenlijst 1781: 13/2: Baljuw Van Eyck,
Teyssen (abs.), Swanenburgh (abs.); 13/3:
Baljuw (sero); 24/3: De Mey (abs.), Van Eyck
(sero), baljuw (sero), Verrijst (sero); 27/3: De
Mey (abs.), Van den Hoeve (abs.), Teyssen
(abs.), van Teyling (abs.) baljuw (sero),
Verrijst (sero); 3/4: De Mey (abs.), Teyssen
(abs.), Decker (abs.), Van Eyck (sero), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 7/4: Teyssen
(sero), Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.);
10/4: Blijdenbergh (abs.), Decker (abs.), De
Lange (abs.); 14/4: Blijdenbergh (abs), Decker
(abs.), Van Eyck (sero); 1/5: Blijdenbergh
(abs.), Decker (abs), Van Teylingen (sero);
22/5: Teyssen (abs), Blijdenbergh (abs),
Verrijst (abs), Van Teylingen (abs), Van Eyck
(ser 29/5: Van Eyck (abs.), Blijdenbergh
(abs.); 2/6: Van Eyck (sero), Teyssen (abs),
Bleydenbergh (abs), Van Teylingen (abs.);
19/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Bleydenbergh (abs), Decker (abs), De Lange
(abs.), Van Teylingen (abs); 23/6: Van der
Burch (abs.), baljuw (abs.), Bleydenbergh
(sero), De Lange (sero), Van Teylingen (abs.);
26/6: Van Eyck (sero), Van der Hoeve (abs),
Teyssen (abs), Bleydenbergh (abs.), De
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Lange (abs.), Van Teylingen (abs.); 3/7: De
Mey (abs), Van der Hoeve (abs.), Van
Blijdenbergh (abs.), Decker )abs), De Lange
(abs.); 10/7: baljuw (sero), Van Eyck (sero),
De Mey (abs.), Van der Hoeve (abs.), eyssen
(abs.), Van Bleydenbergh (abs.), Van
Teylingen (abs.); 17/7: Van Eyck (sero),
Bleydenbergh (abs.), Verrijst (sero); 11/8: Van
Eyck
(sero), Decker (abs), De Lange (sero), Van
Teylingen (abs), Swanenburg (abs.); 14/8:
Van Eyck (sero), Verrijst (sero), Decker (abs.),
Swanenburg (abs.); 18/9: De Mey (abs.),
Teyssen (abs), Van Blijdenbergh (abs.), De
Lange (sero), Verrijst (sero); 25/9: Van
Blijdenbergh en Decker (abs), Verrijst (sero);
29/9: Van der Burch (abs.), baljuw (sero);
2/10:Verrijst (sero vonnissen); 9/10:
Blijdenbergh, Van Teylingen (abs.), Tijssen en
Verrijst (sero); 16/10: Blijdenbergh, Van
Teylingen, Tijssen (abs.), Verrijst (sero);
23/10: De Mey, Blijdenbergh, Van Teylingen
(schepenen) (abs.) 6/11: A. van der Burch,
burgem. (abs.), Teyssen, Decker en Van
Teylingen (abs), Verrijst (sero); 13/11: A. van
der Burch burgem. (abs), De Lange en Van
Teylingen (abs.), Verrijst (sero); 15/11: "..8
stuyvers, zijnde ondeelbare penningen, te
houden tot de verdeeling dezer boetens en
inmiddels in het potje van de Heeren van de
Magistraat; hier gestelt tot memorie"; 17/11:
Fr. de Mey (sero), V. van Eyck burgem.(sero),
Toulon (sero), De Lange (sero), Teyssen en
Decker (abs.); 20/11: Teyssen (abs),
Blijdenbergh (abs), De Lange (abs), Verrijst
(sero); 27/11: Teyssen (abs), Decker (abs),
De Lange (abs), Van Eyck burgem. (sero),
Van Teylingen (sero); 4/12: De Mey, burgem.
en Teyssen (abs), Verrijst (sero); 11/12: De
Mey burgem., Teyssen, De Lange,
Swaanenburg(abs.), Verrijst (sero); 18/12:
baljuw (sero), Blijdenberg (sero), Verrijst
(sero), Van Teylingen (sero); 19/12: Van der
Hoeve burg (sero), Verrijst (sero), Van
Teylingen (sero).
Verordeningen -- 6-2-1781 (92v)
Publicatie van de continuering van de keuren
en van de ijk.
Stadsbestuur -- 6-2-1781 (93)
Boeteregeling voor magistraten als in 1780.
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Gemeentefinanciën -- 2-2-1782 (6v)
Afdracht van de thesaurier aan comptoirgeneraal van Holland ƒ 2570:6:4,5 ter
voldoening van de 100e en 200e penning op
de ambten.
[mr. Joan Cornelis de Lange van
Wijngaarden]
ZIE: Akkoord 1 april 1780; gesloten ter prov.
Rekenkamer dd. 19 december 1781; kwitantie
dd. 25 januari 1782.
Belastingen -- 2-7-1782 (30v)
Opdracht aan Jacob van Munster, Jan Polijn
en Isaac Petrus Gosenson (in plaats van
Pieter Nederhof) om een kohier van sinds
1778 nieuw gebouwde en verbeterde huizen
op te stellen en jaarlijks bij te werken.
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland, dd.
22 april 1751.
Belastingen -- 15-8-1782 (39)
Verhuur van de tienden in de Willens over de
oogst van 1782 aan Elis van Lakerveld.
Gilden -- 7-9-1782 (43)
Aangezocht als kascommissie ter controle van
de jaarrekening van het pijmakersgilde:
Gerard Carlier en Benjamin Eling,
pijpmakersbazen.
[Frans Verzijl]
Leproos- en proveniershuis -- 1-10-1782
(47v)
Toestemming voor de regenten om een lening
ad ƒ 5.000 aan te gaan tegen maximaal 3%
rente per jaar.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 2 juli 1782.
Belastingen -- 29-10-1782 (52)
De eigenaars van de percelen tussen de
Vlamingstraat en het klooster zullen worden
aangeslagen in het kohier van de klap- en
lantaarngelden: wegens genot van het gebruik
van lantaarns van stadswege.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 25
augustus 1781; voor kohiernummers en
bedragen, zie blz. 52.

7 -- Ruimtelijke ordening
Inclusief volkshuisvesting.
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Gouderak -- 5-1-1781 (4v)
Akkoord met verzoek van Leendert Boer c.s.,
die hoefslag betaalt over een einddijk onder
het ambacht Gouderak, dat door Gouda met
600 bomen is beplant, om (rivier)zand in
plaats van puin te mogen krijgen.
ZIE: Requestboek W, folio 129. Resolutie dd.
1-11-1779.
Burenrecht -- 20-3-1781 (20v)
Verzoek tot bemiddeling in het conflict tussen
Jan Prince, eigenaar van een blekerij aan de
Blekerssingel, en de hoofdlieden van de
Boelekade.
Verhuur -- 22-3-1781 (21v)
De buitenvest vanaf de Tiendewegspoort tot
aan de Doelenpoort aan Jan Verhaar,
zeilmaker, en zijn zoon, teneinde een lijnbaan
en touwslagerij te beginnen; voor 15 jaar met
ingang van 1 april 1781, de grond met een
toren, nu als tuin in gebruik, à ƒ 60 per jaar en
afkoop van Jacob Verhaar tegen 20 Zeeuwse
rijksdaalders en laatstgenoemde door de
thesaurier te restitueren ƒ 28, door hem
vooruit betaald; alle kosten zijn voor rekening
van genoemde Jan V.; 2 kozijnen en het
onderhoud van toren, sluisje en schuttingen
voor rekening van de stad.
[Van der Burch en Hendrik van Wijn;
Everhardus Verhaar; bruggen, deuren, palen,
klei ter ophoging]
ZIE: Zie ook folio 65.
Industrie -- 21-4-1781 (29)
Toestemming tot aanleg van een looierij op
een ledig erf aan de noordzijde van de
Verlorenkost, mits betalend aan de thesaurier
ƒ 3:3:- en het erf met kaden en omheiningen
goed te onderhouden.
Verhuur -- 28-4-1781 (29v)
Buitenvest van de Sluistoren tot aan de
Verraderstoren aan Jan de Wolf met ingang
van 1 april 1781 t/m maart 1784 tegen ƒ 12
per jaar.
ZIE: Thesauriersstaat folio 38.
Wijkmeesters -- 12-5-1781 (32v)
Verdeling van de 5e wijk in twee delen op
verzoek van de betrokken wijkmeesters;
kwartier één: Kleiweg en directe omgeving
met handhaving van de huidige wijkmeesters;
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kwartier twee: Nieuwehaven aan beide zijden,
de Vrouwenvestesteeg en de Lage Gouwe
van de Vest tot de Turfmarkt met 3 nieuwe
wijkmeesters.
[Daniel Polijn, Jan Pluym en Jacob Bos]
Burenrecht -- 31-7-1781 (48)
Verzoek tot bemiddeling in het conflict tussen
Albert van Wijngaarden en Willem van den
Andel over het afbreken van enige huisjes in
de Lem Dulsteeg en het dientengevolge vrij
komen liggen van het erf van genoemde Van
den Andel.
Fabricagemeesters -- 25-8-1781 (56v)
Op verzoek van stadstoeziender Ary Blanken
uit naam van huiseigenaren op de vest tussen
de Vlamingstraat en het klooster, plaatsing
van lantaarns, mits klap- en lantaarngelden
worden betaald.
Burenrecht -- 11-9-1781 (58)
Besluit inzake het conflict tussen Albert van
Wijngaarden en Willem van den Andel
betreffende het afbreken van enkele huisjes in
de Kandeelsteeg en het daardoor "vrijvallen"
van het erf van Van den Andel. Aan
laatstgenoemde wordt toegestaan op kosten
van eerstgenoemde een schutting op te
trekken tussen zijn gebied en de erven die na
afbraak van de huisjes aan de stad zijn
vervallen, mits hij deze schutting verwijdert,
wanneer daartoe gemaand.
Verhuur -- 13-10-1781 (65)
Verzoek ingewilligd van Jan Verhaar, om
huurder te mogen blijven van de buitenvest
tussen Tiendewegspoort en het
Doelenpoortje, omdat zijn zoon Everhardus
buiten zijn medeweten is vertrokken, zonder
voldoende borgstelling te hebben
achtergelaten, zoals bepaald in de
huurovereenkomst met de burgemeesters dd.
23 april j.l.
ZIE: Verhuurboek, folio 184.
Verhuur -- 20-11-1781 (72)
Geschut- of wachthuis voor de tijd van 3 jaar
verhuurd voor ƒ 75 jaarlijks aan Aelbrecht van
der Burch, momenteel presidentburgemeester, ingaande 1 mei 1781 t/m eind
april 1784 om te dienen als stal en koetshuis.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 123.
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Fabricagemeesters -- 7-4-1781 (95)
Lijst van defecten op de poortpanding;
afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle reparatie mét sanctie
vóór de 1e juli. idem wed. J. Oostenrijk; de
kaai van de aanwonenden aan de brug op het
Regulierswatertje rep.; idem Jan van Erkel,
kaai van de Kaksteeg in te vullen. Raam
oostzijde: aanwonenden plank over een goot
rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen, Mijndert
Vertoorn, kaai rep., idem Aart de Jong,
Cornelis Slingerland, Cornelis Assendelft,
Cornelis Oste, Cornelis Verzee, Boudewijn
Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van Kluyven,
Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker, Gijsbert
Verboom, wed. Verhoog, Christiaan van der
Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe: F. Blanket de jonge, kaai rep.;
idem ...Meurs; idem Abraham Jacobs, huis
Roomse kerk Werkhoven; het conflict tussen
Hendrik Fikkers en Teunis van Zon over het
vrij gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
aanwonenden van de Lazarussteeg, kaai rep.;
Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen: Matthijs van
Straaten, H. Veerman, Frans van Ormel, C.
Assendorp, wed. Swanenburg, Jacob van
Immerzeel, Jan Bakker, kaai invullen;
noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr. de Kedts,
gras verwijderen en kaai invullen, Spit, kaai
rep.; Thomas Weyman, kaai rep; idem Van
der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed. Frijsburg
en M. Monk; idem de aanwonenden voor de
Strooiensteeg; Jan Melkert, van Vliet, kaai
rep.; Geerlof van de Waal, idem; Tiendeweg:
Conflict tussen Frans Blanket sr. en de buurt
in Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weyman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendrayer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eyck, kaai
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invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep., idem wed. J. Oostenrijk;
de kaai van de aanwonenden aan de brug op
het Regulierswatertje rep.; idem Jan van
Erkel, kaai van de Kaksteeg in te vullen.
Raam oostzijde: aanwonenden plank over een
goot rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen,
Mijndert Vertoorn, kaai rep., idem Aart de
Jong, Cornelis Slingerland, Cornelis
Assendelft, Cornelis Oste, Cornelis Verzee,
Boudewijn Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van
Kluyven, Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker,
Gijsbert Verboom, wed. Verhoog, Christiaan
van der Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe:
F. Blanket de jonge, kaai rep.; idem ...Meurs;
idem Abraham Jacobs, huis Roomse kerk
Werkhoven; het conflict tussen Hendrik
Fikkers en Teunis van Zon over het vrij
gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
aanwonenden van de Lazarussteeg,
kaai rep.; Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen:
Matthijs van Straaten, H. Veerman, Frans van
Ormel, C. Assendorp, wed. Swanenburg,
Jacob van Immerzeel, Jan Bakker, kaai
invullen; noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr.
de Kedts, gras verwijderen en kaai invullen,
Spit, kaai rep.; Thomas Weyman, kaai rep;
idem
Van der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed.
Frijsburg en M. Monk; idem de aanwonenden
voor de Strooiensteeg; Jan Melkert, gras
verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruyn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai
rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert Wout,
Schouten, wed. Frijsburg, wed. van Aken, J.
van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep., wed. J.
Pluym, kaai rep., idem Cornelis van der Bent;
Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
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de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruyn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
gras verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruijn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert
Wout, Schouten, wed. Frijsburg, wed. van
Aken, J. van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep.,
wed. J. Pluym, kaai rep., idem Cornelis van
der Bent; Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruijn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
Westhaven: Casparis Arlee, kaai rep.; Casper
Hulstman, gras verwijderen; Hubertus de
Coole, idem en kaai rep.; hr. van Banthem,
gras verwijderen; Spieringstraat: de wangen
van de brug rep. door de stad; Jan Bos: kaai
rep.; dhr. Quarles, gras verw.; dhr. van der
Does, rollaag rep.; dhr. V. van Eijck, gras
verw.; Bavelaar, kaai rep.: de wangen van de
brug nazien; Joris van Vliet, kaai rep.; Geerlof
van de Waal, idem; Tiendeweg: Conflict
tussen Frans Blanket sr. en de buurt in
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Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weijman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendraijer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eijck, kaai
invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep.
Gemeentefinanciën -- 7-2-1782 (7v)
Ingebracht door de ontvanger der
verpondingen, mr. Cornelis Nicolaas Plemper
van Bree, een lijst van nieuw gebouwde en
gerenoveerde huizen, zoweel binnen als
buiten de stad.
ZIE: Art. 4 van de instructie.
Verhuur -- 26-3-1782 (13)
Huis naast het Oudevrouwenhuis voor 2 jaar
aan Cornelis Lugtenburg, ingaande 1 mei
1782 tegen ƒ 55 buiten 't rantsoen.
Verhuur -- 11-4-1782 (15v)
Hoekhuis op de Veerstal bij de Dijkspoort aan
Thomas Meyer, substituut-commissaris van
het Rotterdams wagenveer, alsmede de stal
of schuur vvor de Bogen aan het Zwaansgat
voor de tijd dat Jan Bosman daarvoor nog
huur betaalt tot uiterlijk april 1784, voor ƒ 200
per jaar, alsmede betaling van klap- en
lantaarngeld.
Fabricagemeesters -- 5-8-1782 (37)
Opdracht om een onderzoek in te stellen naar
het verzoek van Jan Jacob Slicher om op
diens kosten een loket(deur) ("deur van
communicatie") uit 's lands Tolhuis in het
bovenvertrek van de Tolpoort aan te mogen
brengen.
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Fabricagemeesters -- 10-8-1782 (38)
Jan Jacob Slicher krijgt toestemming om op
zijn kosten een loket(deur) uit 's lands Tolhuis
in het bovenvertrek van de Tolpoort aan te
brengen, mits hij het voor zijn rekening weer
laat verwijderen, als de stad het vertrek nodig
heeft.
Verhuur -- 15-8-1782 (39)
De toren op de Veerstal aan Marrigje de
Ruyter, ingaande 1 november 1782 tegen ƒ
10 jaarlijks.
ZIE: Thesaurierstaat, folio 35v.
Leproos- en proveniershuis -- 1-10-1782
(47)
Aan regenten wordt toegestaan om 3
bouwvallige huisjes af te breken in de
Hollandse Tuin, mits zij de lasten blijven
voldoen, de omgeving er geen overlast van
ondervindt en het terrein wordt opgehoogd en
gelijkgetrokken met de straat. Verpondingnrs.
2017, 2018 en 2019.
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burgemeesterskamer.
[Nicolaas Teyssen, Martinus van Toulon,
Gerard Willem van Blijdenbergh, Albert
Verrijst]
Burgerrecht -- 10-3-1781 (19v)
Ontzegging van poorterstatus voor Flora
Taling, zonder pardon.
Tuchthuis -- 17-3-1781 (20v)
Vastzetten van Catharina Elisabeth Michels
voor 6 jaar ingevolge het vonnis van de
schepenen dd. 20 februari 1781.
Tuchthuis -- 22-3-1781 (22v)
Opsluiten van Claartje Bijl, weduwe van
Hendrik Scherewaard met bijdragen van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis. Gift aan
Aalmoezeniershuis uit restant verkoop huisje
van de weduwe.
[Hendrik Scheerewaard]
Burgerrecht -- 10-4-1781 (27v)
Uitzetting uit de stad: Neeltje van Miere.

8 -- Openbare orde en veiligheid
Politie, brandweer, bedelarij,
tuchthuis, openbare zedelijkheid,
straatverlichting. Zie ook: militaire
zaken (schutterij).

Tuchthuis -- 21-4-1781 (28v)
Plaatsing (voorlopig) van Pieter Lens wegens
dronkenschap op verzoek van zijn vrouw
Cicilia Verschut, mits laatstgenoemde
bijdraagt in de kosten.

Openbare orde -- 8-1-1781 (5v)
Wangedrag van de kastelein van het
stadslogement te Den Haag ten gevolge van
drankmisbruik tegenover de afgevaardigden
ter dagvaart moet, zeker gezien eerdere
vermaningen, afgelopen zijn, anders zwaait er
wat. Burgemeester ter dagvaart en
pensionaris Van Wijn zullen hem dit besluit zo
spoedig mogelijk na aankomst in Den Haag
meedelen.
[Willem Tieleman]

Voerlieden -- 1-5-1781 (30)
Inspectie rijtuigen op 24 april en 1 mei 1781
gehouden. Idem controle van de stadskoets.
In orde bevonden.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huub Cabel, Abraham Toors, Pieter Gorisse,
Bastiaan Vuyk, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul, Goze
van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: Jan Saudaan, Meyndert Loos,
J.F. Cool, Paulus van der Linden, Willem de
Lange; koetswagens, faetons, chaisen en
koetsen]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765 en art.
12 reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.

Vierschaar -- 22-2-1781 (17)
Aanvraag voor het gereedmaken van het
schavot achter het stadhuis voor het geselen
van een delinquent. Gebruik van de

Vuurschouwers -- 10-5-1781 (31v)
Claas Wijman wordt aangesteld in het 10e
kwartier in plaats van Lambert Visser,
overleden.

Tuchthuis -- 2-1-1781 (2)
Opgesloten Jacobus Sas "...om aldaar met
zijn handen de kost te winnen".
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Vuurschouwers -- 15-5-1781 (33v)
Nicolaas Feck wordt aangesteld in het 7e
kwartier in plaats van Jacobus de Ru,
overleden.
Brandweer -- 19-5-1781 (34)
Coenraad Scherpel wordt aangesteld tot
commandant van brandspuit nr. 3 in plaats
van Pieter Scholten, overleden.
Schutterij -- 16-6-1781 (39)
Vrijstelling van schuttersdiensten en
wachtlopen voor Hendrik van der Burgh,
zolang hij in het Leprooshuis werkt.
Nachtwacht -- 20-8-1781 (54)
Aanstelling tot lantaarnopsteker: Jan Lans in
plaats van Frans Oosterling, overleden zijnde.
Fabricagemeesters -- 25-8-1781 (56v)
Op verzoek van stadstoeziender Ary Blanken
uit naam van huiseigenaren op de vest tussen
de Vlamingstraat en het klooster, plaatsing
van lantaarns, mits klap- en lantaarngelden
worden betaald.
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Willem de Lange; koetsen, koetswagens,
faetons en chaisons]
ZIE: Reglement van magistraat dd. 17
december 1765. Reglement op het gebruik
van de stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Tuchthuis -- 15-11-1781 (71)
Opsluiting van Pieter Schouten en zijn vrouw
Hendrica Voormeer voor een maand vanwege
hun wangedrag.
Nachtwacht -- 24-11-1781 (75)
Voorlopige aanstelling tot noodhulp: Job van
Wijngaarden in plaats vanPieter Boon.
Tuchthuis -- 1-12-1781 (77)
Opname van Coenraad Scharpel, krankzinnig
zijnde, mits zijn vrouw Elisabeth Haak een
accoord bereikt met de regenten over zijn
onderhoud.
Brandweer -- 4-12-1781 (78)
Aanstelling tot commandant van brandspuit
nr. 3: Jan Kabel in plaats van Coenraad
Scharpel ontslagen wegens ongeschiktheid.

Vuurschouwers -- 8-9-1781 (58)
Aanstelling in het 22ste kwartier: Bart de Pier
in plaats van Frans Oosterling, overleden.

Brandweer -- 3-7-1781 (101)
De brandschouw wordt gehouden op 17 juli
a.s.

Tuchthuis -- 15-9-1781 (59v)
Voorlopige opsluiting van Maria Krap wegens
wangedrag.

Tuchthuis -- 17-7-1781 (101v)
Toestemming voor Hendrik Koppenol, op
diens verzoek, om zijn vrouw, Burgje
Hoogstraaten in een verbeterhuis te plaatsen.
ZIE: Requestboek W, folio 155.

Tuchthuis -- 2-10-1781 (63v)
Opname van Grietje de Graaf voor 8
maanden.
ZIE: Vonnis van schepenen dd. 2 oktober
1781.
Voerlieden -- 30-10-1781 (68v)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 27 oktober en 30 oktober;
enige defecten. Idem controle op 27 oktober
van de stadskoets.
[voerlieden: Pieter de Wit, Willem Vermey,
Huyp Cabel (bak koetsw. bekijken en chais
rep.), Abram Toor (nieuwe bak koetsw. en 1
spaak bij faeton), Pieter Gorisse, Bastiaen
Vuyk, Teunis Sliedrecht, Reynier Duyts, Jacob
de Bas, Harme den Heul, Goosse van der
Linden, Janis Leeuwesteyn; verhuurders: Jan
Soudaan, J.F. Kool, Paulus van der Linden,

Brandweer -- 17-7-1781 (101v)
Lijst van defecten op de brandschouw: copie
van deze lijst naar fabricagemeesters om de
brandemmers zo spoedig mogelijk door de
brandemmermaker te doen repareren; haken,
ladders dienen gerepareerd of vervangen
binnen een maand. Boterhuis; Catharina
Gasthuis; de heer Boon van Ostade; Pieter de
Ridder; Joris van Vliet; Aalmoezeniershuis;
tuchthuis; weeshuis; Jan Bax; vrouwenhuis;
Justus Pluym; stadstimmerwerf en
Maatschappij der pijpmakers; Rotteval; Daniël
Polijn (2 x); Salomon Bokhoven; dhr. Boon
van Ostade; wed. J. van Buuren; leprooshuis;
Johannes Gibbon; Cornelis den Raad; F.
Verzijl en J. Valk; Salomon Bokhoven; idem
en maatschappij; H. den raad; Aart de Jong;
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Hillebrand van Rossen; wed. van Stok;
Reinier Sonneveld; wed. Sonneveld &
compagnon; Franc: Gibbon; In de Bogen; hr.
mr. V. van Eyck; wed. F. Vosmaer Jacobus
van Claveren; In de Zwaan; Johan Klatt; bij de
4 brandspuiten.

in plaats van Thomas Weyman, overleden
zijnde.

Brandweer -- 17-7-1781 (102)
Lijst van defecten op de brandschouw:
defecte lantaarns, emmers, haken en
afwezige vuurschouwers. 6e kwartier:
Alexander Vierac, de stad uit; 5e kwartier:
Thomas Wijman, ziek; 9e kwartier: Adrianus
van der Schelde, absent; 10e kwartier: Dirk
Schoon, abs.; 13e kwartier: Thieleman
Huyser, ziek; 18e kwartier: Pieter Maas, zijn
moeder opgebaard; 24e kwartier; een haak
vernieuwen; 25e kwartier: 2 emmers rep.

Vuurschouwers -- 5-2-1782 (7)
Aangesteld in het 15e kwartier: Coenraad
Linkers in plaats van Pieter van der Grijp,
overleden.

Brandweer -- 11-8-1781 (102v)
Brandspuit van het stadhuis met toebehoren,
tijdens brandschouw niet onderzocht,
overgebracht naar het stadserf ter nadere
controle.
Brandweer -- 25-9-1781 (103v)
Controle van de brandspuit van het stadhuis
bepaald op dinsdag 2 oktober a.s.
Brandweer -- 9-10-1781 (104)
Controle van de brandspuit van het stadhuis
uitgevoerd en goed bevonden.
ZIE: Resolutie magistraat, dd. 11 augustus
1781.
Openbare orde -- 3-1-1782 (1v)
Kaatje Zeegers is vanwege haar wangedrag,
na haar voldragen zwangerschap, 8 dagen op
water en brood gezet in één van de
castimentshuisjes.
Scheepvaart -- 3-1-1782 (2)
Steven Maarschalk wordt aansteld tot
bewaker van de marktschuiten voor groenten,
op verzoek van enige warmoeziers, ter
voorkoming van vandalisme en stremming van
de route langs de Naaierstraat. Vergoeding
van elke schuit tussen dag en nacht: één
stuiver.
Vuurschouwers -- 26-1-1782 (5)
Benoeming in het 5e kwartier: Joost Hoebeek

Wijkmeesters -- 26-1-1782 (5)
Benoemd in de 3e wijk: Hendrik Smaasen in
plaats van Thomas Weyman, overleden.

Tuchthuis -- 7-2-1782 (7v)
Op verzoek van Cicilia Verschut ontslag voor
haar man, Pieter Lens. Bij resolutie
burgemeesters dd. 21 april 1781 vastgezet.
Tuchthuis -- 16-2-1782 (8v)
Ontslag voor Coenraad Scharpel, wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Tuchthuis -- 26-2-1782 (9)
Opname van Johannis van Sterhout wegens
wangedrag gedurende 6 weken.
Tuchthuis -- 26-2-1782 (9v)
Opname van Coenraad Scharpel, krankzinnig
zijnde, mits zijn vrouw Elisabeth Haak met de
regenten een regeling treft inzake zijn
onderhoud.
Tuchthuis -- 26-2-1782 (9v)
Ontslag voor Hendrica Voormeer, vrouw van
Pieter Schouten, opgesloten dd. 15 november
1781.
Nachtwacht -- 18-3-1782 (11v)
Jan Hekelman wordt aangesteld tot klapwaker
in plaats van Cornelis Oosterhout (aangesteld
dd. 29 december 1770 en zwak van
gezondheid). Tweewekelijkse uitkering aan
zijn principaal: 21 stuivers.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint; substituutklapwaker]
ZIE: Verordening van de klapwakers dd. 17
oktober 1758.
Nachtwacht -- 28-3-1782 (13v)
Gerrit van Os wordt aangesteld tot klapwaker
in plaats van Coenraad Bierman.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
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Tuchthuis -- 4-4-1782 (15)
Vastzetten van Cornelia van der Schel voor 1
jaar.
ZIE: Vonnis van schepenen dd. 4 april 1782.

Tuchthuis -- 1-6-1782 (23)
Ontslag voor Grietje de Graaff, op 2 october
1781 voor 8 maanden opgesloten bij vonnis
van de schepenen.

Tuchthuis -- 13-4-1782 (16)
Ontslag voor Johannes van Herhoudt,
opgesloten dd. 26 februari 1782.

Nachtwacht -- 20-7-1782 (34)
Jasper Akrijn wordt aangesteld als klapwaker
in plaats van Jan Schoonderwoert, aangesteld
dd. 9 september 1775. Jan S. was wegens
een borstkwaal - volgens attestatie van dr.
Jan Bleuland - niet in staat zijn werk te doen.
Jasper A. zal aan zijn baas ƒ 1:10 per week
uitkeren.

Voerlieden -- 27-4-1782 (17v)
Inspectie rijtuigen op 20 en 27 april 1782
gehouden. Koetswagens, phaetons, chaisen
en koetsen. Idem controle stadskoets en dat
de wielen dienen te worden nagekeken; bij
voertuig Willem de Langen, vooras
vernieuwen; Goze van der Linden, spaken
van zijn faeton vernieuwen.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huub Cabel, Abraham Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul, Goze
van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: Jan Saudaan, J.F. Cool,
Meyndert Loos, Paulus van der Linden,
Bastiaan Vuyk]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.
Burenrecht -- 6-5-1782 (19)
Opdracht tot een bemiddelingspoging in het
conflict tussen Thomas Trompert,
huiseigenaar op de hoek van de Lange
Tiendeweg en de Zeugstraat, en zijn buurman
betreffende het optrekken van een pothuis. Na
inspectie ter plaatse zullen partijen worden
gehoord.

Tuchthuis -- 20-7-1782 (35)
Ontslag van Jan Hendrik van Houten,
opgenomen wegens krankzinnigheid.
Tuchthuis -- 7-9-1782 (43)
Opname van Martijntje Vijverloo, vrouw van
Aart van den Broek, wegens krankzinnigheid,
mits haar echtgenoot akkoord gaat in verband
met haar onderhoud.
Vuurschouwers -- 1-10-1782 (47)
Dirk Burger wordt aangesteld in het 16de
kwartier in plaats van Cornelis Steenbergen,
overleden.
Tuchthuis -- 12-10-1782 (48v)
Toestemming tot vervanging van de
binnenvader en -moeder: Hendrik de Gilde en
Hendrina Vermeulen door het echtpaar
Aelbert Swart en Heyltje Vuurens.
Aankondiging via de regenten Dirk Daniël de
Kedts Houtman en Allard Pierson.

Tuchthuis -- 22-5-1782 (22v)
Ontslag voor Jacobus Sas, die wegens
wangedrag op 2 januari 1781 was vastgezet.

Wijkmeesters -- 12-10-1782 (49)
Hillebrand van Rosse wordt aangesteld in de
11e wijk in plaats van Hermanus den Raad,
uit de wijk vertrokken.

Tuchthuis -- 22-5-1782 (22v)
Ontslag voor Ernst Tak, die wegens
wangedrag op 21 november 1780 was
vastgezet.

Vuurschouwers -- 26-10-1782 (51)
Aanstelling in het 24e kwartier: Adrianus van
Stok in plaats van Harmanus den Raad, uit
het kwartier vertrokken.

Vuurschouwers -- 30-5-1782 (23)
Jan Bruggeling wordt aangesteld in het 16e
kwartier in plaats van Abraham Swanenveld,
die is overleden.

Tuchthuis -- 26-10-1782 (51)
Ontslag voor Niesje van Keulen, vrouw van
Jan van der Loos, wegens krankzinnigheid
opgesloten dd. 2 april 1782.
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Voerlieden -- 2-11-1782 (53)
Inspectie van rijtuigen is op 29 oktober en 2
november 1782 gehouden. Koetswagens,
faetons, chaizen en koetsen resp. stadskoets.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huyb Kabel, Abraham Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul,
Goossen van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: J.F. Kool, M. Loots, Paulus van
der Linden, Bastiaan Fuyck, Gerrit Peters]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.

weduwe van Johannes Staps uit Boskoop.
[Aelbrecht van der Burch]

Nachtwacht -- 12-11-1782 (55v)
Jan Lans wordt aangesteld tot noodhulp van
de klapwakers in plaats van Franc Bosland,
aangesteld dd. 12 maart 1749, wegens diens
hoge ouderdom. Uitkering aan voorganger: ƒ
6 jaarlijks.

Huwelijkszaken -- 20-2-1781 (16v)
Dispensatie voor Huybert den Os en
Willemijntje Weldrager van het doen van de
vereiste huwelijksaankondigingen in verband
met het aanstaande vertrek van zijn schip
Medemblik onder kapitein Jan Daniel
Rijneveld. De kerkenraad mag de 2e en 3e
huwelijksproclamatie in één keer doen.

9 -- Bevolking
Poorterrecht, akten van
indemniteit, verdeling in wijken.

Burgerrecht -- 1-3-1781 (17v)
Toegelaten als poorter: Johannis Hopman uit
Bodegraven.

Gezondheidszorg -- 5-1-1781 (4)
Beschikking op het verzoek van stadsdokter
dr. Bartholomeus Hermannus de Moor, om in
geval hij niet in staat is de zieken te verzorgen
in gasthuizen, godshuizen en het tuchthuis,
alsmede diegenen die van de diakonie of
Aalmoezeniershuis afhankelijk zijn, zich te
laten vervangen door Jan van Breda,
medicinae doctor, en recepten voor hen bij de
stadsapotheek achter te laten.
ZIE: Requestboek W, folio 127v.
Burgerrecht -- 23-1-1781 (10v)
Toegelaten als poorteres: Hermijntje van der
Lee, vrouw van Joost van der Swalm uit
Oudewater.
Burgerrecht -- 8-2-1781 (14)
Toegelaten als poorter: Cornelis Marcelis uit
Nederweert in Brabant.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 9-2-1781 (14v)
Toegelaten als poorteres: Johanna Brand,

Gasthuizen -- 13-2-1781 (15)
Opname van Volkje Versluys, weduwe van
Carel de Voedster, in het gasthuis, met
bijdrage voor onderhoud van de diakonie van
hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Burgerrecht -- 20-2-1781 (16v)
Toegelaten als poorteres: Pieternella van
Rijswijk uit Linschoten.
[Aelbrecht van der Burch]

Burgerrecht -- 10-3-1781 (19v)
Ontzegging van poorterstatus voor Flora
Taling, zonder pardon.
Burgerrecht -- 13-3-1781 (20)
Toegelaten als poorter: Claas Boers uit
Haastrecht.
Burgerrecht -- 22-3-1781 (22v)
Toegelaten als poorter: Anthonie van Schaik
uit Diest (Gelderland).
Burgerrecht -- 29-3-1781 (24v)
Toegelaten als poorteres: Willemijntje de
Baars uit Moordrecht.
Burgerrecht -- 10-4-1781 (27v)
Uitzetting uit de stad: Neeltje van Miere.
Burgerrecht -- 11-4-1781 (27v)
Toegelaten als poorter: Wilhelmus Jersveld uit
Maastricht.
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Burgerrecht -- 14-4-1781 (27v)
Toegelaten als poorter: Jan van Geen uit
Alphen.

Burgerrecht -- 2-6-1781 (35v)
Toegelaten als poorter: Jan Maurits Kleyn uit
Morenhoven (bij Keulen).

Burgerrecht -- 21-4-1781 (28v)
Vestiging als poorteres: Willemijntje
IJserdraat, vrouw van Jan de Keyser, uit
Rotterdam.

Burgerrecht -- 2-6-1781 (36)
Vestiging als poorteres: Lena Versteeg uit
Brakel.

Burgerrecht -- 3-5-1781 (30v)
Vestiging als poorter: Willem van Hauwt uit
Nuenen (Meierij van 's Hertogenbosch).
[Aelbrecht van den Burch]
Burgerrecht -- 3-5-1781 (31)
Vestiging als poorteres: Elisabeth van
Wieringen uit Alphen.
[Aelbrecht van der Burch]
Wijkmeesters -- 12-5-1781 (32v)
Verdeling van de 5e wijk in twee delen op
verzoek van de betrokken wijkmeesters;
kwartier één: Kleiweg en directe omgeving
met handhaving van de huidige wijkmeesters;
kwartier twee: Nieuwehaven aan beide zijden,
de Vrouwenvestesteeg en de Lage Gouwe
van de Vest tot de Turfmarkt met 3 nieuwe
wijkmeesters.
[Daniel Polijn, Jan Pluym en Jacob Bos]
Burgerrecht -- 15-5-1781 (33)
Toegelaten als poorter: Dirk Oortman uit
Dui(t)sburg.
Burgerrecht -- 15-5-1781 (33v)
Toegelaten als poorter: Adrianus Bek uit
Schoonhoven.
Burgerrecht -- 19-5-1781 (33v)
Gevestigd als poorter: Cornelis Staats uit
Bodegraven.
Burgerrecht -- 26-5-1781 (34v)
Vestiging als poorter: Arnoldus Henricus
Joannes Koster uit Dorsten in het
keurvorstendom Keulen (D).
Burgerrecht -- 26-5-1781 (34v)
Toegelaten als poorteres: Crijna Rodenburg,
weduwe van Lambert Visser, uit
Schoonhoven.

Burgerrecht -- 14-6-1781 (37v)
Toegelaten als poorter: Engel Oosterling van
Vlieland.
[Aelbrecht van der Burch ]
Burgerrecht -- 14-6-1781 (37v)
Vestiging als poorteres: Anthonia Blom uit
Oudewater.
Burgerrecht -- 16-6-1781 (38v)
Toegelaten als poorter: Cornelis de Jong uit
Dordrecht.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 21-6-1781 (40)
Vestiging als poorter: mr. Pieter Marret uit
Amsterdam en woonachtig ten huize van
jonkvrouw Adriana Maria van Eyck.
Burgerrecht -- 21-6-1781 (40v)
Toegelaten als poorteres: Geertruy van der
Meyl, weduwe van Jacobus van der Veyle, uit
Dordrecht.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 14-7-1781 (43v)
Toegelaten als poorter: Jacobus van Baalen
uit Gorinchem.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 28-7-1781 (46v)
Vestiging als poorter: Johan Lodewijk Brandts,
uit Ankerhuyzen (Angerhausen ?) in het land
van Kleef (D).
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 2-8-1781 (48)
Vestiging als poorter Willem Francken uit
Hillegersberg.
Burgerrecht -- 7-8-1781 (49)
Vestiging als poorter: mr. Willem Noodt uit
Baartwijk.
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Burgerrecht -- 7-8-1781 (49v)
Vestiging als poorter: Jan van der Vloot uit
Oudenbosch.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 7-8-1781 (49v)
Vestiging als poorter: Jacobus van Vliet uit
Haastrecht.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 14-8-1781 (51v)
Vestiging als poorter: Dirk Verham uit
IJsselstein.
Burgerrecht -- 14-8-1781 (51v)
Vestiging als poorteres: Maria van Vliet, vrouw
van Dirk Verham, uit Sluipwijk.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 18-8-1781 (53)
Vestiging als poorter: Paulus de Jong uit
Waddinxveen.
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 23-8-1781 (55)
Toegelaten als poorter: Jacobus van der Haas
uit Waddinxveen.
Burgerrecht -- 15-9-1781 (58v)
Vestiging als poorteres: Anna Carolina
Henrietta Wolf uit Den Haag.
[Aelbrecht van der Burch ]
Burgerrecht -- 15-9-1781 (59v)
Vestiging als poorter: Adrianus van Bergen uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 2-10-1781 (63v)
Toegelaten als poorteres: Johanna Diderica
Croesen uit Vianen.
[Aelbrect van der Burch]
Burgerrecht -- 16-10-1781 (66v)
Vestiging als poorteres: Johanna Otgens uit
Rotterdam.
[mr. Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 20-10-1781 (67)
Toegelaten als poorter: Barend Pothuysen uit
Maarssen.
[Aelbrecht van der Burch]
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Burgerrecht -- 23-10-1781 (67v)
Toegelaten als poorter: Severijn de Vries uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 23-10-1781 (67v)
Op verzoek van Severein de Vries is zijn
moeder Anthonetta Brouwers, eerder weduwe
van Erasmus de Vries, nu gehuwd met
Stephanus van Zuylen, uit Waalwijk
toegelaten als poorteres.
ZIE: Volmacht voor notaris Joan Boers Jansz
dd. 22 oktober 1781.
Burgerrecht -- 23-10-1781 (67v)
Vestiging als poorteres: Johanna van Zuylen
uit Rotterdam.
[mr. Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 23-10-1781 (68)
Vestiging als poorter: Pieter Kervel uit
Bloemendaal.
Burgerrecht -- 6-11-1781 (69)
Vestiging als poorter: Hendrik Heyermans uit
Rotterdam.
[François de Mey, heer van Limmen]
Burgerrecht -- 6-11-1781 (69)
Vestiging als poorteres: Elisabeth Roelofs,
vrouw van Hendrik Heyermans uit Rotterdam.
[mr. François de Mey, heer van Limmen]
Burgerrecht -- 9-11-1781 (70v)
Vestiging als poorter: ds. Willem Anthony van
Vlooten, emeritus predikant uit Utrecht, op
verzoek van Isaac de Vooys.
[mr. Vincent van Eyck]
ZIE: Volmacht voor notaris Allard Pierson dd.
9 november 1781.
Burgerrecht -- 20-11-1781 (72)
Vestiging als poorter: Gerrit Steenhuyzen uit
Lier (Oostfriesland).
[Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 20-11-1781 (72)
Toegelaten als poorter: Jacob Dorsman uit
Hellevoetsluis.
Burgerrecht -- 24-11-1781 (75)
Vestiging als poorter: Judocus Emmanuël
Jonkheer, uit Igteren.
[Aelbrecht van der Burch]

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

47

Burgerrecht -- 24-11-1781 (75)
Vestiging als poorteres: Sara Geerlings,
vrouw van Judocus Emmanuël Jonkheer, uit
Bresjes (Breskens?).
[Aelbrecht van der Burch]

Huwelijkszaken -- 13-2-1781 (93v)
Uitslag op verzoek van Burgje Hoogstraaten,
vrouw van Hendrik Koppenol om wettig te
mogen scheiden.
ZIE: Requestboek W, folio 131v.

Burgerrecht -- 6-12-1781 (78)
Vestiging als poorter: Willem Mauritsz.
Swellengrebel uit Utrecht en woonachtig bij
mr. Jan Jacob Slicher, raad en oud-schepen.
[Vincent van Eyck]

Bekendmakingen -- 10-4-1781 (99)
Mededeling aan inwoners dat ingeval men
drenkelingen en/of personen die zich
verhangen hebben, aantreft, men dient te
handelen naar het plakkaat van de Staten van
Holland, dd. 11 mei 1769.
ZIE: Keurboek, folio 93v.

Burgerrecht -- 6-12-1781 (78)
Vestiging als poorteres: Bertje Louise van
Oosterwijk uit Zaltbommel(Sant Bommel),
vrouw van Hendrik van Abkouw.
[Vincent van Eyck]
Burgerrecht -- 15-12-1781 (79)
Vestiging tot poorteres: Pieternelletje de
Graaff, vrouw van Hendrik de Peer uit
Woerden.
[mr. François de Mey, heer van Limmen]
Burgerrecht -- 18-12-1781 (79v)
Vestiging als poorteres: Debora Staal uit
Schiedam, vrouw van Hendrik van der Kley.
Burgerrecht -- 18-12-1781 (80)
Vestiging als poorteres: Johanna Henrica
Isenbergh, vrouw van Cornelis Docters uit
Deventer.
[mr. François de Mey, heer van Limmen]

Huwelijkszaken -- 29-5-1781 (99v)
Beschikking op het verzoek van Arent Braat
en Elisabeth van Tol om scheiding van tafel
en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 152v.
Nalatenschappen -- 10-7-1781 (101)
Beschikking op het verzoek van Martinus de
Lange om toezicht te mogen krijgen op de
verlaten en insolvente boedel van Justus
Cousijn.
ZIE: Requestboek W, folio 157.
Nalatenschappen -- 10-7-1781 (101v)
Toewijzing van een curator, op het verzoek
van Anna Catharina Michels, vrouw van
Johannes Schobel.
ZIE: Requestboek W, folio 161.

Burgerrecht -- 18-12-1781 (80)
Vestiging als poorteres: Maria Bous uit
Aernem (Arnhem).
[mr. François de Mey, heer van Limmen]

Verzoekschriften -- 25-9-1781 (103v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Fierens, weduwe van Heiltje Jongerheld om
machtiging.
ZIE: Requestboek W, folio 67v.

Burgerrecht -- 29-12-1781 (82)
Vestiging als poorter: Dirk van Lange uit
Capelle a/d IJssel.
[Aelbrecht van der Burch]

Verzoekschriften -- 9-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Cornelis
Schouten "om autorisatie".
ZIE: Requestboek W, folio ?

Burgerrecht -- 29-12-1781 (83)
Vestiging als poorter: Jacob de Groot uit
Daelem.
[mr. Aelbrecht van der Burch]

Verzoekschriften -- 16-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Jan Verhaar
en Maria Buis, dat de ondercuratelestelling
van hun zoon wordt kenbaar gemaakt.
ZIE: Requestboek W, folio 170.

Burgerrecht -- 29-12-1781 (83v)
Vestiging als poorteres: Hendrina Schut,
vrouw van Jacob Staal, uit Rotterdam.

Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Jacobus van
Claveren, wijnkoper, tot aanwijzen van een
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derde die de rekening beheert, in verband met
mogelijk aanstaande scheiding.
ZIE: Requestboek W, folio 175.
Huwelijkszaken -- 27-11-1781 (107v)
Beschikking op het verzoek van A. Moors en
J. Verheick om scheiding van tafel en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 179.
Gilden -- 11-12-1781 (108v)
Beschikking op het verzoek van Jan van
Raavensbergen c.s. q.q., om zijn pupil als
gildebroeder te doen opnemen in het
pijpmakersgilde.
ZIE: Requestboek W, folio 184v.
Nalatenschappen -- 24-12-1781 (109v)
Aanstelling tot curator in de nagelaten boedel
van Justus Cousijn: Abraham Franken,
gerechtsbode.
Huwelijkszaken -- 24-12-1781 (109v)
Beschikking op het verzoek van Geertruy
Voormeer, echtgenote van Hermanus Montre,
om scheiding van tafel en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 200v.
Burgerrecht -- 5-1-1782 (2)
Toegelaten als poorter: Coenraad Hartman uit
Namen.
[burgemeester Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 5-1-1782 (2v)
Vestiging als poorter: Frans Mattingnon uit
Keulen.
[mr. Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 5-1-1782 (2v)
Vestiging als poorteres: Adriana van Hemert,
vrouw van Frans Mattingnon, uit Rotterdam.
[mr. Aelbrecht van der Burch]
Burgerrecht -- 12-1-1782 (3)
Toegelaten als poorteres: Engelina Wiers uit
Roermond.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 31-1-1782 (5v)
Vestiging als poorter: Thomas Meyer uit
Bodegraven.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
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Burgerrecht -- 31-1-1782 (5v)
Vestiging als poorteres: Grietje Luca uit
Ameide, vrouw van Gerrit de Man.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 2-2-1782 (6)
Vestiging als poorter: Jan van der Kleyn uit
Gouderak.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 2-2-1782 (6v)
Vestiging als poorteres: Maria van Vliet, vrouw
van Jan van der Kleyn, uit Gouderak.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 7-2-1782 (7)
Vestiging als poorteres: Elisabeth Loosekoot
uit Nijmegen.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 12-2-1782 (8)
Vestiging als poorteres: Maria Hendrica
Beekman uit 's-Gravenhage.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 14-2-1782 (8)
Vestiging als poorter: Jan de Bruyn uit
Schoonhoven.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 23-2-1782 (9)
Vestiging als poorter: Pieter de Jong uit
Kralingen.
[Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 26-2-1782 (9)
Vestiging als poorter: Cent Martini uit
Moordrecht.
[Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 9-3-1782 (10v)
Vestiging als poorteres: Magdalena Furda uit
's-Gravenhage.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint.]
Burgerrecht -- 14-3-1782 (11)
Vestiging als poorteres: Burgje Hoogstraeten,
ex-vrouw van Hendrik Koppenol, uit
Goejanverwelle.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 18-3-1782 (11v)
Vestiging als poorteres: Trintje van der Paauw
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uit Moordrecht.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 23-3-1782 (12)
Vestiging als poorteres: Johanna van der
Linde, weduwe van Hendrik Lubans, uit 'sGravenhage.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 26-3-1782 (12v)
Vestiging als poorter: Wilhelmus van Harten
uit Ameide.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 26-3-1782 (12v)
Vestiging als poorter: Abraham Hoeksteeg uit
Moerkapelle.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 26-3-1782 (12v)
Vestiging als poorteres: Elisabeth Noorthoorn,
vrouw van Abraham Hoeksteeg, uit
Gorinchem.
Burgerrecht -- 28-3-1782 (13)
Vestiging als poorter: Gerrit van Stippelen uit
Rotterdam.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 2-4-1782 (14v)
Vestiging als poorter: Ary Zwart uit NoordWaddinxveen.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 13-4-1782 (16)
Vestiging als poorter: Jan Baggaar uit Leiden.
[mr. François de Mey, heer van Limmen]
Burgerrecht -- 23-4-1782 (16v)
Vestiging als poorter: Ary Spanenburg uit
Stolwijk.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 27-4-1782 (17)
Toegelaten als poorteres: Jeanne la Condré,
uit St. Foix in Frankrijk, op verzoek van Isac
Petrus Gosenson namens haarzelf; zij gaat
wonen bij mr. Jan Jacob Slicher. Eed afgelegd
dd. 26 april 1782.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: Volmacht voor notaris Joan Boers Jansz.
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Burgerrecht -- 27-4-1782 (17)
Vestiging als poorter: Pieter de Puy uit Leiden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 6-5-1782 (19)
Vestiging als poorter: Theodorus Herbus uit
Schoonhoven.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 11-5-1782 (19v)
Vestiging als poorteres, Pieternella van den
Berg, weduwe van Bartholomeus van Buuren,
uit Schoonhoven.
[mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf]
Burgerrecht -- 1-6-1782 (23)
Vestiging als poorter: Willem Poel uit De Glip
(onder Heemstede).
[Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf]
Burgerrecht -- 13-6-1782 (25)
Vestiging als poorter: Dirk Verlooy uit
Nieuwkoop.
[mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf]
Burgerrecht -- 13-6-1782 (25)
Vestiging als poorteres: Aaltje Huurman uit
Ouderkerk a/d IJssel.
[mr. Jan Noortbergh, heer van Bleskensgraaf]
Burgerrecht -- 29-6-1782 (27v)
Vestiging als poorter op basis van schriftelijke
toestemming en voordracht van mr. Adriaan
van Bronckhorst, lid van de Utrechtse
vroedschap, vader van Reinier Cornelis van
Bronckhorst, 24 jaar oud en domicilie kiezend
ten huize van mr. Hendrik van Wijn,
stadspensionaris.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
ZIE: Volmacht voor notaris Jan Klemme dd.
28 juni 1782.
Burgerrecht -- 11-7-1782 (33)
Vestiging van Bernardus van Munster uit
Amsterdam.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 15-7-1782 (33v)
Vestiging als poorter: Gerardus de Loos uit
Oosterwijk.
Burgerecht -- 20-7-1782 (35)
Vestiging als poorteres: Geertruy Casius uit
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Gouderak.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 25-7-1782 (35v)
Vestiging als poorter: Steven Borsius uit
Leiden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 8-8-1782 (37v)
Vestiging als poorteres: Susanna Kleyn,
weduwe van Maurits Kaynberg, uit
Amsterdam.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 8-8-1782 (37v)
Vestiging als poorter: Engelbregt van der
Wadding uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 10-8-1782 (38)
Vestiging als poorter: Gerrit Peters uit Elst.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 10-8-1782 (38)
Vestiging als poorteres: Alida van Rotterdam,
vrouw van Gerrit Peters.
Burgerrecht -- 10-8-1782 (38)
Vestiging als poorter: Pleunis van Geelen uit
Schoonhoven.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 15-8-1782 (39v)
Vestiging als poorteres: Ariaentje Cornelisse
Kleynman uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
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Burgerrecht -- 1-10-1782 (47)
Vestiging als poorter: Jan Knoppers uit
Capelle a/d IJssel.
Burgerrecht -- 3-10-1782 (47v)
Vestiging als poorter: Thomas Verwoert uit
Wamel.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 12-10-1782 (48v)
Toegelaten als poorter: Cornelis Klant jr., oud
15 jaar, op verzoek van Joan Boers Jz notaris en procureur - namens Cornelis Klant,
schout te Aarlanderveen en vader van
betrokkene.
Burgerrecht -- 26-10-1782 (50v)
Vestiging als poorter: Pieter Vallé uit
Moordrecht.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 29-10-1782 (51v)
Vestiging als poorter: Cornelis van der Poll uit
Bergeijk (in de Meyerij van Den Bosch).
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 29-10-1782 (52)
Vestiging als poorter: Pieter Regenwortel uit
Wateringen.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Burgerrecht -- 6-11-1782 (54)
Vestiging als poorter: Barend IJsman uit
Munsterland (D).
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Burgerrecht -- 24-8-1782 (40v)
Vestiging als poorter: Joseph Schoch uit Tirol.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Burgerrecht -- 12-11-1782 (54v)
Vestiging als poorter: Nicolaas Johannes
Verheel afkomstig uit Suriname.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Burgerrecht -- 3-9-1782 (41v)
Vestiging als poorter: Jan Anthony van
Druyne uit Cuyk.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Burgerrecht -- 12-11-1782 (54v)
Vestiging als poorter: Johannes van Zijll uit
Benschop.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Burgerrecht -- 21-9-1782 (45)
Vestiging als poorter: Ferdinandus Knoppers
uit Capelle a/d IJssel.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

10 -- Gezondheidszorg
Hygiëne, medische beroepen,
keuring van voedsel,
drinkwatervoorziening,
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bodemverontreiniging,
afvalverwerking, begraafplaatsen.
Begraven -- 2-1-1781 (2v)
Toestemming - op verzoek via de
kerkmeesters - voor mr. Corn. Joan de Lange
van Wijngaarden om in het koor van de St.Janskerk, naast die van de familie van de
heer van Rietveld, een grafkelder te laten
maken ten behoeve van zijn (overleden)
schoonvader Adriaan Prins en diens kinderen,
mits zoveel te betalen als de kerkmeesters
nodig oordelen. Kerkmeesters zijn niet
bevoegd tot beslissing zonder overleg met
burgemeesters.
[Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven, en Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik]
ZIE: Resolutie dd. 7 november 1699.
Gezondheidszorg -- 5-1-1781 (4)
Beschikking op het verzoek van stadsdokter
dr. Bartholomeus Hermannus de Moor, om in
geval hij niet in staat is de zieken te verzorgen
in gasthuizen, godshuizen en het tuchthuis,
alsmede diegenen die van de diakonie of
Aalmoezeniershuis afhankelijk zijn, zich te
laten vervangen door Jan van Breda,
medicinae doctor, en recepten voor hen bij de
stadsapotheek achter te laten.
ZIE: Requestboek W, folio 127v.
Begraven -- 9-1-1781 (6v)
Grote baar voor Marcellus Vallée.
Begraven -- 9-1-1781 (6v)
Avondbegrafenis voor Marcellus Vallée.
Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (7)
Toestemming op speciaal verzoek van de
tweede stadsdokter Mijnichus, om Jan
Bleuland in te zetten als vervanger bij zieken
van stads- en godshuizen en recepten door te
laten geven aan de stadsapotheek zoals op 5
januari al is geregeld tussen dr. Bartholomeus
Hermannus de Moor en dr. Jan van Breda.
[A. van der Burch, Johannis Wilhelmus
Mijnichus]
Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (7v)
Aanstelling van de beide doktoren Bleuland
en Van Breda, gezien hun talenten en tot
meerdere praktijktraining. Voorwaarden: 1.
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aanstelling buiten bezwaar van 's stads
schatkist; 2. als assistent van beide
stadsdoktoren De Moor en Mynichus; 3. dat
een nieuwe financiële regeling tot stand komt
tussen de vier stadsartsen.
[Meynichus]
ZIE: Resolutie van 5 januari 1781.
Gezondheidszorg -- 9-1-1781 (9)
Verdeling der werkzaamheden van de
assistent-stadsdoktoren: J. Bleuland zal
rouleren over het 1e en 2e kwartier, het
gasthuis, Oudevrouwenhuis, Leprooshuis en
tuchthuis; Jan van Breda over 3e en 4e
kwartier, het Oudemannenhuis, Weeshuis en
Pesthuis. Afschrift aan De Moor en Mynichus,
alsmede aan de regenten der gasthuizen.
[Meynichus]
Begraven -- 29-1-1781 (12v)
Grote baar voor Anna de Vries, weduwe van
respectievelijk Jan Verhoorn en Allard
Pierson.
Begraven -- 29-1-1781 (13)
Avondbegrafenis voor Anna de Vries, weduwe
van respectievelijk Jan Verhoorn en Allard
Pierson.
Ambten -- 1-2-1781 (13)
Afleggen van de eed (van zuivering) door dr.
Jan Bleuland, op 9 januari j.l. aangesteld tot
assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
Ambten -- 1-2-1781 (13v)
Eedaflegging door dr. J. van Breda, op 9
januari j.l. aangesteld tot assistent-stadsarts.
[Aelbrecht van der Burch]
Begraven -- 12-2-1781 (15)
Grote baar voor Johanna van Lier, vrouw van
Willem van Breenen.
Gezondheidszorg -- 6-3-1781 (19)
Jan van Dorp wordt aangesteld tot pestdrager
in plaats van Jan van der Strande, overleden.
Begraven -- 27-3-1781 (23v)
Grote baar voor Alida Oly.
Gasthuizen -- 11-4-1781 (28)
Opname van Neeltje Leuselaar, weduwe van
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Stephanus Trompert met bijdrage van de
diakonie der hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.

Begraven -- 8-9-1781 (57v)
Avondbegrafenis voor Jan Verzijl.
ZIE: Reglement op het avondbegraven.

Begraven -- 17-7-1781 (44)
Grote baar voor Alida van Sevenhuyse,
weduwe van Pieter Maas.

Gilden -- 27-9-1781 (62)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan Bleuland; tot dekens:
Pieter van Willenswaard, Hermanus de Mol en
Adrianus Jongejan.

Begraven -- 17-7-1781 (44)
Avondbegrafenis voor Alida van Sevenhuyse,
weduwe van Pieter Maas.
ZIE: Reglement op het avondbegraven.
Markten -- 26-7-1781 (45v)
Vergunning voor Johannes Roothermel
Schouwermans om zijn operatiekunst op de
aanstaande jaarmarkt te tonen, mits het
chirurgijnsgilde akkoord gaat.
Markten -- 26-7-1781 (45v)
Vergunning voor Matthias Montel om op de
komende jaarmarkt zijn vaardigheid als
operatiekunstenaar (operateur) te vertonen,
mits het chirurgijnsgilde akkoord gaat.
Begraven -- 7-8-1781 (49)
Avondbegrafenis voor mr. Carolus Boers, in
leven gemeentesecretaris.
Gasthuizen -- 7-8-1781 (49v)
Opname en onderhoud van Maria Meertens
wegens krankzinnigheid, mits haar vader Jan
Batist Meertens haar mede onderhoudt.
Gezondheidszorg -- 25-8-1781 (55v)
Brief van de Staten van Holland, waarbij aan
de steden (in de regio) wordt opgedragen de
gewonden van de slag bij de Doggersbank op
5 augustus op te nemen in de gasthuizen.
Besloten de patiënten uit het gasthuis te
verhuizen naar het pesthuis, om ze niet teveel
te laten verontrusten door het gekerm van de
oorlogsslachtoffers. Bovendien besloten tot
aanstelling van de stadschirurgijns Cornelis
Bleuland en Pieter van Willenswaart tot
lazaretarts.
ZIE: Missiveboek 12, folio 227v.
Begraven -- 8-9-1781 (57v)
Grote baar voor Jan Verzijl.

Nieuwerkerk a/d IJssel -- 2-10-1781 (63)
Beroep van de kerkeraad op ds. A. van
IJsendijk, predikant te Woudenberg,
goedgekeurd.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk, folio 105.
Gezondheidszorg -- 4-10-1781 (64)
Bijdrage van ƒ 25 voor een breukoperatie
door stadschirurgijn Cornelis Bleuland aan
Schrevel van de Graaf, die onvermogend is,
mits dokter Bleuland voortaan aan
burgemeesters aantoont dat uitstel van
operatie(s) niet verantwoord is. Secretaris mr.
Hubert van Eyck dient de ƒ 25 uit de
burgemeesterskas te betalen.
Begraven -- 8-10-1781 (64v)
Grote baar voor Heyltje Capteyn, weduwe van
Jan Danens.
Begraven -- 8-10-1781 (64v)
Avondbegrafenis voor Heyltje Capteyn,
weduwe van Jan Danens.
ZIE: Reglement op het avondbegraven.
Begraven -- 9-11-1781 (70v)
Grote baar voor Josias de Paauw.
Begraven -- 9-11-1781 (71)
Avondbegrafenis voor Josias de Paauw.
Gezondheidszorg -- 20-11-1781 (72v)
Notitie van de commissie als ondervermeld in
hun hoedanigheid van bestuur der gasthuizen
met kwitanties van ontvangst en uitgaaf
betreffende het pesthuis. Idem namens de
regentinnen op verzoek van het stadsbestuur
dd. 25 augustus 1781 en ingevolge autorisatie
door de vroedschap dd. 4 september 1781. 1.
Verzoek hun onderzoek goed te keuren. 2. Op
verordening uitkering van de somma van ƒ
317:19:14, wegens bovengenoemde
rekeningen als extra uitgaven op de al
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ontvangen ƒ 2000. 3. Toestemming het
beddegoed uit de bedsteden "op stokken" te
mogen luchten in de winter en het linnen in
speciale kasten op te bergen. 4. Suggestie de
vader van het pesthuis een jaarlijkse toelage
van ƒ 50 te gunnen wegens het extra werk. 5.
Aan te geven of de schoonmaakartikelen van
het stadserf of van iemand anders komen.

Waterschappen -- 15-12-1781 (79)
Aanstelling van Dirk Schoon in plaats van
Thomas Weyman, die is overleden tot
opzichter (hoofdman) over Fluwelensingel, de
kaden tussen de Dijk en de Karnemelksloot
voor grondige inspectie en schoonmaak van
de wetering, m.n. die achter de tuinen loopt,
kosten omslaand over alle aanwonenden.

Gezondheidszorg -- 20-11-1781 (73v)
Oordeel over notitie van de commissie als
ondervermeld in hun hoedanigheid van
bestuur der gasthuizen met quitanties van
ontvangst en uitgaaf betreffende het pesthuis,
idem namens de regentinnen op verzoek van
het stadsbestuur dd. 25 augustus 1781 en
ingevolge autorisatie door de vroedschap dd.
4 september 1781. Zie ook nr. 351. ad 1.
Onderzoek in orde bevonden en met
waardering voor goede intenties
goedgekeurd. 2. Opdracht aan thesaurier
terstond het bedoelde bedrag uit te keren. 3.
Toestemming het beddegoed als aangegeven
te luchten en op te bergen. 4. Dat een
jaarlijkse toelage aan de pesthuisvader als
apart onderdeel van de gemeentefinanciën
moet worden aangemerkt en dus door de
burgemeesters dient te worden beoordeeld. 5.
Dat de schoonmaakartikelen van het stadserf
moeten worden betrokken.

Gezondheidszorg -- 22-12-1781 (81)
Op speciaal verzoek van de stadschirurgijn
Cornelis Bleuland en op voorstel van voorz.
burgemeester Aelbrecht van der Burch,
aanstelling van eerstgenoemde, na overlijden
van Jan Stavel, chirurgijn der godshuizen, als
opvolger bij de zieken van stads- en
godshuizen, zeker gezien het feit dat gem.
Cornelis B., Jan van Stavel al verving en zijn
oudere leeftijd als voordeel wordt gezien, mits
hij afstand doet van zijn post als
stadschirurgijn.

Begraven -- 22-11-1781 (74v)
Grote baar voor Cornelis Brak, notaris en
procureur.
Begraven -- 22-11-1781 (74v)
Avondbegrafenis voor Cornelis Brak, notaris
en procureur.
Begraven -- 22-11-1781 (74v)
Grote baar voor Johannes Wilhelmus
Mijnichus, arts.
Begraven -- 22-11-1781 (74v)
Avondbegrafenis voor Johannes Wilhelmus
Mijnichus, arts.
Armenzorg -- 11-12-1781 (78v)
Toestemming voor opname in eigen huis:
Maria den Raad, verlamd zijnde, door Maria
Mathijsse, vrouw van Johannis Batenburg,
met bijdrage voor onderhoud: 36 st. wekelijks
door het Aalmoezeniershuis.

Gezondheidszorg -- 29-12-1781 (83v)
Verandering en aanvulling van artikel 1 van de
verordening op de vroedkunde dd. 15 oktober
1756. De samenstelling van het college der
vroedkunde (verloskunde) is nu: de
stadsdokter, de overman van het
chirurgijnsgilde, de stadschirurgijn, een
chirurgijn van de huidige dekens van het gilde
door de burgemeesters te kiezen. Aangezien
de stadsdokter nu tevens overman van het
gilde is, moet een ander bekwaam iemand
aan het college worden toegevoegd, nl.
chirurgijn Adrianus Jongejan.
[Jan Bleuland]
Verzoekschriften -- 1-5-1781 (99)
Beschikking op het verzoekschrift van
Jacobus van Claveren, wijnkoper, om zijn
krankzinnige zuster naar Beverwijk te brengen
en haar aldaar onder te brengen.
ZIE: Requestboek W, folio 150v.
Verzoekschriften -- 15-11-1781 (104v)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
Haek, vrouw van Coenraad Scharpel, haar
man te mogen plaatsen in het verbeterhuis in
verband met diens krankzinnigheid.
ZIE: Requestboek W, folio 175v.
Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
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Haak, vrouw van Coenraad Scharpel, tot
waarneming van de boedel in verband met
krankzinnigheid van haar man.
ZIE: Requestboek W, folio 172v.

Begraven -- 5-6-1782 (23v)
Avondbegrafenis voor Catharina Susanna
Zandwijk, weduwe van dr. Johan van
Woensel.

Begraven -- 17-1-1782 (3v)
Grote baar voor Cornelis van Assendorp.

Begraven -- 20-6-1782 (26)
Grote baar voor Jeanette Brack.

Begraven -- 17-1-1782 (3v)
Avondbegrafenis voor Cornelis van
Assendorp.

Begraven -- 20-6-1782 (26)
Avondbegrafenis voor Jeanette Brack.

Begraven -- 26-1-1782 (5)
Grote baar voor Pieter van der Grijp.
Begraven -- 26-1-1782 (5)
Avondbegrafenis voor Pieter van der Grijp.
Slagers -- 14-3-1782 (11)
Fredrik Korevaar wordt benoemd in het
boterhuis in plaats van wijlen Jan van
Hoffweegen. Hij moet zich houden aan art. 13
van de verordening op het bestiaal. Geen
toestemming om bij particulieren te slachten.
Verzoek tot continuering jaarlijks in de maand
maart.
Begraven -- 13-4-1782 (16)
Avondbegrafenis voor Adriana van Leeuwen,
vrouw van Quirijn Johannes van der Valk, mits
betalend aan de kerkmeesters het recht van
alle klokken à ƒ 36:12:-.
Armenzorg***; gezondheidszorg*** -- 30-41782 (18v)
Het echtpaar Cornelis Stevens en Maria te
Loo worden ter verzorging door het echtpaar
Jacobus van Vliet en Johanna Stevens in huis
genomen, met een bijdrage in het onderhoud
van het Aalmoezeniershuis en de r.k. priester
Keulen.
Begraven -- 5-6-1782 (23v)
Grote baar voor Catharina van der Valk.
Begraven -- 5-6-1782 (23v)
Avondbegrafenis voor Catharina van der Valk.
Begraven -- 5-6-1782 (23v)
Grote baar voor Catharina Susanna Zandwijk,
weduwe van dr. Johan van Woensel.

Begraven -- 20-6-1782 (26)
Grote baar voor Cornelia van der Grijp.
Begraven -- 20-6-1782 (26)
Avondbegrafenis voor Cornelia van der Grijp.
Begraven -- 27-6-1782 (27v)
Grote baar voor Elisabeth de Moraas.
Begraven -- 27-6-1782 (27v)
Avondbegrafenis voor Elisabeth de Moraas.
Begraven -- 2-7-1782 (30v)
Grote baar voor Maria Everswinkel, weduwe
van Theodore Vosmaar.
Begraven -- 2-7-1782 (30v)
Avondbegrafenis voor Maria Everswinkel,
weduwe van Theodore Vosmaar.
Slagers -- 2-7-1782 (31v)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal: Jan
Kleypool, Nicolaas Grendel en Pieter
Bouman.
Begraven -- 11-7-1782 (33)
Grote baar voor Pieter de Keyzer.
Begraven -- 12-10-1782 (49)
Grote baar voor Neeltje Oosterhoudt, vrouw
van Hendrik Hermanus Hes.
[Hess]

11 -- Waterstaat
Stadswaterschappen, grachten,
rivieren en kanalen, waterkeringen
(dijken), sluizen, waterstand;
relaties met
hoogheemraadschappen
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(Rijnland, Schieland,
Krimpenerwaard,
grootwaterschap Woerden).
Ambten -- 6-1-1781 (4v)
Mr. Aelbrecht van der Burch wordt aangesteld
tot baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek: .
Verhuur -- 23-1-1781 (11v)
Visserij in de IJssel, behorend tot de
heerlijkheid Capelle a/d IJssel, aan Joost van
der Ruyt uit Ouderkerk a/d IJssel, ingaande 1
april 1781 t/m maart 1789 voor ƒ 110 jaarlijks
".. behalven het randsoen".
ZIE: Verhuurboek XI, folio 183;
thesaurierstaat, folio 41.
Verhuur -- 8-2-1781 (14v)
Visserij in de IJssel van de stad tot aan de
Wiericke: aan Jan Kool te Gouderak, van 1
april 1781 t/m maart 1789 à ƒ 8 jaarlijks.
ZIE: Thesaurierstaat, folio 41; XIde
Verhuurboek, folio 183v.
Waterschappen -- 17-2-1781 (16)
Op voordracht van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard, aanstelling tot
hoogheemraden: mr. Jan Dirk van der Burch
en François Decker.
Scheepsjagers -- 8-3-1781 (19v)
Peter de Jong wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Matthijs Mulder, aangesteld dd.
14 april 1764.
Slepers -- 15-5-1781 (33)
Dirk Oortman wordt aangesteld tot
scheepslader / losser in plaats van Gerardus
Koning.
[fooiers]
Scheepsjagers -- 2-6-1781 (36)
Jan van der Louw wordt aangesteld als
substituut-jager Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Simon van der Hor,
aangesteld dd. 22 april 1741.
Sluizen -- 7-6-1781 (37)
Pieter Zwanenburg wordt aangesteld tot
hoofdman van de zijlen in het 1e kwartier in
plaats van Willem Brammert, vertrokken.
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Verhuur -- 13-10-1781 (65)
Verzoek ingewilligd van Jan Verhaar, om
huurder te mogen blijven van de buitenvest
tussen Tiendewegspoort en het
Doelenpoortje, omdat zijn zoon Everhardus
buiten zijn medeweten is vertrokken, zonder
voldoende borgstelling te hebben
achtergelaten, zoals bepaald in de
huurovereenkomst met de burgemeesters dd.
23 april j.l.
ZIE: Verhuurboek, folio 184.
Waterschappen -- 6-11-1781 (69v)
Mededeling van mr. Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijk aan de
burgemeesters dat hij het stadsbestuur van
Rotterdam, in hun hoedanigheid van Heren
van Benthuizen, verzocht had beleend te
worden met de Hildam, op de landscheiding
van Rijnland en Schieland, alsmede met een
stuk moeras 4 voet breed langs de
landscheiding van Hazerswoude over de
Oostvaart 3 of 4 roeden, conform eerdere
verleibrieven en vervolgens de verzekering
krijgt dat er aan wordt gewerkt. (Ingevolge
authorisatie van de vroedschap dd. 26 maart
j.l.)
Scheepsjagers -- 20-11-1781 (71v)
Cornelis van der Laauw wordt aangesteld als
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Jan Walraven, overleden.
Scheepvaart -- 20-11-1781 (72v)
Aanstelling tot schipper van Gouda op
Gouderak en Moordrecht: Jacobus van
Tiggelen, met uitsluiting van anderen in plaats
van zijn vader Teunis van Tiggelen.
Waterschappen -- 15-12-1781 (78v)
Dirk Schoon aangesteld tot opzichter
(hoofdman) over de Fluwelensingel in plaats
van Thomas Weyman, overleden. Zie ook nr.
990.
Waterschappen -- 15-12-1781 (79)
Aanstelling van Dirk Schoon in plaats van
Thomas Weyman, die is overleden tot
opzichter (hoofdman) over Fluwelensingel, de
kaden tussen de Dijk en de Karnemelksloot
voor grondige inspectie en schoonmaak van
de wetering, m.n. die achter de tuinen loopt,
kosten omslaand over alle aanwonenden.
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Veerlieden -- 29-12-1781 (82)
Voorlopige aanbesteding van de verhuur van
de zitplaatsen van de Amsterdamse
jaagschuiten in de herberg, bewoond door
Dirk van Lange, mits hij hiervan administratie
bijhoudt en een bewijs van de huur afgeeft
tegen betaling, alsmede betaling van jaarlijks
bedrag aan de stad van ƒ 3 en goed gedrag
vertoont.
[roeven]
Scheepvaart -- 29-12-1781 (83)
Jacob de Groot wordt aangesteld tot
beurtschipper op Den Bosch, Gorinchem,
Heusden en de heerlijkheden Empel en
Meerwijk in de Meierij aan de Dieze in plaats
van Jacob van Hensbergen, die afstand
daarvan heeft gedaan, mits een borg stellend
van ƒ 1000 en overname van het schip van
zijn voorganger, na taxatie. Jaarlijkse
recognitie van ƒ 115 op basis van taxatie.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747, resolutie burgemeesters dd. 23 januari
1766 en 12 april 1776.
Fabricagemeesters -- 7-4-1781 (95)
Lijst van defecten op de poortpanding;
afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle reparatie mét sanctie
vóór de 1e juli. idem wed. J. Oostenrijk; de
kaai van de aanwonenden aan de brug op het
Regulierswatertje rep.; idem Jan van Erkel,
kaai van de Kaksteeg in te vullen. Raam
oostzijde: aanwonenden plank over een goot
rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen, Mijndert
Vertoorn, kaai rep., idem Aart de Jong,
Cornelis Slingerland, Cornelis Assendelft,
Cornelis Oste, Cornelis Verzee, Boudewijn
Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van Kluyven,
Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker, Gijsbert
Verboom, wed. Verhoog, Christiaan van der
Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe: F. Blanket de jonge, kaai rep.;
idem ...Meurs; idem Abraham Jacobs, huis
Roomse kerk Werkhoven; het conflict tussen
Hendrik Fikkers en Teunis van Zon over het
vrij gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
aanwonenden van de Lazarussteeg, kaai rep.;
Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen: Matthijs van
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Straaten, H. Veerman, Frans van Ormel, C.
Assendorp, wed. Swanenburg, Jacob van
Immerzeel, Jan Bakker, kaai invullen;
noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr. de Kedts,
gras verwijderen en kaai invullen, Spit, kaai
rep.; Thomas Weyman, kaai rep; idem Van
der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed. Frijsburg
en M. Monk; idem de aanwonenden voor de
Strooiensteeg; Jan Melkert, van Vliet, kaai
rep.; Geerlof van de Waal, idem; Tiendeweg:
Conflict tussen Frans Blanket sr. en de buurt
in Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weyman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendrayer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eyck, kaai
invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep., idem wed. J. Oostenrijk;
de kaai van de aanwonenden aan de brug op
het Regulierswatertje rep.; idem Jan van
Erkel, kaai van de Kaksteeg in te vullen.
Raam oostzijde: aanwonenden plank over een
goot rep.; Pieter Slingerland, kaai invullen,
Mijndert Vertoorn, kaai rep., idem Aart de
Jong, Cornelis Slingerland, Cornelis
Assendelft, Cornelis Oste, Cornelis Verzee,
Boudewijn Wilmers, Gerrit Haneff, Dirk van
Kluyven, Pieter Boon, Roomse kerk Hamaker,
Gijsbert Verboom, wed. Verhoog, Christiaan
van der Berg, Paulus de Ronde, straat rep.;
OostGouwe:
F. Blanket de jonge, kaai rep.; idem ...Meurs;
idem Abraham Jacobs, huis Roomse kerk
Werkhoven; het conflict tussen Hendrik
Fikkers en Teunis van Zon over het vrij
gebruik van de gang tussen hun huizen;
Lange Groenendaal: A. Klat, kleine stenen
rep.; Westraam: Vóór het Swarte Paard, kaai
invullen; de Raad en Jacobus Kopijn, kaai
rep.; idem Jacobus van Campen; de
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aanwonenden van de Lazarussteeg,
kaai rep.; Turfmarkt zuidzijde: kaai invullen:
Matthijs van Straaten, H. Veerman, Frans van
Ormel, C. Assendorp, wed. Swanenburg,
Jacob van Immerzeel, Jan Bakker, kaai
invullen; noordzijde: Hendrik Spoor idem; Cr.
de Kedts, gras verwijderen en kaai invullen,
Spit, kaai rep.; Thomas Weyman, kaai rep;
idem
Van der Wagt, Slobbe, Van der Bijl, wed.
Frijsburg en M. Monk; idem de aanwonenden
voor de Strooiensteeg; Jan Melkert, gras
verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruyn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai
rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert Wout,
Schouten, wed. Frijsburg, wed. van Aken, J.
van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep., wed. J.
Pluym, kaai rep., idem Cornelis van der Bent;
Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruyn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
gras verwijd.; Nieuwehaven zuidzijde: kaai
repareren: Jan de Bruijn, Joshua van Wijk,
Pieter de la Coste, Hannes Bos, Lansbergen,
Clarissenklooster, Willebeek en C. Oosterling;
kaai rep.: Van der Pik, Douwe Jemkes, Evert
Wout, Schouten, wed. Frijsburg, wed. van
Aken, J. van de Vijver; P. Berlijn, rollaag rep.,
wed. J. Pluym, kaai rep., idem Cornelis van
der Bent; Kleiweg: de putten in de straat rep.;
Zeugstraat: A. Voormeer: idem putten in de
straat en ook op 't watertje; Van Harte en
Blok: straat ophogen; Vogelenzang: de goot in
de Lem Dulsteeg rep.; Joost Wout, straat rep.;
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idem wed. van Waas en Van der Linde;
Adrianus Reunis, kaai rep.; Abraham de
Haas, kaai en straat rep.; idem ...Springmeier;
't watertje over de Varkenmarkt; Adrianus
Reunis, kaai en straat rep.; vervolg
Vogelenzang: Jan Bax, idem putten in de
straat; alle kaaien in de Vogelenzang nazien;
Gouwe zuidzijde: Haneff, kaai invoegen;
Achter de Vismarkt: Van Driessen, kaai rep.;
idem J. van Breenen, J. Melcher; wed. van
Waas, kaai boven 't riool rep.; M. de Bruijn,
kaai rep.;idem Van Elft en Swanenburg; alle
aanwonenden Lombardsteeg, kaai rep. en de
kaai boven 't riool repareren.
Westhaven: Casparis Arlee, kaai rep.; Casper
Hulstman, gras verwijderen; Hubertus de
Coole, idem en kaai rep.; hr. van Banthem,
gras verwijderen; Spieringstraat: de wangen
van de brug rep. door de stad; Jan Bos: kaai
rep.; dhr. Quarles, gras verw.; dhr. van der
Does, rollaag rep.; dhr. V. van Eijck, gras
verw.; Bavelaar, kaai rep.: de wangen van de
brug nazien; Joris van Vliet, kaai rep.; Geerlof
van de Waal, idem; Tiendeweg: Conflict
tussen Frans Blanket sr. en de buurt in
Schimmelpenningsteegje; Groeneweg:
Thomas Weijman: putten in de straat rep.;id.
een paal in de straat voor 't tuchthuis,
Latijnsche school, kaai rep., weeshuis idem,
brug van het Keesfasensteegje, wangen van
de kaai rep. Joost Bloed, kaai rep.;
Groeneweg: Jan Bax, kaai rep., idem Jan
Sloof, Aalbert Visser, Ary Verbank, Pieter
Stevesloot, Joan Bloed; Doelesteeg: de
kwestie tussen....; Peperstraat: Fr. Gibbon,
kaai invullen, Van Claveren, kaai rep.,Frans
Koppendraijer, kaai invullen; Oosthaven: Van
Baalen, kaai inv.; idem C. van den Berg en
D.Swartvelt; OostGouwe: juffr. van Eijck, kaai
invullen; Peperstraat: wed. Horste, rollaag
rep.; Raam westzijde: Jan Bikkel, kaai rep.,
idem Dirk Dirka, wed. J. van Buuren, Adriaan
Zoet, Jacob Smits, wed. Stomman, de
wangen van de brug aldaar te rep.; wed. van
Claveren, kaai rep.
Waterschappen -- 24-5-1781 (99v)
Singelschouw dit jaar te houden op 2 juni a.s.
Waterschappen -- 2-6-1781 (100)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelschouw (inspectie) met sanctieregeling
bij controle over 3 weken met afschrift aan de
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fabricagemeesters. Blekerssingel: Cornelis
Arense, gras verwijderen; Boon van Ostade,
straat rep.; Karnemelksloot: F. Cool, straat
rep., idem Blekerskade; idem Hendrik Reunis;
Fluwelensingel: (de gemeente) nieuwe paal
zetten; gehele palen verven; Kersbergen: 2
nieuwe palen zetten; dr. de Moor: nieuwe paal
zetten; hr. Sesterenon, nieuwe paal zetten,
idem Zonneveldt; Melckert, straat rep.;
Mulder, nieuwe paal zetten; idem Ijsendoorn;
Willemse: 2 nieuwe palen zetten en de
bomensnoeien op schuttinghoogte; (Jan)
Kattensingel: Jan Decker, straat rep.; idem
Poppelenbergh; Turfsingel: hr. van der Burch:
bestraten; Welsen, straat rep.; Joost Kerkman,
idem; fabricagemeesters opdracht om met
eigenaars van.... huizen en tuinen aan de
Fluwelensingel te overleggen over het "zetten
van steenen" in plaats van het plaatsen van
houten palen.

Houtesteeg: vesten ophogen en "zanden";
puin van de stadsmuur bij het Waterpoortje
verwijderen; waterschap 4e kwartier: straat op
de koker rep.; puin van de stadsmuur voor het
Mierenest verwijderen; Ary de Ruyter en
Pieter de Jong, straat rep.

Waterschappen -- 16-10-1781 (104)
Uitvoeren van de singelschouw is bepaald op
zaterdag 17 november a.s.

Waterschappen -- 17-11-1781 (106)
Memorie van fabricagemeesters betreffende
het zetten van stenen palen op de
Fluwelensingel aan de oostzijde van de stad
in 1781. Betreft 65 houten palen, die elk niet
minder dan 2 stuivers per jaar aan onderhoud
vergen, de stenen exemplaren verder uit
elkaar te plaatsen, zodat de recognitie niet
veel hoeft te verschillen van de vorige. De
hoofdlieden van de Fluwelensingel krijgen
opdracht de belasting jaarlijks te innen.
[Pieter Walop, Christiaen Willemse, Rijna van
IJzendoorn, Joh. Hend. Hulscher, mr. C.J. de
Lange, Pieter van Waas, Jan Chr. Ham, Dirk
Schoon, Rutger van Kessel, Jan van Balen,
Cornelis van Dijk, Pieter Boon, Reynier
Sonneveld, Jacobus van Munster, J.J. Slicher,
mr. D.W. Lestevenon, mr. J. de Lange, dr.
B.H. de Moor, M. Bisdom, J.C. Hundt,
Adrianus van Kersberg, Nijs van der Bent,
Harm Eltrop]

Waterschappen -- 17-11-1781 (105)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestenschouw (inspectie), met
sanctieregeling bij controle over 3 weken; met
afschrift aan de fabricagemeesters. Overal:
putten in de straten repareren; Blekerssingel:
hr. Boon van Ostade, straat rep.;
Karnemelksloot n.zijde: Hendrik Reunis, straat
rep., Bastiaan Vuyk, W. Bremmer, Roggeveen
idem; Fluwelensingel: Van Baalen: gras
verwijderen en niet op de hoogte van de
schouw; Ham idem; Kattensingel: Jan Decker,
wed. Hendr. de Jong, Jan Stekelenburg,
Hendr. Schouten en J. Bleuland, Corn. de
Koster en Dirk Smits, straat rep.; Jaagpad:
Wm. van Breemen, kaai opmaken, Wm. van
Maaren idem, wed. Pronk idem en straat
verhogen; Wachtelstraat: putten aldaar vullen;
Turfsingel: Van der Staal: straat rep.; Van den
Berg, kaai opmaken, Pieter Gorissen, straat
rep., Idem Jasper Bleuland, Spiering, gras
verw., hoofdlieden van de Korte Akkeren,
straat rep.,Knieriem, idem; Leendert
Jongebreur, straat ophogen; Vesten tussen de
Rotterdamse en Potterspoort: wed. Huibert
Kabel, straat rep., Wm. Verheul,idem; de
(steun)beer van de stadsmuur bij wed.
Sonneveld rep., aanwonenden van de

Waterschappen -- 17-11-1781 (105v)
De houten palen langs de Fluwelensingel
zullen worden vervangen door stenen palen;
eigenaars betalen een recognitie. Er is
overleg gevoerd met eigenaars van huizen en
tuinen. Zie ook nr. 447. Afspraak is dat de
stad aanleg en onderhoud betaalt en dat de
eigenaars jaarlijks een "modicque recognitie"
betalen, overeenkomstig de breedte van de
erven, te weten een stuiver per roede van de
breedte van huis of erf, tezamen een bedrag
van ƒ 7.
ZIE: Resolutie dd. 3 juli 1781.

Veerlieden -- 3-1-1782 (2)
Beschikking op het verzoek van de
commissaris en de beurtschipper van het veer
op 's-Hertogenbosch, waarbij verordend dat er
geen goederen van deze stad naar Gouda en
vice versa mogen worden verscheept, op
straffe van een boete van 2 zilveren ducatons.
ZIE: Requestboek W, folio 206.
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Openbare werken***; Gouderak***;
verzoekschriften*** -- 31-1-1782 (6)
Toekennen aan Claas van Vliet te
Stolwijkersluis (vallend onder Gouderak) op
diens verzoek, als eigenaar van 2 morgen
land en als gehoefslaagde op de hoge
IJsseldijk met 7 roeden en 1 voet, een half
schip Lekzand voor dijkonderhoud en
beplanting per 2 jaar, gezien het grote belang
voor de stad. Aanpassing van de resolutie van
burgemeesters dd. 22 juli 1749 betreffende de
beplanting.
ZIE: Requestboek W, folio 207.
Verhuur***; waterschappen*** -- 14-2-1782
(8)
Verhuur van hakhout op de afwatering bij
Moerkapelle aan Salomon Vonk voor 10 jaar
ingaande 1 januari 1782, tegen ƒ 2:10
jaarlijks.
Krimpenerwaard -- 26-2-1782 (9v)
Aanstelling tot hoogheemraden: mr. Johan
Diederik van der Burch, François Decker.
Kennisgeving aan de dijkgraaf.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10)
Jan van Muyden wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Claas Boeré, overleden.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10v)
Willem Sanderse wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Matthijs Mulder, overleden.
Verhuur -- 18-3-1782 (12)
Het Moordrechts Verlaat aan Jan Swart voor 3
jaar, vanaf 1 april 1782, tegen ƒ 800 per jaar
buiten het rantsoen.
Veerlieden -- 30-4-1782 (18v)
Beschikking op het verzoek van Gerrit Post
om zijn aanstelling dd. 29 januari 1754 uit te
breiden met het beurtschipperschap op
Mechelen, Brussel en Leuven, alsmede de
aanstelling van zijn zoon Pieter als hulp.
ZIE: Requestboek W, folio 222.
Gilden -- 22-6-1782 (27)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Jan van
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Schermer, Jan Soos, Pieter Zeewoldt en
Homan Homans.
Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor dr. Jan Bleuland (arts) om
achter diens huis op de Westhaven en
uitkomend op (het waterschap van) de
Peperstraat een (vaste) brug te laten
aanleggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 224.
Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor Reinardus de Graaf om
achter diens huis aan de Wijdstraat en
uitkomend achter (het waterschap van) de
Vismarkt een brug aan te (laten) leggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 225.
Belastingen -- 15-8-1782 (39)
Verhuur van de tienden in de Willens over de
oogst van 1782 aan Elis van Lakerveld.
Waterschappen -- 20-8-1782 (40)
Wouter Verblauw wordt aangesteld tot
hoofdman over de zijl tussen de Lange
Groenendaal en Achter de Vismarkt in het 3e
kwartier, in plaats van Pieter de Keyzer, die is
overleden.
Waterschappen -- 3-9-1782 (41v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk, met
betrekking tot de Vrijhoef en de Kalverbroek:
Sijmen van der Werff en Jan Dirks van
Swieten.
Slepers -- 26-10-1782 (51)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Pieter de Ridder, Jan de Mom en George
Commis.

12 -- Verkeer en vervoer
Wegen, bruggen, scheepvaart
(o.a. veerdiensten, trekvaart /
jaagpad, straatweg naar
Rotterdam), haven, tol, posterijen.
Slepers -- 2-1-1781 (2)
Vervanging van Jacob Jansz Kleyndier,
aangesteld dd. 2 juli 1758, door Jacobus Smit,
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wegens ouderdom en zwakheid.
[substituut-zakkendrager]
Slepers -- 5-1-1781 (3v)
Pieter Dortland wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Hendrik
Sijpesteyn, overleden.
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Scheepsjagers -- 8-3-1781 (19v)
Peter de Jong wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Matthijs Mulder, aangesteld dd.
14 april 1764.

Slepers -- 5-1-1781 (4)
Ary de Mol wordt aangesteld tot kruier van het
Rotterdamse binnenveer in plaats van Govert
van Waas, overleden.

Poorten -- 29-3-1781 (24)
Dirk van der Linden wordt aangesteld tot
portier van de Dijkspoort in plaats van
Gerardus Koning. Eed voor de portiers en
boomsluiters.
ZIE: 1e Stadsregister, folio 4v.

Slepers -- 5-1-1781 (4)
Leendert Schenk wordt aangesteld als boter
en vleeskruier in plaats van Hendrik
Sijpesteyn, overleden.

Slepers -- 31-3-1781 (24v)
Jan Loos wordt aangesteld tot voerman of
bode van Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.

Gilden -- 11-1-1781 (9v)
Aangesteld als overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; als
deken: Ary Booy en Adrianus Zoet.

Slepers -- 5-4-1781 (25)
Willem de Lange wordt aangesteld tot
voerman / bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.

Scheepvaart -- 29-1-1781 (12)
Sander Dortland wordt aangesteld tot
marktschipper van Gouda op Delft en
Schiedam in plaats van Christoffel Kortleeven,
door Delft op verzoek ontslagen. Borg van ƒ
600; betaling van jaarlijkse recognitie à ƒ 15.
[Aelbrecht van der Burch]
ZIE: Verleyboek 1760, folio 111. Resolutie
vroedschap dd. 18 december 1747.

Vervoer -- 10-4-1781 (25v)
Cornelis Luynenburg wordt aangesteld tot
commissaris van het wagenveer op
Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.

Gilden -- 17-2-1781 (16)
Aangesteld als deken van de knechts van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde: Willem
van der Burch en Ary de Ruyter.
Waterschappen -- 17-2-1781 (16)
Op voordracht van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard, aanstelling tot
hoogheemraden: mr. Jan Dirk van der Burch
en François Decker.
Slepers -- 6-3-1781 (19)
Arend de Jong wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan van der
Strande, overleden.
Gezondheidszorg -- 6-3-1781 (19)
Jan van Dorp wordt aangesteld tot pestdrager
in plaats van Jan van der Strande, overleden.

Slepers -- 10-4-1781 (26)
Pieter Gorisse wordt aangesteld tot voerman /
bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Vervoer -- 10-4-1781 (26v)
Paulus van der Linden wordt aangesteld tot
voerman / bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Slepers -- 10-4-1781 (27)
Ary van Hoorn wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Cornelis van Os,
overleden.
Scheepsjagers -- 11-4-1781 (28)
Jan Houtman wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Claas Boere, aangesteld dd. 20
januari 1776. B. was volgens attestatie van J.
Legendecker, arts te Alphen, niet in staat die
post waar te nemen.
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Voerlieden -- 1-5-1781 (30)
Inspectie rijtuigen op 24 april en 1 mei 1781
gehouden. Idem controle van de stadskoets.
In orde bevonden.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huub Cabel, Abraham Toors, Pieter Gorisse,
Bastiaan Vuyk, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul, Goze
van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: Jan Saudaan, Meyndert Loos,
J.F. Cool, Paulus van der Linden, Willem de
Lange; koetswagens, faetons, chaisen en
koetsen]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765 en art.
12 reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.
Scheepsjagers -- 10-5-1781 (31v)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-jager Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Willem Dirkse van
Leeuwen, aangesteld dd. 4 mei 1744.
Slepers -- 15-5-1781 (33)
Dirk Oortman wordt aangesteld tot
scheepslader / losser in plaats van Gerardus
Koning.
[fooiers]
Scheepsjagers -- 2-6-1781 (36)
Jan van der Louw wordt aangesteld als
substituut-jager Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Simon van der Hor,
aangesteld dd. 22 april 1741.
Gilden -- 16-6-1781 (38v)
Aanstelling tot overluiden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Simon de Heer; tot deken: Cornelis de Peer,
Pieter Romeyn, Jan Soos en Jan van
Schermer.
Fabricagemeesters -- 16-6-1781 (39v)
Onderhoud en stalling van de stadskoets gaat
van de stadskoetsier Johannes Franciscus
Cool naar de wagenmaker Hendrik
Swartsenburg in zijn schuur Noorwegen aan
de Singel buiten de Kleiwegpoort tegen
betaling van ƒ 40.
ZIE: Reglement op de stadskoets dd. 25
oktober 1770.
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Scheepvaart -- 30-6-1781 (41v)
Vergunning voor Frans Verzijl & Zn. om de
lading van de Friese schipper Pieter Cornelis
Hazewinkel te vervoeren naar Hamburg en
Altona (D), met recognitie aan het
grootschippersgilde.
ZIE: Resolutie dd. 22 oktober 1752.
Slepers -- 3-7-1781 (42)
Abraham Godijn wordt aangesteld als
substituut-zakkendrager in plaats van Jacobus
Olykan, aangesteld dd. 14 maart 1742.
Veerlieden -- 28-7-1781 (47)
Jan Reve wordt aangesteld tot kruier op het
Rotterdams schuitenveer in plaats van
Lambert la Froy, overleden.
Gilden -- 2-8-1781 (48v)
Aangesteld tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Cornelis Smit; tot dekens: Hendrik de Peer,
Louis Meyngaard, Cornelis voor de Wind en
Pieter Maarling.
Ambten -- 14-8-1781 (52v)
Mr. Jean Gijsberto de Mey Fz wordt
aangesteld tot rentmeester van het jaagpad
Amsterdam - Gouda.
ZIE: Resoluties vroedschap dd. 20 april 1700
en burgemeesters dd. 20 februari 1713.
Veerlieden -- 16-8-1781 (53)
Verzoek van schippers, knechts en "bestelder"
van het schuitenveer tussen Leiden en Gouda
gehonoreerd, waarin ondervermelde personen
niet langer met een eigen schip allerhande
fruit ondershands mogen kopen en vervoeren
op de dagen dat supplianten rechtens dit
mogen doen.
[Jan Jansen, Sijmen Spruyt, Cornelis
Kraamer, Jacob Nievelt jr. en Willem
Hogervorst.]
ZIE: Art. 3 van de ampliatie van de
verordening op het schuitenveer dd. 2 februari
1769.
Slepers -- 20-8-1781 (54)
Jan Vlak wordt benoemd tot zakkendrager in
plaats van Frans Oosterling, die is overleden.
Slepers -- 23-8-1781 (55)
Aanstelling tot boterkruier Jan de Jong in
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plaats van Isaacq van den Berg.
[Aelbrecht van der Burch]
Slepers -- 4-9-1781 (57)
Aangesteld Jan de Jong in plaats van Gerrit
Glasbeek, overleden.
Slepers -- 4-9-1781 (57v)
Aanstelling tot boterkruier Jan Revé in plaats
van Gerrit Glasbeek.
[Aelbrecht van der Burch]
Scheepvaart -- 15-9-1781 (59v)
Toestemming voor Cornelis de Peer,
marktschipper op IJsselmonde, op zijn
verzoek tot bouw van een nieuw schip met de
bepaling dat bij zijn overlijden de opvolger
schip en positie dient over te nemen.
ZIE: Requestboek W, folio 165v.
Scheepvaart -- 20-9-1781 (60)
Vergunning voor Reynardus de Graaf om een
veerdienst te mogen openen op Oostende,
Duinkerken, Nieuwpoort en Brugge. Hij wordt
schipper, mits hij zich aanmeldt bij het
grootschippersgilde. Eed van zuivering en
eventuele recognitie aan de stad.
Scheepvaart -- 20-9-1781 (60v)
Aanstelling van Ary Kok, met uitsluiting van
alle anderen in plaats van zijn vader Willem
Kok als marktschipper op Ouderkerk a/d
IJssel.
Scheepvaart -- 25-9-1781 (61v)
Toestemming voor Frans Verzijl & zn. om hun
goederen voor Hamburg en Altona per Friese
schipper Seipe Jochems te laten vervoeren,
mits betalend aan het Grootschippersgilde
een recognitie ƒ 5.
ZIE: Resolutie dd. 22 oktober 1752.
Voerlieden -- 30-10-1781 (68v)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 27 oktober en 30 oktober;
enige defecten. Idem controle op 27 oktober
van de stadskoets.
[voerlieden: Pieter de Wit, Willem Vermey,
Huyp Cabel (bak koetsw. bekijken en chais
rep.), Abram Toor (nieuwe bak koetsw. en 1
spaak bij faeton), Pieter Gorisse, Bastiaen
Vuyk, Teunis Sliedrecht, Reynier Duyts, Jacob
de Bas, Harme den Heul, Goosse van der

62

Linden, Janis Leeuwesteyn; verhuurders: Jan
Soudaan, J.F. Kool, Paulus van der Linden,
Willem de Lange; koetsen, koetswagens,
faetons en chaisons]
ZIE: Reglement van magistraat dd. 17
december 1765. Reglement op het gebruik
van de stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Scheepsjagers -- 6-11-1781 (69v)
Cornelis Boesvelt aangesteld tot substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
als vervanger van Pieter Jansz. Trimp, dd. 6
oktober 1740.
Veerlieden -- 15-11-1781 (71v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Tieleman Huyser; tot
deken: Hendrik van der Kley.
Scheepsjagers -- 20-11-1781 (71v)
Cornelis van der Laauw wordt aangesteld als
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Jan Walraven, overleden.
Scheepvaart -- 20-11-1781 (72v)
Aanstelling tot schipper van Gouda op
Gouderak en Moordrecht: Jacobus van
Tiggelen, met uitsluiting van anderen in plaats
van zijn vader Teunis van Tiggelen.
Veerlieden -- 20-11-1781 (74)
Toestemming tot voortzetting van de pacht
van het veer op Capelle a/d IJssel van Okker
Sloff, overleden, op verzoek van diens
weduwe Maria van Erk tegen dezelfde
voorwaarden, als overeengekomen dd. 25
maart 1780, mits twee personen voor haar
borg kunnen staan. Zij zal zich door een
vakbekwaan iemand moeten laten assisteren;
beiden moeten van onbesproken gedrag zijn,
op straffe van verlies van de vergunning.
Voerlieden -- 22-11-1781 (75)
Op verzoek van overman en dekens van het
wagenaarsgilde wordt Jonas Maurits
aangesteld tot knecht voor de zieke en
gebrekkige collega's van het Rotterdams
wagenveer, die zelf geen knecht hebben.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders dd. 7 december 1765.
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Slepers -- 1-12-1781 (76v)
Aanstelling tot zakkendrager: Dirk Fuyk in
plaats van Willem van Geelen, overleden.
Slepers -- 1-12-1781 (76v)
Aanstelling tot zakkendrager: Jan Bruynvis in
plaats van Jacobus Lottingh, overleden.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724 door Coenraad Ooms als
zakkendrager.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724, door Hendrik Mijngaart
als kooldrager.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724 door Ary van den Bos als
kalkdrager.
Voerlieden -- 22-12-1781 (80)
Willem de Lange aangesteld tot voerman op
Rotterdam in plaats van Gerrit Geerling,
overleden. Jaarlijkse recognitie ten behoeve
van de stad: ƒ 10.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747
Slepers -- 22-12-1781 (80v)
Aanstelling tot zakkendrager: Jacob Koeman
in plaats van Gerrit Geerling, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Pieter de Jong aangesteld tot jager van het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Jan Dirca, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Cornelis Sliedrecht aangesteld als jager van
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Pieter Jasperse van 't Wout, overleden.
Voerlieden -- 29-12-1781 (81v)
Toestemming voor Bastiaan Fuyk om paard
en wagens en andere rijtuigen te verhuren in
plaats van Pieter Gorissen, aangesteld tot
voerman, mits zich houdend aan het
reglement en verordening voor de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen,
ZIE: Magistraat dd. 17 december 1765.
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Scheepsjagers -- 29-12-1781 (82)
Evert van Rijn aangesteld als waarnemend
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Jan Alderdse Vermey,
aangesteld dd. 2 september 1732.
Veerlieden -- 29-12-1781 (82)
Voorlopige aanbesteding van de verhuur van
de zitplaatsen van de Amsterdamse
jaagschuiten in de herberg, bewoond door
Dirk van Lange, mits hij hiervan administratie
bijhoudt en een bewijs van de huur afgeeft
tegen betaling, alsmede betaling van jaarlijks
bedrag aan de stad van ƒ 3 en goed gedrag
vertoont.
[roeven]
Scheepsjagers -- 29-12-1781 (82v)
Pieter Hoymaayer wordt aangesteld als
waarnemend jager van het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Mathijs Mulder,
aangesteld dd. 14 april 1764.
Scheepvaart -- 29-12-1781 (83)
Jacob de Groot wordt aangesteld tot
beurtschipper op Den Bosch, Gorinchem,
Heusden en de heerlijkheden Empel en
Meerwijk in de Meierij aan de Dieze in plaats
van Jacob van Hensbergen, die afstand
daarvan heeft gedaan, mits een borg stellend
van ƒ 1000 en overname van het schip van
zijn voorganger, na taxatie. Jaarlijkse
recognitie van ƒ 115 op basis van taxatie.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747, resolutie burgemeesters dd. 23 januari
1766 en 12 april 1776.
Voerlieden -- 13-3-1781 (93v)
Vaststelling verordening betreffende het
wagenveer Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z, folio 125v.
Waterschappen -- 16-10-1781 (104)
Uitvoeren van de singelschouw is bepaald op
zaterdag 17 november a.s.
Waterschappen -- 17-11-1781 (105v)
De houten palen langs de Fluwelensingel
zullen worden vervangen door stenen palen;
eigenaars betalen een recognitie. Er is
overleg gevoerd met eigenaars van huizen en
tuinen. Zie ook nr. 447. Afspraak is dat de
stad aanleg en onderhoud betaalt en dat de
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eigenaars jaarlijks een "modicque recognitie"
betalen, overeenkomstig de breedte van de
erven, te weten een stuiver per roede van de
breedte van huis of erf, tezamen een bedrag
van ƒ 7.
ZIE: Resolutie dd. 3 juli 1781.
Waterschappen -- 17-11-1781 (106)
Memorie van fabricagemeesters betreffende
het zetten van stenen palen op de
Fluwelensingel aan de oostzijde van de stad
in 1781. Betreft 65 houten palen, die elk niet
minder dan 2 stuivers per jaar aan onderhoud
vergen, de stenen exemplaren verder uit
elkaar te plaatsen, zodat de recognitie niet
veel hoeft te verschillen van de vorige. De
hoofdlieden van de Fluwelensingel krijgen
opdracht de belasting jaarlijks te innen.
[Pieter Walop, Christiaen Willemse, Rijna van
IJzendoorn, Joh. Hend. Hulscher, mr. C.J. de
Lange, Pieter van Waas, Jan Chr. Ham, Dirk
Schoon, Rutger van Kessel, Jan van Balen,
Cornelis van Dijk, Pieter Boon, Reynier
Sonneveld, Jacobus van Munster, J.J. Slicher,
mr. D.W. Lestevenon, mr. J. de Lange, dr.
B.H. de Moor, M. Bisdom, J.C. Hundt,
Adrianus van Kersberg, Nijs van der Bent,
Harm Eltrop]
Veerlieden -- 3-1-1782 (2)
Beschikking op het verzoek van de
commissaris en de beurtschipper van het veer
op 's-Hertogenbosch, waarbij verordend dat er
geen goederen van deze stad naar Gouda en
vice versa mogen worden verscheept, op
straffe van een boete van 2 zilveren ducatons.
ZIE: Requestboek W, folio 206.
Voerlieden -- 31-1-1782 (5v)
Benoemd tot vervanger van Frederik Aernout
van Munster als commissaris van het
Rotterdams wagenveer: Thomas Meyer.
Slepers -- 5-2-1782 (7)
Abraham Godijn wordt aangesteld als
noodhulp van de korenmeter in plaats van
Adrianus van Tricht, aangesteld dd. 29 januari
1748, die wegens ouderdom ongeschikt is
geworden.
Scheepvaart -- 14-2-1782 (8)
Aanstelling tot dekens van de knechten van
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de Amsterdamse schuitenvoerders: Willem
van der Burch en Ary de Ruyter.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10)
Jan van Muyden wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Claas Boeré, overleden.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10v)
Willem Sanderse wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Matthijs Mulder, overleden.
Verhuur -- 18-3-1782 (12)
Het Moordrechts Verlaat aan Jan Swart voor 3
jaar, vanaf 1 april 1782, tegen ƒ 800 per jaar
buiten het rantsoen.
Scheepvaart -- 2-4-1782 (14)
Erkenning van de akte van aanstelling van
Jacob de Hooge als marktschipper van Gouda
op Goes.
Slepers -- 27-4-1782 (17)
Pieter de Puy wordt aangesteld tot wijnsleper
en noodhulp van de haring-, vis- en
tabakssleper in plaats van Jan Jacob,
overleden. Jaarlijkse recognitie à ƒ 24
conform taxatie.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 18 december
1747.
Voerlieden -- 27-4-1782 (17v)
Inspectie rijtuigen op 20 en 27 april 1782
gehouden. Koetswagens, phaetons, chaisen
en koetsen. Idem controle stadskoets en dat
de wielen dienen te worden nagekeken; bij
voertuig Willem de Langen, vooras
vernieuwen; Goze van der Linden, spaken
van zijn faeton vernieuwen.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huub Cabel, Abraham Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul, Goze
van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: Jan Saudaan, J.F. Cool,
Meyndert Loos, Paulus van der Linden,
Bastiaan Vuyk]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.
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Periodieken -- 30-4-1782 (18v)
Jacob de Koning wordt vergund het
monopolie op het rondbrengen van de
Antwerpsche Courant in plaats van Nol
Asbak, overleden.
Veerlieden -- 30-4-1782 (18v)
Beschikking op het verzoek van Gerrit Post
om zijn aanstelling dd. 29 januari 1754 uit te
breiden met het beurtschipperschap op
Mechelen, Brussel en Leuven, alsmede de
aanstelling van zijn zoon Pieter als hulp.
ZIE: Requestboek W, folio 222.
Voerlieden -- 6-5-1782 (19v)
Toestemming voor Gerrit de Lange om bij
Willem de Lange als knecht te rijden.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Scheepsjagers -- 18-5-1782 (20)
Jan van Hofwegen wordt aangesteld tot jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van wijlen zijn vader Gerrit.
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Schermer, Jan Soos, Pieter Zeewoldt en
Homan Homans.
Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor dr. Jan Bleuland (arts) om
achter diens huis op de Westhaven en
uitkomend op (het waterschap van) de
Peperstraat een (vaste) brug te laten
aanleggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 224.
Verzoekschriften -- 2-7-1782 (32)
Toestemming voor Reinardus de Graaf om
achter diens huis aan de Wijdstraat en
uitkomend achter (het waterschap van) de
Vismarkt een brug aan te (laten) leggen.
ZIE: Requestboek W, fol. 225.
Gilden -- 6-7-1782 (32v)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en Pieter
Zeewoldt.

Slepers -- 18-5-1782 (20v)
Mattheus Bijl wordt aangesteld als fooier in
plaats van Abraham Brammer, overleden.

Gilden -- 8-7-1782 (32v)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Johannes Sam; tot
dekens: Dirk van Kampen, Adrianus van der
Linden, Jan den Heeten en Willem van
Schermer.

Scheepsjagers -- 8-6-1782 (24v)
Jan Stoutman wordt aangesteld als jagen van
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Jan Alderse Vermey, werkzaam sinds dd.
2 september 1732.

Slepers -- 20-7-1782 (34v)
Matheus Bijl wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Evert van
Dieveren, die is overleden.
[Dirk Aemilius Jongkint]

Slepers -- 22-6-1782 (26v)
Jan van Aarts wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Coenraad
Bierman, overleden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]

Slepers -- 20-7-1782 (34v)
Cornelis Willebeek wordt aangesteld als fooier
in plaats van Georgie Commis, aangesteld dd.
5 januari 1743. Cornelis moet van zijn
inkomsten ƒ 3 per week uitkeren aan Georgie.

Scheepsjagers -- 22-6-1782 (26v)
Aelbert Waardenburg wordt aangesteld als
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Klaas Toornvliet, aangesteld dd.
10 maart 1761.

Slepers -- 22-7-1782 (35)
Hendrik van Wijngaarden wordt aangesteld
als zakkendrager in plaats van Pieter van den
Boom, overleden.

Gilden -- 22-6-1782 (27)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Jan van

Slepers -- 22-7-1782 (35v)
Barend van der Egt wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Cornelis
Steenbergen, overleden.
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Gilden -- 1-8-1782 (36v)
Aangesteld tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Abraham Zoet; tot dekens: Hendrik de Peer,
Louwis Mijngaard, Pieter Maarling en Matheus
Bijl.
Voerlieden -- 13-8-1782 (39)
Gerrit Peters krijgt toestemming om als
verhuurder van paarden, wagens en rijtuigen
op te treden in plaats van Jan Soudaen.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Waterschappen -- 3-9-1782 (41v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk, met
betrekking tot de Vrijhoef en de Kalverbroek:
Sijmen van der Werff en Jan Dirks van
Swieten.
Veerlieden -- 3-9-1782 (41v)
Jan Evenblij wordt op zijn verzoek ontslagen
als commissaris voor de veerdienst op Den
Bosch en Gorinchem.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 7-9-1782
(43)
Ary Booy wordt op zijn verzoek ontslagen als
scheepsmeter: .
Visserij -- 19-9-1782 (45)
Jaapje Otters wordt aangesteld als
omroepster van vis (mosselen, garnalen en
alikruiken) in plaats van Jan Glasbeek, die is
overleden. Voor elke ronde vijf stuivers.
Voerlieden -- 30-9-1782 (46v)
Paulus van der Linden en Jan Loos,
werkzaam op het wagenveer Gouda Schoonhoven, worden ontslagen.
Scheepvaart***; belastingen*** -- 22-101782 (50v)
Jan Oudaen wordt aangesteld als
scheepsmeter in plaats van Ary Booy. Eed
afgelegd dd. 5 januari 1783.
ZIE: Kamerboek 1783, folio 2.
Veerlieden -- 26-10-1782 (51)
Pieter Vallé wordt aangesteld als knecht op
het jaagschuitenveer Amsterdam - Gouda in
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plaats van Pieter Hendrik van Leermont, in
dienst sinds 21 augustus 1733 .
Slepers -- 26-10-1782 (51)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Pieter de Ridder, Jan de Mom en George
Commis.
Veerlieden -- 2-11-1782 (52v)
Ary van der Staal wordt aangesteld als knecht
op het jaagschuitenveer Amsterdam - Gouda
in plaats van Jan Ariense Hogenboom,
aangesteld dd. 29 januari 1748, die niet langer
in staat is zijn functie uit te oefenen. Afdracht
van ƒ 100 jaarlijks aan zijn voorganger.
Voerlieden -- 2-11-1782 (53)
Inspectie van rijtuigen is op 29 oktober en 2
november 1782 gehouden. Koetswagens,
faetons, chaizen en koetsen resp. stadskoets.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Verwey,
Huyb Kabel, Abraham Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Teunis Sliedrecht, Reynier
Duyts, Jacob de Bas, Harme Verheul,
Goossen van der Linden, Janis Leeuwesteyn;
verhuurders: J.F. Kool, M. Loots, Paulus van
der Linden, Bastiaan Fuyck, Gerrit Peters]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Reglement op de stadskoets dd. 25 oktober
1770.
Gilden -- 2-11-1782 (53v)
Aanstelling tot overman der wagenaars;
Goossen van der Linden, tot dekens: Adrianus
Leeuwensteyn en Teunis Sliedrecht; tot
overman bij de slepers: Teunis Sijpesteyn, tot
dekens: Cornelis Vervoorn en Willem van
Dabelen.
[wagenaars- en slepersgilde]
Scheepvaart -- 12-11-1782 (55)
Pieter Smaal wordt aangesteld tot knecht op
de Amsterdamse schuit in plaats van Ary de
Ruyter, aangesteld dd. 14 april 1752, die in
verband met hoge ouderdom niet langer in
staat is zijn functie uit te oefenen. Jaarlijkse
betaling recognitiegeld van ƒ 115.

13 -- Handel en nijverheid
Economische aangelegenheden:
bank van lening, land- en
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tuinbouw, handel en markten,
ambachten, nijverheid, gilden, ijk,
winkels, horeca, VOC, WIC.
Bakkers -- 2-1-1781 (1v)
Prijs van het brood / boekweitmeel
vastgesteld.
Slepers -- 2-1-1781 (2)
Vervanging van Jacob Jansz Kleyndier,
aangesteld dd. 2 juli 1758, door Jacobus Smit,
wegens ouderdom en zwakheid.
[substituut-zakkendrager]
Detailhandel -- 3-1-1781 (3v)
Verkoopvergunning voor Francijntje Visser,
vrouw van Jan den Hondt (Nieuwehaven) van
turf, brandhout, boter en azijn.
Slepers -- 5-1-1781 (3v)
Pieter Dortland wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Hendrik
Sijpesteyn, overleden.
Detailhandel -- 5-1-1781 (4)
Vergunning voor Marrigje Schenk om zout bij
de kleine maat te verkopen in plaats van
Johanna den Baars, overleden.
[zoutkraamster]
Slepers -- 5-1-1781 (4)
Ary de Mol wordt aangesteld tot kruier van het
Rotterdamse binnenveer in plaats van Govert
van Waas, overleden.
Slepers -- 5-1-1781 (4)
Leendert Schenk wordt aangesteld als boter
en vleeskruier in plaats van Hendrik
Sijpesteyn, overleden.
Detailhandel -- 5-1-1781 (4)
Vergunning voor Ary van Cleef (de Gouwe)
om koffie en thee te verkopen.
Gilden -- 8-1-1781 (5v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Justus van Weede, tot looiers: Jan Souffreu
en Anthony van Burchem.
[wollen laken, saaien, baai]
Openbare orde -- 8-1-1781 (5v)
Wangedrag van de kastelein van het
stadslogement te Den Haag ten gevolge van
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drankmisbruik tegenover de afgevaardigden
ter dagvaart moet, zeker gezien eerdere
vermaningen, afgelopen zijn, anders zwaait er
wat. Burgemeester ter dagvaart en
pensionaris Van Wijn zullen hem dit besluit zo
spoedig mogelijk na aankomst in Den Haag
meedelen.
[Willem Tieleman]
Bakkers -- 9-1-1781 (6v)
Prijs van het brood / boekweitmeel opnieuw
vastgesteld.
Detailhandel -- 11-1-1781 (9v)
Prijsvaststelling van wijn en gedestilleerd.
Gilden -- 11-1-1781 (9v)
Aangesteld als overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; als
deken: Ary Booy en Adrianus Zoet.
Bakkers -- 16-1-1781 (10)
Prijsherziening van het boekweitmeel.
Gilden -- 16-1-1781 (10)
Aanstelling tot overman van het
knoopmakersgilde: Claas Smits, tot deken:
Simon Smits en Carel Schulling.
Gilden -- 22-1-1781 (10v)
Aangesteld tot overman van het St.
Jozefsgilde: Jan Bleuland, tot deken: Geerlof
van de Waal en Jan Bakker.
Bakkers -- 23-1-1781 (10v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 16
januari j.l.
Detailhandel -- 23-1-1781 (11)
Vergunning voor Hermijntje van der Lee,
vrouw van Joost van der Swalm
(Nieuwehaven), om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Verhuur -- 23-1-1781 (11v)
Visserij in de IJssel, behorend tot de
heerlijkheid Capelle a/d IJssel, aan Joost van
der Ruyt uit Ouderkerk a/d IJssel, ingaande 1
april 1781 t/m maart 1789 voor ƒ 110 jaarlijks
".. behalven het randsoen".
ZIE: Verhuurboek XI, folio 183;
thesaurierstaat, folio 41.
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Gilden -- 25-1-1781 (11v)
Aanstelling tot deken van het
glazenmakersgilde: Willem de Gorder en
Pieter Zwanenburg.
Gilden -- 25-1-1781 (11v)
Aanstelling tot overlieden van het grofgaren-,
kleingaren- en lontspinnersgilde: Hendrik
IJsselsteyn (grofgarenspinner) en Leendert
Schut (kleingarenspinner); tot deken: Leendert
Kramer (kleingarenspinner), Dirk van der
Starre (kleingarenspinner), Jan de Koster
(grofgarenspinner), Frans Kramer
(kleingarenspinner) en Coenraad Linkers
(lontspinner).
Scheepvaart -- 29-1-1781 (12)
Sander Dortland wordt aangesteld tot
marktschipper van Gouda op Delft en
Schiedam in plaats van Christoffel Kortleeven,
door Delft op verzoek ontslagen. Borg van ƒ
600; betaling van jaarlijkse recognitie à ƒ 15.
[Aelbrecht van der Burch]
ZIE: Verleyboek 1760, folio 111. Resolutie
vroedschap dd. 18 december 1747.
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Waas (Lange Tiendeweg) om holblokken en
klompen te verkopen.
Detailhandel -- 13-2-1781 (15v)
Vergunning voor Maria Doesburg, vrouw van
Bart Vermeulen (Kleiweg), om azijn te
verkopen.
Gilden -- 17-2-1781 (16)
Aangesteld als deken van de knechts van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde: Willem
van der Burch en Ary de Ruyter.
Bakkers -- 20-2-1781 (16v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 16
januari j.l.
Bakkers -- 1-3-1781 (17v)
Prijsherziening van het boekweitmeel.
Keurmeesters -- 1-3-1781 (18)
Aanstelling op de steenplaatsen: zuidzijde:
Anthony Streefland en Bartholomeus Herfst;
noordzijde: Johannis Becius en Pieter
Hoogendijk.

Bakkers -- 30-1-1781 (13)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 16
december j.l.

Detailhandel -- 1-3-1781 (18)
Vergunning voor Willem van Spengelen (Lem
Dulsteeg) om koffie en thee te verkopen.

Bakkers -- 6-2-1781 (13v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 16
januari j.l.

Detailhandel -- 3-3-1781 (18v)
Vergunning voor Jacobus Maas (Kleiweg) om
brandhout te verkopen.

Detailhandel -- 9-2-1781 (14v)
Vergunning voor Johanna Brand, weduwe van
Johannes Staps (Kleiweg), om koffie, thee,
boter en azijn te verkopen.

Bakkers -- 6-3-1781 (18v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.

Verhuur -- 8-2-1781 (14v)
Visserij in de IJssel van de stad tot aan de
Wiericke: aan Jan Kool te Gouderak, van 1
april 1781 t/m maart 1789 à ƒ 8 jaarlijks.
ZIE: Thesaurierstaat, folio 41; XIde
Verhuurboek, folio 183v.

Bakkers -- 13-3-1781 (20)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Groothandel -- 13-3-1781 (20)
Vergunning voor Cornelis de Peer
(Westhaven) om bierazijn te verkopen.

Bakkers -- 13-2-1781 (15)
Prijs van het boekweitmeel en brood als op 16
januari j.l.

Bakkers -- 20-3-1781 (20v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.

Detailhandel -- 13-2-1781 (15v)
Vergunning voor Pieternella Cornelia van

Detailhandel -- 20-3-1781 (21)
Vergunning voor Cornelis van den Berg,
(Kleiweg) om boter te verkopen.
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Bakkers -- 27-3-1781 (23)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.

commissaris van het wagenveer op
Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.

Groothandel -- 29-3-1781 (24)
Vergunning voor Catharina van der Ben,
vrouw van Willem Bouwmeester (Groeneweg),
om wijn, brandewijn en gedestilleerd in het
groot te verkopen in plaats van Dirk van der
Linden, die daarvan afstand heeft gedaan.

Slepers -- 10-4-1781 (26)
Pieter Gorisse wordt aangesteld tot voerman /
bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.

Groothandel -- 29-3-1781 (24v)
Vergunning voor Pieternella de Jong
(Turfmarkt) om wijn, brandewijn en
gedestilleerd in het groot te verkopen in plaats
van Johanna Kramers, weduwe van Gerrit van
Waas, overleden.
Detailhandel -- 29-3-1781 (24v)
Vergunning voor Willemijntje de Baars om
zeep van klein formaat te verkopen in plaats
van Grietje van Son, vrouw van Gerrit
Glasbeek, overleden.
Slepers -- 31-3-1781 (24v)
Jan Loos wordt aangesteld tot voerman of
bode van Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Detailhandel -- 31-3-1781 (24v)
Vergunning voor Clasijntje Versluys (in het
klooster achter het tuchthuis) om koffie, thee,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 3-4-1781 (25)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Detailhandel -- 3-4-1781 (25)
Vergunning voor Jacob Kool (Lange
Willemsteeg) om koffie en thee te verkopen.
Slepers -- 5-4-1781 (25)
Willem de Lange wordt aangesteld tot
voerman / bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Bakkers -- 10-4-1781 (25v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Vervoer -- 10-4-1781 (25v)
Cornelis Luynenburg wordt aangesteld tot

Vervoer -- 10-4-1781 (26v)
Paulus van der Linden wordt aangesteld tot
voerman / bode op Schoonhoven.
ZIE: Verordening dd. 13 maart 1781.
Turftonsters -- 10-4-1781 (26v)
Grietje van Hemert, vrouw van Teun
Brinkman, wordt aangesteld in plaats van
Jannigje Prince, weduwe van Jan Klijnenburg,
overleden.
[Aelbrecht van der Burch]
Slepers -- 10-4-1781 (27)
Ary van Hoorn wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Cornelis van Os,
overleden.
Detailhandel -- 10-4-1781 (27)
Vergunning voor Pieternella Schijf, vrouw van
Andries Hakkel (Korte Groenendaal) om
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Scheepsjagers -- 11-4-1781 (28)
Jan Houtman wordt aangesteld als substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Claas Boere, aangesteld dd. 20
januari 1776. B. was volgens attestatie van J.
Legendecker, arts te Alphen, niet in staat die
post waar te nemen.
Bakkers -- 17-4-1781 (28v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Detailhandel -- 21-4-1781 (28v)
Vergunning voor Willemijntje IJserdraat, vrouw
van Jan de Keyzer (klooster achter het
tuchthuis), om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Industrie -- 21-4-1781 (29)
Toestemming tot aanleg van een looierij op
een ledig erf aan de noordzijde van de
Verlorenkost, mits betalend aan de thesaurier
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ƒ 3:3:- en het erf met kaden en omheiningen
goed te onderhouden.

Bakkers -- 15-5-1781 (33)
Prijs brood / boekweitmeel als op 1 maart j.l.

Bakkers -- 24-4-1781 (29)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.

Slepers -- 15-5-1781 (33)
Dirk Oortman wordt aangesteld tot
scheepslader / losser in plaats van Gerardus
Koning.
[fooiers]

Bakkers -- 1-5-1781 (30)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Markten -- 2-5-1781 (30v)
Aan Jan Beuker, biscuitbakker uit
Aarlanderveen, is toegestaan om op de
donderdagmarkt te staan, mits zich houdend
aan de gestelde restricties.
ZIE: Requestboek W, folio 148.
Uithangborden -- 3-5-1781 (30v)
Toestemming tot plaatsing voor Johannis
Hopman, hoedenmaker op de Kleiweg.
Bakkers -- 8-5-1781 (31)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Scheepsjagers -- 10-5-1781 (31v)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-jager Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Willem Dirkse van
Leeuwen, aangesteld dd. 4 mei 1744.
Gilden -- 10-5-1781 (31v)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Gerrit van Hofwegen; tot dekens: Jacobus de
Jongh, Jan Swart en Cornelis van der Tak.
Detailhandel -- 12-5-1781 (32)
Vergunning voor Jacobus Boshuysen
(Peperstraat) om koffie, thee en snuiftabak te
verkopen.
Gilden -- 12-5-1781 (32)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde;
Hermanus Montré, deken van het gilde in
plaats van Lambert Visser, overleden, en tot
deken in plaats van Hermanus Montré:
Hendrik Spoor; tot beheerder van de geldkist
van het fonds ter vermindering der grutterijen
in plaats van Lambert Visser: Hermanus
Montré.

Detailhandel -- 19-5-1781 (34)
Vergunning voor Jan Borseele (Stoofsteeg)
om turf en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 19-5-1781 (34)
Vergunning voor Janneke den Edel, vrouw
van Jan Lans (Groenendaal), om turf en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 19-5-1781 (34)
Vergunning voor Geertruy Kleynenburg
(Vrouwesteeg) om turf en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 22-5-1781 (34v)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 1 maart
j.l.
Detailhandel -- 26-5-1781 (35)
Vergunning voor Crijna Rodenburg, weduwe
van Lambert Visser (Kleiweg) om azijn en
Spaanse zeep te verkopen.
Bakkers -- 29-5-1781 (35)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Detailhandel -- 29-5-1781 (35)
Vergunning voor Frans van Waas (lange
Tiendeweg) om koffie, thee, azijn en Spaanse
zeep te verkopen.
Uithangborden -- 29-5-1781 (35v)
Toestemming voor Frans van Waas,
kruidenier aan de Lange Tiendeweg.
Bakkers -- 7-6-1781 (36)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Gilden -- 7-6-1781 (36)
Toestemming voor Maria Koemans, vrouw
van Aart van der Hoek om te mogen spinnen
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bij Frans Lafeber.
[lijndraaiersgilde]
Detailhandel -- 7-6-1781 (37)
Vergunning voor Maria de Mol, vrouw van
Cornelis van Vliet (Achter de Vismarkt) om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 12-6-1781 (37v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
Detailhandel -- 14-6-1781 (38)
Vergunning voor Anthonia Blom (Raam) om
koffie, thee en chocolade te verkopen.
Gilden -- 14-6-1781 (38)
Dispensatie voor Jan Verhaar van de regel
om 3 jaar onder een gildebroeder te moeten
werken alvorens gildelid te mogen worden.
Beschikking op het verzoekschrift van
overluiden en dekens van het lijndraaiersgilde
dd. 28 april 1724.
Aalmoezeniershuis -- 14-6-1781 (38)
Gift van het pottenbakkersgilde over een
hoeveelheid gebruikte Friese turf in de
periode 1 juni 1780 t/m 31 mei 1781, aan de
regenten overhandigd.
Gilden -- 16-6-1781 (38v)
Aanstelling tot overluiden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Simon de Heer; tot deken: Cornelis de Peer,
Pieter Romeyn, Jan Soos en Jan van
Schermer.
Gilden -- 16-6-1781 (39)
Aanstelling tot overluiden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker); tot dekens: Cornelis van der
Linden (bezemmaker), Pieter Fokkert
(mandenmaker), Lambert la Croy
(bezemmaker) en Johannes Blok
(mandenmaker).
Bakkers -- 19-6-1781 (40)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 1
maart j.l.
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Uithangborden -- 23-6-1781 (40v)
Toestemming voor Anthony Barendsen,
koekenbakker aan de Markt.
Gilden -- 25-6-1781 (41)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Gaalen, Gijsbert Slierkamp en Jan
Schravelaar.
Bakkers -- 26-6-1781 (41v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Scheepvaart -- 30-6-1781 (41v)
Vergunning voor Frans Verzijl & Zn. om de
lading van de Friese schipper Pieter Cornelis
Hazewinkel te vervoeren naar Hamburg en
Altona (D), met recognitie aan het
grootschippersgilde.
ZIE: Resolutie dd. 22 oktober 1752.
Bakkers -- 3-7-1781 (42)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 26 juni
j.l.
Slepers -- 3-7-1781 (42)
Abraham Godijn wordt aangesteld als
substituut-zakkendrager in plaats van Jacobus
Olykan, aangesteld dd. 14 maart 1742.
Gilden -- 3-7-1781 (42v)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Dirk van Velsen; tot
dekens: Johannes Sam, Cornelis Grotendorst,
Dirk Capteyn en Pieter van Rekum.
Detailhandel -- 3-7-1781 (42v)
Vergunning voor Aart Smits (Zeugstraat) om
koffie, thee en snuiftabak te verkopen.
Detailhandel -- 3-7-1781 (42v)
Vergunning voor Franciscus van Bovenen
(Tiendeweg) om snuiftabak te verkopen.
Bakkers -- 10-7-1781 (43)
Prijsherziening van het brood / boekweitmeel.
Slagers -- 10-7-1781 (43)
Aanstelling tot opzieners van de vleeshal: Jan
Kleypool, Nicolaas Grendel en Pieter
Bouman.
Detailhandel -- 10-7-1781 (43)
Vergunning voor Lambert de Bas (klooster
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achter het tuchthuis) om koffie, thee, boter,
azijn en brandhout te verkopen.
Markten -- 16-7-1781 (43v)
Vergunning voor Hendrik Sampiemon om met
een optica te mogen optreden op de
aanstaande jaarmarkt, mits toestemming van
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Bakkers -- 17-7-1781 (44)
Prijsherziening brood / boekweitmeel.
Detailhandel -- 21-7-1781 (44v)
Vergunning voor Jacob Kool (Lange
Willemsteeg) om boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Markten -- 21-7-1781 (44v)
Vergunning voor Jan Hern om met een
paardje dat kunstjes doet en enige wassen
beelden op de komende jaarmarkt te mogen
optreden, mits akkoord met de regenten van
het Aalmoezeniershuis.
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Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Arnoldus Bruynings om op
de komende jaarmarkt op te treden met een
reus en een paardje dat kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis ermee
akkoord gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Alexis Britting om land- en
zeegezichten-in-perspectief (in camera
obscura) te vertonen, mits de regenten van
het Aalmoezeniershuis akkoord zijn.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Mietje Champioen om op
de aanstaande jaarmarkt op te treden met
kanaries die kunstjes kunnen uitvoeren, mits
de regenten van het Aalmoezeniershuis
akkoord gaan.

Bakkers -- 24-7-1781 (45)
Prijsherziening van het brood / boekweitmeel.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om op te
treden met een vrouw die met haar voeten
schrijft en een vogel die kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis akkoord
gaan.

Markten -- 24-7-1781 (45)
Vergunning voor J.B. Joubert om met een
Venetiane die verschillende instrumenten
bespeelt op de aanstaande jaarmarkt te
mogen optreden, mits akkoord van regenten
van het Aalmoezeniershuis.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Susanna Eclo, weduwe
van Hermanus de Vries, om op aanstaande
jaarmarkt met kijkdozen en een schimmenspel
op te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis akkoord gaan.

Markten -- 24-7-1781 (45v)
Vergunning voor Martinus Sampiemon om
met wassen beelden te mogen optreden op
de aanstaande jaarmarkt, mits akkoord met
regenten van het Aalmoezeniershuis.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om met de
komende jaarmarkt te mogen optreden met
een vrouw zonder handen en voeten, mits
akkoord met de regenten van het
aalmoezeniershuis.

Markten -- 26-7-1781 (45v)
Vergunning voor Johannes Roothermel
Schouwermans om zijn operatiekunst op de
aanstaande jaarmarkt te tonen, mits het
chirurgijnsgilde akkoord gaat.
Markten -- 26-7-1781 (45v)
Vergunning voor Matthias Montel om op de
komende jaarmarkt zijn vaardigheid als
operatiekunstenaar (operateur) te vertonen,
mits het chirurgijnsgilde akkoord gaat.

Gilden -- 28-7-1781 (46v)
Johan Lodewijk Brandts wordt aangesteld tot
meter van de pijpaarde in plaats van Frans
Oosterling, overleden.
[Jan Dingshoff; pijpmakersgilde]
ZIE: Keur- en ordonnantieboek Z, folio 5v
Veerlieden -- 28-7-1781 (47)
Jan Reve wordt aangesteld tot kruier op het
Rotterdams schuitenveer in plaats van
Lambert la Froy, overleden.
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Turftonsters -- 28-7-1781 (47v)
Engelina van Vliet, vrouw van Hannis Vuurpijl,
wordt aangesteld als vervangster voor
Magtildus Staps, vrouw van Hiëronimus de
Jakker, aangesteld dd. 25 februari 1777.
Magtildis is wegens zwakheid niet in staat dit
werk te doen volgens attestatie van dr. Albert
Verrijst.

dekens: Abraham Franken en Gerrit van der
Linden.

Detailhandel -- 28-7-1781 (47v)
Vergunning voor Trijntje Verblaauw, vrouw
van Ezechiel Blok (de hoek van de Lem
Dulsteeg), om koffie, thee, boter en azijn te
verkopen.

Veerlieden -- 16-8-1781 (53)
Verzoek van schippers, knechts en "bestelder"
van het schuitenveer tussen Leiden en Gouda
gehonoreerd, waarin ondervermelde personen
niet langer met een eigen schip allerhande
fruit ondershands mogen kopen en vervoeren
op de dagen dat supplianten rechtens dit
mogen doen.
[Jan Jansen, Sijmen Spruyt, Cornelis
Kraamer, Jacob Nievelt jr. en Willem
Hogervorst.]
ZIE: Art. 3 van de ampliatie van de
verordening op het schuitenveer dd. 2 februari
1769.

Markten -- 28-7-1781 (48)
Vergunning voor Philip Meyer om op de
aanstaande jaarmarkt met een reus te mogen
optreden, mits de regenten van het
Aalmoezeniershuis akkoord gaan.
Bakkers -- 31-7-1781 (48)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
juli j.l.
Gilden -- 2-8-1781 (48v)
Aangesteld tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Cornelis Smit; tot dekens: Hendrik de Peer,
Louis Meyngaard, Cornelis voor de Wind en
Pieter Maarling.
Bakkers -- 7-8-1781 (49)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
juli j.l.
Detailhandel -- 9-8-1781 (51)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Bakkers -- 14-8-1781 (51v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24/
7 j.l.
Gilden -- 14-8-1781 (52)
Aanstelling van overlieden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Jan
Versluys; dekens: Jan Boms, Bart de Pier,
Piere Stomman en Cornelis van Leeuwen.
Gilden -- 14-8-1781 (52)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barendse; tot

Bakkers -- 16-8-1781 (52v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager, tot
dekens: Jan Muskeput, Ary Versluys, Aarnout
Timmer en Daniël Alot.

Slepers -- 20-8-1781 (54)
Jan Vlak wordt benoemd tot zakkendrager in
plaats van Frans Oosterling, die is overleden.
Detailhandel -- 20-8-1781 (54v)
Verkoopvergunning voor Sara Ruymsloot,
vrouw van Jan Revé uit de Vlamingstraat, van
turf en brandhout.
Detailhandel -- 23-8-1781 (54V)
Verkoopvergunning voor Paulus de Jong
(Raam) van koffie, thee, chocolade, boter,
azijn, snuiftabak en brandhout.
Slepers -- 23-8-1781 (55)
Aanstelling tot boterkruier Jan de Jong in
plaats van Isaacq van den Berg.
[Aelbrecht van der Burch]
Detailhandel -- 23-8-1781 (55)
Verkoopvergunning voor Elisabeth van Loon,
vrouw van Willem Verschoor uit de
Peperstraat, van koffie, thee en azijn.
Detailhandel -- 23-8-1781 (55v)
Verkoopvergunning voor Andreas Weyland
(Korte Tiendeweg) van koffie, thee, chocolade
en azijn.
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Gilden -- 25-8-1781 (55v)
Aanstelling tot overman van het
beddetijkwerkersgilde: Anthony van Burchem;
tot dekens: Gerard Carlier, Pancras
Bloemendaal, Willem Houbraak en Hendrik
Verbrugge.
Bakkers -- 30-8-1781 (56v)
Prijsherziening van brood / boekweitmeel.
Detailhandel -- 30-8-1781 (56v)
Vergunning voor Adrianus Weyland om tin te
verkopen, met toestemming van overman en
dekens van het tinnegietersgilde.
Bakkers -- 4-9-1781 (57)
Prijsherziening van brood / boekweitmeel.
Slepers -- 4-9-1781 (57)
Aangesteld Jan de Jong in plaats van Gerrit
Glasbeek, overleden.
Slepers -- 4-9-1781 (57v)
Aanstelling tot boterkruier Jan Revé in plaats
van Gerrit Glasbeek.
[Aelbrecht van der Burch]
Detailhandel -- 8-9-1781 (58)
Verkoopvergunning voor Teuntje van der
Veer, vrouw van Gerrit Koster (Raam) van
boter en azijn.
Detailhandel -- 8-9-1781 (58)
Verkoopvergunning voor Neeltje de Jong,
weduwe van Abram Lantsbergen
(Nieuwehaven) van koffie en thee.
Bakkers -- 11-9-1781 (58)
Prijs brood / boekweitmeel als op 4 september
j.l.
Turftonsters -- 15-9-1781 (59)
Aanstelling tot "kaarthoudster" en collectrice
van het "zakgeld van de turf": Anna Carolina
Henrietta Wolf in plaats van Catharina van
Son, vrouw van Abram Thobias van der Wiel,
die is overleden.
Detailhandel -- 15-9-1781 (59)
Verkoopvergunning voor Rutgerus de Bruyn
(Turfmarkt) van turf en brandhout.
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Scheepvaart -- 15-9-1781 (59v)
Toestemming voor Cornelis de Peer,
marktschipper op IJsselmonde, op zijn
verzoek tot bouw van een nieuw schip met de
bepaling dat bij zijn overlijden de opvolger
schip en positie dient over te nemen.
ZIE: Requestboek W, folio 165v.
Bakkers -- 18-9-1781 (59v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Detailhandel -- 18-9-1781 (60)
Verkoopvergunning voor Huybert Bik
(keizerstraat) van snuiftabak.
Scheepvaart -- 20-9-1781 (60)
Vergunning voor Reynardus de Graaf om een
veerdienst te mogen openen op Oostende,
Duinkerken, Nieuwpoort en Brugge. Hij wordt
schipper, mits hij zich aanmeldt bij het
grootschippersgilde. Eed van zuivering en
eventuele recognitie aan de stad.
Scheepvaart -- 20-9-1781 (60v)
Aanstelling van Ary Kok, met uitsluiting van
alle anderen in plaats van zijn vader Willem
Kok als marktschipper op Ouderkerk a/d
IJssel.
Bakkers -- 25-9-1781 (61)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Gilden -- 25-9-1781 (61)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel, tot dekens: Johannes van Ooyen, Dirk
Steversloot, Hendrik Bagman, Cornelis
Samorra; tot dekeninnen: Cornelia de Jong,
Aagje Luynenburg, Ariaantje van Nierop,
Maria Blanket.
Scheepvaart -- 25-9-1781 (61v)
Toestemming voor Frans Verzijl & zn. om hun
goederen voor Hamburg en Altona per Friese
schipper Seipe Jochems te laten vervoeren,
mits betalend aan het Grootschippersgilde
een recognitie ƒ 5.
ZIE: Resolutie dd. 22 oktober 1752.
Gilden -- 27-9-1781 (62)
Aanstelling tot overman van het
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chirurgijnsgilde: dr. Jan Bleuland; tot dekens:
Pieter van Willenswaard, Hermanus de Mol en
Adrianus Jongejan.
Uitdragers -- 29-9-1781 (63)
Vergunning aan Catharina Elisabeth
Kamphuyzen, vrouw van Willem de Bruyn,
voor het exploiteren van een uitdragerij, mits
zich houdend aan het reglement op de
uitdragerijen dd. 20 januari 1734 en de
verordening op het slaggeld of vendue dd. 26
augustus 1727, met name art. 15.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 13 april
1765.
Bakkers -- 2-10-1781 (63)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Detailhandel -- 2-10-1781 (63v)
Toestemming aan het tinnegieters- en
blikslagersgilde om Jan Koebeek toe te staan
blikwerk te mogen verkopen.
Bakkers -- 9-10-1781 (64v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Bakkers -- 16-10-1781 (66)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Groothandel -- 20-10-1781 (67)
Verkoopvergunning voor Jan Sourbeeck uit de
Peperstraat van wijnen, brandewijn en
gedestilleerd in plaats van Jaapje Visser,
weduwe van Claas Schoon.
Bakkers -- 23-10-1781 (67)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Gilden -- 27-10-1781 (68)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Pieter de Ridder, Jan de Mon en George
Commijs.
Gilden -- 27-10-1781 (68)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Goosse van der Linde, tot deken: Janis
Leeuwesteyn en Teunis Sliedrecht; tot
overman van de slepers: Teunis Sijpesteyn,
tot deken; Cornelis Vervoorn en Willem van
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Dabelen.
[wagenaars- en slepersgilde]
Detailhandel -- 27-10-1781 (68v)
Verkoopvergunning voor Jan den Haan
(Hoofdsteeg) van scharrebier, boter en azijn.
Bakkers -- 30-10-1781 (68v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Bakkers -- 6-11-1781 (69)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Detailhandel -- 6-11-1781 (69)
Verkoopvergunning voor Hendrik Heyermans
(Kleiweg) van Spaanse zeep, azijn, koffie en
thee.
Scheepsjagers -- 6-11-1781 (69v)
Cornelis Boesvelt aangesteld tot substituutjager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
als vervanger van Pieter Jansz. Trimp, dd. 6
oktober 1740.
Detailhandel -- 6-11-1781 (69v)
Verkoopvergunning voor Willemijntje Bakker
(de Haven) van koffie, thee en snuiftabak.
Detailhandel -- 9-11-1781 (71)
Verkoopvergunning voor Teuntje Panneman,
vrouw van Jacobus Verhoek op de
Nieuwehaven, van koffie, thee, boter en azijn.
Bakkers -- 13-11-1781 (71)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Uithangborden -- 13-11-1781 (71)
Vergunning voor Jacob de Radel, tapper,
wonend op de Veerstal.
Gilden -- 13-11-1781 (71)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleuland, tot deken:
Claas Booy en Jan Scholten.
Veerlieden -- 15-11-1781 (71v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Tieleman Huyser; tot
deken: Hendrik van der Kley.
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Bakkers -- 20-11-1781 (71v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 4
september j.l.
Uitdragers -- 20-11-1781 (71v)
Vergunning aan Coenraad Ooms voor het
exploiteren van een uitdragerij, mits zich
houdend aan het reglement op de uitdragerij
dd. 20 januari 1734 en de verordening op het
slaggeld of vendue dd. 26 augustus 1727, met
name art. 15.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 13 april
1765.
Gilden -- 20-11-1781 (72)
Afdracht van ƒ 3 gildegeld van het
lijndraaiersgilde wegens nieuwe leden in
1781. Overhandigd aan de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Gilden -- 20-11-1781 (72v)
Aanstelling tot overman van het St. Eloys- of
smidsgilde: Jan Pijpers, tot deken: Jan Justus
Martijn, Gerardus Stevesloot en Jan Otto van
der Hout.
Gilden -- 20-11-1781 (72v)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Zonneveld, tot
dekens: Pieter de Ridder, François Gibbon,
Daniel Polijn en Hermanus den Raad.
Veerlieden -- 20-11-1781 (74)
Toestemming tot voortzetting van de pacht
van het veer op Capelle a/d IJssel van Okker
Sloff, overleden, op verzoek van diens
weduwe Maria van Erk tegen dezelfde
voorwaarden, als overeengekomen dd. 25
maart 1780, mits twee personen voor haar
borg kunnen staan. Zij zal zich door een
vakbekwaan iemand moeten laten assisteren;
beiden moeten van onbesproken gedrag zijn,
op straffe van verlies van de vergunning.
Uithangborden -- 22-11-1781 (74v)
Vergunning voor Teunis Wout, pijpmaker,
wonend op de Blauwstraat. Pijpmerk A.V.D.
Detailhandel -- 22-11-1781 (75)
Verkoopvergunning voor Pieter Hogenboom
(Korte Gouwe) van koffie, thee, boter en azijn.
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Voerlieden -- 22-11-1781 (75)
Op verzoek van overman en dekens van het
wagenaarsgilde wordt Jonas Maurits
aangesteld tot knecht voor de zieke en
gebrekkige collega's van het Rotterdams
wagenveer, die zelf geen knecht hebben.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders dd. 7 december 1765.
Gilden -- 24-11-1781 (75v)
Aanstelling tot overman van het laken - en
zijden stoffenverkopersgilde: Anthony van
Burchem, tot deken: Ary Zonnevelt, Pancras
Bloemendaal, Gerard Carlier en Willem
Houbraak.
Bakkers -- 27-11-1781 (75v)
Herziening van de prijs van het brood /
boekweitmeel.
Slepers -- 1-12-1781 (76v)
Aanstelling tot zakkendrager: Dirk Fuyk in
plaats van Willem van Geelen, overleden.
Slepers -- 1-12-1781 (76v)
Aanstelling tot zakkendrager: Jan Bruynvis in
plaats van Jacobus Lottingh, overleden.
Detailhandel -- 1-12-1781 (76v)
Verkoopvergunning voor Jan Bruynvis uit de
Walesteeg van turf en brandhout.
Gilden -- 1-12-1781 (77)
Aanstelling tot nieuw-deken van het
zilversmedengilde: Adriaan Voorduyn sr., tot
oud-deken: Johannis Smits, tot keurmeester:
Pieter van der Grijp.
Bakkers -- 4-12-1781 (77v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 27
november j.l.
Gilden -- 4-12-1781 (77v)
Aanstelling van overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Jan Slobbe, tot deken:
Pieter van Vliet en Cornelis de Lange.
Gilden -- 4-12-1781 (77v)
Aanstelling tot kist- en busbewaarder van het
fonds voor pottenbakkersknechts: Jan
Lugthart, Cornelis Zorg, Wouter Bijl, Philip
Hogenboom en Pieter van Waas.
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Detailhandel -- 6-12-1781 (78)
Verkoopvergunning voor Bertje Louise van
Oosterwijk, vrouw van Hendrik van Abkouw
(Groeneweg) van turf en brandhout.
Gilden -- 11-12-1781 (78)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoerd (stoelmaker), tot deken; Nijs
van der Bent (wieldraaier), Gijsbert Boon
(blokmaker), Wouter van den Bos
(stoofmaker), Hendricus van Altveer
(stoelmaker).
Bakkers -- 11-12-1781 (78v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 27
november j.l.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724 door Coenraad Ooms als
zakkendrager.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724, door Hendrik Mijngaart
als kooldrager.
Slepers -- 15-12-1781 (78v)
Vervanging van Jan Tussenbroek, aangesteld
dd. 24 januari 1724 door Ary van den Bos als
kalkdrager.
Turftonsters -- 15-12-1781 (79)
Aanstelling van Pieternelletje de Graaff in
plaats van Grietje van Oosten, overleden.
Bakkers -- 18-12-1781 (79)
Prijs van het brood als op 27 november j.l.
Gilden -- 18-12-1781 (79v)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Fop Booy, tot deken: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.
Gilden -- 18-12-1781 (79v)
Benoeming door burgemeesters (uit
voordracht), naast de benoeming van
overman en dekens van het gruttersgilde,
twee beheerders van het fonds ter
vermindering van de grutterijen: Karel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en tot
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"kistbewaarder": Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.
Voerlieden -- 22-12-1781 (80)
Willem de Lange aangesteld tot voerman op
Rotterdam in plaats van Gerrit Geerling,
overleden. Jaarlijkse recognitie ten behoeve
van de stad: ƒ 10.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747
Slepers -- 22-12-1781 (80v)
Aanstelling tot zakkendrager: Jacob Koeman
in plaats van Gerrit Geerling, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Pieter de Jong aangesteld tot jager van het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Jan Dirca, overleden.
Scheepsjagers -- 22-12-1781 (80v)
Cornelis Sliedrecht aangesteld als jager van
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Pieter Jasperse van 't Wout, overleden.
Bakkers -- 29-12-1781 (81)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 27
november j.l.
Voerlieden -- 29-12-1781 (81v)
Toestemming voor Bastiaan Fuyk om paard
en wagens en andere rijtuigen te verhuren in
plaats van Pieter Gorissen, aangesteld tot
voerman, mits zich houdend aan het
reglement en verordening voor de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen,
ZIE: Magistraat dd. 17 december 1765.
Detailhandel -- 29-12-1781 (81v)
Aanstelling tot korenmeter: Willem Houbraek
in plaats van Gerrit Geerling, overleden.
Scheepsjagers -- 29-12-1781 (82)
Evert van Rijn aangesteld als waarnemend
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Jan Alderdse Vermey,
aangesteld dd. 2 september 1732.
Scheepsjagers -- 29-12-1781 (82v)
Pieter Hoymaayer wordt aangesteld als
waarnemend jager van het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Mathijs Mulder,
aangesteld dd. 14 april 1764.
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Detailhandel -- 29-12-1781 (82v)
Verkoopvergunning voor Justus de Rijk (lange
Groenendaal) van koffie, thee en boter.
Groothandel -- 29-12-1781 (83v)
Verkoopvergunning voor Jacob de Groot van
wijn, brandewijn en gedestilleerd in plaats van
Maria van Willigen, weduwe van Kors van der
Ham, daarvan afstand gedaan.
Voerlieden -- 13-3-1781 (93v)
Vaststelling verordening betreffende het
wagenveer Gouda - Schoonhoven.
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z, folio 125v.
Verzoekschriften -- 13-3-1781 (94)
Uitspraak betreffende het verzoek van
Jacobus van Claveren, wijnkoper ter stede,
om vergunning.
ZIE: Requestboek W, folio 137.
Gilden -- 10-4-1781 (98v)
Dispensatie voor Gerrit Hannef, brouwer en
stoker, op zijn verzoek van (de ampliatie op)
de gildebrief van het St. Eloysgilde, dd. 26 juni
1751.
Gilden -- 10-7-1781 (101)
Beschikking op het verzoek van overman en
dekens van het broodbakkersgilde om het
brood, nadat het gebakken is, te mogen
wegen.
ZIE: Requestboek W, folio 159v.
Gilden -- 11-12-1781 (108v)
Beschikking op het verzoek van Jan van
Raavensbergen c.s. q.q., om zijn pupil als
gildebroeder te doen opnemen in het
pijpmakersgilde.
ZIE: Requestboek W, folio 184v.
Gilden -- 11-12-1781 (108v)
Beschikking op het verzoek van Pieter Wabret
en Jan Lacam om uitleg van en toelichting op
de wijziging en uitbreiding van het St.Eloysgilde dd. 26 juni 1751, of de elf
Neurenberger (mars)kramers onder haar
regelingen vallen.
ZIE: Requestboek W, folio 194.
Bakkers -- 3-1-1782 (1v)
Herziening prijs van brood / boekweitmeel.

78

Scheepvaart -- 3-1-1782 (2)
Steven Maarschalk wordt aansteld tot
bewaker van de marktschuiten voor groenten,
op verzoek van enige warmoeziers, ter
voorkoming van vandalisme en stremming van
de route langs de Naaierstraat. Vergoeding
van elke schuit tussen dag en nacht: één
stuiver.
Veerlieden -- 3-1-1782 (2)
Beschikking op het verzoek van de
commissaris en de beurtschipper van het veer
op 's-Hertogenbosch, waarbij verordend dat er
geen goederen van deze stad naar Gouda en
vice versa mogen worden verscheept, op
straffe van een boete van 2 zilveren ducatons.
ZIE: Requestboek W, folio 206.
Gilden -- 5-1-1782 (2v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Jacob Justus van Weeden, tot looiers: Jan
Souffreu en Anthonie van Burchem.
[wollen lakens, carsaaijen, saaien en baai]
Bakkers -- 8-1-1782 (3)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 12-1-1782 (3v)
Jan Polijn wordt aangesteld tot boekhouder
van het pijpenpand als vervanger voor Pieter
Nederhoff, op diens verzoek ontslagen, mits
hij jaarlijks zijn administratie verantwoordt aan
de burgemeesters.
[pijpmakersgilde]
Bakkers -- 17-1-1782 (3v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 17-1-1782 (3v)
Aanstelling tot overman van het St.Josephsgilde: Jan Bleuland, tot dekens:
Geerloff van de Waal en Jan Bakker.
Gilden -- 17-1-1782 (4)
Aanstelling tot overman van het
knoopmakersgilde: Claas Smits, tot dekens:
Simon Smits en Carel Schulling.
Uithangborden -- 17-1-1782 (4)
Vergunning voor Ary de Weeger, verhuurder
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van trouwkleding aan de Kleiwegsteeg, om
een uithangbord te plaatsen.
Bakkers -- 22-1-1782 (4)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 22-1-1782 (4)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl, tot
dekens: Christiaen van den Berg sr. en
Maarten Koot.
Verhuur -- 24-1-1782 (4v)
Publieke aanbesteding van de vergunning tot
visserij in de stadsgrachten voor de tijd van 3
jaar, beginnende 1 februari 1782.
ZIE: 11e Verhuurboek, folio 188 e.v.
Gilden -- 24-1-1782 (4v)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Willem de Gorder en
Pieter Swanenburg.
Detailhandel -- 26-1-1782 (5)
Verkoopvergunning voor Leendert van
Leeuwen (de Raam) van koffie, thee,
brandhout en azijn.
Gilden -- 26-1-1782 (5)
Aanstelling tot overman: Leendert Schut
(kleingarenspinner) en Hendrik van
IJsselsteyn (grofgarenspinner); tot deken:
Leendert Kraamer (kleingarenspinner), Dirk
van der Starre (grofgarenspinner), Jan de
Koster (grofgarenspinner), Frans Kraamer
(kleingarenspinner), Coenraad Linkers
(lontspinner).
Bakkers -- 31-1-1782 (5v)
Prijs brood / boekweitmeel als op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 31-1-1782 (5v)
Verkoopvergunning voor Leendert van
Leeuwen (de Raam) van boter en
kruidenierswaren.
Gilden -- 2-2-1782 (6v)
Gerardus van der Starre wordt benoemd tot
keurmeester van het goud- en
zilversmedengilde in plaats van Pieter van der
Grijp.
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Bakkers -- 5-2-1782 (7)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Slepers -- 5-2-1782 (7)
Abraham Godijn wordt aangesteld als
noodhulp van de korenmeter in plaats van
Adrianus van Tricht, aangesteld dd. 29 januari
1748, die wegens ouderdom ongeschikt is
geworden.
Turftonsters -- 7-2-1782 (7v)
Elisabeth Loosekoot wordt aangesteld in
plaats van Aagje de Jong, overleden.
Bakkers -- 12-2-1782 (8)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Verhuur***; waterschappen*** -- 14-2-1782
(8)
Verhuur van hakhout op de afwatering bij
Moerkapelle aan Salomon Vonk voor 10 jaar
ingaande 1 januari 1782, tegen ƒ 2:10
jaarlijks.
Scheepvaart -- 14-2-1782 (8)
Aanstelling tot dekens van de knechten van
de Amsterdamse schuitenvoerders: Willem
van der Burch en Ary de Ruyter.
Detailhandel -- 14-2-1782 (8v)
Vergunning voor Anna Maria Geering, vrouw
van Gerrit de Vooys (Blauwstraat), om koffie,
thee en snuiftabak te verkopen.
Oorspronkelijke schrijfwijze Geerling
gecorrigeerd.
Uithangborden -- 14-2-1782 (8v)
Toestemming voor Anna Maria Geering,
vrouw van Gerrit de Vooys, aan de
Blaauwstraat. Foutief vermeld als Geerling.
Bakkers -- 19-2-1782 (8v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 26-2-1782 (9)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
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Bakkers -- 5-3-1782 (10)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 5-3-1782 (10)
Vergunning voor Wilhelmina van Kluyven (de
Raam) om koffie, thee, boter, snuiftabak, azijn
en brandhout te verkopen.
Turftonsters -- 9-3-1782 (10)
Johanna van der Sloot wordt aangesteld in
plaats van Ariaantje Venlo, overleden.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10)
Jan van Muyden wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Claas Boeré, overleden.
Scheepsjagers -- 9-3-1782 (10v)
Willem Sanderse wordt aangesteld als jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Matthijs Mulder, overleden.
Turftonsters -- 9-3-1782 (10v)
Aanstelling van Clara Brouwer in plaats van
Geertje van der Hoeve, overleden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Bakkers -- 12-3-1782 (10v)
Prijsbepaling brood / boekweitmeel.
Keurmeesters -- 12-3-1782 (11)
Aanstelling op de steenplaatsen: zuidzijde:
Bartholomeus Herfst en Cornelis Molenaar;
noordzijde: Pieter Hogendijk en Ewout Melieff.
Slagers -- 14-3-1782 (11)
Fredrik Korevaar wordt benoemd in het
boterhuis in plaats van wijlen Jan van
Hoffweegen. Hij moet zich houden aan art. 13
van de verordening op het bestiaal. Geen
toestemming om bij particulieren te slachten.
Verzoek tot continuering jaarlijks in de maand
maart.
Detailhandel -- 18-3-1782 (11v)
Vergunning voor Trintje van der Paauw
(Lange Nootgodsstraat) om koffie, thee,
chocolade, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 19-3-1782 (12)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
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Detailhandel -- 21-3-1782 (12)
Vergunning voor Dirk de Vooys (Korte
Tiendeweg) om koffie, thee en chocolade te
verkopen.
Bakkers -- 26-3-1782 (12v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 26-3-1782 (13)
Vergunning voor Elisabeth Noorthoorn, vrouw
van Abraham Hoeksteeg (Kleiweg), om koffie,
thee, chocolade, boter, azijn en gom te
verkopen.
Detailhandel -- 26-3-1782 (13)
Vergunning voor Leendert van Velsen (de
Haven) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 26-3-1782 (13)
Vergunning voor Francis Blanket (Lange
Tiendeweg) om gerookte spek en ham te
verkopen.
Detailhandel -- 28-3-1782 (13v)
Vergunning voor Jan Bax uit de Dubbele
Buurt (op de Haven) om koffie en thee te
verkopen.
Bakkers -- 2-4-1782 (14)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Scheepvaart -- 2-4-1782 (14)
Erkenning van de akte van aanstelling van
Jacob de Hooge als marktschipper van Gouda
op Goes.
Detailhandel -- 2-4-1782 (14v)
Toestemming voor Ary Zwart, huurder van het
Moordrechts verlaat, om een "zoopje"
(chocolademelk) te verkopen.
Detailhandel -- 3-4-1782 (15)
Vergunning voor Franc Bosland (de Gouwe)
om turf en brandhout, alsmede fruit en vis te
verkopen.
Detailhandel -- 4-4-1782 (15)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
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Detailhandel -- 6-4-1782 (15v)
Vergunning voor Lijsje Nieuwenhuyze, vrouw
van Dirk Bul (St. Anthoniestraat), om turf en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 11-4-1782 (15v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 11-4-1782 (15v)
Vergunning voor Johanna Haverhals (Aalje
Bakstraat) om koffie, thee en brandhout te
verkopen.
Groothandel -- 13-4-1782 (16)
Vergunning voor Jan Baggaart om wijnen en
gedestilleerd te verkopen in plaats van
Johanna Herfst, weduwe van Pieter van
Oosten, die daarvan afstand heeft gedaan.
Bakkers -- 16-4-1782 (16v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 20-4-1782 (16v)
Vergunning voor Aart Leeflang
(Noodgodsstraat oz) om koffie, thee, boter en
azijn te verkopen.
Bakkers -- 23-4-1782 (16v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Slepers -- 27-4-1782 (17)
Pieter de Puy wordt aangesteld tot wijnsleper
en noodhulp van de haring-, vis- en
tabakssleper in plaats van Jan Jacob,
overleden. Jaarlijkse recognitie à ƒ 24
conform taxatie.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 18 december
1747.
Bakkers -- 30-4-1782 (18v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Veerlieden -- 30-4-1782 (18v)
Beschikking op het verzoek van Gerrit Post
om zijn aanstelling dd. 29 januari 1754 uit te
breiden met het beurtschipperschap op
Mechelen, Brussel en Leuven, alsmede de
aanstelling van zijn zoon Pieter als hulp.
ZIE: Requestboek W, folio 222.
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Voerlieden -- 6-5-1782 (19v)
Toestemming voor Gerrit de Lange om bij
Willem de Lange als knecht te rijden.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Bakkers -- 10-5-1782 (19v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 11-5-1782 (19v)
Vergunning voor Jeronimus de Sacker (de
Raam) om koffie, thee en azijn te verkopen.
Detailhandel -- 11-5-1782 (19v)
Vergunning voor Pieternella van den Berg,
weduwe van Bartholomeus van Buuren
(Vismarkt), om koffie, thee, boter en azijn te
verkopen.
Bakkers -- 14-5-1782 (20)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 14-5-1782 (20)
Vergunning voor Matthijs van de Regt
(Vlamingstraat) om koffie en thee te verkopen.
Scheepsjagers -- 18-5-1782 (20)
Jan van Hofwegen wordt aangesteld tot jager
van het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van wijlen zijn vader Gerrit.
Slepers -- 18-5-1782 (20v)
Mattheus Bijl wordt aangesteld als fooier in
plaats van Abraham Brammer, overleden.
Uitdragers -- 18-5-1782 (20v)
Vergunning voor Pieter Hogenboom tot
exploitatie van een uitdragerij in plaats van
Willem Kokkenge, wiens vergunning is
ingetrokken.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 13 april
1765. Reglement op de uitdragerij dd. 20
januari 1734. Verordening op het slaggeld of
vendue dd. 26 augustus 1727, in het bijzonder
art. 15.
Gilden -- 18-5-1782 (21)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Jacobus de Jong; tot dekens: Jan Swart,
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Cornelis van der Tak en Pieter Jansz van
Hofwegen.
Bakkers -- 21-5-1782 (21)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Uitdragers -- 21-5-1782 (21)
Vergunning aan Gerrit Verveen tot exploitatie
van een uitdragerij.
ZIE: Resolutie van burgemeesters dd. 13 april
1765. Reglement op de uitdragerij dd. 20
januari 1734. Verordening op het slaggeld of
vendue dd. 26 augustus 1727, in het bijzonder
art. 15.
Uitdragers -- 21-5-1782 (21v)
Vergunning aan Jillis van Maaren tot
exploitatie van een uitdragerij.
ZIE: Resolutie van burgemeesters dd. 13 april
1765. Reglement op de uitdragerij dd. 20
januari 1734. Verordening op het slaggeld of
vendue dd. 26 augustus 1727, in het bijzonder
art. 15.
Uitdragers -- 21-5-1782 (21v)
Vergunning voor Margaretha Klingen, vrouw
van Joseph Meyer, tot exploitatie van een
uitdragerij.
ZIE: Resolutie van burgemeesters dd. 13 april
1765. Reglement op de uitdragerij dd. 20
januari 1734. Verordening op het slaggeld of
vendue dd. 26 augustus 1727, in het bijzonder
art. 15.
Bakkers -- 28-5-1782 (22v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Uithangborden -- 28-5-1782 (23)
Vergunning voor Ary de Jong (de Regenboog
op de Markt).
Bakkers -- 5-6-1782 (23v)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Detailhandel -- 5-6-1782 (23v)
Vergunning voor Gerrit Mesman (de Zak) om
brandhout te verkopen.
Scheepsjagers -- 8-6-1782 (24v)
Jan Stoutman wordt aangesteld als jagen van
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het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Jan Alderse Vermey, werkzaam sinds dd.
2 september 1732.
Bakkers -- 13-6-1782 (25)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 12
maart j.l.
Slepers -- 13-6-1782 (25v)
Aaltje Huurman wordt aangesteld als
stapelaarster in de Waag, in plaats van
Barbera van Soelen, vrouw van Dirk den Adel,
die is overleden.
Bakkers -- 20-6-1782 (25v)
Aanpassing van de prijs van brood /
boekweitmeel.
Slepers -- 22-6-1782 (26v)
Jan van Aarts wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Coenraad
Bierman, overleden.
[mr. Dirk Aemilius Jongkint]
Scheepsjagers -- 22-6-1782 (26v)
Aelbert Waardenburg wordt aangesteld als
jager van het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Klaas Toornvliet, aangesteld dd.
10 maart 1761.
Gilden -- 22-6-1782 (27)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Jan van
Schermer, Jan Soos, Pieter Zeewoldt en
Homan Homans.
Gilden -- 22-6-1782 (27)
Aanstelling tot overlieden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker); tot deken: Cornelis van der
Linde (bezemmaker), Pieter Fokkert
(mandenmaker), Johannes Blok
(mandenmaker) en Meyndert Vertoorn
(bezemmaker).
Gilden -- 25-6-1782 (27)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Gaelen, Gijsbert Sierkamp en Jan
Schravelaar.
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Bakkers -- 25-6-1782 (27v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Gilden -- 29-6-1782 (28)
Op basis van klacht van het bestuur van het
pijpmakersgilde wordt het de gildeleden
verboden gereedschappen via de wekelijkse
vendue of via de bank van lening te verkopen,
omdat het gevaar bestaat dat daarmee elders
wordt gewerkt, behoudens een speciale
regeling (zie de resolutie) via de
administrateur van het pijpenpand.
[venduemeester Pieter Boon; vervoer van
pijpgereedschappen]
ZIE: Publicatie dd. 7 november 1750.
Gilden -- 29-6-1782 (29v)
Ter voorkoming van misbruik, wordt het
belenen van pijpmakersgereedschappen bij
de bank van lening, streng gereguleerd,
alsmede een financiële regeling getroffen voor
administrateurs en boekhouder, gezien het
meerdere werk dat dit met zich meebrengt.
Aanvulling van reglement en instructie van het
pijpenpand in verband met het overlijden van
ex-boekhouder Van den Bosch.
[pijpmakersgilde]
Bakkers -- 2-7-1782 (30v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Detailhandel -- 2-7-1782 (31)
Vergunning voor Adriana Bolte, vrouw van
Pieter Fokker (Nieuwehaven), om turf en
brandhout te verkopen.
Slagers -- 2-7-1782 (31v)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal: Jan
Kleypool, Nicolaas Grendel en Pieter
Bouman.
Gilden -- 6-7-1782 (32v)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en Pieter
Zeewoldt.
Gilden -- 8-7-1782 (32v)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Johannes Sam; tot
dekens: Dirk van Kampen, Adrianus van der
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Linden, Jan den Heeten en Willem van
Schermer.
Slepers -- 8-7-1782 (32v)
Afwijzing van het verzoek van Hendrik Brug,
Lodewijk Strauwits, Dirk Oortman en Pieter
van Omme dat alle 10 fooiers voor elkaar
zouden moeten kunnen invallen, zowel binnen
als buiten de stad.
ZIE: Requestboek W, folio 226.
Bakkers -- 9-7-1782 (33)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Bakkers -- 20-7-1782 (33v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Slepers -- 20-7-1782 (34v)
Matheus Bijl wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Evert van
Dieveren, die is overleden.
[Dirk Aemilius Jongkint]
Slepers -- 20-7-1782 (34v)
Cornelis Willebeek wordt aangesteld als fooier
in plaats van Georgie Commis, aangesteld dd.
5 januari 1743. Cornelis moet van zijn
inkomsten ƒ 3 per week uitkeren aan Georgie.
Slepers -- 22-7-1782 (35)
Hendrik van Wijngaarden wordt aangesteld
als zakkendrager in plaats van Pieter van den
Boom, overleden.
Slepers -- 22-7-1782 (35v)
Barend van der Egt wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Cornelis
Steenbergen, overleden.
Bakkers -- 25-7-1782 (35v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Markten -- 25-7-1782 (35v)
Maria Daams krijgt toestemming om op de
aanstaande jaarmarkt enige land- en
zeegezichten in een tent te mogen tonen, mits
akkoord met de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
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Markten -- 25-7-1782 (36)
Philip Meyer krijgt toestemming om op de
aanstaande jaarmarkt enige dieren in een tent
te mogen vertonen, mits akkoord met de
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1782 (36)
Annetta Niermans krijgt toestemming om op
de aanstaande jaarmarkt een buikspreker in
een tent te mogen opvoeren, daarnaast een
stuk "steen, 't welk door nummers gewerkt
word", alsmede enige lichtspelen, mits
akkoord met de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
Markten -- 25-7-1782 (36)
Jacobus de Bruyn krijgt toestemming om op
de aanstaande jaarmarkt in een tent te mogen
tonen, een Bengaals hart, een Turks schaap,
een terla of honingbeer, enige geborduurde
schilderijen en lichtbeelden, mits akkoord met
de regenten van het Aalmoezeniershuis.
Bakkers -- 30-7-1782 (36v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
juni j.l.
Gilden -- 1-8-1782 (36v)
Aangesteld tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Abraham Zoet; tot dekens: Hendrik de Peer,
Louwis Mijngaard, Pieter Maarling en Matheus
Bijl.
Bakkers -- 8-8-1782 (37)
Prijs van het brood / boekweitmeel
vastgesteld.
Gilden -- 10-8-1782 (38v)
Pieter de Jong krijgt toestemming om zijn
zoon Hendrik vervroegd (17 jaar in plaats van
vereiste 18 jaar) "op de schroef te zetten",
gezien de huidige schaarste aan
pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Bakkers -- 13-8-1782 (38v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Voerlieden -- 13-8-1782 (39)
Gerrit Peters krijgt toestemming om als
verhuurder van paarden, wagens en rijtuigen
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op te treden in plaats van Jan Soudaen.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Detailhandel -- 13-8-1782 (39)
Vergunning voor Maria de Jong, vrouw van
Cornelis Schriek (Lem Dulsteeg), om koffie en
thee te verkopen.
Gilden -- 15-8-1782 (39v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Jan Muskeput, Ary Versluys, Arent
Timmer en Daniël Alot.
Bakkers -- 20-8-1782 (39v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Gilden -- 20-8-1782 (40)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barendsen; tot
dekens: Abraham Franken en Gerrit van der
Linden.
Gilden -- 24-8-1782 (40)
Aan Anthony Nobel, pijpmakersbaas, wordt
toegestaan om zijn zoon Teunis vervroegd (16
jaar in plaats van vereiste 18 jaar) "op de
schroef te zetten", gezien de huidige
schaarste aan pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Gilden -- 24-8-1782 (40v)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkwerkersgilde: Anthony
van Burchem; tot dekens: Gerard Carlier,
Pancras Bloemendael, Willem Houbraak en
Hendrik Verbrugge.
Bakkers -- 29-8-1782 (41)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 20
augustus j.l..
Gilden -- 29-8-1782 (41)
Aanstelling tot overluiden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Jan
Versluys; tot dekens: Jan Boms, Bart de Pier,
Pieter Stomman en Cornelis van Leeuwen.
Tot administrateur van het pijpenpand is
opnieuw overman Andries Brem aangewezen.
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Bakkers -- 3-9-1782 (41)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Detailhandel -- 3-9-1782 (41v)
Vergunning voor Neeltje Soet, vrouw van
Hendrik van Lotten (de Raam), om brandhout
te verkopen.
Turftonsters -- 5-9-1782 (42)
Grietje Schut, vrouw van Barend van der Egt,
wordt aangesteld in plaats van Trijntje
Poorens, overleden.
Detailhandel -- 5-9-1782 (42)
Vergunning voor Maria van Vliet, vrouw van
Jan van der Kleyn (Tiendeweg), om koffie,
thee, boter en azijn te verkopen.
Detailhandel -- 5-9-1782 (42)
Vergunning voor Janna van Leeuwen, vrouw
van Gerrit de Vries (de Raam), om brandhout
te verkopen.
Gilden -- 7-9-1782 (42)
Aan Evert Meurs, pijpmakersbaas, wordt
toegestaan om zijn zoon Anthony van Wijmen
vervroegd (16 jaar in plaats van vereiste 18
jaar) "op de schroef te zetten", gezien de
huidige schaarste aan pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Gilden -- 7-9-1782 (42v)
Aan Wiggert van der Heyden,
pijpmakersbaas, wordt toegestaan om zijn
zoon Barend vervroegd (16 jaar in plaats van
vereiste 18 jaar) "op de schroef te zetten",
gezien de huidige schaarste aan
pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Gilden -- 7-9-1782 (43)
Aangezocht als kascommissie ter controle van
de jaarrekening van het pijmakersgilde:
Gerard Carlier en Benjamin Eling,
pijpmakersbazen.
[Frans Verzijl]
Bakkers -- 10-9-1782 (43v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
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Gilden -- 14-9-1782 (44)
Aan Joost Bloet, pijpmakersbaas, wordt
toegestaan om zijn zoon Joost jr. vervroegd
(17 jaar in plaats van vereiste 18 jaar) "op de
schroef te zetten", gezien de huidige
schaarste aan pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Bakkers -- 17-9-1782 (44v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 10
september j.l.
Visserij -- 19-9-1782 (45)
Jaapje Otters wordt aangesteld als
omroepster van vis (mosselen, garnalen en
alikruiken) in plaats van Jan Glasbeek, die is
overleden. Voor elke ronde vijf stuivers.
Bakkers -- 24-9-1782 (45v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Gilden -- 24-9-1782 (45v)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel; tot dekens: Johannes van Ooyen, Dirk
Steversloot, Hendrik Bagman en Cornelis
Samora; tot dekeninnen: Cornelia de Jong,
Aagje Luynenburg, Ariaantje van Nierop en
Maria Blanket.
Gilden -- 26-9-1782 (45v)
Aangesteld tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan Bleuland; tot dekens:
Cornelis Bleuland, Pieter van Willenswaard,
Hermanus de Mol en Adrianus Jongejan.
Gilden -- 26-9-1782 (46)
Aan Cornelis Kalf, pijpmakersbaas, wordt
toegestaan om zijn zoon Anthony vervroegd
(16 jaar in plaats van vereiste 18 jaar) "op de
schroef te zetten", gezien de huidige
schaarste aan pijpmakersknechts.
[pijpmakersgilde]
ZIE: Art. 12 van de gildebrief.
Voerlieden -- 30-9-1782 (46v)
Paulus van der Linden en Jan Loos,
werkzaam op het wagenveer Gouda Schoonhoven, worden ontslagen.
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Bakkers -- 1-10-1782 (46v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
september j.l.
Detailhandel -- 1-10-1782 (47)
Vergunning voor Andries Broer (Naaierstraat)
om koffie en thee te verkopen.
Bakkers -- 8-10-1782 (48)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
september j.l.
Detailhandel -- 8-10-1782 (48)
Vergunning voor Cornelia Verbrugge
(Stoofsteeg) om koffie en thee te verkopen.
Bakkers -- 15-10-1782 (49)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
september j.l.
Gilden -- 19-10-1782 (49v)
Op aangeven van Andries Brem, overman van
het pijpenmakersgilde en commissaris van de
pijpnering, die constateert dat ondanks de
regeling van 29 juni j.l. een uitdrager op de
markt recentelijk instrumentarium publiek
heeft aangeboden, is de administrateur van
het pijpenpand toestemming verleend om, na
taxatie door de venduemeester Pieter Boon,
de door uitdragerijen aangeboden
gereedschappen op te kopen.
Bakkers -- 22-10-1782 (50v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 24
september j.l.
Veerlieden -- 26-10-1782 (51)
Pieter Vallé wordt aangesteld als knecht op
het jaagschuitenveer Amsterdam - Gouda in
plaats van Pieter Hendrik van Leermont, in
dienst sinds 21 augustus 1733 .
Slepers -- 26-10-1782 (51)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Pieter de Ridder, Jan de Mom en George
Commis.
Bakkers -- 29-10-1782 (51)
Bijstelling prijs van brood / boekweitmeel.
Veerlieden -- 2-11-1782 (52v)
Ary van der Staal wordt aangesteld als knecht
op het jaagschuitenveer Amsterdam - Gouda
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in plaats van Jan Ariense Hogenboom,
aangesteld dd. 29 januari 1748, die niet langer
in staat is zijn functie uit te oefenen. Afdracht
van ƒ 100 jaarlijks aan zijn voorganger.
Uithangborden -- 2-11-1782 (52v)
Vergunning voor Willem kamphuyzen,
wonend aan de Korte Tiendeweg.
Gilden -- 2-11-1782 (53v)
Aanstelling tot overman der wagenaars;
Goossen van der Linden, tot dekens: Adrianus
Leeuwensteyn en Teunis Sliedrecht; tot
overman bij de slepers: Teunis Sijpesteyn, tot
dekens: Cornelis Vervoorn en Willem van
Dabelen.
[wagenaars- en slepersgilde]
Bakkers -- 5-11-1782 (53v)
Prijsherziening van het brood / boekweitmeel.
Gilden -- 6-11-1782 (54v)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleuland; tot dekens:
Jan Scholten en Paulus Berlijn.
Bakkers -- 12-11-1782 (54v)
Prijs van het brood / boekweitmeel als op 5
november j.l.
Detailhandel -- 12-11-1782 (55)
Prijs van brandewijn en gedestilleerd
vastgesteld.
Gilden -- 16-11-1782 (56)
Verzamelde gildegeld ad ƒ 9 van nieuwe
leden van het lijndraaiersgilde over het jaar
1782 overhandigd aan de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Bakkers -- 19-11-1782 (56)
Herziening van prijs brood / boekweitmeel.

14 -- Sociale zorg
Armenzorg, godshuizen
(gasthuizen, weeshuizen, leproosen proveniershuis,
oudemannenhuis).
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Tuchthuis -- 2-1-1781 (2)
Opgesloten Jacobus Sas "...om aldaar met
zijn handen de kost te winnen".
Oudemannenhuis -- 8-1-1781 (5v)
Anna Maria Dupeyrou, vrouw van François de
Mey, heer van Limmen, wordt aangesteld tot
regentes en moeder van het huis in plaats van
Helena Maria Lecandeler, vrouw van Bruno
van der Does, die overleden is.
Gasthuizen -- 9-1-1781 (7)
Opname en onderhoud van het echtpaar
Claes Smits en Erkje van Kats tegen betaling
van ƒ 1025 hunnerzijds.
Gasthuizen -- 13-2-1781 (15)
Opname van Volkje Versluys, weduwe van
Carel de Voedster, in het gasthuis, met
bijdrage voor onderhoud van de diakonie van
hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 17-3-1781 (20v)
Vastzetten van Catharina Elisabeth Michels
voor 6 jaar ingevolge het vonnis van de
schepenen dd. 20 februari 1781.
Tuchthuis -- 22-3-1781 (22v)
Opsluiten van Claartje Bijl, weduwe van
Hendrik Scherewaard met bijdragen van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis. Gift aan
Aalmoezeniershuis uit restant verkoop huisje
van de weduwe.
[Hendrik Scheerewaard]
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Cicilia Verschut, mits laatstgenoemde
bijdraagt in de kosten.
Aalmoezeniershuis -- 14-6-1781 (38)
Gift van het pottenbakkersgilde over een
hoeveelheid gebruikte Friese turf in de
periode 1 juni 1780 t/m 31 mei 1781, aan de
regenten overhandigd.
Schutterij -- 16-6-1781 (39)
Vrijstelling van schuttersdiensten en
wachtlopen voor Hendrik van der Burgh,
zolang hij in het Leprooshuis werkt.
Oudemannenhuis -- 16-7-1781 (43v)
Mr. François de Mey, heer van Limmen, wordt
aangesteld tot regent in plaats van mr.
Lodewijk Quarles, overleden.
Gasthuizen -- 7-8-1781 (49v)
Opname en onderhoud van Maria Meertens
wegens krankzinnigheid, mits haar vader Jan
Batist Meertens haar mede onderhoudt.
Gasthuizen -- 18-8-1781 (52v)
Opname van Gerrit van Ham met wekelijkse
bijdrage van Carel van Ham en de diakonie
van de hervormde gemeente.

Gasthuizen -- 10-4-1781 (26)
Verlengde opname van Teuntje Nieuwveld
met bijdrage van de diakonie van de
hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.

Gezondheidszorg -- 25-8-1781 (55v)
Brief van de Staten van Holland, waarbij aan
de steden (in de regio) wordt opgedragen de
gewonden van de slag bij de Doggersbank op
5 augustus op te nemen in de gasthuizen.
Besloten de patiënten uit het gasthuis te
verhuizen naar het pesthuis, om ze niet teveel
te laten verontrusten door het gekerm van de
oorlogsslachtoffers. Bovendien besloten tot
aanstelling van de stadschirurgijns Cornelis
Bleuland en Pieter van Willenswaart tot
lazaretarts.
ZIE: Missiveboek 12, folio 227v.

Gasthuizen -- 11-4-1781 (28)
Opname van Neeltje Leuselaar, weduwe van
Stephanus Trompert met bijdrage van de
diakonie der hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.

Gasthuizen -- 1-9-1781 (57)
Opname en onderhoud van Neeltje Blok,
weduwe van Jillis de Jong, die krankzinnig is,
met bijdrage van de diakonie der hervormde
gemeente en het Aalmoezeniershuis.

Tuchthuis -- 21-4-1781 (28v)
Plaatsing (voorlopig) van Pieter Lens wegens
dronkenschap op verzoek van zijn vrouw

Tuchthuis -- 2-10-1781 (63v)
Opname van Grietje de Graaf voor 8
maanden.
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ZIE: Vonnis van schepenen dd. 2 oktober
1781.
Gezondheidszorg -- 4-10-1781 (64)
Bijdrage van ƒ 25 voor een breukoperatie
door stadschirurgijn Cornelis Bleuland aan
Schrevel van de Graaf, die onvermogend is,
mits dokter Bleuland voortaan aan
burgemeesters aantoont dat uitstel van
operatie(s) niet verantwoord is. Secretaris mr.
Hubert van Eyck dient de ƒ 25 uit de
burgemeesterskas te betalen.
Tuchthuis -- 15-11-1781 (71)
Opsluiting van Pieter Schouten en zijn vrouw
Hendrica Voormeer voor een maand vanwege
hun wangedrag.
Gasthuizen -- 15-11-1781 (71v)
Opname van Coenraad Scharspel wegens
krankzinnigheid, mits zijn vrouw afspraken
maakt met de regenten over zijn onderhoud.
Gilden -- 20-11-1781 (72)
Afdracht van ƒ 3 gildegeld van het
lijndraaiersgilde wegens nieuwe leden in
1781. Overhandigd aan de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Voerlieden -- 22-11-1781 (75)
Op verzoek van overman en dekens van het
wagenaarsgilde wordt Jonas Maurits
aangesteld tot knecht voor de zieke en
gebrekkige collega's van het Rotterdams
wagenveer, die zelf geen knecht hebben.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders dd. 7 december 1765.
Gasthuizen -- 4-12-1781 (77v)
Opname van Cornelis van der Graaff, mits
Jacob Kumsius wekelijks 36 st. aan diens
onderhoud bijdraagt.
Armenzorg -- 11-12-1781 (78v)
Toestemming voor opname in eigen huis:
Maria den Raad, verlamd zijnde, door Maria
Mathijsse, vrouw van Johannis Batenburg,
met bijdrage voor onderhoud: 36 st. wekelijks
door het Aalmoezeniershuis.
Gilden -- 18-12-1781 (79v)
Benoeming door burgemeesters (uit
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voordracht), naast de benoeming van
overman en dekens van het gruttersgilde,
twee beheerders van het fonds ter
vermindering van de grutterijen: Karel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en tot
"kistbewaarder": Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.
Oudemannenhuis -- 29-12-1781 (82v)
Adriana Maria van Eyck, vrouw van baljuw
Martinus van Toulon, wordt aangesteld tot
regentes en "moeder" in plaats van Henrietta
van der Haar, weduwe van mr. Lodewijk
Quarles, oud-burgemeester, op haar verzoek
ontslagen.
Nalatenschappen -- 3-1-1781 (85)
Memorie van weesmeesters betreffende de
boedel van Jan de Bruyn, gedaan dd. 11
november 1780, een commissie met mr. G.de
Moor (burgemeester), mr. Nicolaas Teyssen
en mr. François Decker (schepenen) ter hand
gesteld voor nader onderzoek en tot nader
overleg met voorn. weesmeesters.
ZIE: 12e Stadsregister, folio Zie ook nr. 424.
Nalatenschappen -- 3-1-1781 (86)
Besluit conform het rapport van de commissie
over memorie van weesmeesters betreffende
de boedel van Jan de Bruyn: 1. dat Ariaan
Brand en Joan Boers Jsz tot voogden worden
aangewezen van de minderjarige kinderen
(behorend tot de boedel); 2. dat de
weesmeesters bovenvermelde personen
machtigen tot het opstellen van een
boedelinventaris; 3. dat in geval van afwijzing
van de boedel, de beschikking van de
stadhouder dd. 2 november 1748 van
toepassing is, maar dat indien ze wordt
aanvaard, de gelden der minderjarigen
(voorlopig) onder beheer van de
weesmeesters komen te vallen.
Kerkelijke zaken -- 6-2-1781 (92v)
Ds. Heinricus Weylandt en Johan de Wit als
gecommitteerden uit de kerkenraad van de
hervormde gemeente hebben aan de
magistraat de lijst van dienstdoende
ouderlingen en diakenen aangeboden om
daaruit aan te stellen als mederegenten van
het Aalmoezeniershuis voor 1781: Johan de
Wit en Johannes Smits. Uittreksel uit de
resolutie van de kerkeraad, ondertekend door
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praeses ds. J.A.Smit en scriba P.T. Couperus.
[ouderlingen: dr. Joh: Wilh: Mijnichus, Johan
de Wit, Daniël Polijn, François Gibbon, Johan
Pieter Meyer, Hermanus Montrée; diakenen:
Johannes Smits, Otto van der Hout, Gerardus
Maas, François Grendel, Adr: Voorduyn jr, Ary
Mullant.]
Weeskamer -- 10-4-1781 (97v)
Toestemming weesmeesters tot vernieuwen
van de legger en inventaris van goederen en
geld, ten goede komende aan weeskamer en
weeskinderen, opgedragen aan de beste
kandidaat voorhanden: mr. Melchior Willem
van den Kerkhoven van Groenendijk, zonder
dat stad of weeskamer wordt "belast".
[mr. Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven; mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp]
Aalmoezeniershuis -- 14-4-1781 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 357:12.
Weeshuis -- 23-6-1781 (100v)
Collecte met de schaal, opbrengst ƒ 292:9:-.
Tuchthuis -- 17-7-1781 (101v)
Toestemming voor Hendrik Koppenol, op
diens verzoek, om zijn vrouw, Burgje
Hoogstraaten in een verbeterhuis te plaatsen.
ZIE: Requestboek W, folio 155.
Weeshuis -- 29-9-1781 (103v)
Collecte met de schaal: ƒ 298:8:8.
Curatele -- 9-10-1781 (104)
Beschikking op het verzoek van Jan Verhaar
en Maria Buis om hun zoon onder curatele te
stellen.
ZIE: Requestboek W, folio 169.
Verzoekschriften -- 15-11-1781 (104v)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
Haek, vrouw van Coenraad Scharpel, haar
man te mogen plaatsen in het verbeterhuis in
verband met diens krankzinnigheid.
ZIE: Requestboek W, folio 175v.
Verzoekschriften -- 20-11-1781 (107)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth
Haak, vrouw van Coenraad Scharpel, tot
waarneming van de boedel in verband met
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krankzinnigheid van haar man.
ZIE: Requestboek W, folio 172v.
Leproos- en proveniershuis -- 20-11-1781
(107)
Beschikking op het verzoek van François
Gibbon om ontslag als regent van het
Leprooshuis.
ZIE: Requestboek W, folio 174.
Leproos- of proveniershuis -- 20-11-1781
(107v)
Ontslag verleend aan mr. Aelbrecht van der
Burch, president-burgemeester, op diens
mondeling verzoek als regent, mits hij aanblijft
tot koppermaandag en opening van zaken
geeft betreffende de financiële toestand van
het godshuis.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 25 juni 1781.
Voogdij -- 27-11-1781 (108)
Beschikking op het verzoek van Franciscus
Xaverius Vermeulen c.s. om aanstelling tot
voogden.
ZIE: Requestboek W, folio 179v.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1781 (109v)
Collecte met de schaal: ƒ 354:13:-.
Weeskamer -- 24-12-1781 (110)
Mr. Melchior Willem van den Kerkhoven van
Groenendijk heeft, met assistentie van mr.
Aelbrecht van den Kerckhoven, secretaris van
de weeskamer, op voortreffelijke wijze de
legger van effecten en de inventaris van
goederen en geld, toekomende aan
weeskamer en weeskinderen, vernieuwd,
waarna de legger is goedgekeurd.
[weesmeesters Pieter Leonard Schippers en
mr. Alexander Hendrik Metelerkamp]
Openbare orde -- 3-1-1782 (1v)
Kaatje Zeegers is vanwege haar wangedrag,
na haar voldragen zwangerschap, 8 dagen op
water en brood gezet in één van de
castimentshuisjes.
Aalmoezeniershuis -- 24-1-1782 (4v)
Toestemming voor de regenten om aan
Catharina Benne, vrouw van Johannes
Koppers te Zevenhuizen, wekelijks 3 stuivers
te betalen voor de opvoeding van het door
haar aangenomen kind van Geertruy Benne,
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genaamd Catharina Oudt, ongeveer 3 jaar
oud, bovenop de 6 stuivers die de r.k. priester
Keulen wekelijks al bijdraagt.
Tuchthuis -- 7-2-1782 (7v)
Op verzoek van Cicilia Verschut ontslag voor
haar man, Pieter Lens. Bij resolutie
burgemeesters dd. 21 april 1781 vastgezet.
Tuchthuis -- 16-2-1782 (8v)
Ontslag voor Coenraad Scharpel, wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Tuchthuis -- 26-2-1782 (9)
Opname van Johannis van Sterhout wegens
wangedrag gedurende 6 weken.
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Aalmoezeniershuis -- 8-6-1782 (24v)
Via de overman van het pottenbakkersgilde ƒ
43:14:8, als collecteopbrengst wegens 87430
ton Friese turf over de periode van 1 juni 1781
t/m 31 mei 1782, overgedragen aan de
regenten.
Onderwijs -- 2-7-1782 (31v)
Aanstelling tot het houden van een
kleuterschool: Willemijntje Vuurens, vrouw van
Bartholomeus Kok, in plaats van Nela
Bouman, die is overleden, mits zij zich houdt
aan het reglement op de scholen en de
censeurs op de hoogte zijn.

Tuchthuis -- 26-2-1782 (9v)
Opname van Coenraad Scharpel, krankzinnig
zijnde, mits zijn vrouw Elisabeth Haak met de
regenten een regeling treft inzake zijn
onderhoud.

Leproos- en proveniershuis -- 2-7-1782
(31v)
Toestemming van burgemeesters aan
regenten om voorlopig ƒ 5000 te mogen
lenen, mits het rentepercentage beperkt blijft
tot 3%. Verzoek betrof een bedrag van ƒ
10.000.

Gasthuizen -- 2-4-1782 (14)
Opname van Niesje van Keulen, vrouw van
Jan van der Loos wegens krankzinnigheid,
mits laatstgenoemde afspraken maakt met de
regenten over haar onderhoud.

Tuchthuis -- 7-9-1782 (43)
Opname van Martijntje Vijverloo, vrouw van
Aart van den Broek, wegens krankzinnigheid,
mits haar echtgenoot akkoord gaat in verband
met haar onderhoud.

Tuchthuis -- 4-4-1782 (15)
Vastzetten van Cornelia van der Schel voor 1
jaar.
ZIE: Vonnis van schepenen dd. 4 april 1782.
Armenzorg***; gezondheidszorg*** -- 30-41782 (18v)
Het echtpaar Cornelis Stevens en Maria te
Loo worden ter verzorging door het echtpaar
Jacobus van Vliet en Johanna Stevens in huis
genomen, met een bijdrage in het onderhoud
van het Aalmoezeniershuis en de r.k. priester
Keulen.
Gasthuizen -- 6-5-1782 (19)
Opname van Cornelia Trompert, weduwe van
Jacobus Oosterling met een tweewekelijkse
bijdrage van de diakonie van de hervormde
gemeente en het Aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 22-5-1782 (22v)
Ontslag voor Jacobus Sas, die wegens
wangedrag op 2 januari 1781 was vastgezet.

15 -- Onderwijs, cultuur, recreatie
Schoolgebouwen, leerkrachten,
leerlingen. Kunst (letterkunde,
beeldende kunsten, muziek).
Feestelijkheden, kermis.
Verzoekschriften -- 10-3-1781 (19v)
Toestemming voor Johan Hirn om wassen
beelden te exposeren in een huis in de stad
gedurende 4 weken.
ZIE: Requestboek W, folio 133v.
Markten -- 16-7-1781 (43v)
Vergunning voor Hendrik Sampiemon om met
een optica te mogen optreden op de
aanstaande jaarmarkt, mits toestemming van
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 21-7-1781 (44v)
Vergunning voor Jan Hern om met een
paardje dat kunstjes doet en enige wassen
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beelden op de komende jaarmarkt te mogen
optreden, mits akkoord met de regenten van
het Aalmoezeniershuis.

jaarmarkt met kijkdozen en een schimmenspel
op te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis akkoord gaan.

Markten -- 24-7-1781 (45)
Vergunning voor J.B. Joubert om met een
Venetiane die verschillende instrumenten
bespeelt op de aanstaande jaarmarkt te
mogen optreden, mits akkoord van regenten
van het Aalmoezeniershuis.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om met de
komende jaarmarkt te mogen optreden met
een vrouw zonder handen en voeten, mits
akkoord met de regenten van het
aalmoezeniershuis.

Markten -- 24-7-1781 (45v)
Vergunning voor Martinus Sampiemon om
met wassen beelden te mogen optreden op
de aanstaande jaarmarkt, mits akkoord met
regenten van het Aalmoezeniershuis.

Markten -- 28-7-1781 (48)
Vergunning voor Philip Meyer om op de
aanstaande jaarmarkt met een reus te mogen
optreden, mits de regenten van het
Aalmoezeniershuis akkoord gaan.

Markten -- 26-7-1781 (45v)
Vergunning voor Johannes Roothermel
Schouwermans om zijn operatiekunst op de
aanstaande jaarmarkt te tonen, mits het
chirurgijnsgilde akkoord gaat.

Onderwijs -- 9-8-1781 (50)
Coenraad Bierman wordt aangesteld tot
armschoolmeester in plaats van Jan Dijs.

Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Arnoldus Bruynings om op
de komende jaarmarkt op te treden met een
reus en een paardje dat kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis ermee
akkoord gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Alexis Britting om land- en
zeegezichten-in-perspectief (in camera
obscura) te vertonen, mits de regenten van
het Aalmoezeniershuis akkoord zijn.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Mietje Champioen om op
de aanstaande jaarmarkt op te treden met
kanaries die kunstjes kunnen uitvoeren, mits
de regenten van het Aalmoezeniershuis
akkoord gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Vergunning voor Catharina Demini om op te
treden met een vrouw die met haar voeten
schrijft en een vogel die kunstjes kan, mits de
regenten van het Aalmoezeniershuis akkoord
gaan.
Markten -- 26-7-1781 (46)
Toestemming voor Susanna Eclo, weduwe
van Hermanus de Vries, om op aanstaande

Onderwijs -- 11-8-1781 (51)
Coenraad Bierman, armschoolmeester, legt
de eed van zuivering af.
[Aelbrecht van den Burch]
ZIE: Resolutie van de Staten van Holland dd.
23 januari 1748.
Onderwijs -- 16-8-1781 (52v)
Aanstelling censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Coenraad Bierman.
Onderwijs -- 24-11-1781 (75v)
Willemijntje Vuurens, vrouw van
Bartholomaeus Kok, wordt aangesteld tot
bewaarvrouw van kleine kinderen in plaats
van Elisabeth van Wijmen, die is overleden,
mits zij voor 1 september haar akte toont aan
de censeurs en 4 stuivers betaalt aan de kas
van de schoolmeesters, op straffe van verlies
van de vergunning.
Librije -- 22-12-1781 (80v)
Subsidie aan librijemeesters tot aankoop van
enige boeken.
Periodieken -- 30-4-1782 (18v)
Jacob de Koning wordt vergund het
monopolie op het rondbrengen van de
Antwerpsche Courant in plaats van Nol
Asbak, overleden.
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Onderwijs -- 2-7-1782 (31v)
Aanstelling tot het houden van een
kleuterschool: Willemijntje Vuurens, vrouw van
Bartholomeus Kok, in plaats van Nela
Bouman, die is overleden, mits zij zich houdt
aan het reglement op de scholen en de
censeurs op de hoogte zijn.
Markten -- 25-7-1782 (35v)
Maria Daams krijgt toestemming om op de
aanstaande jaarmarkt enige land- en
zeegezichten in een tent te mogen tonen, mits
akkoord met de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
Markten -- 25-7-1782 (36)
Philip Meyer krijgt toestemming om op de
aanstaande jaarmarkt enige dieren in een tent
te mogen vertonen, mits akkoord met de
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1782 (36)
Annetta Niermans krijgt toestemming om op
de aanstaande jaarmarkt een buikspreker in
een tent te mogen opvoeren, daarnaast een
stuk "steen, 't welk door nummers gewerkt
word", alsmede enige lichtspelen, mits
akkoord met de regenten van het
Aalmoezeniershuis.
Markten -- 25-7-1782 (36)
Jacobus de Bruyn krijgt toestemming om op
de aanstaande jaarmarkt in een tent te mogen
tonen, een Bengaals hart, een Turks schaap,
een terla of honingbeer, enige geborduurde
schilderijen en lichtbeelden, mits akkoord met
de regenten van het Aalmoezeniershuis.
Onderwijs -- 15-8-1782 (39v)
Aanstelling tot censeurs: Johannis van Houten
en Coenraad Bierman.

16 -- Kerkelijke zaken
Kerkgebouwen, predikanten,
pastoors, kerkmeesters,
eredienst.
Begraven -- 2-1-1781 (2v)
Toestemming - op verzoek via de
kerkmeesters - voor mr. Corn. Joan de Lange
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van Wijngaarden om in het koor van de St.Janskerk, naast die van de familie van de
heer van Rietveld, een grafkelder te laten
maken ten behoeve van zijn (overleden)
schoonvader Adriaan Prins en diens kinderen,
mits zoveel te betalen als de kerkmeesters
nodig oordelen. Kerkmeesters zijn niet
bevoegd tot beslissing zonder overleg met
burgemeesters.
[Pieter Leonard Schippers, heer van
Bodegraven, en Diderik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik]
ZIE: Resolutie dd. 7 november 1699.
Kerkelijke zaken -- 7-6-1781 (37)
Goedkeuring van de resolutie van substituutschout, ambachtsbewaarders en
kerkmeesters van Nieuwerkerk a/d IJssel om
de onkosten, gemaakt door de kerkenraad om
predikanten te horen, op te voeren in
ambachts- en kerkrekeningen.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk a/d IJssel, folio
101v.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 20-8-1781 (53v)
Bezoek van ds. Jacob Gerard Staring,
predikant te Gouderak, en ds. Philippus
Vermaat, predikant te Moordrecht, alsmede
de ouderlingen Jan uit 't Beyersche en Wouter
Tom met het verzoek een "tripelgetal van
predicanten" te mogen opstellen tot het
voorzien in de vacature van ds. Gerardus
Kuypers, die naar Vlissingen is vertrokken.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel,
folio 103.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 27-9-1781 (61v)
Burgemeesters als ambachtsheren van
Nieuwerkerk a/d IJssel gaan akkoord met de
voordracht van het tripelgetal door de
kerkenraad, na antecedentenonderzoek, en
dragen hem op één van hen drieën te kiezen.
[Arend van IJssendijk, predikant te
Woudenberg, François Gerardus Jimmink,
predikant te Scharwoude, en Jacobus van
Pellicom, predikant in 't Woud]
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel,
folio 103v en 104.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 15-10-1781 (65)
Verzoek van ds. Jacob Gerard Staring,
predikant te Gouderak, ds. Philippus Vermaat,
predikant te Moordrecht, consulenten van de
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kerkenraad van Nieuwerkerk a/d IJssel,
alsmede Jan uit 't Beyersche en Wouter Tom,
ouderlingen, voor een nieuwe voordracht van
het tripelgetal door de kerkenraad, aangezien
ds. Arent van IJsendijk, predikant te
Woudenberg, het beroep van 30 september
heeft afgewezen, ter vervanging van ds.
Gerardus Kuypers, die naar Vlissingen is
vertrokken.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 16-10-1781 (66)
Burgemeesters als ambachtsheren van
Nieuwerkerk a/d IJssel gaan akkoord met de
nominatie van het tripelgetal door de
kerkenraad, na antecedentenonderzoek, en
dragen de kerkenraad op één van hen drieën
te kiezen.
[Arend van IJssendijk, predikant te
Woudenberg, François Gerardus Jimmink,
predikant te Scharwoude, Jacobus van
Pellicom, predikant in 't Woud, en Samuel van
Emdre, predikant te Hoornaar]
ZIE: Boek van Nieuwerkerk op den IJssel.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 17-10-1781 (66v)
Akkoord met het beroep van de kerkenraad
op ds. François Gerardus Jimmink, predikant
te Scharwoude, in plaats van ds. Gerardus
Kuypers, die naar Vlissingen vertrokken is.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1781 (76)
Wilhelmus Boshuysen wordt (voorlopig)
toegelaten als rooms-katholiek priester, mits
zich "in alle stilte gedragende" en zijn parochie
tot rust en orde manend.
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland, art.
3, dd. 21 september 1730, door hem
onderschreven volgens akte dd. 25 mei 1768.
Kerkelijke zaken -- 6-2-1781 (92v)
Ds. Heinricus Weylandt en Johan de Wit als
gecommitteerden uit de kerkenraad van de
hervormde gemeente hebben aan de
magistraat de lijst van dienstdoende
ouderlingen en diakenen aangeboden om
daaruit aan te stellen als mederegenten van
het Aalmoezeniershuis voor 1781: Johan de
Wit en Johannes Smits. Uittreksel uit de
resolutie van de kerkeraad, ondertekend door
praeses ds. J.A.Smit en scriba P.T. Couperus.
[ouderlingen: dr. Joh: Wilh: Mijnichus, Johan
de Wit, Daniël Polijn, François Gibbon, Johan
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Pieter Meyer, Hermanus Montrée; diakenen:
Johannes Smits, Otto van der Hout, Gerardus
Maas, François Grendel, Adr: Voorduyn jr, Ary
Mullant.]
Bekendmakingen -- 6-2-1781 (93)
Publicatie van de biddag op 8 februari 1781.
Kerkelijke zaken -- 21-5-1782 (21v)
Ds. Jan Arend Smit en ouderling François
Gibbon leggen aan burgemeesters de
kerkenraadresolutie voor, waarin het verzoek
tot vervroeging van de cathechisatietijd in de
Gasthuiskerk 's zomers naar 17.00 uur.
Kerkelijke zaken -- 13-5-1782 (22)
Resolutie van de kerkenraad, waarin de wens
van velen in de gemeente om 's zomers,
wanneer er geen avonddienst wordt
gehouden, de catechisatie niet onmiddellijk na
afloop van de dienst te laten beginnen, na
unaniem akkoord van ouderlingen en
diakenen, moet worden voorgelegd aan het
stadsbestuur middels een commissie,
bestaande uit ds. Jan Arend Smit, ouderling
François Gibbon en scriba Couperus.
Kerkelijke zaken -- 5-11-1782 (54)
Kennisgeving via de voorzitter dat ds. Samuel
de Moraaz, bij akte van 28 oktober 1782
gecommitteerde van burgemeesters en
vroedschap van Utrecht, namens de
hervormde kerkenraad aldaar heeft verzocht
om de Goudse predikant ds. Henricus
Weyland, beroepen te Utrecht, van zijn dienst
te ontslaan. DIt verzoek wordt aan de
magistraat voorgelegd.

17 -- Militaire zaken
Schutterij, garnizoen.
Ambten -- 13-2-1781 (15v)
Beide assistent-stadsdoktoren vrijgesteld van
schuttersdienst en poortgeld. Afschrift aan
krijgsraad en poortwachters.
[Jan van Breda en Jan Bleuland]
Schutterij -- 29-3-1781 (23v)
Eed van zuivering afgelegd door Jan Verhoog,
aangesteld tot adjudant en drilmeester bij de
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schutterij dd. 3 februari 1781.
[Aelbrecht van der Burch]
Schutterij -- 16-6-1781 (39)
Vrijstelling van schuttersdiensten en
wachtlopen voor Hendrik van der Burgh,
zolang hij in het Leprooshuis werkt.
Gezondheidszorg -- 25-8-1781 (55v)
Brief van de Staten van Holland, waarbij aan
de steden (in de regio) wordt opgedragen de
gewonden van de slag bij de Doggersbank op
5 augustus op te nemen in de gasthuizen.
Besloten de patiënten uit het gasthuis te
verhuizen naar het pesthuis, om ze niet teveel
te laten verontrusten door het gekerm van de
oorlogsslachtoffers. Bovendien besloten tot
aanstelling van de stadschirurgijns Cornelis
Bleuland en Pieter van Willenswaart tot
lazaretarts.
ZIE: Missiveboek 12, folio 227v.
Verhuur -- 20-11-1781 (72)
Geschut- of wachthuis voor de tijd van 3 jaar
verhuurd voor ƒ 75 jaarlijks aan Aelbrecht van
der Burch, momenteel presidentburgemeester, ingaande 1 mei 1781 t/m eind
april 1784 om te dienen als stal en koetshuis.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 123.
Schutterij -- 4-12-1781 (108)
Ontslag op eigen verzoek voor Marcellus
Bisdom, 4 jr. kapitein in de Cie van de Gouwe,
mr. Diederik Gregorius van Teylingen, 4 jr.
kapitein in de Cie van de Markt en mr.
Frederik van der Hoeven, 4 jr. kapitein in de
Cie van de Oosthaven, mits aanblijvend tot
koppermaandag van het komend jaar.
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Gouderak -- 6-2-1781 (14)
Contract tussen Leendert Boer uit Gouderak
en de stad, dat hij als hoefslagplichtige over
een stuk IJsseldijk (met 6 roeden gelegen in
het Veerstalblok) deze zal beplanten met een
rij bomen aan de binnenkant, zoals eerder
gedaan aan de buitenkant.
ZIE: Fabricageboek, folio 114.
Vierschaar -- 22-2-1781 (17)
Aanvraag voor het gereedmaken van het
schavot achter het stadhuis voor het geselen
van een delinquent. Gebruik van de
burgemeesterskamer.
[Nicolaas Teyssen, Martinus van Toulon,
Gerard Willem van Blijdenbergh, Albert
Verrijst]
Huwelijkszaken -- 29-5-1781 (99v)
Beschikking op het verzoek van Arent Braat
en Elisabeth van Tol om scheiding van tafel
en bed.
ZIE: Requestboek W, folio 152v.
Burenrecht -- 4-12-1781 (108)
Uitspraak van de magistraat in het conflict
tussen Hendrik Snikkers, huiseigenaar op de
Gouwe oz, en Teunis van Son, idem aan de
zuidkant van voormeld huis, over het gebruik
van de poortgang tussen beide huizen,
waarbij eerstgenoemde zijn aanspraken dient
te beperken tot het gebruik van in- en uitgang
van zijn erf.
Ambten -- 29-12-1781 (110v)
Op 3 januari 1782 zal overlegd worden over
de benoeming van een nieuwe procureur
wegens de dood van Cornelis Braeck.

18 -- Justitie
Rechtspraak (vierschaar,
politiemeesters), notariaat.

Schutterij -- 8-1-1782 (3)
Eedaflegging door Jan Couperus, benoemd
tot kapitein van de schutterij in handen van
mr. Dirk Aemilius Jongkint.
[schutterseed]
ZIE: 6e Stadsregister, folio 36v.

Gouderak -- 23-1-1781 (11)
Overeenkomst tussen Claas van Vliet
(Stolwijkersluis) en de stad om op zijn 2
morgen grond aan de Hoge IJsseldijk, als
hoefslagplichtige, aan beide dijkkanten bomen
te planten.
ZIE: Fabricageboek.

Notarissen -- 22-1-1782 (4)
Jeremias van der Grijp wordt toegelaten als
notaris in plaats van Cornelis Brack,
overleden. Burgemeester Van der Hoeve
heeft zich met deze beslissing akkoord
verklaard.
[admissie]
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1 -- Bestuur
Samenstelling (vroedschap,
burgemeesters, schepenen,
baljuw / schout), verkiezingen;
algemene verordeningen;
grondgebied (jurisdictie).
Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot burgemeesters bij electie door
de stadhouder.
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher en Gerard Willem van
Bleydenbergh]
ZIE: Kamerboek 1784
Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot schepenen bij electie door de
stadhouder.
[Albert Verrijst, François van Harencarspel
Decker, Reinier Swanenburg, Jan Arend van
der Burch, Adriaan Jacob van der Does,
Samuel Gideon Wobma, Jan Couperus]
Belastingen -- 1-1-1785 (1v)
Aanstelling tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen.
[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma]
Stadsbestuur -- 2-1-1785 (1v)
Reactie van mr. Martinus van Toulon op de
aantekening van burgemeester Willem van
der Hoeve in december 1784.
ZIE: Origineel: bijlage nr. 6.
Stadsbestuur -- 3-1-1785 (1abc)
Reactie van Martinus van Toulon op het
commentaar van Willem van der Hoeve in de
zaak van de benoeming van mr. Pieter Paulus
tot stadsadvocaat; bezwaar tegen onjuiste
procedure en onenigheid rond de bepaling
van een benoemingsdatum bij absentie van
burgemeester De Moor.
ZIE: Contra-aantekening naar aanleiding van
kanttekening W. van der Hoeve in notulen 12
december 1784; zie ook resolutie dd. 22
november 1784.
Ambten -- 8-1-1785 (2v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld tot
baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek.
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Bank van lening -- 12-4-1785 (19v)
Opdracht tot overdracht van een bedrag uit de
stadskas ten bate van de bank van lening.
Bank van lening -- 21-4-1785 (20v)
Opdracht tot het overdragen van een bedrag
uit de stadskas ten behoeve van de bank van
lening.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 2-6-1785 (30v)
Aanstelling tot regenten:
ambachtsbewaarders: Ary Stolkman, Claas
Tom, Leendert Been; schepenen: Jan Zeeuw,
Wouter Jonkheydt, Martinus Evenblij,
Johannes Goethart, Ary Paulusse Tom, Jan
Uytbeyerse, Johannes Bos; kroosheemraden:
Leendert Been jr., Andries Kooyman, Cornelis
van Cappelle jr., Dirk Uytbeyerse jrz., Pieter
Tom; molenmeesters van Cortland: Leendert
Snoey, Leendert Been; molenmeesters van
den Esse: Dirk Gerrit Uytbeyerse, Johannes
van Zijl; molenmeesters van Gansdorp: Dirk
van Vliet, Pieter van Vliet; molenmeesters van
Blaardorp: Arij Stolksman, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Willem van Cazant, Cornelis
van den Toorn; slikmeters: Claas Tom, Jan
den Ouden; armmeester: Leendert Vuyk.
Capelle a/d IJssel -- 21-6-1785 (33v)
Aanstelling van bestuurders: schepenen:
Cornelis Hogendijk, Bastiaan Stolk, Adrianus
Kooy, Willem van Cappellen Wmzoon, Claas
van Wingerden, Anthony van de Lecq,
Maarten Ouweneel; kroosheemraden: Pieter
Ariense, Cornelis van der Meyde, Leendert
van Dijk, Cornelis Meze de Knegt, Pieter
Vermeyde; armmeesters: Ary Stolk, Pieter
Zeeuw; kerkmeesters: Ary van Cappellen,
Leendert Brein.
Capelle a/d IJssel -- 23-8-1785 (47v)
Aanstelling tot ambachtbewaarders: Johannes
Hogendijk en Dirk van der Linden; tot
slikmeters: Joris Stolk en Ary Stolk.
Gemeentefinanciën -- 1-9-1785 (49)
Opdracht tot overdracht van een bedrag uit de
bank van lening t.b.v de stadskas.
[kassier, thesaurier]
Gouderak -- 1-9-1785 (49)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Simon Teeuw, Ary Fijn; Middelblok: Jan
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Amourens, Cornelis Molenaar, Johannes
Herfst; Veerstalblok: Jan Kool, Goosse Bulk.
Burgerrecht -- 6-9-1785 (50v)
Brief van J.G. van Oldenbarneveldt, waarin
het verzoek om zijn zoon Cornelis Adriaan
Albert van Oldenbarneveldt, genaamd Sulling,
om studieredenen nog niet in de stad
woonachtig, te handhaven in zijn burgerrecht.
Kerkelijke zaken -- 15-10-1785 (55v)
Toestemming aan Cornelis Barents om
Gerardus Keuten (overleden) te vervangen als
rooms-katholiek priester, met uitdrukkelijke
verwijzing naar resoluties, plakkaten,
verordeningen en reglementen van stad en
staat om zich te onthouden van prediking en
bekeringsijver, teneinde geen aanstoot te
geven en onrust te veroorzaken.
[r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730, onderschreven door
betrokkene op 17 december 1759.
Kerkelijke zaken -- 28-10-1785 (57v)
Toestemming voor rooms-katholiek
priesterJohannes Coenrandus Makke om bij
kerkelijke hoogtijdagen en/of afwezigheid van
Andreas van Leeuwen de mis op te dragen,
zolang dat in alle stilte gebeurt en niet tegen
de heersende plakkaten in gaat.
[r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730.
Capelle a/d/ IJssel -- 3-11-1785 (58v)
Aanstelling tot molenmeesters van Hoogdorp:
Ary Zeeuw en Jan Stolk; van Middelmolen:
Pieter Hogendijk en Piter de Jong; van
Keeten: Dirk van der Meyden en Dirk
Zevenbergen.
Kerkelijke zaken -- 22-11-1785 (61v)
Toestemming voor Agidius Gilissen voorlopig
als assistent op te treden voor Cornelius
Barends, rooms priester.
[kapelaan r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730.
Ambten -- 10-12-1785 (63v)
Aangesteld tot landbewaarder, welgeboren
man en schepen voor de Willens: mr. Jacobus
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van der Burch in plaats van Jan van
Ravensberg, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Alphen -- 13-12-1785 (65v)
Melding betreffende een op 14 december te
houden "buurspraak" in de Steekter- en
Rijneveldpolder en controle op de gevolgde
procedures door notaris Allard Pierson
alsmede optreden als gemachtigde namens
de burgemeesters. Melding aan de
ingelanden.
Alphen -- 15-12-1785 (66)
Verslag van Allard Pierson over "buurspraak"
in de Steekter- en Rijneveldse polder. Volgens
de schout kwam de aanvraag van enige
ingelanden van Rijneveld over het al of niet
afsluiten van de "scheykade" tussen de
polders, en dat er afspraken waren gemaakt
tussen beide polders uiterlijk maart 1786 alles
weer in de oude staat hersteld te hebben.
Declaratie A. Pierson betaald uit de kas der
burgemeesters.
[Huybert van Eyck]
Gilden -- 20-12-1785 (68)
Verzoek gedaan aan de magistraat door enige
(zelfstandige) pijpenmakers-bazen en hun
knechts van dezelfde werkplaats uit Gouda,
aan burgemeesters voorgelegd voor verder
advies.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 13 december
1785.
Fabricagemeesters -- 29-12-1785 (69v)
Toezicht op en onderhoud van de stadskoets
bij wagenmaker Dirk Beerning in plaats van
Hendrik Zwartsenburger, overleden. Betaling
door fabricagemeesters.
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Ambten -- 29-12-1785 (69v)
Verzoek gedaan door 111 burgers en
inwoners van de stad betreffende opschorting
van de ambten. Burgemeester Jan Jacob
Slicher onthoudt zich van een oordeel.
Request NIET bijgevoegd, ondanks term "fiat
insertio".
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71)
Brief van de stadhouder, waarin de aanstelling
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van schepenen en schepenencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen voor het jaar 1785.
Vvoorgelezen door baljuw Plemper van Bree;
ondertekend namens de prins door F.J. de
Larrey.
[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma.]
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1785 volgens ouder gewoonte
op Driekoningavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Bijeengeroepen
o.a ook de pensionaris en secretarissen in het
Harthuis.
[Willem Griffioen, Jan Jacob Slicher]
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Nieuw verkozen burgemeesters op de
schepenkamer door een secretaris
geïntroduceerd en de eed van zuivering
afgelegd in handen van Martinus van Toulon
(de oudste burgemeester), alsmede de eed op
de begeving der ambten, officiën en
bedieningen. Burgemeester Gualterus de
Moor afwezig "door indispositie".
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher, Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Publicatie dd. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op ter installatie. Gecontinueerd:
dr. Alb. Verrijst, Fr. van Harencarspel Decker,
mr. Reinier Swanenburg en mr. J.A. van der
Burch. Beëdiging. Samuel Gidon Wobma
afwezig "door indispositie".
[Adr. Jacob van der Does, Jan Couperus]
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750 en art. 17 van
het Generaal plakkaat op de collecte der
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72v)
Aanstelling schepenmeesters voor 1785.
[Albert Verrijst en François van Harencarspel
Decker]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
De reguliere vergaderingen van de raad zullen
elke dinsdag plaatsvinden; bij spoedeisende
zaken ook op zaterdag.
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Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
Boeteregeling magistraat bij niet voldoen aan
de gestelde verplichtingen, zoals bij
afwezigheid zonder reden of kennisgeving.
Idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie of
rondgaan met de schaal, op de intimatie
(dagvaarding) of bij het uitvoeren van
criminele vonnissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van weesmeesters: mr. Martinus
van Toulon, mr. Huybert van Eyck, mr. Pieter
Leonard Schippers in plaats van dr. Willem
Griffioen, mr. Reinier Swanenburg en Samuel
Gideon Wobma.
Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van kerkmeesters van de St.Janskerk: mr. Martinus van Toulon in plaats
van mr. Reinier Swanenburg; Adriaan de
Kedts Houtman in plaats van mr. Adriaan
Jacob van der Does; mr. Huybert Griffioen,
heer van Barwoudswaarder, Bekenes,
Rietveld en de Bree in plaats van mr. Jan
Couperus, mr. Adriaan van der Does in plaats
van mr. Jacobus Blauw.
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van librijemeesters: dr. Jan van
Breda in plaats van dr. Jan Bleuland, mr.
Huybert Griffioen, heer van
Barwoudswaarder, Bekenes, Rietveld en de
Bree in plaats van mr. Jan Couperus.
Ambten -- 11-1-1785 (74)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
Verordeningen -- 1-2-1785 (74)
Publicatie van voortzetting van de keuren en
van de ijk.
Schutterij -- 1-2-1785 (74v)
Beschikking op het verzoek en plan van een
aantal schutters en burgers tot oprichting van
een artilleriekorps.
ZIE: Requestboek X folio 778.
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Belastingen -- 22-2-1785 (77)
Aanbieden van concept-plannen voor nieuwe
stadsbelastingen door burgemeester G. W.
Blijdenbergh en schepenen Van Harencarspel
Decker en J.A. van der Burch.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 29
december 1784; door de vroedschap dd. 15
december 1784 gearresteerd.
Verordeningen -- 1-3-1785 (77v)
De verordening van het karossengeld, het
dienstbodengeld, een verhoging op de
ordonnantie van het turf- en straatgeld en de
10e penning op roerende zaken worden
vastgesteld en gereed verklaard voor
publicatie. Dr. Albert Verrijst en baljuw
Plemper van Bree onthouden zich van
commentaar vanwege een tekort aan
informatie. Ook Van Blijdenbergh, Van
Harencarspel Decker en Van den Burch
maken een voorbehoud. Daarop maakt de
baljuw melding van weer een .. contraaantekening enz.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Ordonnantieboek Z folio 169.
Stadsbestuur -- 19-3-1785 (78v)
Jacob Melchior van Hoorn wordt op voorstel
van baljuw Plemper van Bree aangewezen als
waarnemend plaatsvervanger van de baljuw
in plaats van de overleden mr. Willem Jacob
van Hoorn.
Gezondheidszorg -- 4-4-1785 (81v)
Toestemming voor het inenten tegen
kinderziekten, mits geïnteresseerden zich
daarvoor bij het college per verzoek
aanmelden. Aantekening (in de marge) van
stadsbestuursleden die het met deze resolutie
oneens zijn.
[C.N. Plemper van Bree, W. van der Hoeve,
W. Griffioen, A. Verrijst, J.A. van der Burch]
Stadsbestuur -- 4-4-1785 (81v)
Aanstelling van Jacob Melchior van Hoorn in
de vacature van stedehouder, door overlijden
van mr. Willem Jacob van Hoorn, mits hij zich
(voor de rest van zijn leven) niet zonder
toestemming van baljuw en magistraat in een
andere dienst begeeft.
Ambten -- 4-4-1785 (82)
Verzoek van de baljuw om de nieuw
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aangestelde stedehouder J.M. van Hoorn te
ontheffen van zijn verplichting tot betalen van
de jaarlijkse recognitie, de 100e en 200e
penning, alsmede van het ambtgeld, omdat
zijn vader daarvan was vrijgesteld.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 21
december 1765, idem vroedschap dd. 19
september 1765 en idem dd. 15 december
1784.
Geschillen -- 12-4-1785 (82)
De magistraat wijst het verzoek van de
vroedschap van de hand om naar de
motieven te vragen die ertoe hebben geleid
dat het verzoek van enige burgers en
schutters is afgewezen. Burgemeesters wordt
verzocht het verzoekschrift van de burgers
aan de vroedschap te retourneren. (In de
marge aangetekend) J.J. Slicher, F. v.
Harencarspel Decker, J. A. van der Burch
kunnen zich met deze resolutie niet
verenigen; W. van der Hoeve juist wel.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 28 februari j.l.
Bekendmakingen -- 12-4-1785 (82v)
Publicatie van een bededag op 12 april a.s.
Stadsbestuur -- 19-4-1785 (83)
Installatie van schepen Samuel Gideon
Wobma, afwezig bij de installatie in januari j.l.
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750. Art. 17 van het
Generaal plakkaat op de
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749, beide
vervat in resolutie dd 23 januari 1748.
Ambten -- 26-4-1785 (83v)
Inwilliging ontslag - op eigen verzoek - van
Gerard Willem van Blijdenbergh als regent
van het weeshuis.
Stadsbestuur -- 7-5-1785 (83v)
Mr. Adriaan Pieter Twent, heer van
Raaphorst, wordt aangesteld bij brief van de
stadhouder als vervanger van Gerard Willem
van Blijdenberg, raad ter admiraliteit te
Amsterdam.
Stadsbestuur -- 7-5-1785 (84)
Installatie van mr. Adriaan Pieter Twent.
[surrogatie burgemeester]
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed op de begeving der ambten enz.
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Ambten -- 17-5-1785 (84v)
W. Griffioen, Reinier Swanenburg, J.A. van
den Burch vormen een commissie voor het
opstellen en voorleggen van een instructie
voor de gaarder van stadskarossen en
dienstbodengeld. Inclusief een van de
secretarissen van het college.

Maatschappij; Hermanus den Raad; Aart de
Jong; Hillebrand van Rossum; wed. Van Stok;
Reinier Zonneveld; wed. Zonneveld en comp.;
François Gibbon; tussen Tol- en Middelpoort;
jhr. V. van Eyck; Roomse kerk; J. van
Claveren; In de Swaan; Jan Stad; bij de 4
brandspuiten.

Schutterij -- 17-5-1785 (84v)
Door de krijgsraad wordt toestemming
gevraagd om de commanderend officier F.
van Harencarspel Decker - wegens ziekte
afwezig - te mogen vervangen en zodanige
maatregelen te nemen dat een goed verloop
van de algemene wapeninspectie op 23 mei
wordt gegarandeerd. Jan Couperus, oudste
kapitein in rang, wordt vervanger. Uitstel van
de wapenschouw is niet gewenst omdat
verscheidene schutters deze datum al hadden
gereserveerd.

Brandweer -- 18-6-1785 (88)
Defecten aan lantaarns, ladders, spuiten en
afwezigheid van vuurschouwers. 2e kwartier:
D. Swartveld absent door ziekte, 1 haak
afgekeurd; 3e kwartier: grote ladder met 2 à 3
sporten inkorten; 8e kwartier: W. van Meurs
absent; 9e kwartier: Jan van de Vijver en
Thomas Weymans absent; de rest heeft geen
lantaarns; 1 ladder afgekeurd, 1 korter maken;
10e kwartier: Pieter Bouman absent in de Hal;
12e kwartier: Nicolaas Grendel absent; 15e
kwartier: 1 ladder afgekeurd; 16e kwartier: 1
ladder over; 17e kwartier: 2 ladders over; 20e
kwartier: 1 ladder nummeren; 21e kwartier: 1
sport ladder stuk; 23e en 25e kwartier: 1
ladder nummeren; 24e kwartier: 1 ladder en 1
haak nummeren.

Schutterij -- 23-5-1785 (85v)
Bij resolutie unaniem besloten de
wapeninspectie dit jaar uit te voeren met de
volledige magistraat én korps (in het zwart
gekleed). Wapeninspectie over de vier
compagnieën voorts succesvol uitgevoerd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 april j.l.
Ambten -- 31-5-1785 (86)
Aanbieden en vaststellen van de conceptinstructie voor de gaarder van de belasting op
het dienstbodengeld, karossen, jachten en
boeiers. Met toelichting. Aanstelling van een
commissie.
ZIE: Registratie in 12e stadsregister folio 254.
Magistraatsresolutie dd. 17 mei j.l.
Brandweer -- 18-6-1785 (87v)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
brandschouw. Met afschrift aan de
fabricagemeesters ter uitvoering en naleving
van de reparatie van brandemmers, haken
etc. Verrichtingen aan het Boterhuis,
Catharinagasthuis, Boon, Pieter de Ridder,
Joris van Vliet, aalmoezeniershuis, Tuchthuis,
Weeshuis, tweede huis in de Lem Dulsteeg
(Jan Bax); Oudevrouwenhuis; Pottenbakkerij
Pluym; Stadstimmerwerf op de Nieuwehaven;
In de Rotteval; Daniel Polijn (2x); Salomon
Bokhoven (2x); Boon van Ostade; G.
Steeversloot; Leprooshuis; Johannes Gibbon;
Cornelis den Raad; Frans Verzijl;

Rechtspraak -- 28-6-1785 (88v)
Beslissing op het verzoek van Maria van
Velzen ter goedkeuring van zeker verbaal
accoord.
ZIE: Requestboek X folio 210.
Voerlieden -- 28-6-1785 (88v)
Brief van het Rotterdams stadsbestuur ter
verandering van de verordening op het
wagenveer besproken.
ZIE: Brief bijgevoegd folio 89-89v.
Voerlieden -- 4-6-1785 (89)
Brief van het Rotterdamse stadsbestuur
waarin wordt verzocht om aanpassing van art.
3 betreffende de deelname van voerlieden
aan voorgeschreven diensten. Boeteregeling
bij illegaal verzuim.
[A.W. Beelaerts]
ZIE: Missiveboek 1772 folio 198.
Ambten -- 28-6-1785 (90v)
Eedaflegging door Jacob Melchior van Hoorn,
aangesteld tot stedehouder dd. 4 april 1785,
en regeling recognitiegeld.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
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1747. Resolutie Staten van Holland dd. 23
januari 1748. 5e stadsregister folio 29.

qualificatie".
ZIE: Requestboek X folio 224.

Voerlieden -- 2-7-1785 (96)
Resumptie en verzending van een brief
betreffende het Rotterdams wagenveer, zoals
opgenomen in de notulen dd. 28 juni j.l.
[]

Verzoekschriften -- 13-12-1785 (102)
Beschikking op het verzoek van Maurits
Hogenboom en Jan Hoogeboren "omme
authorisatie".
ZIE: Requestboek X folio 225.

Gilden -- 19-7-1785 (96)
Afhandeling van het verzoek van de
opzichters van de beenhakkers.
ZIE: Requestboek X folio 211 e.v.

Gilden -- 13-12-1785 (102)
Afhandeling van het verzoek van de
koekenbakkers om wijziging van het 7e artikel
van de gildebrief.
ZIE: Requestboek X folio 226.

Voerlieden -- 19-7-1785 (96)
Vaststelling van de wijziging van art. 3 van de
verordening op het Rotterdams wagenveer.
Inclusief concept-extensie; stukken Rotterdam
en Gouda bijgevoegd, zie nrs. 447 en 448.
Voerlieden -- 6-7-1785 (97)
Brief van het Rotterdams stadsbestuur waarin
akkoord met concept-nota wijziging art. 3. van
de verordening op het Rotterdams-Goudse
wagenveer.
Voerlieden -- 5-7-1785 (98)
Gezamenlijke verklaring Rotterdams en
Gouds stadsbestuur ten aanzien van de
wijziging van art. 3 van de verordening van
het wagenveer.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 183.
Voerlieden -- 19-7-1785 (98v)
Akkoord met de concept-extensie van art. 3,
ingaande 23 juli a.s., en publicatie.
ZIE: Missiveboek 1772 folio 200.
Ordonnantieboek Z folio 183.
Gezondheidszorg -- 5-8-1785 (98v)
Toestemming voor mr. J.J. Slicher om zijn
kinderen te laten inenten.
ZIE: Requestboek X folio 214.
Gezondheidszorg -- 13-9-1785 (98v)
Toestemming om Adriana van Breda tegen
kinderpokken te mogen inenten.
[]
ZIE: Requestboek X folio 215.
Verzoekschriften -- 18-10-1785 (99v)
Beschikking op het verzoek van mr. Daniël
Willem Lestevenon c.s. "om authorisatie en

Gilden -- 13-12-1785 (102)
Beschikking op het verzoek van enkele
pijpmakersbazen om verandering van art. 7
en 8 van de gildebrief, het 2e lid vastgesteld
dd. 24 september 1784.
ZIE: Requestboek X folio 232 e.v.
Stadsbestuur -- 19-12-1785 (102v)
Benoeming van Jacob Boon van Ostade, dr.
Willem Griffioen, mr. Jan Jacob Slicher en mr.
Nicolaas Teyssen tot burgemeester door de
stadhouder.
ZIE: Brief 17-12-1785.
Stadsbestuur -- 1785 (104 vv)
Register op het jaar 1785.
Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot burgemeesters voor 1786:
Jacob Boon van Ostade, dr. Willem Griffioen,
mr. Nicolaas Teyssen, Jan Jacob Slicher.
ZIE: Kamerboek 1785.
Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot schepenen voor het jaar 1786:
mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer van
Wijngaarden en Ruigbroek, Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Marcellus Bisdom.
stadsbestuur -- 1-1-1786 (1v)
Marcellis Bisdom, heer van Vliet, mr. Adriaan
Jacob van der Does en Samuel Gideon
Wobma worden aangesteld tot schepencommissarissen.
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Voerlieden -- 4-1-1786 (3)
Afwijzing van het verzoek van Pieter Gorissen
en Bastiaan Fuyk, voerlieden van het Gouds
en Rotterdams wagenveer, om het
geresolveerde van 10 april 1766, nl. in
toerbeurt vervoer als verhuurders aanbieden
aan vreemdelingen enz. te veranderen.
ZIE: Requestboek IJ folio 41.
Ambten -- 6-1-1786 (3v)
Jacob Boon van Ostade wordt aangesteld
voor 1786 tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverenbroek: .
Gemeentefinanciën -- 24-1-1786 (8)
Aflossing van een obligatie aan de
armmeesters van Broek, Thuyl en 't Weegje
door stadsthesaurier J.A. van der Burch,
belegd op hun naam, sinds 13 april 1765
tegen 2,5% per jaar.
gemeentefinanciën -- 24-1-1786 (8)
Aflossing van een obligatie aan mr.
Gualtherus de Moor, belegd op naam van
Maria Agatha de Moor, sinds 1 maart 1758
tegen 2,5 % per jaar.
[thesaurier Jan Arend van der Burch]
Gemeentefinanciën -- 31-1-1786 (9v)
Aflossing van een obligatie aan Aarnout
Carlier, belegd ten name van de voogden en
administrateurs van de goederen van Adriaan
de Kedts dd. 29 februari 1744 tegen 2,5 % per
jaar.
[thesaurier Jan Arend van der Burch]
Ambten -- 22-4-1786 (29)
Aanbieden door A.H. Metelerkamp, ontvanger
van de verponding, van 6 obligaties (ten laste
van het gewest en de gemenelandsmiddelen
in Den Haag) als borg voor ambt en kosten. ƒ
1000 t.n.v. Hiëronymus van Alphen, twee van
1 juni 1723, vergroot dd. 20 september 1723
en vier van 1 september 1723, vergroot 20
september 1723
ZIE: Akte van borgstelling gepasseerd voor
A.E. de Rhoer dd. 9 april j.l.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-5-1786 (35v)
Aanstelling regenten. Ambachtsbewaarders:
Claes Tom, Leendert Been, Jan Zeeuw;
schepenen: Ary Paulisse Tom, Jan Gt.
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Uytbyerse, Ary Stolksman, Johannis Bos,
Cornelis Hazebroek, Pieter Stofberg, Ary van
der Giet; kroosheemraden: Pieter Tom, Dirk
Janse Uytbeierse, Ary Corn. van der Toorn,
Rijk Paling, Maarten Tom; molenmeesters van
Kortland: Leendert Been, Leendert Vuyk;
molenmeesters van den Esse: Johannis van
Zijl, Inge Slaats; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter van Vliet, Gerardus van
Langen; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Ary Stolksman;
kerkmeesters: Cornelis van den Toorn,
Andries Kooyman; armmeester: Alexander
Hey; slikmeters: Paulus Tom, Jan den Ouden.
Gilden -- 17-6-1786 (38)
Beschikking op het verzoek tot wijziging en
uitbreiding van artikelen 2, 3 en laatste van
het reglement op de verkoop van
boekweitmeel dd. 31 december 1723.
[gruttersgilde]
ZIE: Requestboek IJ folio 59v.
Schutterij -- 17-6-1786 (38)
Aanpassing van instructie voor de burgers om
niet zonder meer toe te staan dat gewapende
eenheden zich zonder toestemming van de
burgemeesters de stad in begeven. Dit naar
aanleiding van de melding van een incident op
pinkstermaandag j.l. door de kolonel waarbij 2
officieren en een aantal manschappen "met
bloot geweer" via de Rotterdamse poort de
stad in en via de Tiendewegspoort weer uit
zijn getrokken.
[Jacob Boon van Ostade; François van
Harencarspel Decker; krijgsraad.]
Garnizoen -- 26-6-1786 (40)
Naar aanleiding van het incident met de
gewapende colonne op 5 juni j.l. - door de
stad marcherend zonder patent -, heeft de
bevelvoerend officier zich gemeld en zijn
excuses aangeboden, jeugd en onervarenheid
als reden aanvoerend. Thans in garnizoen te
Woerden, op 3 juni uit Willemstad
opgetrokken, 1 subaltern officier, 1
bombardier en 12 artilleristen, o.l.v. Carel
Blécourt, 17 jaar oud, onderluitenant in de
compagnie van luitenant-kolonel Gelink, 3e
bataljon korps artillerie van luitenant-generaal
Du Pont.
[Boon van Ostade]
ZIE: Resolutie dd. 17 juni j.l.
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Bakkers -- 26-6-1786 (41)
Beschikking op het verzoek van de bakkers
ten plattelande, ressorterend onder Gouda.
ZIE: Requestboek IJ folio 64v.
Uithangborden -- 18-7-1786 (44v)
Vergunning voor Maria Kunst, vrouw van
Christiaan Eling, wonend op de Turfmarkt.
Capelle a/d IJssel -- 27-7-1786 (45v)
Aanstelling tot schepenen: Claas van
Wingerde, Anthony van de Lecq, Willem van
Cappelle Wmzoon, Maarten Ouweleen, Jan
Hogendijk, Jan Bos en Ary Zeeuw; tot
armmeesters: Pieter Leeuw, Jan Bos; tot
kerkmeesters: Leendert Breur en Leenert van
Dijk.
Gouderak -- 10-8-1786 (49v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Fijn, Cent van Wijmens; Middelblok:
Johannes Herfst, Cornelis Molenaar, Jan de
Lijster; Veerstalblok: Goosse Bulk, Leendert
Boer.
Grossiers -- 22-8-1786 (52)
Toewijzing op verzoek van grossiers en slijters
van brandewijn betreffende verordening op de
verkoop van hun waren.
ZIE: Requestboek IJ folio 106.
Capelle a/d IJssel -- 28-9-1786 (59)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Willem Lans Az; tot slikmeters:
Huyg van Wingerden, Ary Kooyman; tot
kroosheemraden: Ary van Dam, Cornelis van
der Starre, Willem Leeuw, Teunis Meynlief,
Pieter de Jong.
Joden -- 3-10-1786 (60)
Toestemming voor Abraham Harthog uit
Oudewater en zijn vrouw Flora Abrahams uit
Mannheim (Duitsland), beiden van de "joodse
natie", om 6 maanden in de stad te mogen
wonen zonder dat dat gevolgen heeft.
Gilden -- 7-10-1786 (61)
Aangesteld tot deken van de knechts van het
Amsterdams schuitvoerdersgilde: Jacobus
Verhoek in plaats van Jan Dul, overleden.
Goud- en zilversmeden -- 21-10-1786 (63v)
Eedaflegging door zilversmid Jacobus de
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Keyzer.
ZIE: Plakkaat dd. 23 oktober 1733 op het
goud- en zilversmeden.
Capelle a/d IJssel -- 23-11-1786 (68)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Joris Stolk, Adrianus Kooy; Middelmolen:
Pieter de Jong, Dirk van den IJssel; Keeten:
Dirk Zeevenbergen, Willem Schouten.
Bank van lening -- 30-11-1786 (70)
ƒ 1000 overgeheveld uit de stadskas naar de
bank van lening.
Gilden -- 3-1-1786 (87)
Beschikking op het verzoek van overluiden en
dekens van het zak- en turfdragersgilde.
ZIE: Requestboek X folio 229.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87)
Adriaan Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma en Marcellis Bisdom heer van Vliet
worden aangesteld tot schepencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87v)
Aanstelling tot schepenen uit de voordracht:
mr. Adr. Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma, mr. Jan Couperus, mr. Cornelis Joan
de Lange van Wijngaarden, mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, mr. Marcellis Bisdom, heer van
Vliet. Bijlage bij nr. 849, lijst van geëligeerden
door stadhouder.
[P.J. de Larrey; V. van Eyck.]
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Teruggegeven het verzoek van enige grote en
kleine pijpmakersbazen, waarop dd. 13
december 1785 is beschikt en waarbij
voorlopig het effect van de maatregel wordt
aangehouden. Mr. Jan Couperus heeft in de
kantlijn de aantekening laten maken te
waarschuwen voor de gevolgen van toestaan
van het verzoek en niet verantwoordelijk te
zijn voor de gevolgen daarvan.
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Van het verzoek van de pijpmakersbazen is
punt 2 op 25 mei 1784 voor advies
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aangehouden, betreffende de betaling van ƒ 6
aan het weduwenfonds door diegenen die
twee merken tegelijk hebben.
ZIE: Requestboek X folio 98 e.v.
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Besloten de voornoemde ƒ 6, eertijds bij
bepaling van 1 december 1778 uitgekeerd
door bazen met twee merken aan het nu
opgeheven pijpmakersweduwenfonds,
voortaan te doneren aan de kas ten behoeve
van de pijpennering dan wel het pijpenpand.
ZIE: Nrs. 852 en 853.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (88v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1786 volgens ouder gewoonte
op Driekoningenavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Tevens
opgeroepen voor de installatie: de raden, de
raadpensionaris, de secretarissen van stad en
weeskamer in het Herthuis. Nieuw verkozen
functionarissen zijn opgehaald door
stadsboden en het aftredend bestuur heeft
zichzelf onderling bedankt voor bewezen
diensten. Beide nieuw aan te treden
burgemeesters zijn aangekondigd en samen
met de niet aftredende collega beëdigd
middels de eed van zuivering en de eed van
installatie, idem de eed op de begeving der
ambten etc.
[Jacob Boon van Ostade, Nicolaas Teyssen,
Willem Griffioen]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van de nieuwe burgemeesters voor
1786: Jacob Boon van Ostade, dr. Willem
Griffioen, mr. Nicolaas Teyssen, terwijl de
aanblijvende Jan Jacob Slicher afwezig is
"...uyt hoofde van indispositie..". Afscheid van
scheidende burgemeesters: Willem van der
Hoeve, mr. Adriaan Pieter Twent, heer van
Raaphorst, begeleid door stadsboden naar
het Herthuis.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van schepenen na door drie
stadsboden van huis te zijn opgehaald en in
handen van voorzitter-burgemeester Jacob
Boon van Ostade de eden te hebben
afgelegd.
Voortzetting functie van mr. Adriaan Jacob
van der Does, Samuel Gideon Wobma en mr.
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Jan Couperus; mr. Cornelis Joan de Lange
van Wijngaarden absent wegens "adjunct ter
dagvaart".
[Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, heer van Vliet]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 29 juli 1750.
Generaal plakkaat op de collecte van 's lands
gemenemiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen voor
de gemenelandsmiddelen: Marcellus Bisdom,
mr. Adriaan Jacob van der Does en Samuel
Gideon Wobma. Afscheid genomen van de
vier "afgaande" heren: dr. Albert Verrijst,
François van Harencarspel Decker, mr.
Reinier Swanenburg en mr. Jan Arend van
der Burch.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling van twee schepenmeesters: mr.
Cornelis de Lange van Wijngaarden en mr.
Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Bepaling reguliere vergaderingen van de raad
een keer per week, op dinsdag; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Boeteregeling magistraat bij niet voldoen aan
de gestelde verplichtingen, zoals bij
afwezigheid zonder reden of kennisgeving,
idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie, bij het
rondgaan met de schaal, op de intimatie of bij
het uitvoeren van criminele vonnissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (90)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Stadsbestuur -- 9-1-1786 (90)
Installatie van schepen mr. Cornelis Joan de
Lange van Wijngaarden, wegens "dagvaart"
absent op 5 januari j.l.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Alexander Hendrik Metelerkamp wordt
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aangesteld tot ontvanger der verpondingen in
plaats van dr. Willem Griffioen.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Jan Jacob Slicher wordt aangesteld tot
scholarch in plaats van mr. Martinus van
Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot weesmeesters: mr. Reinier
Swanenburch en mr. Jan Arend van der Burch
in plaats van Marcellus Bisdom, tot schepen
benoemd, en mr. Pieter Leonard Schippers,
overleden.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot kerkmeesters van de St.Janskerk: Willem van der Hoeve en mr.
Jacobus Blauw in plaats van mr. Cornelis
Joan de Lange van Wijngaarden en Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet, tot schepenen
benoemd.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot afgevaardigde van de
vroedschap voor de librije: mr. Jan Jacob
Slicher in plaats van mr. Martinus van Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot librijemeester: ds. Jacobus de
Visscher in plaats van ds. Jan Arend Smit, na
3 jaar deze functie te hebben vervuld.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot meester en regent van het St.Catharinagasthuis alsmede van het St.Elisabethsgasthuis: Samuel Gideon Wobma in
plaats van Willem van der Hoeve, die daarvan
afstand heeft gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het Heilige
Geesthuis of Weeshuis: mr. Adriaan Jacob
van der Does, in plaats van Gerard Willem
van Blijdenbergh, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regentes van het Leprooshuis:
Petronella van der Spijk, vrouw van Paulus
Otto van Hemessen, in plaats van Anna
Petronella Klad, vrouw van ds. Jan Arend
Smit, die daarvan afstand heeft gedaan.
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Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het
aalmoezeniershuis: Johannis van der Hoeve
in plaats van Pieter Boon, overleden.
Schutterij -- 9-1-1786 (91)
Voordracht tot kapiteins van de compagnie
van de Markt: mr. Gerardus de Man en
Cornelis van Leeuwen in plaats van mr. Jan
Couperus. Voordracht namens de krijgsraad
door kolonel van de schutterij François van
Harencarspel Decker, kapitein mr. Jan
Couperus, luitenant Cornelis van Leeuwen en
vaandrig Hermanus de Coole; ondertekend:
Cornelis van Alphen. C. van Leeuwen valt af.
Schutterij -- 9-1-1786 (91v)
Voordracht tot luitenant in de compagnie van
de Markt: Hermanus de Coole en in de
compagnie van de Oosthaven mr. Willem
Maurits Swellengrebel in plaats van mr.
Gerardus de Man en Cornelis van Leeuwen.
Voordracht van de krijgsraad op grond van de
beslissing van de stadhouder etc. W.M.
Swellengrebel valt af.
Ambten -- 10-1-1786 (91v)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
[]
Gilden -- 10-1-1786 (91v)
Kennis genomen van het op 5 januari j.l.
opgevraagde en ingekomen commentaar bij
het verzoekschrift van enige grote en kleine
pijpmakersbazen, waarop dd. 13 december
1785 een beslissing was genomen.
ZIE: Notulen 5 januari j.l.
Gilden -- 10-1-1786 (92)
Commissie ingesteld om het voorliggende
verzoek van de pijpmakersbazen betreffende
art. 7 en 8 van de gildebrief en de uitbreiding
ervan te onderzoeken en daarover te
rapporteren. Commissieleden: burgemeester
Jacob Boon van Ostade en schepenen mr.
Diderik Gregorius van Teylingen en mr.
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck.
Gilden -- 14-1-1786 (92)
Beschikking op het verzoek van de grote en
kleine pijpmakersbazen betreffende art. 7 en 8
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van de Gildebrief.
ZIE: Requestboek IJ folio 12 e.v.
Stadsbestuur -- 16-1-1786 (92)
Installatie tot burgemeester van mr. Jan Jacob
Slicher, bij de vorige gelegenheid afwezig.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1748 en de eed
op de begeving der ambten etc.
Verordeningen -- 7-2-1786 (92v)
Publicatie van voortzetting van de keuren.
Aalmoezeniershuis -- 7-2-1786 (93)
Verkiezing van twee mede-regenten uit de
kerkenraad voor 1786: Adrianus Jongejan en
Quirijn Johannes van der Valk.
Bekendmakingen -- 21-2-1786 (93)
Publicatie dat de bededag is bepaald op 23
februari a.s.
Kerkelijke zaken -- 28-2-1786 (93v)
Toestaan van het voorstel van de kerkenraad
van de hervormde gemeente om vanaf heden
de voorpsalmen door de predikant te laten
voorlezen in navolging van de Waalse en
andere kerkgenootschappen. "..ter
bevordering van de meerdere stigting in den
openbaren Godsdienst ..." Uittreksel uit de
kerkenraadsnotulen, ondertekend door ds.
P.J. Couperus, praeses, en ds. J de Visscher,
scriba.
Schutterij -- 11-3-1786 (94)
Toestemming voor kolonel Fr. van
Harencarspel Decker op zijn verzoek via de
president-burgemeester, om vanwege het
slechte weer een andere dag te mogen
bepalen voor de maandelijkse
exercitieoefeningen van de burgers, mits het
een maandag blijft en de leden tijdig op de
hoogte worden gesteld.
Verzoekschriften -- 28-3-1786 (95)
Beslissing op het verzoek van Alexander
Samuel Peterus Elsnerus "... omme
authorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 45v.
Verzoekschriften -- 8-4-1786 (97v)
Beschikking op het verzoek van Jan Bos
"...omme authorisatie en qualificatie..".
ZIE: Requestboek IJ folio 50.
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Schutterij -- 8-4-1786 (97v)
Toestemming voor de commandant van de
schutterij om de compagnieën van de Markt
en Westhaven in de maanden november en
januari en die van de Oosthaven en de
Gouwe in december en februari te laten
oefenen en hun afvuurverplichting te doen: de
compagnie van de Markt in juni, die van de
Oosthaven in juli, die van de Westhaven in
augustus en die van de Gouwe in september,
om reden van te weinig ruimte en dus
scholingsmogelijkheid om het voorgeschreven
aantal schutters tegelijk te kunnen laten
oefenen. Exercitie per 50 man zoals
voorgeschreven in art. 24, hfdst. 5 van de
verordening op de schutterij; niet meer dan
vier keer per maand en ná 7 uur 's avonds.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Schutterij -- 8-4-1786 (98)
Het voorstel van de krijgsraad (via de
commandant) om diegenen die met de
krijgsraad in botsing gekomen waren en
weigerden de boetes te betalen door middel
van parate executie daartoe te dwingen, wordt
afgewezen. De oude regeling wordt
gehandhaafd.
ZIE: Art. 2, hfdst. 2, van de verordening op de
schutterij.
Schutterij -- 8-4-1786 (98v)
Toestemming om de wachtmeester een deel
te geven van de boetes voor afwezigheid of te
laat op de nachtwacht verschijnen. Vier
stuivers per absent; 2 stuivers per te laat
komende.
Verzoekschriften -- 11-4-1786 (98v)
Beslissing op het verzoek van Adrianus van
der Linden en Andries Brem qq. "... omme
authorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 52.
Schutterij -- 15-5-1786 (100v)
Het voorstel van de commandant van de
schutterij - namens de krijgsraad - van 11 mei
j.l. om een lid van de krijgsraad de inspectie te
laten aankondigen, alsmede de resterende
ceremonieën als afmarcheren etc,
goedgekeurd.
[Jacob Boon van Ostade, Fr. van
Harencarspel Decker]
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Schutterij -- 15-5-1786 (101)
De wapenschouw zal door het voltallige
college plaatsvinden en niet door een
commissie. Wapenschouw uitgevoerd
conform verordening van de schutterij en
akkoord bevonden.
[Jacob Boon van Ostade]
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z.
Waterschappen -- 30-5-1786 (101)
Vaststellen van de dag van de singelinspectie
op zaterdag 1 juli a.s.
Schutterij -- 17-6-1786 (101v)
Beleggen van een vergadering om 19.00 uur
naar aanleiding van het hierna volgende adres
(zie nr. 908). Opdracht aan Cornelis Muyt en
Cornelis van den Vijver om voor de raad te
verschijnen. Opdracht aan de commissie van
de krijgsraad om zo spoedig mogelijk de bij de
getuigen ingewonnen informatie aan de
baljuw te geven zodat hij nog vóór de
raadszitting de getuigen kan beëdigen. Adres
op naam van Jacobus Blaauw, kapitein,
namens de krijgsraad.
[C.N. Plemper van Bree]
Openbare orde -- 15-6-1786 (102)
Verslag van het incident bij de
Tiendewegspoort, waarbij Cornelis van den
Vijver en Cornelis Muyt, zonder het meerdere
poortgeld te betalen, zich met geweld toegang
hadden verschaft, omdat onduidelijk was of
het poorthek niet te vroeg op slot was gedaan
door Cornelis Hulst, zoon van de portier. Een
afdeling van vier schutters had zich op
verzoek van de zoon met de zaak bemoeid.
Beiden zijn voor hun wangedrag beboet, na
voor de raad gedaagd te zijn, waarbij vooral
Cornelis Muyt zijn aanval op een schutter-infunctie ernstig wordt aangerekend.
[Bart de Bier / Pier (sergeant), Arend de Jong,
Huig Verblauw, Jan van Dam en Jan Mulder
(schutters); Jan van Hal en Lijsie Kloofhout
(getuigen); chirurgijn Van Steel; Jan Danens,
Leendert Boer (de jonge), H. van Eyck]
Openbare orde -- 15-6-1786 (106)
Verklaring van bereidheid om te getuigen door
de schutters als bedoeld in het voorgaande
adres (zie nr. 908).
[Blauw, J. van der Grijp, luitenant en Corn.
van Alphen, secretaris.]
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Openbare orde -- 17-6-1786 (107)
Ernstige reprimande voor Cornelis van den
Vijver door pensionaris Van Wijn, en opdracht
om bij de volgende vergadering van de
krijgsraad te verschijnen, boete te betalen en
excuses te maken op straffe van een
zwaarder oordeel. Gehoord de feiten rond het
incident aan de Tiendewegspoort dd. 15 juni
j.l.; boete conform art. 36, hfst.4 van de
verordening op de schutterij.
Openbare orde -- 17-6-1786 (107v)
Cornelis Muyt wordt veroordeeld tot
verwijdering uit de stad binnen twee etmalen
nadat hem de resolutie is bezorgd. Hij is niet
ter zitting verschenen ondanks het bevel
daartoe, vanwege zijn wangedrag, in het
bijzonder de aanval op een schutter in functie.
Verzoekschriften -- 28-6-1786 (108v)
Beslissing op het verzoek van het bestuur van
het Genootschap der Wapenhandel.
Genootschap met als spreuk: "Eendragt
maakt magt".
ZIE: Requestboek IJ folio 67v.
Voogdij -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis
Zitvast, om toestemming en benoeming tot
voogd in verband met uitkering van
inkomsten.
ZIE: Requestboek IJ folio 96v.
Schutterij -- 8-9-1786 (110)
Voorstel van Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden als commandant van het
Genootschap van Wapenhandel met
betrekking tot schikkingen voor burgers en
schutters die meedoen aan een gewapende
expeditie naar Utrecht, "... in deze presente
nood des vaderlands ... tot afkeering van
geweld ..." 1. Schutters zonder eigen geweer
mogen stadswapenuitrusting gebruiken. 2. De
commandant dient de schutters de keuze te
laten tussen dienst als vrijwilliger in het
Vrijkorps of als stadswacht achter te blijven. 3.
Schutters die meedoen worden vrijgesteld van
boetes. 4. Daniël van Genderen, adjudant van
voornoemd vrijkorps, moet kunnen meedoen,
als de noodzaak daar is. 5. Vrijwilligers wordt
toegestaan de burgereed elders af te leggen,
zonder schade aan hun burgerrecht hier ter
stede.
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Schutterij -- 8-9-1786 (111)
Akkoord (van de magistraat) met het voorstel
van De Lange van Wijngaarden (zie nr. 920, 5
punten), mits met voorkennis van de
burgemeesters. Bovendien worden geweren
beschikbaar gesteld voor wachtlopende
schutters, die niet zijn meegegaan, ter
bewaking van de openbare orde. Mr. A.J. van
der Does en Samuel Gideon Wobma laten
aantekenen zich niet met de woorden van
Joan de Lange van Wijngaarden te kunnen
verenigen, maar verzetten zich niet tegen de
te nemen maatregelen.

Huwelijkszaken -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Albertus
Meyer en Ariaantje Bul, om toestemming voor
een (volledige) scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 113v.

Tuchthuis -- 12-9-1786 (112)
Personen die in het tuchthuis zijn opgesloten
mogen niet zonder unanieme toestemming
van de regenten afzonderlijk voor een gesprek
meegenomen worden buiten hun "hok",
uitgezonderd een gerechtsdienaar die met de
zaak is belast.

Verzoekschriften -- 3-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Livina
Bovenpeyl, weduwe van Matthijs Verbrugge,
"... omme autorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 115v.

Schutterij -- 12-9-1786 (112v)
Toestemming voor mr. A van der Does,
kapitein van de compagnie van de Gouwe, om
zijn troep wegens de vroeg invallende
duisternis deze maand eerder dan 19.00 uur maar niet vóór 18.00 uur - te mogen doen
aantreden.
ZIE: Resolutie dd. 8 april j.l.
Tuchthuis -- 16-9-1786 (113)
Ontslag van Tieleman Recourt uit het
tuchthuis met daarop verwijdering uit de stad,
vóór zonsondergang, wegens herhaald
wangedrag.
Curatele -- 16-9-1786 (113)
Beschikking op het verzoek van mr. N.
Teyssen en J. de Marez van Zuylen, om H.C.
Teyssen wegens (ernstige) depressie onder
curatele te stellen.
ZIE: Requestboek IJ folio 110.
Voogdij -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Meyndert
Stekelenburg om aanstelling tot twee voogden
over de minderjarige kinderen, door hem in
een vorig huwelijk bij zijn overleden vrouw
verwekt.
ZIE: Requestboek IJ folio 112

Gemeentefinanciën -- 16-9-1786 (113v)
Ingekomen rekening van de schippers die op
8 september j.l. militairen en bagage in
opdracht van de magistraat naar Woerden
hadden vervoerd, aan burgemeesters
overhandigd ter afdoening.
[schipper Des Millesvilles]

Verzoekschriften -- 14-11-1786 (115v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik van
Bemmel, om toestemming tot opsluiting.
ZIE: Requestboek IJ folio 120.
Waterschappen -- 21-11-1786 (115v)
Uitstel van de singel- en vestschouw vanwege
vorst en sneeuw verschoven naar 25
november. De hoofdluiden van de kaden
moeten door een stadsbode daarvan op de
hoogte worden gesteld.
Aalmoezeniershuis -- 28-11-1786 (116)
Opname verzocht van Johanna Muyt, wonend
bij Pieter Wijs, omdat zij niet voor zichzelf kan
zorgen en voorts het bedrag te innen dat bij
testament uit de nalatenschap van Grietje
Jans afkomstig is, thans nog onder beheer
zijnde bij Jan de Bruyn.
Verordeningen -- 28-11-1786 (116v)
Verzoek om - als elders - de keuren
betreffende het hamsteren van basisvoedsel
zodanig te herzien dat de aanvoer wordt
vergemakkelijkt en prijsopdrijving wordt
voorkomen. "... tegen voorkopen, deelingen
en opkopen van ooft, groente, aardvrugten,
suyvel ... aardappelen, aardperen ...
onontbeerbaar voedsel ..."
Tuchthuis -- 28-11-1786 (117)
Barend Mertens wordt voorlopig voor drie
maanden opgesloten wegens uitgesproken
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wangedrag, met name zijn aanvallen op het
college op 21 november j.l.
Schutterij -- 5-12-1786 (117)
Aan mr. Jacobus Blaauw wordt op eigen
verzoek ontslag verleend uit zijn functie als
kapitein van de compagnie van de
Westhaven, mits hij aanblijft tot
koppermaandag 1787.
Voerlieden -- 12-12-1786 (119)
Brief van commissaris en hoofdluiden van het
Gouds voermansgilde aan het stadsbstuur
van Rotterdam, waarin wordt verzocht om een
hoger tarief dan het gebruikelijke voor het
gebruik van riemgeveerde phaetons en af te
zien van het gebruik van de oncomfortabele
bolderkarren, die volgens art. 4 ook nog
gedwongen overbeladen zijn, zodat
passagiers de postwagens mijden en die dus
niet uit de kosten komen. Op termijn vreest
men voor het voortbestaan van de bedrijfstak
en het derven van "... 's lands inkomsten".
Instelling van een commissie van onderzoek.
Betreft het "in de krat zitten" (= op het
(neergelaten) achterschot zitten en dus
"achteruit" moeten rijden).
[Jan van der Laan, Cornelis van Ronsele,
Adrianus Sikkel; N. Teyssen, M. Bisdom, A.J.
van der Does]
Voerlieden -- 19-12-1786 (123)
Ontvangst van de brief door baljuw C.N.
Plemper van Bree gemeld en het bijbehorend
verzoekschrift gesteld in handen van een
commissie. Opdracht tot onderzoek van de
verordening op het wagenveer op bedoelde
punten.
[Nic. Teyssen, Marcellus Bisdom, Adriaan
Jacob van der Does]
ZIE: nr. 950
Verzoekschriften -- 19-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek van Melchior Willem
van den Kerckhoven van Groenendijck om
toestemming tot uitkeren van revenuen.
ZIE: Requestboek IJ folio 123v.
Verzoekschriften -- 23-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek Joan Boers Jz. om
ontslag als procureur.
ZIE: Requestboek IJ folio 125.
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Stadsbestuur -- 26-12-1786 (123v)
Melding door baljuw C.N. Plemper van Bree
van de ontvangst van een brief van de
stadhouder.
stadsbestuur -- 22-12-1786 (124)
Brief van de stadhouder met voordracht en
electie van burgemeesters voor het jaar 1787:
François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
Martinus van Toulon, mr. Nicolaas Teyssen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 24-12-1786 (124v)
Register op het jaar 1786.
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
François de Mey, heer van Limmen, Jacob
Boon van Ostade, Nicolaas Tijssen en
Martinus van Toulon worden aangesteld tot
burgemeesters bij electie door de stadhouder.
ZIE: Kamerboek 1786.
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
Aanstelling tot schepen bij electie door de
stadhouder.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Cornelis Johan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik, Reinier
Swanenburgh, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet]
Belastingen -- 1-1-1787 (1v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen.
[Reinier Swanenburgh, Melchior Willem van
den Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet.]
Ambten -- 6-1-1787 (4v)
Aanstelling tot baljuw en dijkgraaf over Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek: mr. François de Mey, heer van
Limmen.
Belastingen -- 27-1-1787 (9)
Lijst van de ontvanger van de verponding van
13 januari j.l. aangehouden voor advies.
Tuchthuis -- 5-2-1787 (10)
Verlof om Jacob van Batenburgh, in het
tuchthuis opgenomen, te ontslaan wegens
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goed gedrag en te laten voorkomen bij de
burgemeesters om hem op gedrag aan te
spreken met dreiging van sanctie bij
herhaling.
ZIE: Resolutie 28 oktober 1786.
Burgerrecht -- 8-2-1787 (11v)
Het verzoek van Joseph Broecks en Cornelia
Swarten om verkrijging van het burgerrecht
wordt afgewezen.
Gemeentefinanciën -- 22-2-1787 (13v)
Opdracht aan thesaurier Jan Arend van den
Burch om zo voordelig mogelijk een bedrag
van ƒ 8000 uit te zetten.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 22 februari
1787.
Tuchthuis -- 4-3-1787 (14av)
Verzoek van Adriaan de Kedts Houtman om
voor, op of na 8 maart de sleutels van het
tuchthuis in verzekerde bewaring te geven bij
de concierge van het stadhuis.
Gemeentefinanciën -- 10-3-1787 (15v)
Kennisgeving door de ontvanger van de
verponding en het klap-, lantaarn- en
straatgeld dat er een verwarrend en
inconsequent betaalbeleid bestaat ten
aanzien van de tractementen van de
klaplieden, met advies hoe dit te verhelpen.
Betaling blijkt al op 19 februari in plaats van 1
maart 1768 te zijn begonnen, waardoor in de
tussenliggende jaren 33 dagen onbetaald zijn
gebleven; idem het geval met betaling van de
concierge voor het luiden van de wachtklok.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 29 februari
1768.
Belastingen -- 10-3-1787 (17v)
A.H. Metelerkamp, ontvanger van de
verponding, mag doorgaan met de
executoriale verkoop van panden waarvoor
geen betaling is ontvangen en mag coulant
zijn tot uiterlijk 15 mei.
Waterschappen -- 10-3-1787 (17v)
Brief van François de Mey voor advies
aangehouden.
ZIE: Missive bijgevoegd; zie nr. 1045.
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Waterschappen -- 3-3-1787 (17a)
De brief van baljuw/dijkgraaf F. de Mey
betreffende conflict tussen het dijkcollege van
Stein en Willens en Fr. Verzijl en N. Vaelée
(executeurs-testamentair van wijlen Andries
Turff) over de betaling van het dempen van
een put en reparatie van de Achterdijk tussen
paal 81 en 85 - openbaar aan te besteden -,
was in handen gesteld van stadsadvocaat De
Groot, pas onlangs na diens dood weer aan
de orde gekomen. Het is de vraag hoe
daarmee verder te gaan.
[Noordbey]
ZIE: Resolutie Gecommitteerde Raden dd. 3
juli 1780 en 19 februari 1778.
Stadsbestuur -- 1-5-1787 (24v)
Installatie van Jan Couperus als baljuw en
schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak, na aanbieden van zijn aanstelling
door de Staten van Holland dd. 18 april 1787.
Hij onderschrijft de taakomschrijving. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld.
ZIE: Vroedschapsresoluties dd. 12 februari
1731 en 18 december 1747. Resolutie dd. 15
december 1784.
Gouderak -- 1-5-1787 (25)
Jan Couperus wordt aangesteld tot schout,
zolang hij ook baljuw is. Betaling
recognitiegeld.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 31-5-1787 (29)
Verkiezing van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Zeeuw, Pieter
Stofberg en Inge Slaats; schepenen: Ary van
der Giet, Cornelis Blazebroek, Johannis
Bakker, Martinus Evenblij, Leendert Been,
Klaas van Oosten, Claas Tom;
kroosheemraden: Rijk Paling, Maarten Tom,
Hendrik Oly, Hendrik Verbeek, Dirk
Grootendorst Jz.; molenmeesters van
Kortland: Leendert Vuyk, Dirk Janse
Uitbeyerse; molenmeesters van de Esse: Inge
Slaats, Jan Grt Uitbeyerse; molenmeesters
van Gansdorp: Gerardus van Langen, Jan
Zeeuw; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Dirk van Vliet;
kerkmeesters: Andries Kooyman, Johannes
van den Berg; armmeester: Alexander de
Mey; slikmeters: Jan den Ouden en Paulus
Tom.
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Fabricagemeesters -- 23-6-1787 (33v)
Verzoek om met de pachters (van de hekken)
van het Amsterdams en Gouds rijpad te
spreken over de introductie van de verhoogde
hekgelden.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 maart 1787.
Begraven -- 28-6-1787 (34v)
Avondbegrafenis voor Jan Jacob Boon van
Ostade, in leven burgemeester.
Stadsbestuur -- 28-6-1787 (35)
Secretaris Van der Burch wordt aangewezen
om als vertegenwoordiger van het
stadsbestuur aan de familie van de overleden
Jan Jacob Boon van Ostade, in leven
burgemeester, een condoleancebezoek af te
leggen.
Stadsbestuur -- 3-7-1787 (35v)
Verslag van secretaris Van der Burch over het
condoleancebezoek namens de raad aan de
familie van de overleden burgemeester Jan
Jacob Boon van Ostade. Alsmede
dankzegging voor alle inzet en werk.
Beantwoord namens de weduwe door mr.
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijk.
Gemeentefinanciën -- 9-7-1787 (36v)
Bedrag overgeheveld van de bank van lening
naar de stadskas.
Fabricagemeesters -- 9-7-1787 (37)
Resultaat van het gesprek met de pachters op
het Amsterdams en Gouds rijpad over de
verhoogde hekgelden is dat de pacht voor het
hek aan de Rijn ƒ 20 en dat aan Reyerskoop
ƒ 45 zal worden.
[Willem van der Hoeve en Samuel Gideon
Wobma]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 23 juni j.l.
Poorten -- 19-7-1787 (38v)
Opdracht om in het kader van een veilige
afsluiting van de stad(spoorten) een
onderzoek te doen naar (de toestand van) de
(poort)sloten, de hekken (ervoor), alle poortjes
en "sorties" in de stadsmuur, alsmede de
afsluitbomen van sluizen en bruggen en
daarover verslag te doen.
[poort]
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ZIE: Resolutie magistraat dd. 17 juli. Zie ook
blz 39a, nr. 1162.
Kerkelijke zaken -- 31-7-1787 (42)
Mededeling aan burgemeesters dat het voor
hen bedoelde gestoelte in de St.-Janskerk
binnen 14 dagen wordt geplaatst.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarder: Leendert
Been en tot molenmeester van Gansdorp:
Pieter de Graaf in plaats van Jan Zeeuw,
onder curatele gesteld.
Capelle a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot schepenen: Jan Bos, Ary
Zeeuw, Pleun van Doorn, Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
IJssel, Ary van Cappellen; tot
kroosheemraden: Jan van der Laan, Jan
Huysman, Adrianus Kooy, Willem van der
Wiel, Anthony van de Lecq; tot armmeesters:
Jan Bos en Ary Zeeuw; kerkmeesters:
Leendert van Dijk, Ewout Hogendijk.
Gouderak -- 9-8-1787 (44)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent Wijmers, Gerrit den Boon; Middelblok:
Jan de Lijster, Dirk Herfst, Jan Proos;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Kool.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 16-8-1787 (44v)
Aanstelling als schepen: Johannes van Zijl in
plaats van Leendert Been, die is verkozen tot
ambachtsbewaarder in plaats van Jan Zeeuw.
Slepers -- 28-8-1787 (46v)
Op verzoek van eigenaar Gerrit Boon van
Ostade, toestemming tot het aanstellen van
een tweetal knechts uit het bedrijf in plaats
van Hendrik Franken, aangesteld in 1758 tot
het slepen van zeep, die overleden is. Eed af
te leggen aan schepenen-commissarissen.
[Jan Franken en Gerrit de Wijs]
ZIE: Art. 29 van de verordening op de
consumptie van de zeep.
Slagers -- 11-10-1787 (53)
Toestemming voor de vetweiders om hun
beesten te slachten op de galerij van het
Weeshuis, zolang het Boterhuis door de
Pruisische troepen wordt gebruikt. Mits op tijd
aangemeld bij de regenten.
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Capelle a/d IJssel -- 15-10-1787 (53v)
Verkiezing tot ambachtsbewaarders: Willem
Lans en Ary Kooyman; slikmeters: Huyg van
Wingerde en Claas van Wingerde.
Garnizoen -- 19-10-1787 (54)
Verzoek aan de commandant van het
garnizoen (hier gelegerde troepenmacht) om
een detachement van 12 man met een
onderofficier te sturen naar het ambacht
Bloemendaal (Goudkade) ter handhaving van
rust en orde. Het gerecht van Bloemendaal
maakt melding van "combustiën" en
plunderingen in haar gebied.
Gemeentefinanciën -- 6-11-1787 (57)
Toestemming aan thesaurier J.A. van der
Burch om een kapitaal van ƒ 30.000 uit te
zetten tegen ten hoogste 4% op jaarbasis, vrij
van 100e en 200e penning.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 29 oktober
1787.
Capelle a/d IJssel -- 8-11-1787 (57v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Adrianus Kooy en Pieter Zeeuw; Middelmolen:
Dirk van den IJssel en Anthony van de Lecq;
Keeten: Willem Schouten en Leendert Breur.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-11-1787 (60)
Aanstelling tot schepen: Johannes Goedhart
in plaats van Claas Tom, die is overleden.
Garnizoen -- 17-12-1787 (63v)
Besluit van burgemeesters om géén
serviesmeester aan te stellen, zoals te doen
gebruikelijk in garnizoensplaatsen, maar het
beheer van de serviesgelden uit te besteden
aan de thesaurier die dat belangeloos wil
doen en voor uitgave en
inkomstenadministratie 0,5 % ontvangt. Niet
teveel werk, aangezien bijna alle militie
ingekwartierd is in stadsgebouwen, een
enkele gehuwde daar gelaten.
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stadhouder.
[ds. Smit; schutterij, Herthuis]
ZIE: Artikelen 1 t/m 12, pp. 68v - 70v.
Voerlieden -- 3-1-1787 (72)
Rapport en resolutie betreffende het verzoek
van de commissaris en hoofdlieden van het
Gouds wagenveer, ingediend bij het
Rotterdams stadsbestuur, over het afschaffen
van het gebruik van bolderwagens voor
personenvervoer en het invoeren van
riemgeveerde wagens op het Rotterdams
wagenveer, met steun van 6 van de 11
voerlieden. Zie ook verzoek van voerlieden
Rotterdams wagenveer dd. 26 juli 1786. De
afkeer van het reizen met de bolderkarren is
zo groot, dat sommige reizigers verkiezen niet
via Gouda, maar over Haarlem of Leiden te
reizen, dan wel per trekschuit.
[Nicolaas Teyssen, Marcellus Bisdom, A.J.
van der Does; Willem de Bruyn, Jan Bosman]
ZIE: Missive van 15 december 1786.
Gilden -- 3-1-1787 (73v)
Verslag en advies tot goedkeuring door
commissie van burgemeesters betreffende het
verzoek van aantal een pijmakersbazen aan
gildebesturen over het maken van
betalingsregels bij aankoop van (schepen)
turf. Gehoord hebbende bestuur van
pijpmakers- én pottenbakkersgilde. Art. 1 t/m
6: betreffende het in rekening brengen van
(vooraan)koop ladingen (hetzij Friese, hetzij
lichte of zware Groninger) turf; zwarte turf;
baklonen; contract tussen beide gilden uit
1764.
[Jan Jacob Slicher, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Jan Couperus]
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 28 maart j.l.

Fabricagemeesters -- 20-12-1787 (66v)
Opdracht om de stadskoets tegen een zo
hoog mogelijk bedrag te verkopen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 maart 1787.

Stadsbestuur -- 5-1-1787 (74v)
Verkiezing van schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen uit de voordracht
voor 1787.
[ J. de Riemer, baljuw C.N. Plemper van Bree,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.

Reglementen -- 26-12-1787 (68v)
Regeling van het ceremonieel rond de
ontvangst van de commissarissen van de

Stadsbestuur -- 5-1-1787 (75)
Verkiezing van schepenen voor het jaar 1787.
[secretaris N. van Eyck, Huybert van Eyck,
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Alex. Hendrik Metelerkamp, Corn. Joan de
Lange van Wijngaarden, Diederik Gregorius
van Teylingen, Reinier Swanenburg, Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
en Marcellus Bisdom.; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.
Gilden -- 5-1-1787 (75v)
Geschil tussen pottenbakkers en pijpmakers
betreffende het vletloon (= voor het vlakleggen
/ stapelen van turf) door eerdere commissie
via de president-burgemeester Jacob Boon
van Ostade verwezen naar de magistraat,
omdat eerdere pogingen tot een vergelijk
waren mislukt. Er wordt een commissie
ingesteld ter nader onderzoek.
[J.J. Boon van Ostade, C.J. de Lange van
Wijngaarden, D,G. van Teylingen.]
Verordeningen -- 5-1-1787 (76)
Concept verordening betreffende koop en
verkoop van aardappelen goedgekeurd en
vastgesteld.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 28 november
1786; registratie in keurboek N folio 98.
Turftonsters -- 5-1-1787 (76v)
Opdracht aan burgemeesters om er op toe te
zien dat bij de eedaflegging de turftonsters
uitdrukkelijk wordt gewezen zich te houden
aan de voorschriften.
Slepers -- 5-1-1787 (77)
Verzoek aan de burgemeesters om de
zakkendragers op te dragen er op toe te zien
dat het getal van de getonde en opgedragen
turf correct en precies wordt genoteerd.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (77)
Installatie van de burgemeesters voor 1787.
Op Driekoningenavond, "ingevolge de aloude
privilegiën en costuymen", opgehaald door
stadsboden met flambouwen. In het Herthuis
geïnviteerd met alle raden, de pensionaris en
secretarissen van de stad en weeskamer.
Nieuw verkozen burgemeesters zijn: François
de Mey en Martinus van Toulon. Eedaflegging
in handen van de oudste aftredende: dr. W.
Griffioen. Aftredend zijn: dr. W. Griffioen en
mr. J.J. Slicher. Eed van zuivering en op de
begeving van de ambten enz.
[François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
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Nicolaas Teyssen en Martinus van Toulon]
ZIE: Resolutie d.d. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (78)
Installatie van de schepenen voor 1787.
Stadbodes hebben de nieuw verkozenen met
flambouwen opgehaald: H. van Eyck en A.H.
Metelerkamp; mr. Reinier Swanenburg was
verhinderd. In de schepenkamer al aanwezig
de 4 aanblijvende schepenen: C.J. de Lange
van Wijngaarden, D.G. van Teylingen, M.W.
van den Kerckhoven van Groenendijck en M.
Bisdom. Aftredend: A.J. van der Does, S.G.
Wobma en J. Couperus. Eed van installatie en
op de begeving van de ambten.
[Huybert van Eyck, Alex. Hendrik
Metelerkamp, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom]
ZIE: Magistraatsresolutie 29 juli 1750 en art.
17 van generaal plakkaat op de collecte van
de gemenelandsmiddelen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Aanstelling tot schepenmeesters: mr. Huybert
van Eyck en mr. Alex. Hendrik Metelerkamp.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Bepaling van de reguliere vergaderingen van
de raad op eenmaal per week op dinsdag; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.
[]
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Boeteregeling voor de magistraat bij niet
voldoen aan de gestelde verplichtingen, zoals
bij afwezigheid zonder reden of kennisgeving,
idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie of
rondgaan met de schaal (= collecte voor goed
doel), op de dagvaarding of bij het uitvoeren
van criminele vonnissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79v)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Stadsbestuur -- 8-1-1787 (79v)
Installatie van Reinier Swanenburg als
schepen, absent op 5 januari j.l. Afleggen eed
van zuivering in handen van voorzitter-
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burgemeester mr. Fr. de Mey; eed van
installatie enz. in handen van de officier mr.
C.N. Plemper van Bree.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1750; idem dd.
29 juli 1750 volgens. art. 17 van het generaal
plakkaat op de collecte van de
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot weesmeesters: Willem van der
Hoeve, François van Harencarspel Decker en
Samuel Gideon Wobma in plaats van
Martinus van Toulon (tot burgemeester
benoemd), Huybert van Eyck en Alex. Hendrik
Metelerkamp (tot schepen benoemd).
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot kerkmeester: Jan Couperus in
plaats van Martinus van Toulon,
burgemeester geworden.
[subalterne officianten]
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot librijemeester: Gerard Carel
Conraad Vatebender, rector van het
gymnasium, in plaats van mr. Huybert
Griffioen, heer van Barwoutswaarder enz , die
2 jaar extra heeft gedaan.
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot regentes van het
aalmoezeniershuis: Maria Zeewoldt in plaats
van Engelina la Force, weduwe van Jan van
Buuren, overleden.
[subalterne gezagsdragers]
Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot kolonel van de schutterij: mr.
Jacobus Blauw in plaats van Fr. van
Harencarspel Decker, die de 4 jaar vol heeft
gemaakt. Mogelijkheid tot tussentijds ontslag,
na 1, 2 of 3 jaar dienst.
Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Benoemingscommissie heeft voordracht
gedaan voor de vervulling van verschillende
militaire posten.
[Fr. van Harencarspel Decker, Jacobus Blauw,
Cornelis van Leeuwen en Willem Mauritz
Swellengrebel]
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ZIE: Beschikking van de stadhouder dd. 31
oktober 1748.
Schutterij -- 8-1-1787 (81)
Jacob Bleuland wordt aangesteld tot kapitein
(van de compagnie van de Westhaven) in
plaats van mr. Jacobus Blauw. Allard Pierson
valt af.
[subalterne gezagsdragers]
Schutterij -- 8-1-1787 (81v)
Gerrit Maas wordt aangesteld tot luitenant
(van de compagnie van de Gouwe) in plaats
van Jacob Bleuland. Pieter Hoffman valt af.
[subalterne gezagsdragers]
Stadsbestuur -- 8-1-1787 (81v)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
Gilden -- 31-1-1787 (82)
De commissie die dd. 5 januari j.l. is ingesteld,
heeft op 20 januari met overlieden en dekens
van het pottenbakkersgilde overlegd over de
vletlonen, in verband met de moeite de turf op
de juiste plek (aan land) te krijgen, het
misbruik met betrekking tot de kwaliteit ervan,
het opnemen ervan in de rekening en de
vereffening met de baklonen, en een regeling
opgesteld, waarin alle partijen zich kunnen
vinden. Dit krijgt fiat van de raad. Opdracht
aan de gilden om hiernaar te handelen.
[J.J. Boon van Ostade, C.J. de Lange van
Wijngaarden en D.G. van Teylingen]
Verordeningen -- 6-2-1787 (85v)
De bestaande verordeningen en de ijk blijven
van kracht.
Schutterij -- 6-2-1787 (86)
Het verzoek (via kolonel mr. Jacobus Blaauw)
van de krijgsraad om de officiersoefeningen
(eenmalig) in maart te houden in plaats van in
februari, wordt toegestaan.
ZIE: Art. 1, hoofdstuk 5 van de verordening op
de schutterij.
Justitie -- 6-2-1787 (86v)
Gelezen en geregistreerd een brief van het
gerechtshof uit Schmalkalden dd. 26 februari
1787, alsmede een reactie daarop. In het
Duits.
ZIE: Missiveboek 1772 folio 181v.
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Openbare orde -- 3-3-1787 (86v)
Resolutie over te nemen maatregelen, door
kolonel van de schutterij mr. J. Blaauw
neergelegd bij de burgemeesters, om te
voorkomen dat met de verjaardag van de
stadhouder op 8 maart a.s. onlusten zouden
uitbreken. Tekenen van Oranjegezindheid
worden aangemerkt als oproerig!
ZIE: Bijgevoegde brief van de kolonel: blz. 87
- 89 en toestemming tot uitvoeren
maatregelen: blz. 89 - 90. Art. 3 van hoofdstuk
6 van de verordening op de schutterij.
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Belastingen -- 24-3-1787 (93v)
Memorie van mr. Vincent van Eyck, secretaris,
uit naam van alle stadssecretarissen
ingebracht en via de burgemeesters
aangeboden aan de raad, met verzoek om
reactie.
[]
ZIE: Nr. 1334.

Bekendmakingen -- 20-3-1787 (92)
Publicatie dat de biddag op 22 maart a.s. zal
zijn.
[bededag]

Justitie -- 24-3-1787 (93v)
Ontslag uit gijzeling (op woord van eer) voor
Jan van Garnay, omdat de baljuw nog geen
aanklacht tegen hem heeft ingediend. Voor de
raad ontboden, heeft hij beloofd om onverwijld
te zullen verschijnen, indien daartoe
opgeroepen.
ZIE: Magistraatsresolutie van 20 maart j.l.

Openbare orde -- 20-3-1787 (92)
Resolutie ten aanzien van Jan van Garnay,
tegen wie de baljuw nog geen procedures is
gestart, dat vóór zaterdag 24 maart a.s. zal
worden besloten welke maatregelen tegen
hem zullen worden genomen.
[mr. C.N. Plemper van Bree]

Belastingen -- 27-3-1787 (96)
Procedure rond de behandeling van de
memorie van Vincent van Eyck of transacties
met (geveilde) schepen ook vallen onder de
heffing van de 80e penning op roerende
zaken, voortgezet met kennisgeving aan de
raad en de opsteller.

Openbare orde -- 20-3-1787 (92v)
Behandeling van de wens van baljuw mr. C.N.
Plemper van Bree om het woord "civiel" uit
"civiele gijzeling" in de resolutie van 14 maart
j.l. te schrappen, uitgesteld tot de terugkeer
van twee betrokken raadslieden: De Lange
van Wijngaarden en Bisdom van Vliet. Hij
heeft volgens eigen zeggen het woord "civiel"
niet gebruikt.

Voerlieden -- 27-3-1787 (96v)
Brief van schout, burgemeesters en
schepenen van Rotterdam over het
wagenveer. Wordt beantwoord.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 9.

Verzoekschriften -- 24-3-1787 (93)
Beslissing op het verzoek van Elisabeth
Bakkers, weduwe van Haveman, Huybert
Bakkers en Jan Pruimenboom (namens zijn
vrouw) om machtiging.
ZIE: Requestboek Y.
Openbare orde -- 24-3-1787 (93)
Opnieuw gedelibereerd over het voorstel van
de baljuw dd. 20 maart j.l. Nu met algemene
stemmen akkoord met de resolutie van 14
maart j.l. om de term "civiel" te schrappen,
waarom de baljuw had verzocht. Affaire-Jan
van Garnay.
[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Nrs. 1324, 1325, 1327 en 1328.

Voerlieden -- 5-3-1787 (97)
Voorstel van het Rotterdams stadsbestuur als antwoord op de boodschap van 13
december 1786 - tot een gezamenlijk overleg
naar aanleiding van het verzoek van de
Goudse voerlieden tot het gebruik van
riemgeveerde phaetonwagens in plaats van
bolderwagens en bijbehorende
tariefsverhoging.
[J.W. Beelaerts]
Openbare orde -- 3-4-1787 (99v)
Verzoek van Cornelis Muyt wordt maandag 23
april a.s. afgehandeld en door een van de
secretarissen aan de afwezige leden van de
magistraat meegedeeld.
Stadsbestuur -- 30-4-1787 (106v)
Afscheid van baljuw Plemper van Bree,
uitgezwaaid met de nodige complimenten.
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Baljuwschap -- 1-5-1787 (106v)
Bijeenkomst van het college ter installering
van mr. Jan Couperus als nieuwe baljuw en
schout, tevens schout van Bloemendaal en
baljuw van Gouderak.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 12 februari
1731.
Openbare orde -- 1-5-1787 (107)
Kennisgeving aan de nieuwe baljuw Jan
Couperus van de vondst van twee
vlugschriften (bijgevoegd) met oproerige
bedoeling en (voorstel tot) publicatie waarin
een premie van 100 zilveren ducatons wordt
uitgeloofd voor aanwijzing die leidt tot de
aanhouding van de verspreiders van deze
strooibiljetten en waarin een algemeen verbod
wordt uitgevaardigd tot het drukken en
verspreiden van dergelijke geschriften.
[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Notulen van 30 april j.l.; zie ook nr. 1349.
Openbare orde -- 8-5-1787 (108)
Vastgesteld de publicatie betreffende de twee
vlugschriften.
ZIE: Publicatieboek K folio 128. Zie notulen 30
april en 1 mei j.l.
Schutterij -- 8-5-1787 (108)
Akkoord met voordracht namens de krijgsraad
door kolonel mr. Jacobus Blaauw, tot
algemene wapenschouw op 29 mei a.s., om
11. 00 uur 's morgens en bijbehorende
ceremonie als in 1786. Afzetten van het
marktveld, het doen van publicatie en het
uitzetten van een viertal strepen ter opstelling
van de gelederen.
Ambten -- 8-5-1787 (109)
Fr. van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Jan
Couperus in verband met diens benoeming tot
baljuw en schout.
Schutterij -- 8-5-1787 (109)
Beschikking op het verzoek tot ontslag als
luitenant van Herman de Coole.
ZIE: Requestboek IJ folio 161.
Schutterij -- 15-5-1787 (109)
Convocatie van de volledige magistraat op
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dinsdag 29 mei om 10.30 uur voor de
wapenschouw, allen in het zwart gekleed.
Schutterij -- 29-5-1787 (110)
Wapenschouw over vier compagnieën
gehouden en geen defecten gevonden.
ZIE: Resolutie 5 mei j.l.; bevindingen als in
Kamerboek 1784 folio 183 en 12e
stadsregister folio 247.
Openbare orde -- 9-6-1787 (110v)
Uiting van zorg van de krijgsraad naar
aanleiding van oproerige bewegingen in
allerlei steden (teneur tussen de regels door is
anti-orangistisch, ondanks afkeer van
"partijzugt"). Veroorzakers meest van de "...
laagste classis" en idem kanttekening bij
betrouwbaarheid van de lokale schutterij.
Ongeregeldheden in Amsterdam en Den Briel
met schade aan huizen en molestatie van
burgers.
[Jacobus Blauw (kolonel), Jacob Bleuland,
Huybert Griffioen, Gerardus de Man (kapitein),
Cornelis van Alphen (secretaris krijgsraad)]
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Vorming van een commissie die met een
afvaardiging van de krijgsraad maatregelen
voorstelt ter beteugeling van (politieke)
onlusten. Mr. Huybert van Eyck, mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, Diederik
Gregorius van Teylingen en mr. Reinier
Swanenburg hebben verklaard niet akkoord te
kunnen gaan met deze resolutie, omdat eerst
de vroedschap dient te worden geraadpleegd.
[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
(burgemeester), Diederik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Verzoekschriften -- 9-6-1787 (114)
Beschikking op het verzoek van mr. Fredrik
van der Hoeve, Jan Aarnout Preesman Buys,
Albertus Hendrik Tekkelenburg, Gerrit Atkins
de Jonge en Jan Nieuwland.
ZIE: Requestboek IJ folio 164. Zie ook nr.
1367.
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Voorstel tot een resolutie betreffende het
toestemming verlenen aan het zich in de stad
ophouden van (vreemde) gewapende
manschappen.
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ZIE: Aantekening van mr. Francois de Mey bij
de uitslag op het verzoek, nr. 1366.
Openbare orde -- 9-6-1787 (114v)
Adhesie aan het voorstel van François de Mey
om in geval van nood ten spoedigste de
magistraat bijeen te roepen ten einde de
nodige maatregelen te doen uitgaan.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Diderik Gregorius van Teylingen
en Reinier Swanenburg]
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Beschikking op het verzoek van het
Genootschap van Wapenhandel om
toestemming tot het gebruik van twee metalen
veldstukken (geschut).
ZIE: Requestboek IJ folio 165v.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing door mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp van de
voorgaande beslissing (nr. 1369), omdat die
volgens hen eerst aan de vroedschap had
moeten worden voorgelegd.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing van het voorgaande onder nr. 1369
door mr. Reinier Swanenburg, omdat hij
vreest voor de gevolgen.
Schutterij -- 11-6-1787 (115)
Verslag en resolutie betreffende maatregelen
in geval van alarm en/of oproer. De magistraat
waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van
de door de krijgsraad voorgestelde (harde)
maatregelen ten opzichte van de schutters en
vreest factievorming. Toch meent ze gezien
de ernstige toestand akkoord te moeten gaan
met de 6 voorgestelde maatregelen, die met
nadruk een tijdelijk karakter krijgen.
Commissie van de magistraat in overleg met
die van de krijgsraad ter uitvoering van de
resolutie dd. 9 juni 1787.
[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
(burgemeester), Diderik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Schutterij -- 11-6-1787 (119)
De volgende stadsbestuurders kunnen zich
niet verenigen met de genomen maatregelen,
zoals vastgesteld in de voorgaande resolutie:
François de Mey, Huybert van Eyck, A.H.
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Metelerkamp. Mr. Diderik Gregorius van
Teylingen komt met een uitgebreide
stemverklaring.
ZIE: Notulen van 9 juni 1787.
Brandweer -- 16-6-1787 (120)
Lijst van defecten op de brandschouw met
afschrift aan de fabricagemeesters ter
controle en sancties. Reparaties aan het
Boterhuis, Catharina-gasthuis, de
zeepziederij, aalmoezeniershuis, tuchthuis,
weeshuis, 2e huis Lem Dulstraat (Jan Bax),
Oude vrouwenhuis, stadstimmerwerf en
pijpmakersmaatschappij, de Rotteval,
zeepziederij Gouwe, leprooshuis, tussen Tolen Middelpoort, brouwerij De Zwaan, bij de
vier brandspuiten.
[Pieter de Ridder, Joris van Vliet, Justus
Pluym, Daniël Polijn, Salomon Bokhoven,
Engelina van Buuren, Joh. Gibbon, Corn. den
Raad, Verzijl c.s. (pijpmaker), Herm. den
Raad, Aart de Jong, Hillebrand van Rossen,
Fr. Gibbon, mr. V. van Eyck, Th. Vosmaar, J.
van Claveren, Joh. Klat]
Brandweer -- 16-6-1787 (121)
Lijst van defecten aan lantaarns, haken,
brandspuiten en van absente vuurschouwers,
met afschrift aan de fabricagemeesters ter
afdoening. 1e kwartier: haak; 3e kwartier:
idem; 9e kwartier: ladder en afwezigheid
Lambert Kramer; 12e kwartier: afwezig Nic.
Grendel in de hal; 13e kwartier: haak; 20e
kwartier: afwezig: Dirk Westerveld, ziek, Corn.
van Leeuwen, uit de stad; 27e kwartier:
lantaarn(s) van Fr. Blanket; nr. 3 brandspuit,
slang helemaal defect.
Waterschappen -- 30-6-1787 (121v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening. Jan
Kattensingel: Jasper Bleuland, gras
verwijderen; putten en gaten repareren, straat
egaliseren; Blekerssingel: langs de
omheiningen: straat "verleggen".
Stadsbestuur -- 3-7-1787 (121v)
Melding van het overlijden van Jacob Boon
van Ostade, regerend burgemeester, en
verzoek aan de secretaris van het college mr.
Vincent van Eyck om de condoleanties
namens het college over te brengen aan de
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familie met vervolgens een tegenbezoek van
Gerrit Boon e.a. om het college te bedanken.
[François de Mey, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck]
Gemeentefinanciën -- 3-7-1787 (122)
Maatregelen tot herstel van de stadsfinanciën:
zie art. 5: inkomsten van de St.-Janskerk
overhevelen naar de stadskas en art. 6: nader
onderzoek naar bestemmimg revenuen uit het
klokkenluiden in overleg met de kerkmeesters.
[Noortbergh (raad en oud-burgemeester), J.D.
van der Burch; François de Mey, Huybert van
Eyck, A.H. Metelerkamp]
ZIE: Uittreksel uit het Vroedschapsboek,
ingevolge resolutie dd. 25 februari j.l.; zie ook
notulen 12 december 1786; getekend dd. 12
maart 1787.
Detailhandel -- 3-7-1787 (123)
Maatregel tot herstel van de stadsfinanciën:
art. 39. betaling van accijns door de
wijnkopers, ieders aandeel per 1,5 okshoofd
jaarlijks berekend.
ZIE: Uittreksel uit het Vroedschapsboek,
ingevolge resolutie dd. 25 februari j.l.; zie ook
notulen 12 december 1786; getekend dd. 12
maart 1787.
Belastingen -- 3-7-1787 (123)
Vaststelling van uitbreiding van art. 2 van de
verordening inzake de stadsaccijns op de
wijnen.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 185.
Openbare orde -- 9-7-1787 (123v)
Voorstel tot uitstel van de gebruikelijke kermis
op 29 juli a.s., in verband met de "haggelijke
tijdsomstandigheden".
Openbare orde -- 10-7-1787 (123v)
Besluit om dit jaar de gebruikelijke kermis, op
29 juli a.s. gepland, niet te laten doorgaan in
verband met de zorg voor orde en rust.
Plaatsing van bekendmaking in de kranten.
ZIE: Publicatieboek K folio 130.
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124)
Mr. Huybert van Eyck wordt aangesteld door
de stadhouder tot plaatsvervanger van de
overleden burgemeester Jacob Boon van
Ostade. Gedaan te Amersfoort, dd. 12 juli
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1787.
[W. van Citters, Jan Couperus]
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124v)
Eedaflegging door mr. Huybert van Eyck als
opvolger van de overleden burgemeester
Jacob Boon van Ostade.
[François de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Eed van zuivering 23 januari 1748.
Poorten -- 17-7-1787 (124v)
Overweging van Marcellus Bisdom of de stad
ook mét bezette wacht voldoende beveiligd is
tegen in- of uitgaande lieden. Verzoek aan
burgemeesters om sloten, slagbomen e.d. te
laten controlen en eventuele andere
maatregelen te laten nemen.
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125)
Adriaan de Kedts Houtman wordt door de
stadhouder aangesteld in de functie van
schepen als opvolger van Huybert van Eyck.
Gedaan te Amersfoort, 28 juli 1787.
[Jan Couperus, W. van Citters]
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125v)
Eedaflegging door Adriaan de Kedts Houtman
als schepenin plaats van Huybert van Eyck.
[Fr. de Mey, heer van Limme]
ZIE: Eed van zuivering en op de begeving van
ambten, officiën en bedieningen, publicatie 23
januari 1748. Resolutie dd. 29 juli 1750, art.
17 van het Generaal Plakaat op de collecte
der gemene middelen dd. 22 juli 1749.
Openbare orde -- 5-8-1787 (125v)
Ter kennisgeving ingebracht een brief van
Gecommitteerde Raden betreffende
opruiende taal in de zogeheten Geldersche
Historische Courant.
[François de Mey]
ZIE: Missive dd. 18 juli j.l. (in gedrukte vorm)
bijgesloten.
Stadsbestuur -- 18-8-1787 (125v)
Mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden
wordt aangesteld tot schepenmeester in de
plaats van mr. Huybert van Eyck.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.
Poorten -- 18-8-1787 (127)
Verslag van burgemeesters - samen met
fabricagemeesters - over controle op sloten
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en slagbomen en de noodzakelijke reparaties
die zijn uitgevoerd.
ZIE: Resolutie van 17 juli j.l.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kerkmeester van de St.Janskerk in plaats van Adriaan de Kedts
Houtman, die tot schepen is verkozen.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van Adriaan de
Kedts Houtman, tot schepen gekozen.
Tuchthuis -- 17-9-1787 (128)
Voorzitter-regent Adriaan de Kedts Houtman,
die heeft aangegeven in deze roerige tijden de
sleutels niet te willen beheren, is teruggefloten
met het advies deze met de andere regenten
te bewaren.
[Adriaan de Kedts Houtman]
Schutterij -- 17-9-1787 (128v)
Ondanks heldhaftige verklaringen van de
kapiteins, ontboden voor advies, valt het
besluit de stad "... op de gratieuste wijze over
te geeven en de favorabelste condities te zien
erlangen". Defensie tegen troepen van een
"gedugte mogendheid" niet mogelijk door
ontbreken van militaire middelen zoals
geschut e.d.
[Jacob Bleuland, Huybert Griffioen, Gerard de
Man, Adr. van der Does]
Schutterij -- 17-9-1787 (129)
Baljuw Jan Couperus maakt melding van een
schietincident "achter de kerk" tussen twee
personen. Zijn verzoek tot het oproepen van
gewapende schutters, na advies van de 4
kapiteins, blijkt moeilijk uitvoerbaar. Daarop is
de alarmklok geluid, de trom geslagen en zijn
de 4 compagnieën in stelling gebracht ter
onderdrukking van het geweld. Een zekere
Boer, enige tijd geleden in de warmoespot
gezeten, pakt zakkendrager Huybert Bik de
bajonet af. Bik schiet, dronken zijnde, hem
met zijn snaphaan neer.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Publicatie vastgesteld "... ter stuiting der
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toeneemende confusie".
ZIE: Publicatieboek K folio 130v.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Het verzoek van een drietal gedeputeerden
van de Oprechte Vaderlandsche Societeit
wordt na ampel beraad ingewilligd: 1. de vlag
op de toren te zetten; 2. de geweren uit het
koffiehuis te halen en 3. Wouter Mostert uit de
Tiendewegspoort te ontslaan. Na rapport van
officieren der schutterij en instemming van de
baljuw om het "volk tot bedaren te brengen",
het koffiehuis op wapens te doorzoeken en te
bewaken en eventuele vondsten op het
stadhuis onder hoede van de schutterij te
brengen.
[Jan Pluym, Ary Negenduizend, Nicolaas
Grendel]
Schutterij -- 17-9-1787 (130)
De melding van de officieren dat de schutterij
onwillig is bevelen uit te voeren en dat dus
ook de baljuw weinig kan uitrichten, wordt
doorgegeven aan de vroedschap in de hoop
hun mening daarover te vernemen.
Garnizoen -- 17-9-1787 (130v)
Er wordt een commissie ingesteld om de
Pruisische troepen zo vriendelijk mogelijk
welkom te heten, de stad over te geven en de
"favorabelste condities te erlangen". Besluit
met eenparigheid van stemmen. Commissie
bestaande uit een burgemeester, twee
schepenen en een secretaris.
Schutterij -- 17-9-1787 (130v)
Besluit om de schutters zoveel mogelijk bij het
stadhuis te plaatsen en om de desertie zoveel
mogelijk in te dammen, voorts ieder van hen
te vragen wie bereid was mee te helpen de
orde te bewaren.
Rechtspraak -- 17-9-1787 (131)
Afwijzing van het dringend verzoek van enige
personen om Huybert Bik zonder vorm van
proces te executeren als afschrikwekkend
voorbeeld.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131)
Besluit om met het college de hele nacht in
vergadering te blijven en de schutterij
patrouille te laten lopen om onrust en
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plundering zoveel mogelijk te beteugelen,
gesecondeerd door leden van de magistraat.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131v)
Verzoek aan burgemeesters om de
vroedschap om 9.00 uur bijeen te roepen om
verslag uit te brengen van de gebeurtenissen
en elkaar van advies te dienen. Tegen de
ochtend is de rust enigszins teruggekeerd;
schriftelijk verslag in de vroedschapsnotulen.
Openbare orde -- 18-9-1787 (132)
Besluit om de stadspoorten gesloten te
houden, passanten om de stad heen te leiden
en niemand binnen te laten dan met
toestemming van de magistraat, geweren aan
vrijwilligers en beschikbare schutters ter hand
te stellen, de compagnieën van Markt en
Gouwe paraat te houden en die van Oost- en
Westhaven voor de nacht in te zetten, leden
van de magistraat zelf te laten patrouilleren en
in vergadering bijeen te blijven. Bij gerucht
van nadering van het "burgerlegertje", te
Vlaardingen gescheiden, deels op weg naar
Delfshaven, deels naar Zoetermeer én dat de
huzaren van het korps Van Salm via
Nieuwkoop en Noorden op weg zijn naar
Alphen.
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Openbare orde -- 19-9-1787 (133)
Onderzoek naar het doodschieten van
Lambert Meyer. Opdracht aan
schepenvoorzitter Metelerkamp; "loco
pretoris" te verrichten.
Openbare orde -- 19-9-1787 (133v)
Instelling van een commissie ter visitering van
verdachte huizen op wapens e.d., op verzoek
van veel burgers na melding van dergelijke
vondsten. "... quantiteit buskruit,
handgranaaten en verder ammunitie, o.a. bij
den adjudant Van Genderingen; generale
visitatie naar geweeren, patroonen, buskruit
etc. ... met schutters en officieren ...".
[A.H. Metelerkamp, Fr. van Harencarspel
Decker]
Rechtspraak -- 19-9-1787 (134)
Opnieuw afwijzing van het verzoek tot
executie van Huybert Bik met verwijzing naar
eerdere argumentatie, maar wel toezegging
dat schuldigen naar behoren zullen worden
berecht en gestraft. "Op de instantie door
eenige burgers wederom gedaan dat het volk
niet zoude rusten, voordat ...".
ZIE: Notulen 17 en 18 september j.l.

Openbare orde -- 18-9-1787 (132v)
Opnieuw afwijzing van het verzoek van enige
burgers "namens het volk", om de op het
stadhuis vastgezette Huybert Bik direct ter
dood te brengen.

Openbare orde -- 19-9-1787 (134)
Verslag van de zoektocht naar wapens in
diverse huizen; met goedkeuring. Vondsten
opgeslagen in het raadhuis.
[A.H. Metelerkamp en François van
Harencarspel Decker]

Garnizoen -- 18-9-1787 (132v)
Vorming van een comité van ontvangst voor
de Pruisische troepen aan de
Tiendewegspoort. Het comité heeft om 18.30
uur gerapporteerd dat een wachtmeester met
12 huzaren de voorbode was van 1500 man,
huzaren zowel als infanterie, die de volgende
dag zou arriveren, met de opdracht kwartier te
maken.
[Huybert van Eyck, A. H. Metelerkamp, D.G.
van Teylingen en J.D. van der Burch]

Garnizoen -- 19-9-1787 (134v)
Inkwartiering van de Pruisische troepen na het
verschijnen van majoor Lestock, waarna de
magistraat voor 't eerst sinds maandagmorgen
uiteen is gegaan. Corps jagers op de Kleiweg,
bataljon van Langler op de Tiendeweg, de
huzaren op het marktveld en in de herbergen.
Herthuis gereserveerd voor generaal Eben en
zijn gevolg ondergebracht bij leden van het
stadsbestuur en (andere) vermogende
burgers.

Openbare orde -- 18-9-1787 (133)
De magistraat blijft de gehele nacht met de
(zich verfrist hebbende) schutters van de
Oost- en Westhavencompagnie patrouilleren.

Schutterij -- 19-9-1787 (134v)
Brief van mr. Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij, vanuit Amsterdam dd. 18
september; met besluit tot beantwoording.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 20. Missive
bijgevoegd zie nr. 1434.
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Garnizoen -- 20-9-1787 (136)
Op de eis van de Pruisische kwartier- en
foeragemeester om leeftocht voor de troepen,
is besloten zoveel mogelijk bij burgers te
kopen en uit de stallen te halen en de
vroedschap bijeen te roepen. Voorts is
besloten Marcellus Bisdom als afgezant naar
Schoonhoven te sturen om de hertog van
Brunswijk, commandant van het Pruisische
leger, te verzoeken de stad te ontzien, omdat
de stad zoveel soldaten niet kan onderhouden
en daardoor geruïneerd raakt.
Garnizoen -- 20-9-1787 (136v)
Verzoek van de Pruisische proviandmeester
Van Kempen om levering van 4000 broden à
6 pond per dag, gedurende 4 dagen,
waarvoor de vroedschap wordt geconsulteerd.
Stadsbestuur -- 20-9-1787 (136v)
A.H. Metelerkamp wordt door de vroedschap
aangesteld tot waarnemend baljuw bij
afwezigheid van Jan Couperus.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Een commissie wordt ingesteld om de
proviandering van de Pruisische miltie te
regelen in opdracht van de vroedschap,
zodanig dat het "... ten meeste nutte en profijt
van stadsfinantie" zou zijn. D.G. van
Teylingen en S.G. Wobma, "... ervaaren in de
Hoogduitsche taal en tevoren zelve geweest
is in Pruissische dienst".
Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Verslag van Marcellus Bisdom over zijn
audientie bij de hertog van Brunswijk, waarbij
hij allerhartelijkst is ontvangen en waarin hij
een spoedige komst van de hertog naar de
stad aankondigt.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Hovitz, koninklijke Pruisische
krijgscommissaris, is verschenen voor de
magistraat om regelingen betreffende de
proviandering te treffen.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Besluit op het verzoek van de officier van de
Pruisische hoofdwacht om het pesthuis aan te
wijzen als plek om 34 gevangenen vast te
zetten, alsmede voedsel voor hen te
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verschaffen.
[Van Teylingen, Wobma]
Feestelijkheden -- 21-9-1787 (138)
Verzoek aan de burgemeesters om de
vroedschap bijeen te roepen in verband met
de komst van prinses Wilhelmina, echtgenote
van de stadhouder, en overleg hoe en in wier
naam zij wordt welkom geheten.
Garnizoen -- 21-9-1787 (138)
Ontvangst hedenmorgen van de hertog van
Brunswijk, commandant van de Pruisische
troepen, door een welkomstcomité met
opnieuw het verzoek om de troepen uit de
stad weg te halen in verband met de te grote
onderhoudsdruk.
[A.H. Metelerkamp, Van Eyck, M. Bisdom en
Van der Burch]
Schutterij -- 21-9-1787 (138v)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, uit Amsterdam dd. 19 september j.l.,
voor kennisgeving aangenomen.
ZIE: Brief bijgesloten.
Garnizoen -- 21-9-1787 (138v)
Verslag van het ontvangstcomité waarin de
hertog hen allervriendelijkst in het Herthuis
had ontvangen, maar tot zijn leedwezen
moest vasthouden aan een langer verblijf van
de troepen, met name door de strategische
ligging van de stad aan de rivier en in de
(aanvals)route. In de toekomst zou hij de stad
proberen te ontzien.
[A.H. Metelerkamp, H. van Eyck, M. Bisdom
en J.D. van der Burch]
Schutterij -- 19-9-1787 (139)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij ("gelogeerd in de oude Graaf van
Holland in de Kalverstraat"), waarin hij
aangeeft verbaasd te zijn over het ontvangen
antwoord. Door het ontbreken van een
veiligheidsgarantie meent hij nog niet te
kunnen terugkeren. Hij eist dat het
stadsbestuur ín staat voor de veiligheid van
zijn vrouw en kind.
Openbare orde -- 18-9-1787 (135)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, vanuit Amsterdam, waarin hij zijn
ongerustheid toont over het publieke geweld
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en zijn leedwezen betuigt over zijn
afwezigheid in de afgelopen dagen zonder de
chaos te hebben voorzien en alsnog aanbiedt
naar de stad terug te keren.
Stadsbestuur -- 22-9-1787 (140)
Melding aan de afgevaardigde-ter-dagvaart
dat per expres een brief wordt (mee)gestuurd.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 25v.
Garnizoen -- 22-9-1787 (140v)
Mededeling van D.G. van Teylingen dat de
Pruisische troepen morgen zullen vertrekken,
maar door anderen vervangen zullen worden;
voor kennisgeving aangenomen.
Garnizoen -- 23-9-1787 (140v)
Majoor Hofman van het Pruisische regiment
infanterie Jung Waldeck is aanwezig om
regelingen te treffen voor de inkwartiering van
2800 man en deze aan de wijkmeesters ter
hand te stellen zodat die met de
kwartiermeesters ieder zijn plaats kan wijzen,
de officieren bij leden van het stadsbestuur en
burgers "... van rang en vermogen".
Feestelijkheden -- 24-9-1787 (141)
Vanwege het aangekondigd bezoek van
prinses Wilhelmina, echtgenote van de
stadhouder, onderweg van Nijmegen naar
Den Haag, is (in haast) besloten tot een
ontvangst door magistraat en vroedschap in
de burgemeesterskamer en verder
stadsboden de raadsleden bijeen te laten
roepen, de klokkenluider te instrueren,
Schoonhoven op de hoogte te stellen van
haar komst, maar ook aangedrongen op
terugtrekken van de Pruisische troepen en
amnestie voor degenen die zich schuldig
hebben gemaakt aan de aanhouding en
partijschap. Compleet protocol. Oproep aan
de burgerij tot orde en rust en aansporing de
huizen 's avonds van 20.00 tot 24.00 uur te
verlichten.
[A.H. Metelerkamp]
Openbare orde -- 24-9-1787 (144)
Verbod gepubliceerd op het lossen van
vreugdeschoten, sinds het bezoek van prinses
Wilhelmina, die de Pruisische troepen zouden
kunnen verontrusten en dat weer tot twist en
onrust zou kunnen leiden.
ZIE: Publicatieboek K folio 131.

122

Schutterij -- 25-9-1787 (144v)
Alle vrijheden die in het verleden aan het
Genootschap van Wapenhandel zijn verleend,
worden per direct ingetrokken en het
genootschap zelf ontbonden.
Openbare orde -- 25-9-1787 (145)
Publicatie uitgevaardigd tegen het
samenscholen en schelden, met oproep aan
iedereen om weer aan het werk te gaan, de
knechts te controleren, de kinderen van de
straat te houden, vuilnis en stenen te
verwijderen en schade (aan de huizen) te
repareren.
ZIE: Publicatieboek K folio 131v.
Schutterij -- 25-9-1787 (145)
Voorstel van de waarnemend baljuw om
zolang de krijgsraad geen leiding heeft een
voorlopig corps van vrijwilligers te formeren
om de rust in de stad te herstellen en
bewaken. Gebruik toegestaan van de
suppoosten van de krijgsraad, adjudant,
boden, tamboers enz.; voorts van geweren en
trommels.
[A.H. Metelerkamp]
Schutterij -- 25-9-1787 (146)
Toestemming en opdracht voor de
waarnemend baljuw om over te gaan tot het
formeren van een voorlopige vrijwillige
schuttersgroep om de onrust te bestrijden.
Aanstelling tot majoor: Frederik van der
Hoeve, advocaat; tot kapiteins: Bleuland en
De Man; tot luitenants: Preesman Buys en
Kumsius, tot onder-luitenants: Swellingrebel
en De Wit; daarnaast onderofficieren en het
gebruik van alle noodzakelijke attributen,
zoals wees- en politiekamer als
vergaderruimte en bier (!) voor de nachtwacht
en afspraken met het Pruisisch garnizoen
over sluitingstijden van de poorten en andere
noodzakelijkheden.
[A.H. Metelerkamp]
Onderwijs -- 26-9-1787 (147v)
Verslag van scholarchen dat zij de
leerkrachten opdracht hebben gegeven de
lessen de volgende dag te hervatten.
Garnizoen -- 27-9-1787 (148)
Instelling van een commissie van toezicht op
het regelen van paarden en rijtuigen voor de
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ordonnansen die met commando's de stad
passeren, aangezien er grote verwarring
hierover heerst onder de voerlieden. Tot hun
beschikking een stadsbode.
[N.W. van de Kerckhoven van Groenendijck,
M. Bisdom]
Openbare orde -- 27-9-1787 (148v)
Toestemming tot (nieuwe) visitatie van huizen
op wapens en munitie - op verzoek van de
waarnemend baljuw -, na daarop betrekking
hebbende geruchten en volgens aangifte via
de dienstdoende leiding der vrijwillige
schutters, omdat dit voor nieuwe onrust zou
kunnen zorgen.
[Metelerkamp]
Schutterij -- 27-9-1787 (149)
Verzoek van het hoofd van de vrijwillige
schutters om de (stads)geweren die gebruikt
zijn, te laten nakijken, schoonmaken en
repareren en de overige op de
stadswapenkamer te laten opslaan. Opdracht
hiertoe aan de fabricagemeesters.
[Metelerkamp]
Garnizoen -- 27-9-1787 (149)
Dringend verzoek aan de pensionaris om de
hulp van de stadhouder in te roepen om deze
stad verder te vrijwaren van inkwartiering door
Pruisische troepen, maar dat 3 à 4
compagnieën of een bataljon Hollandse
infanterie welkom zou zijn ter ondersteuning
van herstel van rust en orde. Een brief van
deze strekking per expresse naar de
pensionaris gestuurd.
Garnizoen -- 29-9-1787 (150)
De klacht van een drietal burgers dat
inkwartiering bij hen huns inziens onredelijk
was, omdat zij part noch deel hadden aan
redenen die tot de komst der Pruisische
troepen hebben geleid en voorstel de troepen
onder te brengen bij de "ophitsers", is niet
ontvankelijk verklaard wegens absentie van
een aantal raadsleden. Leden van de
Sociëteit in het Herthuis; zij zijn vermaand hun
aandeel te "... contribueeren om de zozeer
gescheurde harmonie onderling te herstellen".
[Jan Bosman, Ary Negenduysend en Jan de
Goede]
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Openbare orde -- 30-9-1787 (151v)
Waarschuwing gepubliceerd tegen het
"eigendunkelijk" opbrengen van personen,
met de kanttekening dat bij verdenking eerst
een officiële aanklacht moet worden ingediend
bij de waarnemend baljuw of burgemeesters.
ZIE: Publicatieboek K folio 132.
Openbare orde -- 1-10-1787 (152)
Verbod op uitgeven, verkopen en distribueren
van kranten met een opruiende inhoud.
[A.H. Metelerkamp]
Garnizoen -- 1-10-1787 (152)
Brief van de pensionaris waarin de komst
wordt gemeld van een bataljon uit Oudewater,
zodra de stadhouder zou hebben vernomen
wanneer de Pruisische troepen zouden zijn
vertrokken; voor kennisgeving aangenomen.
Garnizoen -- 1-10-1787 (152v)
Per kerende expressepost de pensionaris
verzocht te wijzen op het feit dat onder de
huidige omstandigheden de stad niet - hoe
kort ook - zonder militaire aanwezigheid kan.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 29v.
Openbare orde -- 3-10-1787 (153)
Ingebracht door de voorzittend burgemeester
een brief van de baljuw en enige notabelen
van Rijnland en besluit tot rescriptie.
[F. de Mey, heer van Limmen.]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 30v.
Garnizoen -- 5-10-1787 (154v)
Verzoek van oud-burgemeester Van der
Hoeve om ten overstaan van de
vroedschapsleden verslag uit te brengen over
het patent van de stadhouder. "... een patent
voor de collonel of commandeerende officier
van het 2e bataillon van tweede regiment
Orange Nassau ...".
[Van der Does, vroedschapslid; Van Wijn,
raadpensionaris]
Openbare orde -- 2-10-1787 (154)
Brief van de baljuw en enige notabelen van
Rijnland, waarin wordt gemeld dat zij waren
opgebracht door Pruisische troepen en waarin
de vraag naar het hoe en waaron daarvan.
Cluwen, predikant te Sluipwijk, Roelof van
Leeuwen, bakker, Bart Verhoef, kastelein te
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Nieuwveen, schoolmeester te Sluipwijk.
[L.D. Peckens z.]
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming voor A.H. Metelerkamp als
hoofd van de vrijwillige schutters om scherpe
patronen te laten maken. "... de 25
manschappen, die iedere nagt waakten,
daarvan dienden te zijn voorzien ...".
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming tot gebruik van de stadswaag,
in het bijzonder de stadswapenkamer, voor de
opslag van wapens en toebehoren van de
vrijwillige schutterij. "... geweeren, bajonetten,
patroontassen, bandelieren, houwers,
ammunitie, trommen en verdere krijgstekenen
en ornamenten (..) door de burgers
opgebracht en niet aan de stad in eigendom
behooren ...".
Openbare orde -- 6-10-1787 (156)
Beschikking op het verzoek van de
waarnemend baljuw betreffende het bevel tot
arrestatie van Huybert Bik.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Requestboek IJ folio 181.
Schutterij -- 8-10-1787 (156v)
Opdracht via de krijgsraad aan de stadsboden
om de huizen langs te gaan en de her en der
verspreid geraakte geweren te verzamelen en
op het stadhuis te (doen) bezorgen.
Nachtwacht -- 9-10-1787 (156v)
Toestemming voor een nachtwacht op de
Wachtelstraat. De stadsbode moet komen
aanzeggen, anders wil / durft men niet. Iedere
nacht 6 man sterk. Het voorstel om de
huiseigenaren aan te slaan (ter dekking van
de kosten) eerst aan hen voor te leggen.
[Jan Boon, Willem Jan van As; Francken
(bode) ]
ZIE: Reglement nr. 1467.
Garnizoen -- 13-10-1787 (159)
Verslag van Salomon de Riemer, "clercq ter
finantie van Holland", dat hij opdracht heeft
van Gecommitteerde Raden om een
gespecificeerde rekening te vragen aan de
magistraat van de uitgaven voor de legering
van de Pruisische troepen en verantwoording
voor de al voorgeschoten betaling. Er wordt
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een commissie ingesteld ter overleg en
opstelling van een gedetailleerde rekening.
[H. van Eyck, D.G. van Teylingen, M.W. van
den Kerckhoven van Groenendijck, J.D. van
der Burch]
Openbare orde -- 16-10-1787 (160)
Enige personen, door een meute aangevallen
na ontscheept te zijn uit de Amsterdamse
schuit, hebben als tijdelijke bescherming,
toestemming gekregen op (de gijzelkamer
van) het raadhuis te verblijven. "... dat bij deze
gelegenheid verder grote combustie, gepaart
met plundering had plaats gehad, 'twelk door
hulp der Pruissische trouppes, alhier
leggende, en tot adsistentie van de justitie
toegeschoten zijnde, gelukkig en spoedig was
gestuyt".
[Jacob van den Want en Willem de Vink
(pijpmakersbazen); Jan van Wijmen, Jacob
Valk, Jacobus Wantenaar, Eliseus Linkers,
Pieter Linkers, Jan van Veen, Jacob van
Kluyven sr. én jr.]
Openbare orde -- 16-10-1787 (161)
Publicatie van het verbod op alle vormen van
molest, dan wel het aangeven van personen
en goederen aan militairen, op straffe van
optreden door de Pruisische troepen.
ZIE: Publicatieboek K folio 133.
Garnizoen -- 17-10-1787 (161v)
De vroedschap is bijeengekomen ter
bespreking van de komst van het bataljon van
Pallardy uit Woerden, ter uitvoering van de
wens, ge-uit bij de stadhouder om de
Pruisische troepen te vervangen door
nationale troepen. Via de gedeputeerden ter
dagvaart.
Garnizoen -- 17-10-1787 (162)
Via een brief van de pensionaris is begrepen
dat de stadhouder een patent had afgegeven
voor de legering van het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal Van Pallardy,
dat de kwartiermakers al waren gearriveerd,
dat de officieren bij de leden van de
magistraat worden ondergebracht, de
overigen in het pesthuis, de looihal en boven
de Kleiwegspoort, dat de troepen 2 dagen op
stadskosten worden gevoed en de
hoofdwacht gesitueerd wordt op het
bovenplein, het sleutelbord onder beheer van
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de schutterij en de Pruisen geïnformeerd.
ZIE: 12e Stadsregister, folio 261.
Openbare orde -- 17-10-1787 (162v)
Verslag van Fredrik van der Hoeve, majoor
van de vrijwillige schutters, dat ook Barth
Meyer, kastelein, om plaatsing op (de
bovengijzelkamer van) het stadhuis ter
bescherming had verzocht. "... in het
misverstand alhier (..) bij het Veerstal ... om
hem te beschermen voor de geweldadigheid
van 't volk ...".
Garnizoen -- 17-10-1787 (163)
Melding via waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp dat het Pruisisch detachement
op het punt stond te vertrekken naar Alphen;
aangenomen voor kennisgeving.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
Audientie door commanderend officier
Brender à Brandis verzocht; hij spreekt zijn
bereidwilligheid uit in het uitvoeren van de
orders van de magistraat ter bewaring van
rust en orde.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
De vroedschap waardeert en accordeert gang
van zaken rond de komst van de Hollandse
troepen van Pallardy.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164)
Commandant Brender à Brandis verzoekt om
militairen na sluitingstijd uit de herbergen te
mogen halen. Toegestaan mits melding
daarvan aan baljuw en voorzittend
burgemeester.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164v)
Inkwartiering en daarvoor benodigde zaken in
handen van de burgemeesters.
[turf, kaarsen, fournituren, wacht- en
schilderhuizen, pesthuis, looihal,
Kleiwegspoort]
Garnizoen -- 18-10-1787 (165)
Waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp
verzoekt een vergaderplek beschikbaar te
stellen voor de garnizoenskrijgsraad, voor een
provoost en een plaats waar zieke militairen
kunnen worden verpleegd. Dit wordt in
overweging genomen; voor de aanstelling van
een auditeur alsmede een provoost of
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stokkeknecht zal worden bekeken hoe dat in
andere garnizoenen is geregeld om
vervolgens daartoe over te gaan.
Garnizoen -- 18-10-1787 (166)
Verzoek aan burgemeesters tot het
uitvaardigen van een verordening om burgers
aan militairen geen krediet toe te staan noch
na sluitingstijd drank te serveren. Concept ter
tafel brengen en nader bekijken.
Garnizoen -- 18-10-1787 (166v)
Verslag van de commissie belast met de
financiering en verantwoording aan
Gecommitteerde Raden betreffende het
onderhoud van de Pruisische troepen.
ZIE: Resolutie van 13 oktober j.l.
Garnizoen -- 19-10-1787 (166v)
Toewijzing van de verhoor- of justitiekamer als
garnizoenskrijgsraadvertrek, mits niet bezet.
Als provoostruimte op de Tiendewegspoort
twee cellen, mits gemeld aan de waarnemend
baljuw en geen inbreuk makend op het
gewone justitiewerk en als lazaret de ruimte
naast de looihal, normaal de school van de
weeshuiskinderen. Voorstel commissie (zie nr.
1480) aanvaard en in resolutie omgezet.
Garnizoen -- 19-10-1787 (168)
Verbod op het verlenen van borg aan
militairen en drank schenken na sluitingstijd in
de cafés uitgevaardigd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 18 oktober j.l.
Publicatieboek K folio 133v.
Schutterij -- 20-10-1787 (168v)
Verslag van waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp over zijn inspanningen met
betrekking tot de tijdelijk aangestelde
vrijwillige schutters: dat het aantal nu 300
bedraagt, er tot vier keer zoveel wordt wacht
gelopen en iedereen van wapens is voorzien.
Instemming met zijn verzoek, gezien zijn
tijdelijke status, dat er een nieuwe
commandant wordt aangezocht en de
krijgsraad in zijn functie wordt hersteld. "...
temeer, alzo hij (..) beschreeven is om alsdan
in 's Hage de deliberatiën van de
staatscommissie relatiev de volksinvloed bij te
wonen ..."
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Schutterij -- 23-10-1787 (170v)
Uitgebreide dankzegging aan het adres van
waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp voor
het waarnemen van de kolonelsfunctie van de
(vrijwillige ) schutterij en ontslag daarvan
verleend.
Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kolonel voor de tijd van 4 jaar
in de plaats van mr. Jacobus Blauw. Hij zal
ieder jaar per koppermaandag ontslag mogen
nemen, indien gewenst.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 8 januari 1787.
Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Op verzoek ontslag verleend aan de officieren
van de vrijwillige schutterij (kapiteins en
luitenants); zij blijven in functie tot zij worden
vervangen. Om bijzondere reden wordt
luitenant Cornelis van Leeuwen ontslagen.
[Jacob Bleuland, A. van der Does, H.
Griffioen, G. de Man; J. van der Grijp, G.
Maas en H. Polijn]
Schutterij -- 23-10-1787 (171v)
Verzoek aan de waarnemend baljuw om de
ontslagen officieren van de vrijwillige schutterij
bijeen te roepen, te informeren over de nieuw
benoemde kolonel en namens de magistraat
voor hun diensten van harte te bedanken.
Schutterij -- 20-10-1787 (172)
Brief waarin de officieren van de provisionele
vrijwillige schutterij hun functies ter
beschikking stellen aan de magistraat.
Kerkelijke zaken -- 23-10-1787 (173v)
Brief van de Staten van Holland met een
resolutie betreffende de biddag voor de hoge
en subalterne overheden en het Oranjehuis.
Een afschrift wordt gezonden naar de
predikanten van de hervormde gemeente en
aan die van de Waalse kerk, met
uitdrukkelijke opdracht deze van de kansel af
te kondigen.
ZIE: Resolutie van 17 oktober j.l.
Kerkelijke zaken -- 17-10-1787 (175)
Resolutie van de Staten van Holland
betreffende het bidden voor de hoge en
subalterne overheden en het Oranjehuis.
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Gedrukt exemplaar met officieel zegel.
[C. Clotterbooke]
Schutterij -- 23-10-1787 (176)
Voorgedragen voor de benoeming tot
kapiteins in de compagnie van de Markt: Jan
Verreyst, heer van Oukoop, en Pieter Post in
plaats van mr. Gerardus de Man, en tot
luitenants in dezelfde compagnie: Jacobus de
Wit en Frans van Bovenen in plaats van
Hermanus Polijn. Voordracht ingevolge de
beslissing van de stadhouder.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (177)
Voorgedragen voor de functie van kapiteins in
de compagnie van de Oosthaven: mr. F. van
der Hoeve en Cornelis Hubertus de Coole in
plaats van mr. Huybert Griffioen, heer van
Barwoutswaarder, en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Rheinhardis de Graaf en Nicolaas
Wijman in plaats van Cornelis van Leeuwen.
Voordracht in naam van de stadhouder;
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (178)
Voorgedragen als kapiteins in de compagnie
van de Westhaven: Jan Aernout Preesman
Buys en Jan Bouwens in plaats van Jacob
Bleuland en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Nicolaas Grendel en Joost
Houbeek in plaats van Jeremias van der Grijp.
Voordracht ingevolge besluit stadhouder en
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (179)
Voordracht voor de positie van kapiteins in de
compagnie van de Gouwe: mr. Willem Maurits
Swellengrebel en mr. Cornelis Reinier van
Bronckhorst in plaats van mr. Adriaen van der
Does en tot luitenants in dezelfde compagnie:
Hendrik Smaasen en Otto van der Hout in
plaats van Gerardus Maas. Voordracht bij
besluit van de stadhouder en uitgevoerd door
de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (180)
Verkiezing uit de voordracht door een
commissie uit de krijgsraad: als kapitein in de
compagnie van de Markt: Jan Verrijst, als
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luitenant: Jacobus de Wit; kapitein van de
Oosthaven: mr. Frederik van der Hoeve, als
luitenant: Rhijnardus de Graaf; als kapitein in
die van de Westhaven: Jan Aernout
Preesman Buys, als luitenant: Nicolaas
Grendel; als kapitein in die van de Gouwe: mr.
Willem Maurits Swellengrebel, tot luitenant:
Hendrik Smasen (Smaasen).
[Adriaan Jacob van der Does, Jacob Bleuland,
Gerard Maas en Willem Mauritz
Zwellengrebel]
Stadsbestuur -- 25-10-1787 (180v)
Brief van de stadhouder inhoudende
verkiezing van mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeester in plaats van
mr. Martinus van Toulon ter vervulling van het
restant van de diensttijd van laatstgenoemde.
[F.J. de Larrey; V. van Eyck, secretaris.]
Stadsbestuur -- 25-10-1787 (181)
Voorstel (ingebracht door de voorzitter) dat
men beter de installatie van Metelerkamp zou
uitstellen: 1. vanwege het feit dat een a.s.
burgemeester geen eed kan afleggen aan de
baljuw, als hij die functie zelf bekleedt en de
voorzitter van de schepenen niet zonder meer
is gekwalificeerd de taak van baljuw waar te
nemen, temeer daar dan (met 3 man) niet
langer de magistraat bijeen kan komen; 2. de
functies van burgemeester en baljuw (adinterim) niet te combineren zouden zijn, mede
gezien deelname van M. aan de
staatscommissie voor de volksinvloed in Den
Haag en dus veel afwezig zou zijn.
[Van der Togt en Snels; Van der Hoeve en
Hoogwerff]
ZIE: Kamerboek 1620 folio 121 en 124.
Vroedschapsboek 1730 folio 49.
Vroedschapsboek 1759 folio 137.
Schutterij -- 30-10-1787 (182v)
Kennisgeving aan mr. Jacobus Blauw dat met
instemming van de vroedschap mr. Adriaan
Jacob van der Does in zijn plaats is benoemd
tot kolonel van de schutterij.
Rechtspraak -- 31-10-1787 (183)
Brief van de baljuw van Schieland c.s. met
stukken betreffende Jacob Scholten, varende
op de Bodegraafse schuit, om een aanklacht
in te dienen. In handen gesteld van de
waarnemend baljuw.
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Openbare orde -- 31-10-1787 (183v)
Toestemming aan diegenen die voor eigen
veiligheid op het raadhuis waren
ondergebracht om weer naar huis te gaan,
met de vermaning geen aanleiding te geven
tot verdere onrust.
[Jacob van Kluyven jr. en sr., Jacob Valk,
Jacob van der Want, Jacobus Wantenaar,
Eliseus Linkers, Pieter Linkers, Jan van
Wijmen, Willem de Vink, Bart Meyer,
Johannes de Moor, Jan van Veen; gijzeling]
ZIE: Nr. 1468.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (184v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld bij brief van de stadhouder als
nieuwe schepen in plaats van A.H.
Metelerkamp. Tevens verzoekt de stadhouder
om Metelerkamp van zijn ad-interim functie te
ontheffen.
[J.J. de Larrey en V. van Eyck]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 20 september
j.l.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (185v)
Noodzaak tot voordracht van een nieuwe
baljuw ad-interim na installatie van Fr. van
Harencarspel Decker en ontslag van A.H.
Metelerkamp. Voordracht ter vroedschap; ter
vervanging van mr. Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Installatie en eedaflegging door Fr. van
Harencarspel Decker.
[Fr. de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Publicaties van de Staten van Holland
dd. 23 januari 1748 en 29 juli 1748 en het
Generaal Placaat dd. 23. januari 1748.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Na installatie als schepen-voorzitter heeft Fr.
van Harencarspel Decker als baljuw adinterim zitting genomen in het college.
Wegens absentie van Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186v)
A.H. Metelerkamp wordt geïnstalleerd als
burgemeester, met aflegging van de eed van
zuivering ten overstaan van voorzittend
burgemeester F. de Mey en dito eed op de
begeving van ambten ten overstaan van
voorzittend schepen en baljuw ad-interim F.
van Harencarspel Decker.
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ZIE: Missive stadhouder in notulen dd. 25
oktober j.l.

Elsnerus, om ontslag als regentes.
ZIE: Requestboek IJ folio 189.

Schutterij -- 24-11-1787 (188)
Memorie van kolonel Adr. Jacob van der
Does, kapitein Jan Verrijst, luitenant Hendrik
Smaasen en vaandrig Dirk de Vooys,
commissieleden uit de krijgsraad, waarin
wordt bepleit zo spoedig moglijk verandering
aan te brengen in de "voorlopigheid" van de
schutterij, omdat op dit moment slechts wacht
wordt gelopen door "betrouwbare" vrijwilligers.

Tuchthuis -- 4-12-1787 (194v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik
Verheyk Hz om ontslag als regent.
[]
ZIE: Requestboek IJ folio 190.

Waterschappen -- 24-11-1787 (190)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening.
Kattensingel: Oosterling, vóór zijn schuur,
gras verwijderen; de stad, putten en straat
repareren; Blekerssingel: Polijn en Prince,
gras verwijderen; Karnemelksloot:
Groeneveld, vóór de schuur, straat repareren;
Vesten bij de Holle: putten en straat
repareren.
Burgerrecht -- 27-11-1787 (190v)
Intrekking van resolutie 16 september 1786
betreffende Tieleman Recourt op verzoek van
zijn vrouw Magdalena van der Kist en
vanwege het door hem getoonde berouw en
de toezegging zich te zullen gedragen.
[]
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (192v)
Het verzoekschrift van enige lidmaten ten
aanzien van ds. Jan Arend Smit wordt niet
ontvankelijk verklaard, aangezien het onjuist
en zonder handtekening is aangeboden.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
Openbare orde -- 1-12-1787 (192v)
Brief van mr. C.N. Plemper van Bree
betreffende Willem de Lange en Willem
Verwey door de voorzittend burgemeester aan
de raad aangeboden ter kennisgeving.
[Huybert van Eyck]
ZIE: Nr. 1522.
Weeshuis -- 4-12-1787 (194v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Blom, vrouw van Alexander Samuel Petrus

Kerkelijke zaken -- 4-12-1787 (194v)
Het verzoek van ds. Smit om zijn
werkzaamheden te kunnen hervatten zal
rondgaan en wordt aangehouden tot een
volgende (voltallige) vergadering, gezien de
absentie van de baljuw.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Archieven -- 4-12-1787 (195)
Papierwerk dat in de onrustige maand
september op het stadhuis in bewaring was
gegeven en nu weer werd opgevraagd,
onderzocht en voorlopig verzegeld bewaard
door F. de Mey. Bij terugkeer van de baljuw
zal een besluit worden genomen. "... o.a. een
zak met papieren en een boekje in klein
quarto.."; (..) verscheidene papieren
betrekking hebbende tot het thans
gedissolveerde genootschap van
Wapenhandel ... (..) de geweesen
Burgersociëteid ... in het Harthuiz.".
Gilden -- 11-12-1787 (196v)
Beschikking op het verzoek van overman en
dekens van het schoenmakers-,
huidenkopers-, looiers en schoenlappersgilde
"om alteratie".
ZIE: Requestboek IJ folio 192.
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (196v)
Verzoek van enige lidmaten van de
hervormde gemeente, tevens namens
anderen, aangeboden ter vergadering.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
ZIE: Nr. 1520.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (197)
Verzoek waarin van ds. Smit wordt gevraagd
publiekelijk afstand te nemen van kritische
uitlatingen eerder gedaan in anti-orangistische
zin, ter voorkoming van nieuwe
ongeregeldheden. "... dat zijn eerwaarde
noeid honorair lid off contribuant geweest is in
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eenig zoo genaamd Vaderlands off Nationaal
fonds off genootschap van wapenhandel off in
de gesubstiteerd hebbende patriottische
Societeyt".
[Ondergetekenden: Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Bruggen, Jan
Swanenburg; namens medeondergetekenden: Carel Bentfort, Dirk
IJzerman, Jan Soos, Arend Timmers, Cornelis
van der Koren (handmerk); Jan Pluym, Jan
Lugthart, Jan van den Boogerd (handmerk);
Jan Doesburg, C. Verbruggen, Joan Oudaan,
D. Versluys, Johannis Kloot, Jan
Eenderbruggen, Cornelis de Kooning, Dirk
van den Broek, Martinus Scholten, Johannis
Booy, Ary van den Berg, Cornelis van Waas,
B.N. Smeeks, Cornelis de Ruyter, J.A.
Preesman Buys, Cornelis Muyt, Willem
Waagenaar, Ary van den Broek, Johannis
Blok, Jan van Baalen, Jan de Bruyn, Gerrit
Prinssen, Lourens van der Helm, J. Bouwens,
Klaas van Sonnenberg, Klaas Booy, Johannis
Mild, Dirk van der Tij, Gerrit Attekins jr., Pieter
Espeel, M. Haddinghauw, Adrianus Versluys,
Johannis de Goede, Leendert Slobbe,
Nicolaas Bakker, Abraham de Hoop, Willem
Jonkhoen, Jacob Eling, Jan van Ham, Aart
Smits, Gerrit Atkins, Pieter Zwart, Nicolaas
van Brandenburg, Elias van Wijk, de wed.
Holstijn, Hendrik Meyer, Aem Arkenbout, Jan
Christiaan Vinke, Jacobus de Voogel, Pieter
Fiers, Johanna Roskam (handmerk), Adriana
Swartbol, Arie de Mol, Cornelis den Heeten,
Ary van der Kleyn, Willemina van Ommeren,
Leendert Verhoek, Zeegert van der Bijl,
Willem Vinke, Adriana de Vries, Allebertus
Vinke, Teunis IJsselstijn, Pieternella de Jong,
Hijnderik IJsselstijn, Maria Preyt, Willem de
Rijden, Johanna van der Hey, Johanna van
Es, Martijntje Nieuwland, Jan Fred. van
Swieten, Jonas van Mourik, J.N. Smeeks,
Carel Stortenbeeker, Jan Bosman, Adrianus
Leeuwestijn, Maarten van Klaaveren, Antony
Goudaarde, Hendrik Spoor, Klaas
Mansvelder, Jan de Ruyter, Johannis Spoor,
Antony van IJsendoorn, Cornelis van
Schenkhorst, Pieter Fokker, Adrianus van
Breenigen, Willem deLange, Cornelis
Samsom, J.G. Schathuysen, Hendrik
Voorhoeve, Jan Visser, Coenraad. Coenraad
van Os, Maarten Trip, Wlm Kamphuyzen,
Frank de Weeger, Gerrit Vergeer, Jacob Kool,
Frans van Waas, Cornelis van der Schelden,
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Cornelis Lunenburg, Claas Roomijn, Dirk
Luyk, Cornelis Peuselaar, Gerrit Hendrik de
Heer, Teodora Brant, Elisabeth de Heer,
Pieter de Mol, Leendert Schenk, Hendrik van
den Bergh, Arie van Kleeff, Anna Sibbes,
Gerrit Poot, Elisabet Groeff (handmerk),
Geertruy Ban, Femmetje van den Driessen
(handmerk), Aryaantje Timmer (handmerk),
Hermanus Hundt, Teunis van Asperen, Jacob
Dijkman, Pieter Esser, Anna Pors, Neeltje van
Gelder, Anna van Asperen, Clasina
Scheereweert, Pieter de Kooning, Petronella
Hoogstraaten, Petronella Blok, Ary
Negenduizent, Gooltje Negenduizent geb.
Van der Maan, Neeltje Haddingehou geb.
Ban, Johanna Post geb. Witte, Emmigje
Buytelaar, Wilhelmina de Lange, Catrina Ban,
Dirk Broer, Jacob van der Kemp, Elisabeth
van den Broek, Agatha Nieuwland, Johanna
van der Strigt, Maria van der Strigt
(handmerk), Margje Schenk (handmerk),
Janna Schenk, Jan de Groodt, Grietje Blok,
Reynier Schouten, Jan Jansen, Johannis Mils
jr., Hendrik de Moor, Louis Mijngaard, Teunis
Boot, Pieter Wout, Joost Bloet, Grietje van
IJzendoorn, Elisabeth van der Tij, Elibeth
Rijnhout wed. Antony IJsendoorn, Reina van
IJzendoorn, Johanna van Dijk, Adriana
Wiltenburg, Maria van der Bant, Grietje van
IJzendoorn, Antony Wiltenburg, Willemina van
Rijn vrouw van Antony Wiltenburg, Pieter van
den Broek, Cornelis van der Werff, Abraham
Godijn, Jan Swanenburg, Adrianus Sparnaay
(handmerk), Cornelis van Doorn (handmerk),
Pieter Rijnders (handmerk), Willem
Mansvelder, Thomas de Moor, Pieter van den
Berg, Hendrik Horsman, Adam van Omme,
Jan Verblaauw, Maarten Proeffhaamer, Arij
Proeffhaamer, Nicolaas Grendel, Johannes
Arnoldus van de Werven, Christina van de
Werven geb. Vinke, Abraham van den Berg,
Willem van der Bent, Magdaleena Viane,
Cornelia van der Strigt, Trijntje van Leeuwen
(handmerk), Dirk van Steyn, Adriana Bolten,
Geertruy de Weeger (handmerk), Teuntje van
Ommen (handmerk), Maria IJsselstijn, Janna
IJsselstijn, Hendrik van Roon (handmerk),
Marta van Roon, Willem de Sitter, Dirkje van
dewr Brugge, Jan de Mol, Jan Verhaar, Maria
Buys, C.H. de Coole, J. Middelkoop, Joanna
van Buarts (handmerk), Willempje van
Zutveen (handmerk), Joucus van der Helm,
Angenietje Ouweling (handmerk), Ariaantje
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Kaanen (handmerk), Dirk Verlooy, Aaltje de
Grieff, Maria Verlooy, Pieternella Bul, Elisabet
de Lange (handmerk), Cornelis van Wel,
Benjamin Wout (handmerk), Dirk van Eyck,
Benjamin Lens, Adrianus Claus, Leendert
Visser (handmerk), Rempje van Gog, Grietje
van der Bruggen (handmerk), Jan Sijbrats
Lugthart, Albertus Voorbij, Pieter van Gog,
Neeltje Verzon, Johanna Clous, Johanna
Proeffhamer, Johanna Dortland, Hendrik
Olykan (handmerk), Zijna Blok (handmerk),
Mathijs van de Regt (handmerk), Marija van
Nomme (handmerk), Pieter Bruynvis, de
vrouw van Pieter Bruynvis (handmerk), Margje
van den Boogaard (handmerk), Cornelis
Grootendorst, Eva van Willigen, Josua den
Raadt, Jacobus Olykan, Dirk IJsselstijn, Maria
Maas, Anna Korthouwer, J.G. Keyser, Hendrik
van Dijk, Maria Boesberge, Jan Bax, Pieter
van der Valk (handmerk), Johanna Blom
(handmerk), Grietje van Wel (handmerk),
Leendert Bloet, Grietje van Kesten, Marta van
Leeuwen, Lena van Gaalen (handmerk), Jan
Wakker, Kaatje Rietveld (handmerk), Antje
van Deventer, Jan Frundt, Rijna de Leer
(handmerk), Françoistje Versluys (handmerk),
Elsje van Velsen, Jaapje van der Pijl, Cornelis
Schouten, Pieternella van Straalen, Judic
Anroe, Dirk Bus, Lijsje Nieuwenhuyzen,
Caatje Dekker (handmerk), Barend Larijveld,
Neeltje van Eijk (handmerk), Margrietje Boot,
Aagje Anro (handmerk), Jan van der Pijl, Alida
Zwanenburg, Dirkje Matse, Anna Ligthart,
Maria Lans, Dorothea Elisabeth Michael,
Pieter van der Tij, Jillis van Maaren
(handmerk), Hermanus Petrus de Mol,
Catharina Waagenaar, Grietje Schoorel,
Cornelis Langeveld, C. van Wijk, J.
Langeveld, Johannis van der Tij, Hendrik
Ochuyzen, Elsje Houtam, Wm van
Schenderen (handmerk), Pieternella van
Houten (handmerk), Pieternella Sandijk,
Cornelia de Kooning (handmerk), Gerrit van
Ham (handmerk), Antonia van Ham, Clasina
Vergeer, Sijmon Spruyt, Cornelis Egmond,
Cornelis van der Stricht, Gerrid van Ommen,
Lena Pronk (handmerk), Neeltje van der Dey,
Marija van der Pool (handmerk), Chatarina
van de Water (handmerk), Jacob van der
Palm (handmerk), Adrina van Leeuwen,
Boudewijn van den Broek jr., Pieternella van
Breda, Adrianus Sinke, Paulus de Jong, Pieter
van Veen, Aagje van Veen, Willem Begeer,
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Johanna.. Johanna Bloemendale, Jan Smient
(handmerk), Thomas van der Pool
(handmerk), ija van der Mey (handmerk),
Margje van der Pijl, Willem van Floorens,
Cornelis van Floorens, Jan van Rijn, Cornelis
van Veen, Maria Averzaat (handmerk),
Geertruy de Groot (handmerk), Joana Toen,
Johanna van der Kraan (handmerk), Joost
Cijnke, Tona Alewijn (handmerk), Arie van der
Speldt, Adrianus de Kooning (handmerk),
Lijsje Akarijn (handmerk), Neeltje van den
Berg.]
Kerkelijke zaken -- 10-12-1787 (201)
Verklaring van ds. Jan Arendt Smit, waarin hij
toelicht zijn vrouw in Amsterdam in veiligheid
te hebben gebracht en dat hem afgeraden
werd terug te keren zolang de onrust
aanhield. Hij bezweert nooit lid te zijn geweest
van enige organisatie met politieke
oogmerken noch zich te hebben gekeerd
tegen het wettig gezag van de Oranjes en
verklaart hiervan openlijk akte te geven. "...
alleen het Edams genootschap Tot 't nut van 't
Algemeen"...; ... zijne rondborstige
verklaaringe in het voorbericht van zijne
leerreden en pg. 19."
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (203)
Besluit om ds. Smit op zijn woord te geloven
dat hij noch lid is geweest van enig politiek
orgaan dan wel zich tegen het stadhouderlijk
bewind zou hebben uitgesproken; hem te
ontbieden en op te dragen zich vanaf de
preekstoel in duidelijke bewoordingen uit te
spreken en de magistraat zijn loyaliteit in
geschrifte te doen toekomen, waarna hij zijn
taken weer kan hervatten.
Stadsbestuur -- 11-12-1787 (204)
Vervanging van Fr. van Harencarspel Decker
en mr. D.G. van Teylingen, heer van Kamerik,
als schepen-meesters door mr. A.H.
Metelerkamp en mr. C.J. de Lange van
Wijngaarden.
Schutterij -- 13-12-1787 (204)
Voorstel van de commissie tot onderzoek van
herstel van de schutterij dat leden die
"gecollaboreerd" hebben met genootschappen
dan wel burgerlegertjes worden gezuiverd,
niet door ze totaal te royeren - dat zou
oneerlijk zijn ten opzichte van de loyale leden
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- maar ze aan hun eed gebonden te houden
en een vaste contributie te laten betalen en de
wel ontslagenen te gelasten hun wapens te
retourneren. De krijgsraad wordt gemachtigd
tot uitvoering van deze voorstellen en het
aantrekken van vervangers.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Reinier Swanenburg]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 3 en 24
november j.l.

Abraham van den Brugge en Jan
Swanenburg]

Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (206)
Aanbieden van resolutie aan ds. Smit. Na
ontvangst van diens schriftelijke reactie wordt
daarmee akkoord gegaan en wordt hem
toestemming verleend om zijn prediktaken te
hervatten.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 11 december j.l.

Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209v)
In acht genomen de kritieke
tijdsomstandigheden, wordt de indieners van
het verzoekschrift meegedeeld dat hun nieuw
verzoek via de magistraat aan de vroedschap
wordt voorgelegd.

Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (206v)
Voorstel om de predikbeurten door middel van
een resolutie te reguleren, nu pogingen om dit
onderling te regelen op niets zijn uitgelopen.
"..relativ de admissie van ds. Smit (...) bij
indispositie van ds. Samuel François de
Moraaz".
[Johannes Didericus Metske, De Visscher]
Openbare orde -- 12-12-1787 (207)
Verklaring van ds. Jan Arend Smit, waarin hij
schriftelijk uiteenzet wat hem in de
magistraatsresolutie van 11 december j.l. is
opgedragen. Nooit lid te zijn geweest van enig
genootschap met staatsgevaarlijke of antiorangistische oogmerken enz..
ZIE: Nr. 1534.
Openbare orde -- 15-12-1787 (208)
Mededeling aan de indieners van het
verzoekschrift tegen ds. Smit dat hij aan de
gestelde voorwaarden heeft voldaan en dat
daarmee de zaak is afgedaan.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham
Verbrugge en Jan Swanenburg]
Openbare orde -- 15-12-1787 (208v)
Omdat de schrijvers van het verzoekschrift
zich blijven verzetten tegen het besluit van de
magistraat, worden zij opgeroepen te
verschijnen om hen nogmaals te informeren
ter voorkoming van verdere onrust.
[Van Eyck; Gerrit Post, Jan Nieuwland,

Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209)
Toelichting - bij monde van Jan Nieuwland van de vier indieners van het verzoekschrift
op de redenen die hen tot protest had
gebracht tegen de terugkeer van ds. Smit en
indiening van een nieuw rekest op advies van
graaf Bentinck, heer van Rhoon.

Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (210)
Verzoek van (eerdere) indieners van het
verzoekschrift betreffende de terugkeer van
ds. Smit. Daarin aangegeven 5 voorwaarden.
[Jan Arend Smit; H. van Eyck; Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Brugge en Jan
Swanenburg]
ZIE: Nrs. 1534, 1537 e.v.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (212v)
Uiteenzetting - voor de vroedschap - van de
gronden voor de magistraat om te blijven bij
de eerdere verklaring en beslissing jegens ds.
Smit en de psychologische en juridische
onderbouwing ervan.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (213v)
Hoewel de resolutie betreffende ds. Jan Arend
Smit wordt gehandhaafd, lijkt het raadzaam
het moment van bestijgen van de preekstoel
nog even uit te stellen.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214)
De magistraat is unaniem van oordeel dat de
verklaring van ds. Smit voldoende tegemoet
komt aan de gestelde eisen en dat dus een
datum voor zijn terugkeer op de preekstoel
dient vastgesteld.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214v)
De indieners van het verzoekschrift dienen
middels een resolutie of gemeentelijke
publicatie te worden vermaand zich tevreden
te stellen met de van de preekstoel af te
leggen verklaring, op straffe van nog nader te
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bepalen maatregelen.
[Jan Arend Smit; openbare orde]
Openbare orde -- 15-12-1787 (214v)
Sancties van de magistraat jegens de
indieners van het verzoekschrift dienen wel
voorzien te zijn van de steun van de kant van
de (hierover geraadpleegde) stadhouder.
Stadsbestuur -- 15-12-1787 (214v)
Opdracht aan de burgemeester ter dagvaart
om de stadhouder te wijzen op het incomplete
bestuur, in deze roerige tijden een gevaar
vanwege de onwettigheid ervan bij mogelijke
afwezigheid van leden, met verzoek om uit de
voordracht van burgemeesters en een nog
aan te leveren lijst van genomineerde
schepenen, een keuze te maken.
[Van Eyck]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215)
Opdracht aan Jan Pluym, na verschijnen voor
het college, zijn verzoek om teruggave van
een boekje schriftelijk in te dienen,
gemotiveerd en wel.
[De Mey]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215v)
Besloten is dat het boekje bij de leden
rondgaat en secretaris De Mey gemachtigd
wordt het af te geven.
ZIE: Resolutie dd. 4 december j.l.
Tuchthuis -- 18-12-1787 (215v)
Adriaan de Kedts Houtman wordt op zijn
verzoek ontslagen als regent, mits aanblijvend
tot koppermaandag a.s.
Feestelijkheden -- 24-12-1787 (216)
Onderzoek naar de mogelijkheid om de
schutterij in te zetten bij een eresaluut aan de
gecommitteerden van de stadhouder ter
gelegenheid van hun bezoek aan de stad.
Verzoek gedaan door kolonel A.J. van der
Does, middels kapitein Verrijst.
Openbare orde -- 22-12-1787 (217)
Brief van de stadhouder waarin hij aangeeft
commissieleden te willen sturen en
magistraatsleden te willen wisselen - indien
nodig - tot herstel van rust en orde, zonder de
privileges, goederen en familie van de
bedoelde regenten te benadelen. "... op de
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propositie der heeren gedeputeerden van de
stad Schoonhoven ...".
[Willem Gustaaf Frederik, graaf van Bentinck,
heer van Rhoon; Dirk Merens]
Kerkelijke zaken -- 26-12-1787 (220)
Voorlopig uitstel van uitvoering van de
resolutie betreffende ds. Smit, op verzoek van
de stadhouder. Gecommitteerden van de
stadhouder, die a.s. vrijdag zullen arriveren,
worden geïnformeerd onder overlegging van
alle relevante stukken.
[Van Eyck]
Bekendmakingen -- 26-12-1787 (221)
Vaststelling van de publicatie betreffende de
komst van de gecommitteerden vanwege de
stadhouder.
ZIE: Publicatieboek K folio 134.
Stadsbestuur -- 31-12-1787 (221v)
Register op het jaar 1787.

2 -- Betrekkingen tot andere
overheidslichamen en -organen
Relatie tot Staten-Generaal,
gewest, admiraliteit, andere
steden. Voor relatie met
hoogheemraadschappen: zie
waterstaat.
Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot burgemeesters bij electie door
de stadhouder.
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher en Gerard Willem van
Bleydenbergh]
ZIE: Kamerboek 1784
Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot schepenen bij electie door de
stadhouder.
[Albert Verrijst, François van Harencarspel
Decker, Reinier Swanenburg, Jan Arend van
der Burch, Adriaan Jacob van der Does,
Samuel Gideon Wobma, Jan Couperus]
Belastingen -- 1-1-1785 (1v)
Aanstelling tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen.
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[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma]
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 2-6-1785 (30v)
Aanstelling tot regenten:
ambachtsbewaarders: Ary Stolkman, Claas
Tom, Leendert Been; schepenen: Jan Zeeuw,
Wouter Jonkheydt, Martinus Evenblij,
Johannes Goethart, Ary Paulusse Tom, Jan
Uytbeyerse, Johannes Bos; kroosheemraden:
Leendert Been jr., Andries Kooyman, Cornelis
van Cappelle jr., Dirk Uytbeyerse jrz., Pieter
Tom; molenmeesters van Cortland: Leendert
Snoey, Leendert Been; molenmeesters van
den Esse: Dirk Gerrit Uytbeyerse, Johannes
van Zijl; molenmeesters van Gansdorp: Dirk
van Vliet, Pieter van Vliet; molenmeesters van
Blaardorp: Arij Stolksman, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Willem van Cazant, Cornelis
van den Toorn; slikmeters: Claas Tom, Jan
den Ouden; armmeester: Leendert Vuyk.
Capelle a/d IJssel -- 21-6-1785 (33v)
Aanstelling van bestuurders: schepenen:
Cornelis Hogendijk, Bastiaan Stolk, Adrianus
Kooy, Willem van Cappellen Wmzoon, Claas
van Wingerden, Anthony van de Lecq,
Maarten Ouweneel; kroosheemraden: Pieter
Ariense, Cornelis van der Meyde, Leendert
van Dijk, Cornelis Meze de Knegt, Pieter
Vermeyde; armmeesters: Ary Stolk, Pieter
Zeeuw; kerkmeesters: Ary van Cappellen,
Leendert Brein.
Waterschappen -- 5-7-1785 (36v)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverbroek: Jan Dirksz van Swieten en Claas
van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]
Capelle a/d IJssel -- 23-8-1785 (47v)
Aanstelling tot ambachtbewaarders: Johannes
Hogendijk en Dirk van der Linden; tot
slikmeters: Joris Stolk en Ary Stolk.
Gouderak -- 1-9-1785 (49)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Simon Teeuw, Ary Fijn; Middelblok: Jan
Amourens, Cornelis Molenaar, Johannes
Herfst; Veerstalblok: Jan Kool, Goosse Bulk.
Capelle a/d/ IJssel -- 3-11-1785 (58v)
Aanstelling tot molenmeesters van Hoogdorp:
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Ary Zeeuw en Jan Stolk; van Middelmolen:
Pieter Hogendijk en Piter de Jong; van
Keeten: Dirk van der Meyden en Dirk
Zevenbergen.
Ambten -- 10-12-1785 (63v)
Aangesteld tot landbewaarder, welgeboren
man en schepen voor de Willens: mr. Jacobus
van der Burch in plaats van Jan van
Ravensberg, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71)
Brief van de stadhouder, waarin de aanstelling
van schepenen en schepenencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen voor het jaar 1785.
Vvoorgelezen door baljuw Plemper van Bree;
ondertekend namens de prins door F.J. de
Larrey.
[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma.]
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1785 volgens ouder gewoonte
op Driekoningavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Bijeengeroepen
o.a ook de pensionaris en secretarissen in het
Harthuis.
[Willem Griffioen, Jan Jacob Slicher]
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Nieuw verkozen burgemeesters op de
schepenkamer door een secretaris
geïntroduceerd en de eed van zuivering
afgelegd in handen van Martinus van Toulon
(de oudste burgemeester), alsmede de eed op
de begeving der ambten, officiën en
bedieningen. Burgemeester Gualterus de
Moor afwezig "door indispositie".
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher, Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Publicatie dd. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op ter installatie. Gecontinueerd:
dr. Alb. Verrijst, Fr. van Harencarspel Decker,
mr. Reinier Swanenburg en mr. J.A. van der
Burch. Beëdiging. Samuel Gidon Wobma
afwezig "door indispositie".
[Adr. Jacob van der Does, Jan Couperus]
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ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750 en art. 17 van
het Generaal plakkaat op de collecte der
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72v)
Aanstelling schepenmeesters voor 1785.
[Albert Verrijst en François van Harencarspel
Decker]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 7-5-1785 (83v)
Mr. Adriaan Pieter Twent, heer van
Raaphorst, wordt aangesteld bij brief van de
stadhouder als vervanger van Gerard Willem
van Blijdenberg, raad ter admiraliteit te
Amsterdam.
Stadsbestuur -- 7-5-1785 (84)
Installatie van mr. Adriaan Pieter Twent.
[surrogatie burgemeester]
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed op de begeving der ambten enz.
Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot burgemeesters voor 1786:
Jacob Boon van Ostade, dr. Willem Griffioen,
mr. Nicolaas Teyssen, Jan Jacob Slicher.
ZIE: Kamerboek 1785.
Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot schepenen voor het jaar 1786:
mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer van
Wijngaarden en Ruigbroek, Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Marcellus Bisdom.
Ambten -- 6-1-1786 (3v)
Jacob Boon van Ostade wordt aangesteld
voor 1786 tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverenbroek: .
Waterschappen -- 2-2-1786 (10)
Aanstelling tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard: François van Harencarspel
Decker en mr. Huybert van Eyck. Brief van en
rescriptie aan de dijkgraaf.
Aalmoezeniershuis -- 1-4-1786 (24)
Toestemming tot inwisseling van een aantal
kleine losrentebrieven ten laste van de Staten
van Holland voor grote losrentebrieven op
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naam van óf regenten óf het
aalmoezeniershuis ten comptoire van deze
stad. Verzoek aan Gecommitteerde Raden
der Staten via mr. R. Swanenburg als medevoorzittend regent.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-5-1786 (35v)
Aanstelling regenten. Ambachtsbewaarders:
Claes Tom, Leendert Been, Jan Zeeuw;
schepenen: Ary Paulisse Tom, Jan Gt.
Uytbyerse, Ary Stolksman, Johannis Bos,
Cornelis Hazebroek, Pieter Stofberg, Ary van
der Giet; kroosheemraden: Pieter Tom, Dirk
Janse Uytbeierse, Ary Corn. van der Toorn,
Rijk Paling, Maarten Tom; molenmeesters van
Kortland: Leendert Been, Leendert Vuyk;
molenmeesters van den Esse: Johannis van
Zijl, Inge Slaats; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter van Vliet, Gerardus van
Langen; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Ary Stolksman;
kerkmeesters: Cornelis van den Toorn,
Andries Kooyman; armmeester: Alexander
Hey; slikmeters: Paulus Tom, Jan den Ouden.
Capelle a/d IJssel -- 27-7-1786 (45v)
Aanstelling tot schepenen: Claas van
Wingerde, Anthony van de Lecq, Willem van
Cappelle Wmzoon, Maarten Ouweleen, Jan
Hogendijk, Jan Bos en Ary Zeeuw; tot
armmeesters: Pieter Leeuw, Jan Bos; tot
kerkmeesters: Leendert Breur en Leenert van
Dijk.
Waterschappen -- 27-7-1786 (46)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverenbroek: Jan Dirksz van Zwieten en
Claas van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]
Gouderak -- 10-8-1786 (49v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Fijn, Cent van Wijmens; Middelblok:
Johannes Herfst, Cornelis Molenaar, Jan de
Lijster; Veerstalblok: Goosse Bulk, Leendert
Boer.
Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Er wordt bepaald dat schepen met militaire
bagage en zieke soldaten - niet staande ter
repartitie van de provincie Holland - op
doorvaart moeten worden bezocht door de
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stadsbode met één van de officieren van de
schutterij.
Burgerrecht -- 16-9-1786 (55v)
In verband met studie in Utrecht en werk in
Den Haag, verzoek van Martinus van Toulon
om zijn zoon Lodewijk toe te staan buiten de
stad te wonen, met behoud van zijn
burgerrecht. Zie vergelijkbaar geval van
Theodorus Daniël Dolegius de Kedts
Houtman.
Capelle a/d IJssel -- 28-9-1786 (59)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Willem Lans Az; tot slikmeters:
Huyg van Wingerden, Ary Kooyman; tot
kroosheemraden: Ary van Dam, Cornelis van
der Starre, Willem Leeuw, Teunis Meynlief,
Pieter de Jong.
Capelle a/d IJssel -- 23-11-1786 (68)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Joris Stolk, Adrianus Kooy; Middelmolen:
Pieter de Jong, Dirk van den IJssel; Keeten:
Dirk Zeevenbergen, Willem Schouten.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87)
Adriaan Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma en Marcellis Bisdom heer van Vliet
worden aangesteld tot schepencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87v)
Aanstelling tot schepenen uit de voordracht:
mr. Adr. Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma, mr. Jan Couperus, mr. Cornelis Joan
de Lange van Wijngaarden, mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, mr. Marcellis Bisdom, heer van
Vliet. Bijlage bij nr. 849, lijst van geëligeerden
door stadhouder.
[P.J. de Larrey; V. van Eyck.]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (88v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1786 volgens ouder gewoonte
op Driekoningenavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Tevens
opgeroepen voor de installatie: de raden, de
raadpensionaris, de secretarissen van stad en
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weeskamer in het Herthuis. Nieuw verkozen
functionarissen zijn opgehaald door
stadsboden en het aftredend bestuur heeft
zichzelf onderling bedankt voor bewezen
diensten. Beide nieuw aan te treden
burgemeesters zijn aangekondigd en samen
met de niet aftredende collega beëdigd
middels de eed van zuivering en de eed van
installatie, idem de eed op de begeving der
ambten etc.
[Jacob Boon van Ostade, Nicolaas Teyssen,
Willem Griffioen]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van de nieuwe burgemeesters voor
1786: Jacob Boon van Ostade, dr. Willem
Griffioen, mr. Nicolaas Teyssen, terwijl de
aanblijvende Jan Jacob Slicher afwezig is
"...uyt hoofde van indispositie..". Afscheid van
scheidende burgemeesters: Willem van der
Hoeve, mr. Adriaan Pieter Twent, heer van
Raaphorst, begeleid door stadsboden naar
het Herthuis.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van schepenen na door drie
stadsboden van huis te zijn opgehaald en in
handen van voorzitter-burgemeester Jacob
Boon van Ostade de eden te hebben
afgelegd.
Voortzetting functie van mr. Adriaan Jacob
van der Does, Samuel Gideon Wobma en mr.
Jan Couperus; mr. Cornelis Joan de Lange
van Wijngaarden absent wegens "adjunct ter
dagvaart".
[Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, heer van Vliet]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 29 juli 1750.
Generaal plakkaat op de collecte van 's lands
gemenemiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen voor
de gemenelandsmiddelen: Marcellus Bisdom,
mr. Adriaan Jacob van der Does en Samuel
Gideon Wobma. Afscheid genomen van de
vier "afgaande" heren: dr. Albert Verrijst,
François van Harencarspel Decker, mr.
Reinier Swanenburg en mr. Jan Arend van
der Burch.
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Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling van twee schepenmeesters: mr.
Cornelis de Lange van Wijngaarden en mr.
Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 9-1-1786 (90)
Installatie van schepen mr. Cornelis Joan de
Lange van Wijngaarden, wegens "dagvaart"
absent op 5 januari j.l.
Garnizoen -- 8-9-1786 (111v)
Verzoek van een officier van het 2e bataljon
van het regiment van luitenant-generaal
Onderwater met last van de Staten van
Holland, op doortocht van Den Briel naar
Woerden, om te overnachten, afgewezen en
in plaats daarvan instructie om via de
Turfsingel naar de Potterspoort te trekken en
aanbod tot vervoer met trekschuiten ("de
haagsche, drie Amsterdamsche en twee
ijkerschuiten"), nadat de wapens zijn afgelegd
en verversing is aangeschaft.
Stadsbestuur -- 26-12-1786 (123v)
Melding door baljuw C.N. Plemper van Bree
van de ontvangst van een brief van de
stadhouder.
stadsbestuur -- 22-12-1786 (124)
Brief van de stadhouder met voordracht en
electie van burgemeesters voor het jaar 1787:
François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
Martinus van Toulon, mr. Nicolaas Teyssen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
François de Mey, heer van Limmen, Jacob
Boon van Ostade, Nicolaas Tijssen en
Martinus van Toulon worden aangesteld tot
burgemeesters bij electie door de stadhouder.
ZIE: Kamerboek 1786.
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
Aanstelling tot schepen bij electie door de
stadhouder.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Cornelis Johan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik, Reinier
Swanenburgh, Melchior Willem van den
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Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet]
Belastingen -- 1-1-1787 (1v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen.
[Reinier Swanenburgh, Melchior Willem van
den Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet.]
Belastingen -- 20-1-1787 (7v)
Na afdracht van een som ter voldoening van
de rekening van de 100e en 200e penning,
wordt thesaurier Diederik Gregorius van
Teylingen décharge verleend.
ZIE: Besluit dd. 18 februari 1785; gesloten ter
provinciale rekenkamer dd. 13 december
1786; kwitantie van de ontvanger-generaal dd.
19 december 1786 en 13 januari 1787.
Keurmeesters -- 5-3-1787 (15v)
Aanstelling op de steenplaatsen van de IJssel:
zuidzijde: Anthonie Streefland en
Bartholomaeus Herfst; noordzijde: mr. Reinier
Swanenburg en Ewout Melief.
Waterschappen -- 10-3-1787 (17v)
Brief van François de Mey voor advies
aangehouden.
ZIE: Missive bijgevoegd; zie nr. 1045.
Stadsbestuur -- 1-5-1787 (24v)
Installatie van Jan Couperus als baljuw en
schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak, na aanbieden van zijn aanstelling
door de Staten van Holland dd. 18 april 1787.
Hij onderschrijft de taakomschrijving. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld.
ZIE: Vroedschapsresoluties dd. 12 februari
1731 en 18 december 1747. Resolutie dd. 15
december 1784.
Gouderak -- 1-5-1787 (25)
Jan Couperus wordt aangesteld tot schout,
zolang hij ook baljuw is. Betaling
recognitiegeld.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 31-5-1787 (29)
Verkiezing van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Zeeuw, Pieter
Stofberg en Inge Slaats; schepenen: Ary van
der Giet, Cornelis Blazebroek, Johannis
Bakker, Martinus Evenblij, Leendert Been,
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Klaas van Oosten, Claas Tom;
kroosheemraden: Rijk Paling, Maarten Tom,
Hendrik Oly, Hendrik Verbeek, Dirk
Grootendorst Jz.; molenmeesters van
Kortland: Leendert Vuyk, Dirk Janse
Uitbeyerse; molenmeesters van de Esse: Inge
Slaats, Jan Grt Uitbeyerse; molenmeesters
van Gansdorp: Gerardus van Langen, Jan
Zeeuw; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Dirk van Vliet;
kerkmeesters: Andries Kooyman, Johannes
van den Berg; armmeester: Alexander de
Mey; slikmeters: Jan den Ouden en Paulus
Tom.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarder: Leendert
Been en tot molenmeester van Gansdorp:
Pieter de Graaf in plaats van Jan Zeeuw,
onder curatele gesteld.
Capelle a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot schepenen: Jan Bos, Ary
Zeeuw, Pleun van Doorn, Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
IJssel, Ary van Cappellen; tot
kroosheemraden: Jan van der Laan, Jan
Huysman, Adrianus Kooy, Willem van der
Wiel, Anthony van de Lecq; tot armmeesters:
Jan Bos en Ary Zeeuw; kerkmeesters:
Leendert van Dijk, Ewout Hogendijk.
Gouderak -- 9-8-1787 (44)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent Wijmers, Gerrit den Boon; Middelblok:
Jan de Lijster, Dirk Herfst, Jan Proos;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Kool.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 16-8-1787 (44v)
Aanstelling als schepen: Johannes van Zijl in
plaats van Leendert Been, die is verkozen tot
ambachtsbewaarder in plaats van Jan Zeeuw.
Gemeentefinanciën -- 27-9-1787 (51)
Toestemming voor de ontvanger van de
gemene middelen tot betaling van ƒ15.000
voor de aanschaf van uitrustingstukken voor
het Pruisisch leger, op verzoek van de
magistraat gedaan. Uitgifte ervan door de
thesaurier op aangeven van de
burgemeesters en aparte verantwoording, los
van de stadskas.
[Vincent van Eyck, Jan Arend van der Burch]
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ZIE: Brief Gecommitteerde Raden te Den
Haag dd. 24 september 1787.
Garnizoen -- 11-10-1787 (52v)
Betaling ontvangen van de (provinciale)
overheid aan het stadsbestuur (via de
thesaurier) tot onderhoud van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van der Burch]
ZIE: Verordening van Gecommitteerde Raden
der Staten van Holland.
Capelle a/d IJssel -- 15-10-1787 (53v)
Verkiezing tot ambachtsbewaarders: Willem
Lans en Ary Kooyman; slikmeters: Huyg van
Wingerde en Claas van Wingerde.
Garnizoen -- 27-10-1787 (55v)
Brief van Gecommiteerde Raden waarin
toestemming wordt gegeven tot uitgifte van
turf en kaarsen aan de wacht van het
garnizoen, met een daartoe strekkende lijst.
[Cornelis van der Burch]
ZIE: Brief dd. 26 oktober 1787 als reactie op
die van de burgemeesters dd. 25 oktober j.l.
Capelle a/d IJssel -- 8-11-1787 (57v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Adrianus Kooy en Pieter Zeeuw; Middelmolen:
Dirk van den IJssel en Anthony van de Lecq;
Keeten: Willem Schouten en Leendert Breur.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-11-1787 (60)
Aanstelling tot schepen: Johannes Goedhart
in plaats van Claas Tom, die is overleden.
Garnizoen -- 11-12-1787 (61v)
Opdracht tot betaling van 5000 pond door
Gecommitteerde Raden dd. 27 september en
11 oktober 1787 ten behoeve van het
stadsbestuur en ten laste van de ontvangergeneraal, ter compensatie van de gemaakte
onkosten wegens legering van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van den Burch]
Reglementen -- 26-12-1787 (68v)
Regeling van het ceremonieel rond de
ontvangst van de commissarissen van de
stadhouder.
[ds. Smit; schutterij, Herthuis]
ZIE: Artikelen 1 t/m 12, pp. 68v - 70v.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Voerlieden -- 3-1-1787 (72)
Rapport en resolutie betreffende het verzoek
van de commissaris en hoofdlieden van het
Gouds wagenveer, ingediend bij het
Rotterdams stadsbestuur, over het afschaffen
van het gebruik van bolderwagens voor
personenvervoer en het invoeren van
riemgeveerde wagens op het Rotterdams
wagenveer, met steun van 6 van de 11
voerlieden. Zie ook verzoek van voerlieden
Rotterdams wagenveer dd. 26 juli 1786. De
afkeer van het reizen met de bolderkarren is
zo groot, dat sommige reizigers verkiezen niet
via Gouda, maar over Haarlem of Leiden te
reizen, dan wel per trekschuit.
[Nicolaas Teyssen, Marcellus Bisdom, A.J.
van der Does; Willem de Bruyn, Jan Bosman]
ZIE: Missive van 15 december 1786.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (74v)
Verkiezing van schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen uit de voordracht
voor 1787.
[ J. de Riemer, baljuw C.N. Plemper van Bree,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (75)
Verkiezing van schepenen voor het jaar 1787.
[secretaris N. van Eyck, Huybert van Eyck,
Alex. Hendrik Metelerkamp, Corn. Joan de
Lange van Wijngaarden, Diederik Gregorius
van Teylingen, Reinier Swanenburg, Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
en Marcellus Bisdom.; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (77)
Installatie van de burgemeesters voor 1787.
Op Driekoningenavond, "ingevolge de aloude
privilegiën en costuymen", opgehaald door
stadsboden met flambouwen. In het Herthuis
geïnviteerd met alle raden, de pensionaris en
secretarissen van de stad en weeskamer.
Nieuw verkozen burgemeesters zijn: François
de Mey en Martinus van Toulon. Eedaflegging
in handen van de oudste aftredende: dr. W.
Griffioen. Aftredend zijn: dr. W. Griffioen en
mr. J.J. Slicher. Eed van zuivering en op de
begeving van de ambten enz.
[François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
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Nicolaas Teyssen en Martinus van Toulon]
ZIE: Resolutie d.d. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (78)
Installatie van de schepenen voor 1787.
Stadbodes hebben de nieuw verkozenen met
flambouwen opgehaald: H. van Eyck en A.H.
Metelerkamp; mr. Reinier Swanenburg was
verhinderd. In de schepenkamer al aanwezig
de 4 aanblijvende schepenen: C.J. de Lange
van Wijngaarden, D.G. van Teylingen, M.W.
van den Kerckhoven van Groenendijck en M.
Bisdom. Aftredend: A.J. van der Does, S.G.
Wobma en J. Couperus. Eed van installatie en
op de begeving van de ambten.
[Huybert van Eyck, Alex. Hendrik
Metelerkamp, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom]
ZIE: Magistraatsresolutie 29 juli 1750 en art.
17 van generaal plakkaat op de collecte van
de gemenelandsmiddelen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Aanstelling tot schepenmeesters: mr. Huybert
van Eyck en mr. Alex. Hendrik Metelerkamp.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 8-1-1787 (79v)
Installatie van Reinier Swanenburg als
schepen, absent op 5 januari j.l. Afleggen eed
van zuivering in handen van voorzitterburgemeester mr. Fr. de Mey; eed van
installatie enz. in handen van de officier mr.
C.N. Plemper van Bree.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1750; idem dd.
29 juli 1750 volgens. art. 17 van het generaal
plakkaat op de collecte van de
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Voerlieden -- 17-4-1787 (102)
Reactie van het Rotterdamse stadsbestuur op
de Goudse brief van 31 maart j.l. betreffende
het regelen van passagiers- en
goederenvervoer met riemgeveerde phaetons
in plaats van bolderkarren. Men wil wel inzet
van een enkele bolderwagen voor
goederenvervoer naar Amsterdam e.a. "... bij
beslote water ...".
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Baljuwschap -- 1-5-1787 (106v)
Bijeenkomst van het college ter installering
van mr. Jan Couperus als nieuwe baljuw en
schout, tevens schout van Bloemendaal en
baljuw van Gouderak.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 12 februari
1731.
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Voorstel tot een resolutie betreffende het
toestemming verlenen aan het zich in de stad
ophouden van (vreemde) gewapende
manschappen.
ZIE: Aantekening van mr. Francois de Mey bij
de uitslag op het verzoek, nr. 1366.
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124)
Mr. Huybert van Eyck wordt aangesteld door
de stadhouder tot plaatsvervanger van de
overleden burgemeester Jacob Boon van
Ostade. Gedaan te Amersfoort, dd. 12 juli
1787.
[W. van Citters, Jan Couperus]
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124v)
Eedaflegging door mr. Huybert van Eyck als
opvolger van de overleden burgemeester
Jacob Boon van Ostade.
[François de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Eed van zuivering 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125)
Adriaan de Kedts Houtman wordt door de
stadhouder aangesteld in de functie van
schepen als opvolger van Huybert van Eyck.
Gedaan te Amersfoort, 28 juli 1787.
[Jan Couperus, W. van Citters]
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125v)
Eedaflegging door Adriaan de Kedts Houtman
als schepenin plaats van Huybert van Eyck.
[Fr. de Mey, heer van Limme]
ZIE: Eed van zuivering en op de begeving van
ambten, officiën en bedieningen, publicatie 23
januari 1748. Resolutie dd. 29 juli 1750, art.
17 van het Generaal Plakaat op de collecte
der gemene middelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 18-8-1787 (125v)
Mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden
wordt aangesteld tot schepenmeester in de
plaats van mr. Huybert van Eyck.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.
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Garnizoen -- 19-9-1787 (134v)
Inkwartiering van de Pruisische troepen na het
verschijnen van majoor Lestock, waarna de
magistraat voor 't eerst sinds maandagmorgen
uiteen is gegaan. Corps jagers op de Kleiweg,
bataljon van Langler op de Tiendeweg, de
huzaren op het marktveld en in de herbergen.
Herthuis gereserveerd voor generaal Eben en
zijn gevolg ondergebracht bij leden van het
stadsbestuur en (andere) vermogende
burgers.
Feestelijkheden -- 21-9-1787 (138)
Verzoek aan de burgemeesters om de
vroedschap bijeen te roepen in verband met
de komst van prinses Wilhelmina, echtgenote
van de stadhouder, en overleg hoe en in wier
naam zij wordt welkom geheten.
Garnizoen -- 21-9-1787 (138v)
Verslag van het ontvangstcomité waarin de
hertog hen allervriendelijkst in het Herthuis
had ontvangen, maar tot zijn leedwezen
moest vasthouden aan een langer verblijf van
de troepen, met name door de strategische
ligging van de stad aan de rivier en in de
(aanvals)route. In de toekomst zou hij de stad
proberen te ontzien.
[A.H. Metelerkamp, H. van Eyck, M. Bisdom
en J.D. van der Burch]
Stadsbestuur -- 22-9-1787 (140)
Melding aan de afgevaardigde-ter-dagvaart
dat per expres een brief wordt (mee)gestuurd.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 25v.
Feestelijkheden -- 24-9-1787 (141)
Vanwege het aangekondigd bezoek van
prinses Wilhelmina, echtgenote van de
stadhouder, onderweg van Nijmegen naar
Den Haag, is (in haast) besloten tot een
ontvangst door magistraat en vroedschap in
de burgemeesterskamer en verder
stadsboden de raadsleden bijeen te laten
roepen, de klokkenluider te instrueren,
Schoonhoven op de hoogte te stellen van
haar komst, maar ook aangedrongen op
terugtrekken van de Pruisische troepen en
amnestie voor degenen die zich schuldig
hebben gemaakt aan de aanhouding en
partijschap. Compleet protocol. Oproep aan
de burgerij tot orde en rust en aansporing de
huizen 's avonds van 20.00 tot 24.00 uur te
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verlichten.
[A.H. Metelerkamp]

Gedrukt exemplaar met officieel zegel.
[C. Clotterbooke]

Garnizoen -- 5-10-1787 (154v)
Verzoek van oud-burgemeester Van der
Hoeve om ten overstaan van de
vroedschapsleden verslag uit te brengen over
het patent van de stadhouder. "... een patent
voor de collonel of commandeerende officier
van het 2e bataillon van tweede regiment
Orange Nassau ...".
[Van der Does, vroedschapslid; Van Wijn,
raadpensionaris]

Stadsbestuur -- 25-10-1787 (180v)
Brief van de stadhouder inhoudende
verkiezing van mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeester in plaats van
mr. Martinus van Toulon ter vervulling van het
restant van de diensttijd van laatstgenoemde.
[F.J. de Larrey; V. van Eyck, secretaris.]

Openbare orde -- 16-10-1787 (161)
Publicatie van het verbod op alle vormen van
molest, dan wel het aangeven van personen
en goederen aan militairen, op straffe van
optreden door de Pruisische troepen.
ZIE: Publicatieboek K folio 133.
Garnizoen -- 17-10-1787 (161v)
De vroedschap is bijeengekomen ter
bespreking van de komst van het bataljon van
Pallardy uit Woerden, ter uitvoering van de
wens, ge-uit bij de stadhouder om de
Pruisische troepen te vervangen door
nationale troepen. Via de gedeputeerden ter
dagvaart.
Rechtspraak -- 18-10-1787 (166)
Brief van Hof en Hoge Vierschaar van
Schieland (te Rotterdam) met afwijzend
antwoord op het verzoek tot arrestatie van
Jacob Scholten, burger van Gouda.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 38v.
Kerkelijke zaken -- 23-10-1787 (173v)
Brief van de Staten van Holland met een
resolutie betreffende de biddag voor de hoge
en subalterne overheden en het Oranjehuis.
Een afschrift wordt gezonden naar de
predikanten van de hervormde gemeente en
aan die van de Waalse kerk, met
uitdrukkelijke opdracht deze van de kansel af
te kondigen.
ZIE: Resolutie van 17 oktober j.l.
Kerkelijke zaken -- 17-10-1787 (175)
Resolutie van de Staten van Holland
betreffende het bidden voor de hoge en
subalterne overheden en het Oranjehuis.

Stadsbestuur -- 25-10-1787 (181)
Voorstel (ingebracht door de voorzitter) dat
men beter de installatie van Metelerkamp zou
uitstellen: 1. vanwege het feit dat een a.s.
burgemeester geen eed kan afleggen aan de
baljuw, als hij die functie zelf bekleedt en de
voorzitter van de schepenen niet zonder meer
is gekwalificeerd de taak van baljuw waar te
nemen, temeer daar dan (met 3 man) niet
langer de magistraat bijeen kan komen; 2. de
functies van burgemeester en baljuw (adinterim) niet te combineren zouden zijn, mede
gezien deelname van M. aan de
staatscommissie voor de volksinvloed in Den
Haag en dus veel afwezig zou zijn.
[Van der Togt en Snels; Van der Hoeve en
Hoogwerff]
ZIE: Kamerboek 1620 folio 121 en 124.
Vroedschapsboek 1730 folio 49.
Vroedschapsboek 1759 folio 137.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (184v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld bij brief van de stadhouder als
nieuwe schepen in plaats van A.H.
Metelerkamp. Tevens verzoekt de stadhouder
om Metelerkamp van zijn ad-interim functie te
ontheffen.
[J.J. de Larrey en V. van Eyck]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 20 september
j.l.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (185v)
Noodzaak tot voordracht van een nieuwe
baljuw ad-interim na installatie van Fr. van
Harencarspel Decker en ontslag van A.H.
Metelerkamp. Voordracht ter vroedschap; ter
vervanging van mr. Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Installatie en eedaflegging door Fr. van
Harencarspel Decker.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

[Fr. de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Publicaties van de Staten van Holland
dd. 23 januari 1748 en 29 juli 1748 en het
Generaal Placaat dd. 23. januari 1748.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Na installatie als schepen-voorzitter heeft Fr.
van Harencarspel Decker als baljuw adinterim zitting genomen in het college.
Wegens absentie van Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186v)
A.H. Metelerkamp wordt geïnstalleerd als
burgemeester, met aflegging van de eed van
zuivering ten overstaan van voorzittend
burgemeester F. de Mey en dito eed op de
begeving van ambten ten overstaan van
voorzittend schepen en baljuw ad-interim F.
van Harencarspel Decker.
ZIE: Missive stadhouder in notulen dd. 25
oktober j.l.
Stadsbestuur -- 11-12-1787 (204)
Vervanging van Fr. van Harencarspel Decker
en mr. D.G. van Teylingen, heer van Kamerik,
als schepen-meesters door mr. A.H.
Metelerkamp en mr. C.J. de Lange van
Wijngaarden.
Openbare orde -- 15-12-1787 (213v)
De zaak-Smit wordt door Van Eyck,
burgemeester ter dagvaart, opgenomen met
de stadhouder, omdat rust en orde door het
nieuwe verzoekschrift opnieuw onder druk zijn
gekomen.
Openbare orde -- 15-12-1787 (214v)
Sancties van de magistraat jegens de
indieners van het verzoekschrift dienen wel
voorzien te zijn van de steun van de kant van
de (hierover geraadpleegde) stadhouder.
Stadsbestuur -- 15-12-1787 (214v)
Opdracht aan de burgemeester ter dagvaart
om de stadhouder te wijzen op het incomplete
bestuur, in deze roerige tijden een gevaar
vanwege de onwettigheid ervan bij mogelijke
afwezigheid van leden, met verzoek om uit de
voordracht van burgemeesters en een nog
aan te leveren lijst van genomineerde
schepenen, een keuze te maken.
[Van Eyck]
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Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
Brief van de stadhouder voor kennis
aangenomen en besluit op basis hiervan een
publicatie op te stellen.
[De Mey, heer van Limmen]
Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
De stadhouder kan niet zonder meer akkoord
gaan met het besluit, omdat hij in soortgelijke
gevallen eerder zich niet had uitgelaten, maar
overtuigd van de noodzaak krachtdadig op te
treden, heeft hij geadviseerd om ds. Smit 8
dagen de toegang tot de preekstoel te
ontzeggen, tot een commissie zijnerzijds in
Gouda de zaak komt onderzoeken.
Burgemeester Van Eyck heeft samen met de
pensionaris dd. 19 december j.l. overleg
gevoerd met de stadhouder over de resolutie
betreffende ds. Smit ter voldoening aan de
resolutie commissoriaal dd 15 december j.l.
Openbare orde -- 22-12-1787 (217)
Brief van de stadhouder waarin hij aangeeft
commissieleden te willen sturen en
magistraatsleden te willen wisselen - indien
nodig - tot herstel van rust en orde, zonder de
privileges, goederen en familie van de
bedoelde regenten te benadelen. "... op de
propositie der heeren gedeputeerden van de
stad Schoonhoven ...".
[Willem Gustaaf Frederik, graaf van Bentinck,
heer van Rhoon; Dirk Merens]
Bekendmakingen -- 26-12-1787 (221)
Vaststelling van de publicatie betreffende de
komst van de gecommitteerden vanwege de
stadhouder.
ZIE: Publicatieboek K folio 134.

3 -- Personeel
Ambtenaren, stadsdienaren;
ambtelijke organisatie.
Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot burgemeesters bij electie door
de stadhouder.
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher en Gerard Willem van
Bleydenbergh]
ZIE: Kamerboek 1784
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Stadsbestuur -- 1-1-1785 (1)
Aanstelling tot schepenen bij electie door de
stadhouder.
[Albert Verrijst, François van Harencarspel
Decker, Reinier Swanenburg, Jan Arend van
der Burch, Adriaan Jacob van der Does,
Samuel Gideon Wobma, Jan Couperus]
Belastingen -- 1-1-1785 (1v)
Aanstelling tot schepenen-commissarissen
van de gemenelandsmiddelen.
[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma]
Waterschappen -- 2-1-1785 (1v)
Aanstelling van Barend van der Egt tot
'waterman" in plaats van Cornelis Voordewind
(wegens hoge ouderdom en zwakheid
ontslagen) om bij watersnood aan de ring op
de oostzijde van de haven in actie te komen.
Voordracht van de commissaris van de
zakkendragers en de substituut-commissaris
van het Rotterdamse wagenveer.
[]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Stadsbestuur -- 3-1-1785 (1abc)
Reactie van Martinus van Toulon op het
commentaar van Willem van der Hoeve in de
zaak van de benoeming van mr. Pieter Paulus
tot stadsadvocaat; bezwaar tegen onjuiste
procedure en onenigheid rond de bepaling
van een benoemingsdatum bij absentie van
burgemeester De Moor.
ZIE: Contra-aantekening naar aanleiding van
kanttekening W. van der Hoeve in notulen 12
december 1784; zie ook resolutie dd. 22
november 1784.
Vuurschouwers -- 8-1-1785 (2)
Aanstelling in het 4e kwartier: Jan Hoornis in
plaats van Pieter van Waas, overleden.
Gilden -- 8-1-1785 (2v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Jacob Justus van Weede, tot looiers: Jan
Souffreu en Anthonie van Burchem.
[wollen lakens, saaien en baai]
Ambten -- 8-1-1785 (2v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld tot
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baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek.
Onderwijs -- 10-1-1785 (2v)
Greetje Blok wordt aangesteld tot
bewaarvrouw van kleine kinderen in plaats
van Cornelia van Mechelen, weduwe van
Franco Blok, overleden.
[kleinkinderschool, bewaarschool, reglement
op de scholen, censeurs van de scholen]
Gilden -- 11-1-1785 (3)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; tot
dekens: Christiaan van den Berg sr en
Maarten Koot.
Vuurschouwers -- 15-1-1785 (3)
Aangesteld in het 10e kwartier: André
Reparon sr in plaats van Adriaan Brandt,
overleden.
Wijkmeesters -- 15-1-1785 (3)
Aangesteld in het 1e kwartier van de 5e wijk:
Nicolaas Weyman in plaats van Adriaan
Brandt, overleden.
Gilden -- 18-1-1785 (4)
Aanstelling tot overman: Jan Bleuland; tot
dekens: Geerlof van de Waal en Jan Bakker.
St.-Josephusgilde.
Bank van Lening -- 22-1-1785 (4)
Catharina Gerardina Gabrij, vrouw van Willem
Muys, wordt aangesteld tot inbrengster in
plaats van Elisabeth de Ridder, weduwe van
Jan Thoen, overleden.
Bruggen -- 22-1-1785 (4v)
Jacobus de Jong wordt aangesteld tot
brugwachter / ophaalder van de Nonnenbrug
in plaats van Claes Bloet, overleden.
Scheepsjagers -- 22-1-1785 (4v)
Cornelis Boesveld wordt aangesteld tot jager
op het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Sijmen Ariënsz Middelkoop,
overleden.
Gilden -- 25-1-1785 (5v)
Aanstelling tot overmans van het grofgaren-,
kleingaren- en lontspinnersgilde: Jan van den
Vijver (grofgarenspinner) en Coenraad Linkers
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(lontspinner); tot dekens: Leendert Kramer
(kleingarenspinner), Dirk van der Starre
(grofgarenspinner), Frans Kramer
(grofgarenspinner), Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik IJsselsteyn
(grofgarenspinner).
Waterschappen -- 1-2-1785 (6)
Gerrit Maas wordt aangesteld tot hoofdman
over de grote zijl tussen Turfmarkt, Kleiweg en
Nieuwehaven in plaats van Adriaen Brand, die
is overleden.
Krimpenerwaard -- 3-2-1785 (6v)
Aanstelling tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard op voordracht van de
dijkgraaf : François van Harencarspel Decker
en mr. Huybert van Eyck.
Onderwijs -- 14-2-1785 (8v)
Toestemming voor zoon Willem om zijn vader
Jan Ligthart te assisteren bij het houden van
een openbare school, omdat vader op
attestatie van dokter J. Bleuland kalm aan
moet doen. Op advies van de scholarchen.
Belastingen -- 28-2-1785 (10v)
Afdracht door de thesaurier aan het comptoirgeneraal van Holland een bedrag ter
voldoening van de netto-opbrengst van de
100e en 200e penning op de ambten. De
thesaurier wordt gedechargeerd.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Consent dd. 29 januari 1788. Gesloten
ter Provinciale Rekenkamer dd. 22 december
1784. Kwitanties van de ontvanger-generaal
dd. 17 december 1784 en 28 januari 1785;
ondertekening dd. 8 februari 1785.
Belastingen -- 8-3-1785 (12v)
Cornelis van den Pol, één van de stadsboden,
wordt aangesteld als inmaander van de
verponding.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Keurmeesters -- 8-3-1785 (13)
Aanstelling op de steenplaatsen, noordzijde:
Matthijs van Bilderbeek en Jan Puts; aan de
zuidzijde: Dirk Herfst en Jan van der Dussen.
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Onderwijs -- 4-4-1785 (17v)
Willem Ligthart wordt aangesteld tot
onderwijzer in plaats van Jan Dijs, overleden.
Op advies van de scholarchen.
Nachtwacht -- 9-4-1785 (18v)
Carel van de Ham wordt aangesteld als
waarnemer van de post van lantaarnopsteker
in plaats van Gerrit van Ham, aangesteld dd.
21 juni 1758, maar volgens attestatie van dr.
Jan Bleuland "door verouderde doofheid
buyten staat" zijn functie te vervullen.
Gilden -- 30-4-1785 (23v)
Toestemming aan het zak- en turfdragersgilde
om de vacante plaats van Cornelis voor de
Wind, volgens attestatie van chirurgijn J. de
Staas wegens zweren in de nek niet in staat
die te vervullen, te "verkavelen aan den ring".
Ambten -- 9-5-1785 (26)
Voorstel om op 30 mei een vervanger an te
stellen voor de stadsadvocaat Pieter Paulus,
die is gepromoveerd tot raad en advocaatfiscaal ter admiraliteit op de Maas.
Voerlieden -- 15-5-1785 (27v)
Opheffen van de voorwaardelijke ontzetting
van Willem Verwey uit zijn functie als voerman
op het Gouds en Rotterdams wagenveer.
Scheepsjagers -- 19-5-1785 (28v)
Maarten Willemse Bruynes wordt aangesteld
als waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Willem Dirks van
Leeuwen, aangesteld dd. 4 mei 1744.
Ambten -- 29-5-1785 (29v)
Aanstelling van een stadsadvocaat uitgesteld
tot 13 juni a.s. in verband met de afwezigheid
van burgemeester mr. Adriaen Pieter Twent.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 2-6-1785 (30v)
Aanstelling tot regenten:
ambachtsbewaarders: Ary Stolkman, Claas
Tom, Leendert Been; schepenen: Jan Zeeuw,
Wouter Jonkheydt, Martinus Evenblij,
Johannes Goethart, Ary Paulusse Tom, Jan
Uytbeyerse, Johannes Bos; kroosheemraden:
Leendert Been jr., Andries Kooyman, Cornelis
van Cappelle jr., Dirk Uytbeyerse jrz., Pieter
Tom; molenmeesters van Cortland: Leendert
Snoey, Leendert Been; molenmeesters van
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den Esse: Dirk Gerrit Uytbeyerse, Johannes
van Zijl; molenmeesters van Gansdorp: Dirk
van Vliet, Pieter van Vliet; molenmeesters van
Blaardorp: Arij Stolksman, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Willem van Cazant, Cornelis
van den Toorn; slikmeters: Claas Tom, Jan
den Ouden; armmeester: Leendert Vuyk.
Vuurschouwers -- 14-6-1785 (32)
Aanstelling in het 14e kwartier: Hermanus van
Bovene in plaats van Pieter van Vliet,
overleden.
Vuurschouwers -- 14-6-1785 (32v)
Aanstelling in het 21e kwartier: Cornelis van
der Linden in plaats van Jan Nieuwveld.
Capelle a/d IJssel -- 21-6-1785 (33v)
Aanstelling van bestuurders: schepenen:
Cornelis Hogendijk, Bastiaan Stolk, Adrianus
Kooy, Willem van Cappellen Wmzoon, Claas
van Wingerden, Anthony van de Lecq,
Maarten Ouweneel; kroosheemraden: Pieter
Ariense, Cornelis van der Meyde, Leendert
van Dijk, Cornelis Meze de Knegt, Pieter
Vermeyde; armmeesters: Ary Stolk, Pieter
Zeeuw; kerkmeesters: Ary van Cappellen,
Leendert Brein.
Ambten -- 22-6-1785 (34)
Mr. François Jacob Galle wordt aangesteld tot
stadsadvocaat in plaats van mr. Pieter Paulus
in verband met diens promotie tot fiscaal van
de admiraliteit van de Maas.
Scheepvaart -- 28-6-1785 (34v)
Mattheus Bijl wordt aangesteld tot schipper op
Leiden in plaats van Dirk van Kampen.
Onderwijs -- 28-6-1785 (35v)
Toestemming voor Jacobus Loet om
onderwijs te geven ("leeren spelden en
leezen") aan huis en "langs de baan" in plaats
van Pieter Krijger, die overleden is.
Waterschappen -- 5-7-1785 (36v)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverbroek: Jan Dirksz van Swieten en Claas
van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]
Detailhandel -- 11-7-1785 (37v)
Aanstelling als opzichters van de vleeshal:
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Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Cleypool.
[Daniel Kleipool]
Gilden -- 20-7-1785 (39)
Aanstelling tot overluiden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker), tot dekens: Cornelis van der
Linden (bezemmaker), Pieter Fokkert
(mandenmaker), Johannes Blok
(mandenmaker), Mijndert Vertoorn
(bezemmaker).
Gilden -- 26-7-1785 (41)
Dispensatie op verzoek van overlieden en
dekens van het lijndraaiersgilde voor Jan
Huizer van de regel dat iemand, alvorens als
gildebroeder te worden aangenomen, 3 jaar
bij een baas moet hebben gesponnen.
ZIE: Gilderegel dd. 28 april 1724.
Gilden -- 26-7-1785 (41)
Aanstelling tot overluiden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Pieter Maarling; tot dekens: Dirk Fuyk, Dirk
Oortman, Jan Ekelman en Leendert Boot.
Bank van Lening -- 23-8-1785 (46v)
Hendrik Hartwijk wordt aangesteld als tweede
bankbediende in plaats van Lodewijk van der
Eest, die is overleden.
Gilden -- 23-8-1785 (47)
Pieter Sneukel wordt aangesteld tot knaap
van de looihal en lakenprenter op een
tractement van ƒ 100 in plaats van Lodewijk
van der Eest, overleden..
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Scheepvaart -- 23-8-1785 (47v)
Voorlopige aanstelling van Gerrit Hendrik
Fortuyn, om schippers die zich zeilend op de
Kromme Gouwe niet aan de voorschriften
houden, te bekeuren.
Capelle a/d IJssel -- 23-8-1785 (47v)
Aanstelling tot ambachtbewaarders: Johannes
Hogendijk en Dirk van der Linden; tot
slikmeters: Joris Stolk en Ary Stolk.
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Onderwijs -- 25-8-1785 (47v)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Coenraad Bierman.
Gouderak -- 1-9-1785 (49)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Simon Teeuw, Ary Fijn; Middelblok: Jan
Amourens, Cornelis Molenaar, Johannes
Herfst; Veerstalblok: Jan Kool, Goosse Bulk.
Slepers -- 24-9-1785 (52)
Peter Peeters wordt aangesteld als
waarnemer van het vervoeren van de zeep
van buiten de stad voor Hartig Hendrik Otten,
die volgens attestatie van de chirurgijn A. van
Bergen niet langer in staat is die taak uit te
oefenen.
ZIE: Verordening op de impost van de zeep
dd. 8 oktober 1749.
Bank van Lening -- 25-9-1785 (53)
Maria van Munster, vrouw van Hendrik
Springmeyer, wordt aangesteld als
inbrengster in plaats van Johanna Houtmans,
aangesteld dd. 29 augustus 1768, die wegens
haar hoge leeftijd niet langer in staat is deze
functie uit te oefenen.
Gilden -- 26-9-1785 (53v)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel; tot dekens: Jan van Ooyen, Dirk
Stevensloot, Hendrik Bachman, Cornelis
Samorra; tot dekeninnen: Cornelia de Jong,
Aagje Luynenburg, Ariaantje van Vierop,
Maria Blanket.
Gilden -- 26-9-1785 (54)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan Bleuland; tot dekens:
Cornelis Bleuland, Pieter Willemswaard,
Hermanus de Mol, Hermanus van Soest.
Gilden -- 15-10-1785 (55v)
Aanstelling als overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barents; dekens:
Abraham Franken en Hendrik Barents.
Gilden -- 15-10-1785 (55v)
Aanstelling (bij de wagenaars) tot overman
van het wagenaars- en slepersgilde: Willem
Verwey; tot dekens: Adrianus Leeuwesteyn en
Teunis Sliedrecht; (bij de slepers) tot
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overman: Philip Kamphuyzen; tot dekens:
Christiaen Mark en Hubrich Rijk.
Onderwijs -- 17-10-1785 (56)
Aanstelling tot "bewaarvrouw van kleine
kinderen": Ida Beyman, vrouw van Gerrit
Fokkert, in plaats van Anna Nerbank,
overleden. Betaling aan schoolmeestersgilde
en tonen van akte aan censeurs.
[bewaarschool]
Capelle a/d/ IJssel -- 3-11-1785 (58v)
Aanstelling tot molenmeesters van Hoogdorp:
Ary Zeeuw en Jan Stolk; van Middelmolen:
Pieter Hogendijk en Piter de Jong; van
Keeten: Dirk van der Meyden en Dirk
Zevenbergen.
Kerkelijke zaken -- 22-11-1785 (61v)
Toestemming voor Agidius Gilissen voorlopig
als assistent op te treden voor Cornelius
Barends, rooms priester.
[kapelaan r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730.
Ambten -- 22-11-1785 (62)
Jacob de Groot wordt aangesteld als
waarnemer van de functies van binnenbode,
scholasteriebode, marktmeester en bediende
van de steenplaatsen voor Thomas Pelt,
aangesteld dd. 14 april 1739.
[busdrager]
ZIE: Kamerboek 1642 fol. 73v.
Gilden -- 22-11-1785 (62)
Aangesteld tot overman van het St.-Eloys of
smidsgilde: Jan Pijpers; tot dekens: Jan
Justus Martijn, Otto van der Hout en
Louwrens van Es.
Gilden -- 5-12-1785 (62v)
Aanstelling tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adriaan Voorduyn sr.; tot
oud-deken: Johannis Smits en tot
keurmeester: Gerardus van der Starre.
Nachtwacht -- 9-12-1785 (63v)
Aanstelling als noodhulp voorlopig: Leendert
van Velzen in plaats van Cornelis de Graaf,
overleden.
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Ambten -- 10-12-1785 (63v)
Aangesteld tot landbewaarder, welgeboren
man en schepen voor de Willens: mr. Jacobus
van der Burch in plaats van Jan van
Ravensberg, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Wijkmeesters -- 13-12-1785 (65)
Aanstelling in de 13e wijk: Jan Boon in plaats
van Pieter Boon, overleden.
Wijkmeesters -- 13-12-1785 (65v)
Aanstelling in de 13e wijk: Willem Jan van Os
in plaats van Cornelis de Keyzer, op eigen
verzoek ontslagen.
Scheepvaart -- 23-12-1785 (68)
Dingeman Dingemans heeft afstand gedaan
van zijn functie als beurtschipper op
Walcheren, middels teruggave van zijn akte
dd. 31 december 1774.
Oudemannenhuis -- 24-12-1785 (68v)
Wilhelmina Louisa Quarles, vrouw van mr. Jan
Jacob Slicher, wordt aangesteld tot regentes
en moeder in plaats van Anna Maria
Dupeyrou, vrouw van mr. François de Mey,
overleden. J.J. Slicher, burgemeester; F. de
Mey, oud-burgemeester.
Voerlieden -- 24-12-1785 (68v)
Jonas van Maurik wordt aangesteld tot
voerman op Rotterdam in plaats van Harmen
Verheul.
Fabricagemeesters -- 29-12-1785 (69v)
Toezicht op en onderhoud van de stadskoets
bij wagenmaker Dirk Beerning in plaats van
Hendrik Zwartsenburger, overleden. Betaling
door fabricagemeesters.
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71)
Brief van de stadhouder, waarin de aanstelling
van schepenen en schepenencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen voor het jaar 1785.
Vvoorgelezen door baljuw Plemper van Bree;
ondertekend namens de prins door F.J. de
Larrey.
[Jan Arend van der Burch, Adriaan Jacob van
der Does, Samuel Gideon Wobma.]
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Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1785 volgens ouder gewoonte
op Driekoningavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Bijeengeroepen
o.a ook de pensionaris en secretarissen in het
Harthuis.
[Willem Griffioen, Jan Jacob Slicher]
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (71v)
Nieuw verkozen burgemeesters op de
schepenkamer door een secretaris
geïntroduceerd en de eed van zuivering
afgelegd in handen van Martinus van Toulon
(de oudste burgemeester), alsmede de eed op
de begeving der ambten, officiën en
bedieningen. Burgemeester Gualterus de
Moor afwezig "door indispositie".
[Willem van der Hoeve, Willem Griffioen, Jan
Jacob Slicher, Gerard Willem van Blijdenberg]
ZIE: Publicatie dd. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op ter installatie. Gecontinueerd:
dr. Alb. Verrijst, Fr. van Harencarspel Decker,
mr. Reinier Swanenburg en mr. J.A. van der
Burch. Beëdiging. Samuel Gidon Wobma
afwezig "door indispositie".
[Adr. Jacob van der Does, Jan Couperus]
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750 en art. 17 van
het Generaal plakkaat op de collecte der
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (72v)
Aanstelling schepenmeesters voor 1785.
[Albert Verrijst en François van Harencarspel
Decker]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
De reguliere vergaderingen van de raad zullen
elke dinsdag plaatsvinden; bij spoedeisende
zaken ook op zaterdag.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
Boeteregeling magistraat bij niet voldoen aan
de gestelde verplichtingen, zoals bij
afwezigheid zonder reden of kennisgeving.
Idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie of
rondgaan met de schaal, op de intimatie
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(dagvaarding) of bij het uitvoeren van
criminele vonnissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1785 (73)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van weesmeesters: mr. Martinus
van Toulon, mr. Huybert van Eyck, mr. Pieter
Leonard Schippers in plaats van dr. Willem
Griffioen, mr. Reinier Swanenburg en Samuel
Gideon Wobma.
Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van kerkmeesters van de St.Janskerk: mr. Martinus van Toulon in plaats
van mr. Reinier Swanenburg; Adriaan de
Kedts Houtman in plaats van mr. Adriaan
Jacob van der Does; mr. Huybert Griffioen,
heer van Barwoudswaarder, Bekenes,
Rietveld en de Bree in plaats van mr. Jan
Couperus, mr. Adriaan van der Does in plaats
van mr. Jacobus Blauw.
Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van politiemeesters en
comissarissen van huwelijkse zaken: mr.
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck en Adriaan de Kedts Houtman
in plaats van mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr Reinier Swanenburg en mr.
Adriaan Jacob van der Does.
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van librijemeesters: dr. Jan van
Breda in plaats van dr. Jan Bleuland, mr.
Huybert Griffioen, heer van
Barwoudswaarder, Bekenes, Rietveld en de
Bree in plaats van mr. Jan Couperus.
Tuchthuis -- 10-1-1785 (74)
Aanstelling tot voorzitter-regent: Adriaan de
Kedts Houtman in plaats van mr. Pieter
Leonard Schippers.
Ambten -- 11-1-1785 (74)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
Schutterij -- 15-3-1785 (78)
Bericht van de kolonel Fr. van Harencarspel
Decker over onwettige afwezigheid van
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vaandrig P. Snoek van 7 tot 10 maart, wiens
compagnie dienst had op 7 maart j.l., voor
advies aangehouden.
[openbare orde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Geheime instructie voor de officieren van de
schutterij in d.d. 23 december 1784.
Gasthuizen -- 1-3-1785 (77v)
Aanstelling tot regentes van het St.
Catharinagasthuis en van het Oudevrouwenof St. Elisabethsgasthuis: Anna Judith
Putman, vrouw van Samuel Gideon Wobma,
in plaats van Adriana van Immerseel, vrouw
van mr. Cornelis Adriaan van den
Kerckhoven, overleden.
Stadsbestuur -- 19-3-1785 (78v)
Jacob Melchior van Hoorn wordt op voorstel
van baljuw Plemper van Bree aangewezen als
waarnemend plaatsvervanger van de baljuw
in plaats van de overleden mr. Willem Jacob
van Hoorn.
Stadsbestuur -- 4-4-1785 (81v)
Aanstelling van Jacob Melchior van Hoorn in
de vacature van stedehouder, door overlijden
van mr. Willem Jacob van Hoorn, mits hij zich
(voor de rest van zijn leven) niet zonder
toestemming van baljuw en magistraat in een
andere dienst begeeft.
Ambten -- 4-4-1785 (82)
Verzoek van de baljuw om de nieuw
aangestelde stedehouder J.M. van Hoorn te
ontheffen van zijn verplichting tot betalen van
de jaarlijkse recognitie, de 100e en 200e
penning, alsmede van het ambtgeld, omdat
zijn vader daarvan was vrijgesteld.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 21
december 1765, idem vroedschap dd. 19
september 1765 en idem dd. 15 december
1784.
Ambten -- 16-4-1785 (83)
Vervulling van de vacature ziekenbezoeker
wordt uitgesteld in verband met het zich
terugtrekken van de reeds beschikbare
kandidaat. Advertentie in De Boekzaal met
opgave van tractement en recognitie.
Stadsbestuur -- 19-4-1785 (83)
Installatie van schepen Samuel Gideon
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Wobma, afwezig bij de installatie in januari j.l.
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750. Art. 17 van het
Generaal plakkaat op de
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749, beide
vervat in resolutie dd 23 januari 1748.

Schutterij -- 13-12-1785 (102v)
Instemming met het ontslag van mr. Jan
Couperus, sinds 4 jaar kapitein bij de
marktcompagnie, mits aanblijvend tot
koppermaandag 1786.

Ambten -- 26-4-1785 (83v)
Inwilliging ontslag - op eigen verzoek - van
Gerard Willem van Blijdenbergh als regent
van het weeshuis.

Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot burgemeesters voor 1786:
Jacob Boon van Ostade, dr. Willem Griffioen,
mr. Nicolaas Teyssen, Jan Jacob Slicher.
ZIE: Kamerboek 1785.

Stadsbestuur -- 7-5-1785 (84)
Installatie van mr. Adriaan Pieter Twent.
[surrogatie burgemeester]
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed op de begeving der ambten enz.
Ambten -- 21-6-1785 (88v)
Johannes Versteeg wordt aangesteld tot
ziekenbezoeker en -trooster op een
tractement van ƒ 200 jaarlijks in plaats van
Jan Dijs, overleden. Uitbetaling door
ontvanger-generaal van de kerkelijke
goederen te Delft.
Ambten -- 28-6-1785 (90)
Marinus Adrianus Smaasen wordt aangesteld
tot collecteur van het dienstboden-, karossen-,
jachten- en boeiergeld. Eedaflegging.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 23
januari 1748. Instructie in 12e stadsregister
folio 254.
Ambten -- 28-6-1785 (90v)
Eedaflegging door Jacob Melchior van Hoorn,
aangesteld tot stedehouder dd. 4 april 1785,
en regeling recognitiegeld.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 18 december
1747. Resolutie Staten van Holland dd. 23
januari 1748. 5e stadsregister folio 29.
Ambten -- 5-7-1785 (96)
Beëdiging van ziekenbezoeker en
catechiseermeester Johannes Versteeg, na
examinatie door de kerkenraad dd. 4 juli j.l.
Betaling recognitie en toestemming
ziekteverlof voor ex-ziekentrooster.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1748.
Gasthuizen -- 13-12-1785 (102)
Instemming met het ontslag van W. van der
Hoeve, president-burgemeester, als regent,
mits aanblijvend tot koppermaandag 1786.

Stadsbestuur -- 1-1-1786 (1)
Aanstelling tot schepenen voor het jaar 1786:
mr. Cornelis Joan de Lange, vrijheer van
Wijngaarden en Ruigbroek, Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Marcellus Bisdom.
Ambten -- 6-1-1786 (3v)
Jacob Boon van Ostade wordt aangesteld
voor 1786 tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverenbroek: .
Gilden -- 9-1-1786 (3v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Jacob Justus van Weede; tot looiers: Jan
Souffreu en Anthony van Burchem.
[wollen laken saaien baai]
Begraven -- 9-1-1786 (4)
Pieter Korevaar wordt aangesteld tot
aanspreker en bidder bij begrafenissen in
plaats van Hendrik Abraham Daesdonck, die
overleden is.
Broek, Thuil en 't Weegje -- 10-1-1786 (4v)
Jan Boon wordt aangesteld tot heemraad en
schepen in plaats van Pieter Boon, overleden.
Scheepvaart -- 19-1-1786 (5v)
Pieter van Hensbergen wordt aangesteld tot
beurtschipper naar Walcheren in plaats van
Dingeman Dingemans.
Veerlieden -- 19-1-1786 (6)
Aart Leeflang wordt aangesteld tot schipper
van het klein schuitenveer op de IJssel, traject
Gouda - Dordrecht, in plaats van Pieter van
Hensbergen.
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Vuurschouwers -- 31-1-1786 (9v)
Aanstelling in het 23e kwartier: Jacob Kool in
plaats van Jan Boms, die vertrokken is.
Waterschappen -- 2-2-1786 (10)
Aanstelling tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard: François van Harencarspel
Decker en mr. Huybert van Eyck. Brief van en
rescriptie aan de dijkgraaf.
Onderwijs -- 27-2-1786 (14)
Toestemming voor Lijsje de Bruyn om op
kleine kinderen te passen in plaats van Grietje
Volkert, vrouw van Anthony Jonker, die
overleden is. Akte te tonen aan de censeurs;
betaling aan de kas van de schoolmeesters.
[bewaarschool]
Nachtwacht -- 2-3-1786 (15)
Jan Meyer wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Cornelis
Oosterhoudt, overleden.
Keurmeesters -- 2-3-1786 (15)
Jan Meyer wordt aangesteld tot keurmeester
van de riviervis in plaats van Cornelis
Oosterhoudt, overleden.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (15v)
Het tractement van de overleden Cornelis
Oosterhoudt is toegevoegd aan dat van Aart
van Wijngaerden, nu bedragende ƒ 120 per
jaar.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (15v)
Leendert van Dijk wordt aangesteld tot
klapwaker in plaats van Cornelis Oosterhoudt,
overleden.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (16)
Ary Mobman wordt aangesteld tot nachtwaker
in plaats van Cornelis Oosterhoudt, overleden.
Vuurschouwers -- 16-3-1786 (19v)
Aanstelling in het 8e kwartier: Gerrit van der
Haar in plaats van Willem van Meurs,
vertrokken.
Ambten -- 23-3-1786 (21)
Joan Boers Jansz wordt beëdigd als makelaar
in onroerend goed, effecten en financiën,
notaris en procureur op 9 maart j.l.
ZIE: Formulierboek van eden folio 106v.
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onderwijs -- 27-3-1786 (22)
Jan Hendrik Caspelheer wordt aangesteld tot
onderwijzer, voorlezer en voorzanger in de
Lutherse gemeente in plaats van Jan Kistman,
overleden. Geen les aan kinderen van ouders
met de gereformeerde religie.
ZIE: Verordening dd. 2 februari 1706.
Keurmeesters -- 27-3-1786 (22v)
Aanstelling op de steenplaatsen. Zuidzijde:
Jan van der Dussen en Anthonie Streefland;
noordzijde: Jan Puts en mr. Reinier
Swanenburg.
Slepers -- 4-4-1786 (25v)
Rutgerus de Bruyn wordt aangesteld als
vervanger van Dirk van Kampen, aangesteld
dd. 28 juni 1785, die bij attest van dr. Jan
Bleuland wegens benauwdheid op de borst
niet in staat is als zakkendrager te blijven
werken.
Voerlieden -- 8-4-1786 (26)
Willem de Bruyn wordt aangesteld als
waarnemer van het commissarisambt van het
Rotterdams wagenveer voor Fredrik Aernout
van Munster, aangesteld dd. 9 januari 1747.
Slepers -- 11-4-1786 (26v)
Pieter Reynders wordt aangesteld als
waarnemer voor Hendrik Tuynenburgh,
aangesteld dd. 16 juli 1771, die bij attest van
dr. Albert Verrijst door pijn in de lendenen niet
in staat is als zakkendrager werkzaam te
blijven.
Belastingen -- 22-4-1786 (28v)
Beëdiging als ontvanger van de verponding:
Alexander Hendrik Metelerkamp, aangesteld
dd. 9 januari j.l. voor de jaren 1786, 1787 en
1788.
[extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden]
ZIE: Instructie voor de ontvanger dd. 4 januari
1768.
Ambten -- 22-4-1786 (29)
Aanbieden door A.H. Metelerkamp, ontvanger
van de verponding, van 6 obligaties (ten laste
van het gewest en de gemenelandsmiddelen
in Den Haag) als borg voor ambt en kosten. ƒ
1000 t.n.v. Hiëronymus van Alphen, twee van
1 juni 1723, vergroot dd. 20 september 1723
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en vier van 1 september 1723, vergroot 20
september 1723
ZIE: Akte van borgstelling gepasseerd voor
A.E. de Rhoer dd. 9 april j.l.
Slepers -- 22-4-1786 (29v)
Jasper Akreyn wordt aangesteld als vervanger
van zakkendrager Gerrit Brem, aangesteld 13
april 1771, die bij attest van stadschirurgijn
Jacobus van Steel dd.20 april 1786 "door
gebrek in de waterloosing" niet in staat is zijn
functie te vervullen.
Slepers -- 25-4-1786 (30v)
Huybert Bik wordt aangesteld als vervanger
van zakkendrager Pieter van den Broek,
aangesteld dd. 18 juni 1779, die volgens
mondelinge verklaring van dr. Willem Griffioen
wegens benauwdheid op de borst niet langer
in staat is zijn functie te vervullen.
Waterschappen -- 29-4-1786 (31)
Leendert Boot wordt aangesteld op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
de plaatsvervangend commissaris van het
Rotterdamse wagenveer in plaats van Gerrit
Bremmer (wegens zwakke gezondheid
ontslagen) en geplaatst op de ring aan de
oostzijde van de Haven om bij hoog water in
actie te komen.
ZIE: Burgemeestersresolutie dd. 19 augustus
1777.
Vuurschouwers -- 29-4-1786 (31)
Aanstelling in het 16e kwartier; Pieter Mooy in
plaats van Goovert Steenbergen.
Gilden -- 4-5-1786 (32)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Joost Boesveld, tot dekens: Jan Cornelisz
Tak, Pieter Janse van Hofwegen en Maarten
de Jong.
Scheepsjagers -- 18-5-1786 (34)
Cornelis Besemer wordt aangesteld tot jager
op het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger voor Willem Dirksz van Leeuwen,
aangesteld 4 mei 1744.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-5-1786 (35v)
Aanstelling regenten. Ambachtsbewaarders:
Claes Tom, Leendert Been, Jan Zeeuw;
schepenen: Ary Paulisse Tom, Jan Gt.
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Uytbyerse, Ary Stolksman, Johannis Bos,
Cornelis Hazebroek, Pieter Stofberg, Ary van
der Giet; kroosheemraden: Pieter Tom, Dirk
Janse Uytbeierse, Ary Corn. van der Toorn,
Rijk Paling, Maarten Tom; molenmeesters van
Kortland: Leendert Been, Leendert Vuyk;
molenmeesters van den Esse: Johannis van
Zijl, Inge Slaats; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter van Vliet, Gerardus van
Langen; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Ary Stolksman;
kerkmeesters: Cornelis van den Toorn,
Andries Kooyman; armmeester: Alexander
Hey; slikmeters: Paulus Tom, Jan den Ouden.
Scheepjagers -- 6-6-1786 (36)
Jan van Dijk wordt aangesteld als vervanger
op het op het Amsterdamns en Gouds
jaagpad voor Pieter Jans Thim, aangesteld
dd. 6 oktober 1740.
Onderwijs -- 1-7-1786 (41v)
Vergunning voor Hendrik Scholte om
(openbaar) onderwijs te geven, met
dispensatie voor de maandelijkse sessie in de
looihal volgens art. 19 van de verordening.
ZIE: Verordening op de scholen dd. 2 februari
1706, uitgebreid dd. 28 april 1742.
Slagers -- 6-7-1786 (43)
Aanstelling tot opzieners van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Kleypool.
Slepers -- 6-7-1786 (43)
Jacobus Wilschut wordt aangesteld als
zakkendrager, zoutdrager en noodhulp van de
zoutmetersplaats, waarnemend voor Barend
Hendrikse de Jong, aangesteld dd. 17
november 1746.
Onderwijs -- 18-7-1786 (44)
Aanstelling als oppas van kleine kinderen:
Johanna Carlier, vrouw van Cornelis Broer, in
plaats van Grietje Goedhart, weduwe van
Leendert Broer, die is gestopt. Akte van
aanstelling jaarlijks vóór 1 september tonen
aan de censeurs en betalend aan de
schoolmeesterskas 4 stuivers.
Nachtwacht -- 18-7-1786 (44v)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld als
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lantaarnopsteker in plaats van Jan Sander,
overleden.
Capelle a/d IJssel -- 27-7-1786 (45v)
Aanstelling tot schepenen: Claas van
Wingerde, Anthony van de Lecq, Willem van
Cappelle Wmzoon, Maarten Ouweleen, Jan
Hogendijk, Jan Bos en Ary Zeeuw; tot
armmeesters: Pieter Leeuw, Jan Bos; tot
kerkmeesters: Leendert Breur en Leenert van
Dijk.
Waterschappen -- 27-7-1786 (46)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverenbroek: Jan Dirksz van Zwieten en
Claas van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]
Nachtwacht -- 10-8-1786 (49)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-klapperman voor Huybert Vark,
aangesteld dd. 26 juli 1745, in plaats van de
ontslagen Jan Lans.
Gouderak -- 10-8-1786 (49v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Fijn, Cent van Wijmens; Middelblok:
Johannes Herfst, Cornelis Molenaar, Jan de
Lijster; Veerstalblok: Goosse Bulk, Leendert
Boer.
Ambten -- 15-8-1786 (50v)
Jan Aernoudt Preesman Buys wordt
aangesteld tot havenmeester in plaats van
Robbert Daesdonck, overleden.
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Vuurschouwers -- 19-9-1786 (57)
Aangesteld in het 3e kwartier: Hendrik van
Heek.
Gilden -- 28-9-1786 (58)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barendse, tot
dekens: Abraham Franke en Hendrik
Barendse.
Capelle a/d IJssel -- 28-9-1786 (59)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Willem Lans Az; tot slikmeters:
Huyg van Wingerden, Ary Kooyman; tot
kroosheemraden: Ary van Dam, Cornelis van
der Starre, Willem Leeuw, Teunis Meynlief,
Pieter de Jong.
Gilden -- 28-9-1786 (59)
Aanstelling tot dekens van het
kleermakersgilde: Abraham Thobias van der
Wiel; Jan van Oyen, Dirk Steeversloot,
Hendrik Bachman, Cornelis Samorra; tot
dekeninnen: Aagje Luynenburgh, Ariaentje
van Nierop, Maria Blanket, Maria Louisa
Schouten.
Gilden -- 5-10-1786 (60v)
Aanstelling tot overluiden van het
chirurgijnsgilde: Jan Bleuland en Jan van
Breda; tot dekens: Cornelis Bleuland, Pieter
van Willemsvaart, Jan Jongejan en Jacobus
van Steel.

Onderwijs -- 24-8-1786 (52)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Hendrik Scholte.

Veerlieden -- 26-10-1786 (64)
Waarneming van de veermansplaats over de
IJssel van Dirk van der Starre door Jasper
Fens, mits hij van zijn inkomsten 12 stuivers
per week afdraagt aan zijn "principaal".

Vuurschouwers -- 12-9-1786 (55)
Aangesteld in het 17e kwartier: Pieter Huyser
in plaats van Roelof Mello, overleden.

Keurmeesters -- 28-10-1786 (64v)
Aanstelling als keurmeester van de riviervis:
Cornelis Hensbroek in plaats van Jan Meyer.

Vuurschouwers -- 16-9-1786 (56v)
Ontslagen uit het 3e kwartier: Pieter Tromper.

Nachtwacht -- 28-10-1786 (64v)
Aanstelling tot lantaarnopsteker: Jacob Maas
in plaats van Jan Meyer.

Burgerrecht -- 16-9-1786 (56v)
Poorterschap ontnomen en ontslag als sleper
en zakkendrager voor Tieleman Recourt
wegens wangedrag.

Kerkelijke zaken -- 4-11-1786 (66)
Cornelis Lunenburgh wordt aangesteld tot
koster in de Lutherse kerk in plaats van
Reynier Tap, overleden, op gelijk traktement
als zijn voorganger.
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Capelle a/d IJssel -- 23-11-1786 (68)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Joris Stolk, Adrianus Kooy; Middelmolen:
Pieter de Jong, Dirk van den IJssel; Keeten:
Dirk Zeevenbergen, Willem Schouten.
Scheepsjagers -- 23-11-1786 (68v)
Jan Sanders wordt aangesteld als substituutjager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
voor Willem Sanders, aangesteld dd. 9 mei
1782.
Gilden -- 27-11-1786 (68v)
Aanstelling als overman van het St. Eloys- of
smidsgilde: Otto van der Hout; als dekens:
Jan Justus Martijn, Laurents van Es, Pieter
van Gogh.
Gilden -- 27-11-1786 (68v)
Aanstelling tot overman van het laken- en
zijden-stoffenverkopersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Gerard Carlier,
Willem Houbraak, Pieter Boon, Hendrik
Verbrugge.
Gilden -- 27-11-1786 (69)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reynier Sonneveldt; tot
dekens: Daniel Polijn, Aart de Jong,
Hillebrand van Rotten, Johannes Gibbon.
Gilden -- 2-12-1786 (70)
Aangesteld tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adrianus Voorduyn sr.; tot
oud-deken: Johannes Smits, tot keurmeester:
Gerardus van der Starre.
Scheepvaart -- 5-12-1786 (81)
Gijsbertus van Hofwegen wordt aangesteld
als schipper op Bodegraven in plaats van
Pieter van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 5-12-1786 (81)
Jan Sanders wordt aangesteld tot jager op het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis Hogeveen, overleden.
Gilden -- 9-12-1786 (82)
Aangesteld als overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange; als
dekens: Pieter de Lange en Adrianus
Weyland.
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Gilden -- 9-12-1786 (82)
Aanstelling als overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoerd (stoeldraaier); als dekens:
Nijs van der Ben (wieldraaier), Jacob van Vliet
(stoeldraaier), Ary van den Bos (stoofmaker),
Adrianus Linke (blokmaker).
Scheepsjagers -- 14-12-1786 (83)
Toestemming voor Cornelis Bloot om als
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Willem Sanderse waar te
nemen, die dd. 9 mei 1782 is aangesteld.
Gilden -- 16-12-1786 (84)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Fop Booy; tot dekens: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.
Vuurschouwers -- 21-12-1786 (84v)
Aangesteld in het 1e kwartier: Jillis van Merre
in plaats van Jan Pijpers.
Vuurschouwers -- 23-12-1786 (85)
Aanstelling in het 15e kwartier: Johan Quirein
van der Valk, in plaats van Anthony van
Burchem, overleden.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87)
Adriaan Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma en Marcellis Bisdom heer van Vliet
worden aangesteld tot schepencommissarissen van de
gemenelandsmiddelen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (87v)
Aanstelling tot schepenen uit de voordracht:
mr. Adr. Jacob van der Does, Samuel Gideon
Wobma, mr. Jan Couperus, mr. Cornelis Joan
de Lange van Wijngaarden, mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, mr. Marcellis Bisdom, heer van
Vliet. Bijlage bij nr. 849, lijst van geëligeerden
door stadhouder.
[P.J. de Larrey; V. van Eyck.]
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (88v)
Installatie van burgemeesters en schepenen
voor het jaar 1786 volgens ouder gewoonte
op Driekoningenavond, opgehaald door
stadsboden met flambouwen. Tevens
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opgeroepen voor de installatie: de raden, de
raadpensionaris, de secretarissen van stad en
weeskamer in het Herthuis. Nieuw verkozen
functionarissen zijn opgehaald door
stadsboden en het aftredend bestuur heeft
zichzelf onderling bedankt voor bewezen
diensten. Beide nieuw aan te treden
burgemeesters zijn aangekondigd en samen
met de niet aftredende collega beëdigd
middels de eed van zuivering en de eed van
installatie, idem de eed op de begeving der
ambten etc.
[Jacob Boon van Ostade, Nicolaas Teyssen,
Willem Griffioen]

Reinier Swanenburg en mr. Jan Arend van
der Burch.

Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van de nieuwe burgemeesters voor
1786: Jacob Boon van Ostade, dr. Willem
Griffioen, mr. Nicolaas Teyssen, terwijl de
aanblijvende Jan Jacob Slicher afwezig is
"...uyt hoofde van indispositie..". Afscheid van
scheidende burgemeesters: Willem van der
Hoeve, mr. Adriaan Pieter Twent, heer van
Raaphorst, begeleid door stadsboden naar
het Herthuis.

Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Boeteregeling magistraat bij niet voldoen aan
de gestelde verplichtingen, zoals bij
afwezigheid zonder reden of kennisgeving,
idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie, bij het
rondgaan met de schaal, op de intimatie of bij
het uitvoeren van criminele vonnissen.

Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89)
Installatie van schepenen na door drie
stadsboden van huis te zijn opgehaald en in
handen van voorzitter-burgemeester Jacob
Boon van Ostade de eden te hebben
afgelegd.
Voortzetting functie van mr. Adriaan Jacob
van der Does, Samuel Gideon Wobma en mr.
Jan Couperus; mr. Cornelis Joan de Lange
van Wijngaarden absent wegens "adjunct ter
dagvaart".
[Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, heer van Vliet]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 29 juli 1750.
Generaal plakkaat op de collecte van 's lands
gemenemiddelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen voor
de gemenelandsmiddelen: Marcellus Bisdom,
mr. Adriaan Jacob van der Does en Samuel
Gideon Wobma. Afscheid genomen van de
vier "afgaande" heren: dr. Albert Verrijst,
François van Harencarspel Decker, mr.

Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Aanstelling van twee schepenmeesters: mr.
Cornelis de Lange van Wijngaarden en mr.
Diderik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1786 (89v)
Bepaling reguliere vergaderingen van de raad
een keer per week, op dinsdag; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.

Stadsbestuur -- 5-1-1786 (90)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Stadsbestuur -- 9-1-1786 (90)
Installatie van schepen mr. Cornelis Joan de
Lange van Wijngaarden, wegens "dagvaart"
absent op 5 januari j.l.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Alexander Hendrik Metelerkamp wordt
aangesteld tot ontvanger der verpondingen in
plaats van dr. Willem Griffioen.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Jan Jacob Slicher wordt aangesteld tot
scholarch in plaats van mr. Martinus van
Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot weesmeesters: mr. Reinier
Swanenburch en mr. Jan Arend van der Burch
in plaats van Marcellus Bisdom, tot schepen
benoemd, en mr. Pieter Leonard Schippers,
overleden.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot kerkmeesters van de St.Janskerk: Willem van der Hoeve en mr.
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Jacobus Blauw in plaats van mr. Cornelis
Joan de Lange van Wijngaarden en Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet, tot schepenen
benoemd.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr.
Huybert van Eyck en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
en mr. Melchior Willem van den Kerckhoven
van Groenendijck, beiden tot schepen
benoemd.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot afgevaardigde van de
vroedschap voor de librije: mr. Jan Jacob
Slicher in plaats van mr. Martinus van Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot librijemeester: ds. Jacobus de
Visscher in plaats van ds. Jan Arend Smit, na
3 jaar deze functie te hebben vervuld.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot meester en regent van het St.Catharinagasthuis alsmede van het St.Elisabethsgasthuis: Samuel Gideon Wobma in
plaats van Willem van der Hoeve, die daarvan
afstand heeft gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het Heilige
Geesthuis of Weeshuis: mr. Adriaan Jacob
van der Does, in plaats van Gerard Willem
van Blijdenbergh, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regentes van het Leprooshuis:
Petronella van der Spijk, vrouw van Paulus
Otto van Hemessen, in plaats van Anna
Petronella Klad, vrouw van ds. Jan Arend
Smit, die daarvan afstand heeft gedaan.
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van de Markt: mr. Gerardus de Man en
Cornelis van Leeuwen in plaats van mr. Jan
Couperus. Voordracht namens de krijgsraad
door kolonel van de schutterij François van
Harencarspel Decker, kapitein mr. Jan
Couperus, luitenant Cornelis van Leeuwen en
vaandrig Hermanus de Coole; ondertekend:
Cornelis van Alphen. C. van Leeuwen valt af.
Schutterij -- 9-1-1786 (91v)
Voordracht tot luitenant in de compagnie van
de Markt: Hermanus de Coole en in de
compagnie van de Oosthaven mr. Willem
Maurits Swellengrebel in plaats van mr.
Gerardus de Man en Cornelis van Leeuwen.
Voordracht van de krijgsraad op grond van de
beslissing van de stadhouder etc. W.M.
Swellengrebel valt af.
Ambten -- 10-1-1786 (91v)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
[]
Stadsbestuur -- 16-1-1786 (92)
Installatie tot burgemeester van mr. Jan Jacob
Slicher, bij de vorige gelegenheid afwezig.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1748 en de eed
op de begeving der ambten etc.
Kerkelijke zaken -- 7-2-1786 (92v)
Aanbieden van de lijst van leden van de
kerkenraad van de hervormde gemeente voor
1786 door ds. Jacobus de Visscher, predikant,
en Johan Pieter Meyer, ouderling, als
gecommitteerden. Ouderlingen: Francois
Gibbon, Johan Pieter Meyer, Francois
Grendel, Johannes van der Hoeve, Marinus
Zeewoldt, Adrianus Jongejan; diakenen:
Adrianus Voorduyn jr., Ary Mullart, Pieter
Huijzer, Hendrik Verbruggen, Coenraad
Linkerts, Quirijn Johannis van der Valk.

Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het
aalmoezeniershuis: Johannis van der Hoeve
in plaats van Pieter Boon, overleden.

Kerkelijke zaken -- 11-4-1786 (99)
Toestemming voor Cornelis Schriek om Jan
Groeninx te vervangen als voorlezer en
voorzanger in de hervormde kerk. Verslag van
dr. Albert Verrijst aangaande de "indispositie"
van Jan Groeninx; "... behoorlijk in het zwart
gekleed, met mantel en beff ...".
ZIE: Contract gesloten dd. 28 maart 1786.

Schutterij -- 9-1-1786 (91)
Voordracht tot kapiteins van de compagnie

Schutterij -- 28-6-1786 (108)
Verzoek (via kapitein Jacobus Blauw namens
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de krijgsraad) van de bode van de wacht om
extra salaris omdat zijn functie verzwaard is
met het frequenter oproepen van de schutters
voor de noodzakelijke exercitie, afgewezen.
Voorstel tot salarisverhoging uit de boetes van
de laat gekomen, te vroeg vertrekkende en
absente schutters.
Schutterij -- 5-12-1786 (117)
Aan mr. Jacobus Blaauw wordt op eigen
verzoek ontslag verleend uit zijn functie als
kapitein van de compagnie van de
Westhaven, mits hij aanblijft tot
koppermaandag 1787.
Verzoekschriften -- 23-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek Joan Boers Jz. om
ontslag als procureur.
ZIE: Requestboek IJ folio 125.
Stadsbestuur -- 26-12-1786 (123v)
Melding door baljuw C.N. Plemper van Bree
van de ontvangst van een brief van de
stadhouder.
stadsbestuur -- 22-12-1786 (124)
Brief van de stadhouder met voordracht en
electie van burgemeesters voor het jaar 1787:
François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
Martinus van Toulon, mr. Nicolaas Teyssen.
[P.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
François de Mey, heer van Limmen, Jacob
Boon van Ostade, Nicolaas Tijssen en
Martinus van Toulon worden aangesteld tot
burgemeesters bij electie door de stadhouder.
ZIE: Kamerboek 1786.
Stadsbestuur -- 1-1-1787 (1)
Aanstelling tot schepen bij electie door de
stadhouder.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Cornelis Johan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, heer van Kamerik, Reinier
Swanenburgh, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet]
Kerkelijke zaken -- 4-1-1787 (2)
Op voorstel van gecommitteerden van de
hervormde kerkenraad (ds. Jacobus de
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Visscher en ouderling Pieter Meyer) wordt
verboden om tegen betaling onderricht te
geven in belijdeniscatechisatie, tenzij men
daartoe bevoegd is of bereid is een daartoe
strekkend examen af te leggen voor een
afvaardiging van de kerkenraad.
Ambten -- 5-1-1787 (4)
Restitutie aan dr. Willem Griffioen van 6
obligaties, elk groot ƒ1000, ten laste van de
Staten van Holland (kantoor Haarlem), belegd
ten name van Guilliam Mottet, dd. februari en
april 1787. In plaats van persoonlijke
borgstelling als ontvanger van de ordinaire
verpondingen over 1782/1783 en 1784,
alsmede de extra-ordinaris verpondingen,
klap- en lantaarngelden over 1783/1784 en
1785.
ZIE: Resolutie dd. 11 februari 1777.
Ambten -- 6-1-1787 (4v)
Aanstelling tot baljuw en dijkgraaf over Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek: mr. François de Mey, heer van
Limmen.
Gilden -- 9-1-1787 (5)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Justus van Weede; tot looiers: Jan Souffreu
en Hendrik Verbruggen.
Slepers -- 18-1-1787 (7v)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Ambrosius
Ellinckhuizen, overleden.
Krimpenerwaard -- 17-2-1787 (13)
Aanstelling tot dijkgraaf mr. Huybert van Eyck
en mr. Reinier Swanenburgh.
Nachtwacht -- 22-2-1787 (14)
Wouter Prinseloo wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Gerrit Keuskes,
overleden.
Bank van Lening -- 24-2-1787 (14)
Johanna Hendrica IJsenburg, weduwe van
Cornelis Docters, wordt aangesteld tot
inbrengster in plaats van Johanna Houtman,
weduwe van Leendert Nieuwerkerk,
overleden.
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Waterschappen -- 10-3-1787 (17v)
Brief van François de Mey voor advies
aangehouden.
ZIE: Missive bijgevoegd; zie nr. 1045.
Wijkmeesters -- 24-3-1787 (20v)
Aanstelling in de 4e wijk: Hendrik Reunis in
plaats van Hendrik Verheyk, op eigen verzoek
daarvan ontheven.
Stadsbestuur -- 1-5-1787 (24v)
Installatie van Jan Couperus als baljuw en
schout van Gouda, Bloemendaal en
Gouderak, na aanbieden van zijn aanstelling
door de Staten van Holland dd. 18 april 1787.
Hij onderschrijft de taakomschrijving. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld.
ZIE: Vroedschapsresoluties dd. 12 februari
1731 en 18 december 1747. Resolutie dd. 15
december 1784.
Gouderak -- 1-5-1787 (25)
Jan Couperus wordt aangesteld tot schout,
zolang hij ook baljuw is. Betaling
recognitiegeld.
Vuurschouwers -- 26-5-1787 (29)
Aangesteld in het 22e kwartier: Abraham
Fokkens in plaats van Jan Dis, overleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 31-5-1787 (29)
Verkiezing van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Zeeuw, Pieter
Stofberg en Inge Slaats; schepenen: Ary van
der Giet, Cornelis Blazebroek, Johannis
Bakker, Martinus Evenblij, Leendert Been,
Klaas van Oosten, Claas Tom;
kroosheemraden: Rijk Paling, Maarten Tom,
Hendrik Oly, Hendrik Verbeek, Dirk
Grootendorst Jz.; molenmeesters van
Kortland: Leendert Vuyk, Dirk Janse
Uitbeyerse; molenmeesters van de Esse: Inge
Slaats, Jan Grt Uitbeyerse; molenmeesters
van Gansdorp: Gerardus van Langen, Jan
Zeeuw; molenmeesters van Blaardorp:
Johannis Bakker, Dirk van Vliet;
kerkmeesters: Andries Kooyman, Johannes
van den Berg; armmeester: Alexander de
Mey; slikmeters: Jan den Ouden en Paulus
Tom.
Vuurschouwers -- 14-6-1787 (32)
Aanstelling in het 9e kwartier van Frans
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Kramer Lourensz, in plaats van Frans
Kraamer, vertrokken uit dat kwartier.
Vuurschouwers -- 14-6-1787 (32v)
Aanstelling in het 21e kwartier: Johan
Ehrenrijk Scheffers, in plaats van François
Gibbon, overleden.
Waterschappen -- 28-6-1787 (35)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
de Kalverbroek: Jan Dirkz. van Swieten en
Claas van der Hoeven. Waterschap van
Sluipwijk.
Slagers -- 9-7-1787 (37)
Aanstelling tot opzieners van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Kleypool.
Slepers -- 14-7-1787 (38)
Dirk de Vries wordt aangesteld tot noodhulp
van de hooiweger.
ZIE: Verordening dd. 2 september 1766; eed
van de hooiwegers in 12e stadsregister folio
114.
Scheepsjagers -- 19-7-1787 (39v)
Aanstelling tot commissaris van de jagers:
Cornelis Teeuwe in plaats van Gerrit Keuskes,
overleden. Jaarlijkse recognitie ingevolge
resolutie vroedschap dd. 18 december 1747.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot ambachtsbewaarder: Leendert
Been en tot molenmeester van Gansdorp:
Pieter de Graaf in plaats van Jan Zeeuw,
onder curatele gesteld.
Capelle a/d IJssel -- 9-8-1787 (43v)
Aanstelling tot schepenen: Jan Bos, Ary
Zeeuw, Pleun van Doorn, Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
IJssel, Ary van Cappellen; tot
kroosheemraden: Jan van der Laan, Jan
Huysman, Adrianus Kooy, Willem van der
Wiel, Anthony van de Lecq; tot armmeesters:
Jan Bos en Ary Zeeuw; kerkmeesters:
Leendert van Dijk, Ewout Hogendijk.
Gouderak -- 9-8-1787 (44)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Cent Wijmers, Gerrit den Boon; Middelblok:
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Jan de Lijster, Dirk Herfst, Jan Proos;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Kool.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 16-8-1787 (44v)
Aanstelling als schepen: Johannes van Zijl in
plaats van Leendert Been, die is verkozen tot
ambachtsbewaarder in plaats van Jan Zeeuw.
Onderwijs -- 15-9-1787 (50)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Hendrik Scholten.
Capelle a/d IJssel -- 15-10-1787 (53v)
Verkiezing tot ambachtsbewaarders: Willem
Lans en Ary Kooyman; slikmeters: Huyg van
Wingerde en Claas van Wingerde.
Capelle a/d IJssel -- 8-11-1787 (57v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Adrianus Kooy en Pieter Zeeuw; Middelmolen:
Dirk van den IJssel en Anthony van de Lecq;
Keeten: Willem Schouten en Leendert Breur.
Vuurschouwers -- 27-11-1787 (59v)
Aanstelling in het 23e kwartier: Hendrik
Horsman in plaats van Benjamin Eling, op zijn
verzoek daarvan ontslagen.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 29-11-1787 (60)
Aanstelling tot schepen: Johannes Goedhart
in plaats van Claas Tom, die is overleden.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Hendrik Reynhart wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan Tussenbroek,
overleden.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (74v)
Verkiezing van schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen uit de voordracht
voor 1787.
[ J. de Riemer, baljuw C.N. Plemper van Bree,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (75)
Verkiezing van schepenen voor het jaar 1787.
[secretaris N. van Eyck, Huybert van Eyck,
Alex. Hendrik Metelerkamp, Corn. Joan de
Lange van Wijngaarden, Diederik Gregorius
van Teylingen, Reinier Swanenburg, Melchior
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Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
en Marcellus Bisdom.; electie]
ZIE: Brief van de stadhouder uit Nijmegen.
Belastingen -- 5-1-1787 (77)
Hendrik Smazen wordt aangesteld als
collecteur van de stadsaccijns op het zout in
plaats van Anthony van Burchem, overleden.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (77)
Installatie van de burgemeesters voor 1787.
Op Driekoningenavond, "ingevolge de aloude
privilegiën en costuymen", opgehaald door
stadsboden met flambouwen. In het Herthuis
geïnviteerd met alle raden, de pensionaris en
secretarissen van de stad en weeskamer.
Nieuw verkozen burgemeesters zijn: François
de Mey en Martinus van Toulon. Eedaflegging
in handen van de oudste aftredende: dr. W.
Griffioen. Aftredend zijn: dr. W. Griffioen en
mr. J.J. Slicher. Eed van zuivering en op de
begeving van de ambten enz.
[François de Mey, Jacob Boon van Ostade,
Nicolaas Teyssen en Martinus van Toulon]
ZIE: Resolutie d.d. 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (78)
Installatie van de schepenen voor 1787.
Stadbodes hebben de nieuw verkozenen met
flambouwen opgehaald: H. van Eyck en A.H.
Metelerkamp; mr. Reinier Swanenburg was
verhinderd. In de schepenkamer al aanwezig
de 4 aanblijvende schepenen: C.J. de Lange
van Wijngaarden, D.G. van Teylingen, M.W.
van den Kerckhoven van Groenendijck en M.
Bisdom. Aftredend: A.J. van der Does, S.G.
Wobma en J. Couperus. Eed van installatie en
op de begeving van de ambten.
[Huybert van Eyck, Alex. Hendrik
Metelerkamp, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Diederik Gregorius van
Teylingen, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Marcellus
Bisdom]
ZIE: Magistraatsresolutie 29 juli 1750 en art.
17 van generaal plakkaat op de collecte van
de gemenelandsmiddelen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Aanstelling tot schepenmeesters: mr. Huybert
van Eyck en mr. Alex. Hendrik Metelerkamp.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
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Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Bepaling van de reguliere vergaderingen van
de raad op eenmaal per week op dinsdag; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.
[]
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79)
Boeteregeling voor de magistraat bij niet
voldoen aan de gestelde verplichtingen, zoals
bij afwezigheid zonder reden of kennisgeving,
idem op extra vergaderingen, bij het doen van
poortpanding, brand, singelinspectie of
rondgaan met de schaal (= collecte voor goed
doel), op de dagvaarding of bij het uitvoeren
van criminele vonnissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1787 (79v)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Stadsbestuur -- 8-1-1787 (79v)
Installatie van Reinier Swanenburg als
schepen, absent op 5 januari j.l. Afleggen eed
van zuivering in handen van voorzitterburgemeester mr. Fr. de Mey; eed van
installatie enz. in handen van de officier mr.
C.N. Plemper van Bree.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1750; idem dd.
29 juli 1750 volgens. art. 17 van het generaal
plakkaat op de collecte van de
gemenelandsmiddelen dd. 22 juli 1749.
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot weesmeesters: Willem van der
Hoeve, François van Harencarspel Decker en
Samuel Gideon Wobma in plaats van
Martinus van Toulon (tot burgemeester
benoemd), Huybert van Eyck en Alex. Hendrik
Metelerkamp (tot schepen benoemd).
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot kerkmeester: Jan Couperus in
plaats van Martinus van Toulon,
burgemeester geworden.
[subalterne officianten]
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr. Jan
Arend van der Burch, mr. Jan Couperus in
plaats van mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, tot schepen
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benoemd.
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot librijemeester: Gerard Carel
Conraad Vatebender, rector van het
gymnasium, in plaats van mr. Huybert
Griffioen, heer van Barwoutswaarder enz , die
2 jaar extra heeft gedaan.
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot regentes van het
aalmoezeniershuis: Maria Zeewoldt in plaats
van Engelina la Force, weduwe van Jan van
Buuren, overleden.
[subalterne gezagsdragers]
Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot kolonel van de schutterij: mr.
Jacobus Blauw in plaats van Fr. van
Harencarspel Decker, die de 4 jaar vol heeft
gemaakt. Mogelijkheid tot tussentijds ontslag,
na 1, 2 of 3 jaar dienst.
Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Benoemingscommissie heeft voordracht
gedaan voor de vervulling van verschillende
militaire posten.
[Fr. van Harencarspel Decker, Jacobus Blauw,
Cornelis van Leeuwen en Willem Mauritz
Swellengrebel]
ZIE: Beschikking van de stadhouder dd. 31
oktober 1748.
Schutterij -- 8-1-1787 (81)
Jacob Bleuland wordt aangesteld tot kapitein
(van de compagnie van de Westhaven) in
plaats van mr. Jacobus Blauw. Allard Pierson
valt af.
[subalterne gezagsdragers]
Schutterij -- 8-1-1787 (81v)
Gerrit Maas wordt aangesteld tot luitenant
(van de compagnie van de Gouwe) in plaats
van Jacob Bleuland. Pieter Hoffman valt af.
[subalterne gezagsdragers]
Stadsbestuur -- 8-1-1787 (81v)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
Kerkelijke zaken -- 6-2-1787 (85v)
Aanbieden door gecommitteerden van de
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kerkenraad van de hervormde gemeente: lijst
van ouderlingen en diakenen. Ondertekening
door ds. Jacobus de Visscher. Aanstellen van
mederegenten van het aalmoezeniershuis
voor 1787: Adrianus Jongejan en Quirijn
Johannes van der Valk.
[Ouderlingen: Joh. van der Hoeven, Marinus
Zeewold, Adrianus Jongejan, mr. Alex.
Hendrik Metelerkamp, Adrianus Voorduyn sr.,
Jasper Bleuland; diakenen: Hendrik
Verbrugge, Coenraad Linkerts, Quirijn Joh.
van der Valk, Hendrik Smaasen, Pieter
Hoffman, Jacobus van Steel]
Stadsbestuur -- 30-4-1787 (106v)
Afscheid van baljuw Plemper van Bree,
uitgezwaaid met de nodige complimenten.
Baljuwschap -- 1-5-1787 (106v)
Bijeenkomst van het college ter installering
van mr. Jan Couperus als nieuwe baljuw en
schout, tevens schout van Bloemendaal en
baljuw van Gouderak.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 12 februari
1731.
Ambten -- 8-5-1787 (109)
Mr. Jan Jacob Slicher wordt aangesteld tot
kerkmeester van de St.-Janskerk in plaats van
mr. Jan Couperus in verband met diens
benoeming tot baljuw en schout.
Ambten -- 8-5-1787 (109)
Fr. van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Jan
Couperus in verband met diens benoeming tot
baljuw en schout.
Schutterij -- 22-5-1787 (109v)
Voordrachtscommissie presenteert volgende
nominatie: Hermanus Polijn en Pancras
Bloemendaal in plaats van Hermanus de
Coole. Luitenant in de compagnie van de
Markt; voordracht getekend door Corn. van
Alphen.
[Jacobus Blauw (kolonel), Jacob Bleuland
(kapitein), Cornelis van Leeuwen (luitenant)
en Jeronimus van Bassen Jongbloed
(vaandrig)]
Schutterij -- 22-5-1787 (110)
Hermanus Polijn wordt verkozen tot luitenant
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in de compagnie van de Markt in plaats van
Hermanus de Coole.
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124)
Mr. Huybert van Eyck wordt aangesteld door
de stadhouder tot plaatsvervanger van de
overleden burgemeester Jacob Boon van
Ostade. Gedaan te Amersfoort, dd. 12 juli
1787.
[W. van Citters, Jan Couperus]
Stadsbestuur -- 15-7-1787 (124v)
Eedaflegging door mr. Huybert van Eyck als
opvolger van de overleden burgemeester
Jacob Boon van Ostade.
[François de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Eed van zuivering 23 januari 1748.
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125)
Adriaan de Kedts Houtman wordt door de
stadhouder aangesteld in de functie van
schepen als opvolger van Huybert van Eyck.
Gedaan te Amersfoort, 28 juli 1787.
[Jan Couperus, W. van Citters]
Stadsbestuur -- 5-8-1787 (125v)
Eedaflegging door Adriaan de Kedts Houtman
als schepenin plaats van Huybert van Eyck.
[Fr. de Mey, heer van Limme]
ZIE: Eed van zuivering en op de begeving van
ambten, officiën en bedieningen, publicatie 23
januari 1748. Resolutie dd. 29 juli 1750, art.
17 van het Generaal Plakaat op de collecte
der gemene middelen dd. 22 juli 1749.
Stadsbestuur -- 18-8-1787 (125v)
Mr. Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden
wordt aangesteld tot schepenmeester in de
plaats van mr. Huybert van Eyck.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kerkmeester van de St.Janskerk in plaats van Adriaan de Kedts
Houtman, die tot schepen is verkozen.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van Adriaan de
Kedts Houtman, tot schepen gekozen.
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Kerkelijke zaken -- 19-9-1787 (134)
Kennisgeving aan de kerkenraad dat er geen
dienst zal zijn, omdat ds. De Moraaz daartoe
niet in staat is.
Stadsbestuur -- 22-9-1787 (140)
Melding aan de afgevaardigde-ter-dagvaart
dat per expres een brief wordt (mee)gestuurd.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 25v.
Schutterij -- 23-10-1787 (176)
Voorgedragen voor de benoeming tot
kapiteins in de compagnie van de Markt: Jan
Verreyst, heer van Oukoop, en Pieter Post in
plaats van mr. Gerardus de Man, en tot
luitenants in dezelfde compagnie: Jacobus de
Wit en Frans van Bovenen in plaats van
Hermanus Polijn. Voordracht ingevolge de
beslissing van de stadhouder.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (177)
Voorgedragen voor de functie van kapiteins in
de compagnie van de Oosthaven: mr. F. van
der Hoeve en Cornelis Hubertus de Coole in
plaats van mr. Huybert Griffioen, heer van
Barwoutswaarder, en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Rheinhardis de Graaf en Nicolaas
Wijman in plaats van Cornelis van Leeuwen.
Voordracht in naam van de stadhouder;
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (178)
Voorgedragen als kapiteins in de compagnie
van de Westhaven: Jan Aernout Preesman
Buys en Jan Bouwens in plaats van Jacob
Bleuland en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Nicolaas Grendel en Joost
Houbeek in plaats van Jeremias van der Grijp.
Voordracht ingevolge besluit stadhouder en
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (179)
Voordracht voor de positie van kapiteins in de
compagnie van de Gouwe: mr. Willem Maurits
Swellengrebel en mr. Cornelis Reinier van
Bronckhorst in plaats van mr. Adriaen van der
Does en tot luitenants in dezelfde compagnie:
Hendrik Smaasen en Otto van der Hout in
plaats van Gerardus Maas. Voordracht bij
besluit van de stadhouder en uitgevoerd door
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de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (180)
Verkiezing uit de voordracht door een
commissie uit de krijgsraad: als kapitein in de
compagnie van de Markt: Jan Verrijst, als
luitenant: Jacobus de Wit; kapitein van de
Oosthaven: mr. Frederik van der Hoeve, als
luitenant: Rhijnardus de Graaf; als kapitein in
die van de Westhaven: Jan Aernout
Preesman Buys, als luitenant: Nicolaas
Grendel; als kapitein in die van de Gouwe: mr.
Willem Maurits Swellengrebel, tot luitenant:
Hendrik Smasen (Smaasen).
[Adriaan Jacob van der Does, Jacob Bleuland,
Gerard Maas en Willem Mauritz
Zwellengrebel]
Stadsbestuur -- 25-10-1787 (180v)
Brief van de stadhouder inhoudende
verkiezing van mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeester in plaats van
mr. Martinus van Toulon ter vervulling van het
restant van de diensttijd van laatstgenoemde.
[F.J. de Larrey; V. van Eyck, secretaris.]
Stadsbestuur -- 25-10-1787 (181)
Voorstel (ingebracht door de voorzitter) dat
men beter de installatie van Metelerkamp zou
uitstellen: 1. vanwege het feit dat een a.s.
burgemeester geen eed kan afleggen aan de
baljuw, als hij die functie zelf bekleedt en de
voorzitter van de schepenen niet zonder meer
is gekwalificeerd de taak van baljuw waar te
nemen, temeer daar dan (met 3 man) niet
langer de magistraat bijeen kan komen; 2. de
functies van burgemeester en baljuw (adinterim) niet te combineren zouden zijn, mede
gezien deelname van M. aan de
staatscommissie voor de volksinvloed in Den
Haag en dus veel afwezig zou zijn.
[Van der Togt en Snels; Van der Hoeve en
Hoogwerff]
ZIE: Kamerboek 1620 folio 121 en 124.
Vroedschapsboek 1730 folio 49.
Vroedschapsboek 1759 folio 137.
Schutterij -- 30-10-1787 (182v)
Kennisgeving aan mr. Jacobus Blauw dat met
instemming van de vroedschap mr. Adriaan
Jacob van der Does in zijn plaats is benoemd
tot kolonel van de schutterij.
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Stadsbestuur -- 2-11-1787 (184v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld bij brief van de stadhouder als
nieuwe schepen in plaats van A.H.
Metelerkamp. Tevens verzoekt de stadhouder
om Metelerkamp van zijn ad-interim functie te
ontheffen.
[J.J. de Larrey en V. van Eyck]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 20 september
j.l.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (185v)
Noodzaak tot voordracht van een nieuwe
baljuw ad-interim na installatie van Fr. van
Harencarspel Decker en ontslag van A.H.
Metelerkamp. Voordracht ter vroedschap; ter
vervanging van mr. Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Installatie en eedaflegging door Fr. van
Harencarspel Decker.
[Fr. de Mey, heer van Limmen]
ZIE: Publicaties van de Staten van Holland
dd. 23 januari 1748 en 29 juli 1748 en het
Generaal Placaat dd. 23. januari 1748.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186)
Na installatie als schepen-voorzitter heeft Fr.
van Harencarspel Decker als baljuw adinterim zitting genomen in het college.
Wegens absentie van Jan Couperus.
Stadsbestuur -- 2-11-1787 (186v)
A.H. Metelerkamp wordt geïnstalleerd als
burgemeester, met aflegging van de eed van
zuivering ten overstaan van voorzittend
burgemeester F. de Mey en dito eed op de
begeving van ambten ten overstaan van
voorzittend schepen en baljuw ad-interim F.
van Harencarspel Decker.
ZIE: Missive stadhouder in notulen dd. 25
oktober j.l.
Schutterij -- 24-11-1787 (187)
Jan Verrijst, Hendrik Smaasen en Dirk de
Vooys, gecommitteerden van de krijgsraad,
treden in contact met een commissie van de
magistraat, bestaande uit Huybert van Eyck,
D. G. van Teylingen en Reinier Swanenburg,
om te overleggen over de door de krijgsraad
ingediende memorie.
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Ambten -- 4-12-1787 (194)
Beschikking op het verzoek van Alexander
Samuel Petrus Elsnerus, om ontslagen te
worden uit zijn functie van regent van het
tuchthuis en als commissaris van het
waterschap van het 3e kwartier.
ZIE: Requestboek IJ folio 189v.
Tuchthuis -- 4-12-1787 (194v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik
Verheyk Hz om ontslag als regent.
[]
ZIE: Requestboek IJ folio 190.
Kerkelijke zaken -- 4-12-1787 (194v)
Het verzoek van ds. Smit om zijn
werkzaamheden te kunnen hervatten zal
rondgaan en wordt aangehouden tot een
volgende (voltallige) vergadering, gezien de
absentie van de baljuw.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Stadsbestuur -- 11-12-1787 (204)
Vervanging van Fr. van Harencarspel Decker
en mr. D.G. van Teylingen, heer van Kamerik,
als schepen-meesters door mr. A.H.
Metelerkamp en mr. C.J. de Lange van
Wijngaarden.
Tuchthuis -- 18-12-1787 (215v)
Adriaan de Kedts Houtman wordt op zijn
verzoek ontslagen als regent, mits aanblijvend
tot koppermaandag a.s.

4 -- Eigendommen en rechten
Gebouwen (stichting, onderhoud,
vervreemding; inrichting /
inventaris), grond; heerlijkheden,
heerlijke rechten. Voor specifieke
gebouwen: zie ook het betreffende
onderwerp (b.v. schoolgebouwen,
zie: onderwijs).
Tuchthuis -- 22-1-1785 (5)
De opname van Pieter Lens, vanwege
wangedrag op 22 november 1784,
aanvankelijk tot 1 februari, nu tot 22 april
verlengd, met bijdrage van Greetje Lens,
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vrouw van Christiaan Smit en het
aalmoezeniershuis.

het repareren en onderhouden van kade en
poort van hun gemeenschappelijke gang.

Verhuur -- 3-2-1785 (6v)
Visserij in de stadsgrachten.
ZIE: 11e Verhuurboek, folio 216v en 217.

Burenrecht -- 12-5-1785 (27)
Verzoek om te bemiddelen in het conflict
tussen Aelbert Helberts en Bernardus
Duyzelen over een gemeenschappelijke
schutting.

Voerlieden -- 8-2-1785 (8v)
Vergunning voor Ary Groeneveld om paard en
wagens en andere rijtuigen te verhuren in
plaats van Johannes Franciscus Cool.
ZIE: Reglement en verordening voor de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.

Verhuur -- 19-7-1785 (39)
Toestemming voor Cornelis den Raad om
gebruik te maken van een onbebouwd erf,
gelegen aan de zuidkant van de Kandeelsteeg
achter zijn pottenbakkerij.

Verhuur -- 17-2-1785 (9)
Het Moordrechts Verlaat aan Paulus de Jong
voor 3 jaar vanaf 1 april 1785 tot eind maart
1788, tegen ƒ 803 per jaar buiten het
rantsoen.

Fabricagemeesters -- 27-7-1785 (41)
Opdracht tot het verkopen van het oude
stadsgeschut tegen de beste prijs.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784 en 25 juli 1785.

Burgerrecht -- 22-2-1785 (10)
Toestemming voor mr. Samuel Duval om zich
in de periode van zijn zoons studie te mogen
vestigen in Leiden, waarna zij zullen
terugkeren.
[universiteit]

Verhuur -- 9-8-1785 (43)
Aan Ary van Vuuren de hespel / de bocht bij
het Baarsje voor 10 jaar.

Schutterij -- 8-3-1785 (13)
Akte van non-praejudicie gegeven aan
Bloemendaal wegens het bestemmen van een
stuk land in de Ouwe Gouwe tot exercitieveld.
ZIE: 12e Stadsregister folio 249v.
Schutterij -- 19-3-1785 (14v)
Opbergen van de stadstrommels op de
stadswapenkamer boven de Waag, behalve
de 5 nieuwe koperen trommels die zijn
uitgereikt aan officieren van de krijgsraad.
Zonder toestemming van de burgemeesters
mogen ze niet worden meegenomen.
Verhuur -- 31-3-1785 (17)
De visserij in de IJssel van de stad tot aan de
Wiericke aan Jan Prinse voor 4 jaar tegen ƒ 7
per jaar exclusief het rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 217v en
Thesaurierstaat folio 41.
Burenrecht -- 28-4-1785 (23)
Verzoek om te bemiddelen in het confict
tussen Reinier Sap en Roeland Meyer over

Poorten -- 9-8-1785 (43)
Toestemming voor pottenbakker Jan Pluym Jz
om het poortje in de stadsmuur bij de
Kleiwegspoort te gebruiken voor het
ontschepen van turf, mits de poortwachter
meteen na het afladen het poortje weer sluit.
ZIE: Resolutie dd. 29 juni 1784.
Verhuur -- 23-8-1785 (46)
Aan Hendrik Melchert de vette varkenmarkt
voor 6 jaar.
ZIE: 6e Verhuurboek en thesaurierstaat.
Verhuur -- 1-9-1785 (49)
Het achterste gedeelte van de buitenvest
tussen het Regulierspoortje en de
Houtensteeg aan Jasper Bleuland, ingaande 1
oktober 1785 voor 10 jaar tegen ƒ 10 per jaar.
Verordeningen -- 22-9-1785 (51v)
Reglement op de Boelekade vastgesteld.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 183v.
Verhuur -- 7-10-1785 (54v)
Het lontpad bij het Pesterf aan Willem
Teygeman tegen ƒ 14 per jaar.
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St.-Janskerk -- 5-12-1785 (63)
De resolutie door gecommitteerden van de
kerkmeesters ten aanzien van het vernieuwen
van kerkbanken, preekstoel, doophek enz. ter
advies en goedkeuring aangeboden.
[Martinus van Toulon en Marcellus Bisdom ;
St.-Janskerk bezichtiging]
Waterschappen -- 10-12-1785 (64)
Lijst van defecten naar aanleiding van
inspectie van de particuliere zijlen langs de
Haven, in handen van fabricagemeesters
gesteld teneinde toezicht op herstel met
sanctieregeling. Ontbreken tweede schuif;
riool verstopt; tweede prop ontbreekt; een klep
nazien enz.
[Boon, Van der Burch, Bruynvis, brouwerij
Ossenhooft, J. van Steel, burgemeester
Twent]
Fabricagemeesters -- 15-12-1785 (66)
Toestemming voor Jan Prince jr. tot het
afbreken van een huis in de Lange
Geuzestraat, verpondingnr. 456, mits hij zijn
belastingplicht blijft voldoen. Hehoord het
rapport van bode Gerardus Koning.
ZIE: Magistraatskeur dd. 4 januari 1776.
St.-Janskerk -- 26-12-1785 (68v)
Akkoord met het bericht van de
gecommitteerden van kerkmeesters om naar
eigen inzicht en middelen het interieur van de
St.-Janskerk te vernieuwen.
ZIE: Resolutie 5 december j.l.
Fabricagemeesters -- 29-12-1785 (69v)
Toezicht op en onderhoud van de stadskoets
bij wagenmaker Dirk Beerning in plaats van
Hendrik Zwartsenburger, overleden. Betaling
door fabricagemeesters.
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Verzoekschriften -- 1-2-1785 (74v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Gerardina Gabry, vrouw van Willem Huys.
ZIE: Requestboek X folio 180.
Nalatenschappen -- 1-2-1785 (74v)
Verslag en rekening van inkomsten en
uitgaven van de liquidatie van de boedel van
Burgje Hoogstraaten door Abraham Franke en
Johannes Blok als curatoren. Toestemming
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om met het restant aan contant geld en
kleren, Burgje H. bij tijd en wijle te
ondersteunen.
ZIE: Resolutie dd. 18 februari 1784.
Schutterij -- 15-3-1785 (78)
Bericht van de kolonel Fr. van Harencarspel
Decker over onwettige afwezigheid van
vaandrig P. Snoek van 7 tot 10 maart, wiens
compagnie dienst had op 7 maart j.l., voor
advies aangehouden.
[openbare orde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Geheime instructie voor de officieren van de
schutterij in d.d. 23 december 1784.
Nalatenschappen -- 22-2-1785 (77v)
Gerardus Koning, gerechtsbode, wordt
aangesteld tot curator in de nagelaten en
insolvente boedel van Johannis Plomp en zijn
weduwe Jacoba Huuksloot.
Nalatenschappen -- 8-3-1785 (78)
Thomas Pelt, gerechtsbode, wordt aangesteld
tot sequester in de nalatenschap van Hendrik
Holtsz, gewoond hebbend bij de St.-Janskerk.
Nalatenschappen -- 15-3-1785 (78v)
Toestemming voor Thomas Pelt,
gerechtsbode, om als sequester in de
nagelaten boedel van Hendrik Holtz, diens
goederen publiek te verkopen.
Rechtspraak -- 15-3-1785 (78v)
Afdoening van het verzoek van Anna
Catharina Mertens en Govert Schim qualitate
qua om goedkeuring van "..zeker verbaalaccord, voor ... schepenen aangegaan".
ZIE: Requestboek X folio 183 e.v.
Fabricagemeesters -- 19-3-1785 (79)
Lijst van gebreken op de poortpanding.
Afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle van de reparatie mét
sanctie. Turfmarkt nz: kade bij de brug, kade
voor juffr. Eybergern, Boekhout, erven De
Kedts, Jan Rebeen, Zegert van der Bijl, Fop
Booy, Stomman en Polak. Turfmarkt zz: kade
voor Maas. Gouwe: Melchert heeft een geheel
houten voorpui; Jan Johan rollaag repareren.
Nieuwehaven zz: Van den Berg en Van Dijk
kade repareren; Jan Bax rollaag repareren en
gevel nazien; Willebeek, Jan Musekput kade
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repareren. Nieuwehabven nz: Roelof Prince
kade repareren; Cornelis Zorg idem en voor
zijn huis straat repareren; Jan Damman en
Douwe Iemkes kade repareren; stadsbrug
genoteerd; Prince kade invullen; Ary van der
Staal kade repareren; Trijsburg idem en
benedenpui invullen; Jan van de Vijver idem;
fundatie 't Hart, fundatie Maria Tams en
weduwe Wijman rollaag repareren; brug bij de
Vrouwentoren wangen nazien; Van Os in de
Blauwe Haan als boven; Teunis van der Bent
kade invullen. Kleiwegstraat: brug over de zijl
bij de Nieuwehaven kade repareren; kwestie
tussen A. van der Brugge en Philip
Hogenboom over het plaatsen van een
heining door V. en eigendom van de gron.
Kleiweg: de klinkers voor de Franse school
repareren. Regenboog: idem voor de herberg
Het Boskoop. Achter de Waag: kade
repareren. Vogelenzang: Jan Bax kade
repareren en voor het huis de straat
repareren; kade voor de Riobaarsteeg
repareren; voor het huis van Michael van den
Steen straat repareren; voor de Jan
Koddensteeg kade en straat repareren;
wangen van de brug repareren; Jacob van
Kluyven en Alexander Verac kade repareren;
de rollaag van de zijlkade repareren.repareren
Achter de Vismarkt: Abraham van den Berg,
Anthony van Sel, Thomas Erkis en Van den
Berg kade repareren;
Pieter Mooy + straat voor huis; straat voor
huis: Steenbergen; kaai + straat voor huis:
Brungering; rollaag: Jacobus de Haas; Korte
Groenedaal: publieksgang achter de
koekenbakker: kaai; brandschouwerij
waterschap; Lombardsteegje: straat vóór huis
Oud Vliet; hek vóór sluis; Westhaven: kaai:
Verlee; Twent; gras verwijderen: Coole, kaai:
De Lange, Bruynvis; Oosthaven: straat vóór
huis juffr. Van der Burch; idem huis
Metelerkamp; kaai erven Van der Does,
Vosmeer, Van de Polder, idem Coole;
Oosthaven: straat vóór huis: Bruynvis, kaai:
juffr. Boon, idem + straat: De Mey; Gouwe bij
de Vismarkt: kaai: wed. Van Waas, rollaag bij
brandsteiger vóór de Galeyen; Raam oz: kaai:
Mijndert Vertoorn, straat: vóór steegje bij
Lange Willemsteeg, kaai boven de koker voor
de algemene poort uit de Lange Willemsteeg,
gevel branderij De Zwaan (ad notam), gevel
Remonstrantse kerk, kaai invullen Plemper
van Bree, kaai Boon; idem Verzijl, Huyzer,
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Van den Berg, Paulus de Ronde, Blanket;
Raam wz: kaai: wed. Verblaauw, idem De
Waal, Blom; rollaag: Van der Vlijt, kaai Joost
Bloed, idem Herman de Bruyn, dr. Kemper,
Begeer, Pieter de Jong, Hendrik van Hoek;
Verlorenkost: kaai zuidzijde; Hollandse tuin:
verzoek aan Cornelis de Hoop 2 vervallen
huizen af te breken na overleg met
burgemeester Groeneweg: kaai vóór de
Wijpoort, idem Pieter Stevensloot, Jan van der
Want.
Verzoekschriften -- 22-3-1785 (81)
Beschikking op het verzoek van Michael
Haddingehau en Gerrit Post qualitate qua om
toestemming.
ZIE: Requestboek X folio 184.
Schutterij -- 12-4-1785 (82v)
Wapenschouw wordt gehouden op maandag
23 mei a.s.
[François van Harencarspel Decker]
ZIE: Art. 13 van hfdst. 5 van de verordening
op de schutterij.
Gezondheidszorg -- 10-5-1785 (84v)
Beschikking op het verzoek van A.H.
Metelerkamp om zijn kinderen te mogen
inenten. Schepen Van der Burch kan zich niet
verenigen met de beslissing op dit verzoek.
ZIE: Requestboek X folio 193v.
Waterschappen -- 17-5-1785 (84v)
Singelinspectie wordt bepaald op zaterdag 11
juni a.s.
ZIE: Registratie in Keurboek N folio 97.
Brandweer -- 17-5-1785 (84v)
De brandschouw wordt gehouden op zaterdag
18 juni a.s.
Ambten -- 17-5-1785 (84v)
W. Griffioen, Reinier Swanenburg, J.A. van
den Burch vormen een commissie voor het
opstellen en voorleggen van een instructie
voor de gaarder van stadskarossen en
dienstbodengeld. Inclusief een van de
secretarissen van het college.
Schutterij -- 23-5-1785 (85v)
Bij resolutie unaniem besloten de
wapeninspectie dit jaar uit te voeren met de
volledige magistraat én korps (in het zwart
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gekleed). Wapeninspectie over de vier
compagnieën voorts succesvol uitgevoerd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 april j.l.
Waterschappen -- 11-6-1785 (86v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie: Karnemelksloot: straat
repareren vóór Groeneveld en niet op de
hoogte van de inspectie; Kluizenaarskade:
putten in de straat repareren; vóór Bastiaan
Fuyk: struik verwijderen; straat repareren vóór
huis Joost Bloed; Blekerssingel: vóór Boon
van Ostade: putten repareren; idem weduwe
Corver en Jan Koemans; Jan Prince: gras
verwijderen, idem takken boven schutting,
banwerk afmaaien; vóór eigendom van Philip
Polijn en Pieter Maas; straat repareren;
Kattensingel: Pieter Bruynvis: gras
verwijderen; Turfsingel: vóór huis Pieter de
Jong bij Moordrechts Verlaat: straat
repareren; Jasper Bleuland: gras verwijderen;
Huyg Biesenaar: heining recht zetten; idem
Cornelis Hogenes en Joost Renking; Dubbele
Buurt: vóór huis Van Rhijn: straat repareren.
Afschrift aan fabricagemeesters met opdracht
tot uitvoering en toezicht.
Nalatenschappen -- 21-6-1785 (88v)
Cornelis van de Poll, gerechtsbode, wordt
aangesteld tot curator in de nagelaten en
insolvente boedel van Jacobus la Courire en
Grietje van Bennekom.
St.-Janskerk -- 28-6-1785 (95v)
Oproep in binnen- en buitenlandse kranten
aan de nazaten van Hieronymus van
Beverningh en zijn vrouw Johanna de Gillon
om zich te melden in verband met de
reparaties aan de kapel.
Nalatenschappen -- 13-9-1785 (98v)
Toestemming voor Gerardus Johannes Boon
om uit zeker legaat de opbrengst en rente
uitgekeerd te krijgen.
ZIE: Requestboek X folio 215v.
Nalatenschappen -- 20-9-1785 (99)
Afhandeling van het verzoek van Joan Boers
Jansz om ontslag als voogd, van administratie
en executeurschap .
ZIE: Requestboek X folio 217 e.v.
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Nalatenschappen -- 18-10-1785 (99v)
Beslissing op het verzoek van Catharina van
Loon Hoogwoud, weduwe van A. Osy, om
uitbetaling van de inkomsten ten behoeve van
de opvoeding van haar dochter.
ZIE: Requestboek X folio 220.
Verzoekschriften -- 18-10-1785 (99v)
Beschikking op het verzoek van mr. Daniël
Willem Lestevenon c.s. "om authorisatie en
qualificatie".
ZIE: Requestboek X folio 224.
Waterschappen -- 18-10-1785 (100)
Singel- en vestinspectie bepaald op zaterdag
19 november 1786.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Nalatenschappen -- 19-11-1785 (100v)
Beschikking op verzoek van Gerardina van
Doorn, weduwe van mr. Pieter Leonard
Schippers, om toestemming tot verkoop van
roerende zaken en overname van
familiestukken, nog te taxeren.
[meubilair, provisien, klederen,
familieportretten]
ZIE: Requestboek X folio 224.
Waterschappen -- 19-11-1785 (100v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie. Afschrift aan
fabricagemeesters ter naleving, controle en
sanctie. Karnemelksloot: putten in de straat
repareren; Blekerssingel: putten en gaten in
de straat repareren; Philip Polijn en Pieter
Maas: gras verwijderen; (Jan) Kattensingel:
Jan van Velzen: vóór de schutting, klinkers
ophogen; idem vóór de blekerij De Lelie; idem
vóór de blekerij van Boon; idem vóór de
schutting van De Jong; Jan Bleuland: straat
repareren; idem Jasper Bleuland; Jaagpad:
wed. Pronk: vóór huis keien repareren; idem
vóór Jan de Koster; Turfsingel: wed.
Overwezel: straat vóór de poort repareren;
idem Jan van Houten; idem wed. Van
Stippelen; idem Joost Kerkman; Dubbele
Buurt: Pieter Swaneveld: vóór huis straat
repareren; idem Van Rhijn; Bogen: Corn. van
der Voorn: straat vóór huis repareren; Vest
tussen Rotterdams en Vlaams poortje: vóór
Harmen Verheul straat repareren; oprel bij 't
Vlamingspoortje naar de molen De Wip
repareren.
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Schutterij -- 22-11-1785 (101)
Bepaling op verzoek van de krijgsraad (via
kolonel Fr. van Harencarspel Decker) voor het
stellen van een boete bij defecten aan
wapens, geconstateerd bij visitatie en
verplichting tot reparatie. Aanvulling van art. 8
van het 3e hoofdstuk van de verordening op
de schutterij.
Verzoekschriften -- 13-12-1785 (102)
Beschikking op het verzoek van Maurits
Hogenboom en Jan Hoogeboren "omme
authorisatie".
ZIE: Requestboek X folio 225.
Voerlieden -- 4-1-1786 (3)
Afwijzing van het verzoek van Pieter Gorissen
en Bastiaan Fuyk, voerlieden van het Gouds
en Rotterdams wagenveer, om het
geresolveerde van 10 april 1766, nl. in
toerbeurt vervoer als verhuurders aanbieden
aan vreemdelingen enz. te veranderen.
ZIE: Requestboek IJ folio 41.
Verhuur -- 27-2-1786 (14)
Het halve stuivershek (tol) aan het
Amsterdams Rijpad aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek folio 231.
Pachten -- 2-3-1786 (14v)
Reeuwijks Verlaat aan Jacobus Meyer uit
Sluipwijk voor 3 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
48.
Verhuur -- 2-3-1786 (14v)
Boterhuis aan Hermanus van Wijk voor 3 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
24.
Verhuur -- 2-3-1786 (15)
Huis naast het Paterhuis op de Kleiweg voor 2
jaar aan Cornelis Lugtenburg.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
21v.
Voerlieden -- 4-3-1786 (16)
Toestemming voor Willem de Bruyn om
paarden en rijtuigen te verhuren in plaats van
Cornelis Luynenburg.
ZIE: Reglement en verordening voor
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
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Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
In erfpacht gegeven aan Jacob de Bas een
gedeelte van de vesten bij het Zwaansgat.
Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
Aan Willem Verwey de vesten bij het
Zwaansgat vanaf de schuur of paardenstal
van Jacob de Bas tot aan de eerste
korenmolen.
Burgerrecht -- 7-3-1786 (17)
Toestaan verzoek Theodorus Daniel
Dolegues de Kedts Houtman, dat er door
verhuizing naar Den Haag in verband met zijn
ambt, niet getornd zal worden aan zijn
burgerrecht.
Uithangborden -- 14-3-1786 (18v)
Toestemming voor Geertruy Geering,
winkelierster en tabakverkoopster aan de
Wijdstaat.
verhuur -- 16-3-1786 (19v)
De vesten tussen het Regulierspoortje en de
Houtensteeg, het voorste gedeelte aan Jan
Hanog.
ZIE: 11e verhuurboek folio 231v.
Ambten -- 23-3-1786 (21)
Joan Boers Jansz wordt beëdigd als makelaar
in onroerend goed, effecten en financiën,
notaris en procureur op 9 maart j.l.
ZIE: Formulierboek van eden folio 106v.
Verhuur -- 8-4-1786 (26)
De buitenvest van de Sluistoren tot aan de
Verraderspoort aan Andries Homeyer.
ZIE: 11e verhuurboek folio 232v.
Burenrecht -- 11-4-1786 (26v)
Verzoek tot bemiddeling in het geschil over
een schutting tussen Pieternella van Baelen,
eigenares van een moestuin aan de
Fluwelensingel, en Claes Willemse, eigenaar
van een blekerij.
Bruggen -- 15-4-1786 (27v)
Uitsluitsel inzake het verzoek van J. van
Bassen Jongbloed om een brug te mogen
leggen over het water van de Spieringstraat
achter zijn huis.
ZIE: Requestboek Y, folio 54v.
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Fabricagemeesters -- 2-5-1786 (31v)
Opdracht het huisje ten noorden van de
Latijnse school te verwerven ten behoeve van
uitbreiding van het logement van de school.
Uithangborden -- 2-5-1786 (31v)
Toestemming voor Samuel Keyzer aan de
Oosthaven.
Belastingen -- 26-6-1786 (39)
Vanwege vervallen staat en achterstallige
betaling van verpondingen heeft Cornelia
Bosman uit Rotterdam haar huisje aan de
Lange Geuzestraat (naast de Turfkerk),
verpondingsnr. 441, overgedaan aan Pieter
Romers, metselaarsknecht, mits die aan alle
verplichtingen voldoet. Via ordinaris
marktschipper op Rotterdam: Cornelis de
Peer; executie is zinloos.
Burenrecht -- 26-6-1786 (40v)
Verzoek tot bemiddeling in geschil tussen
huizenbezitters Aldert Freyer en Maria van der
Stricht en Matthijs Liesen, looierij-eigenaar, in
de Robaarsteeg vanwege overlast.
Verhuur -- 22-8-1786 (51v)
De toren op de Veerstal aan Jacob Valke
inclusief de jaren huur van Margaretha de
Ruyter.
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te sporen zich stipt aan zijn instructie te
houden en zogenoemde "sommatiebiljetten"
te doen drukken volgens opgenomen model,
om jaarlijks vóór 15 december aan de
verplichtingen te voldoen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd.4 oktober 1768.
Instructie ontvanger art. 14.
Waterschappen -- 13-12-1786 (82v)
Lijst van defecten aan particuliere zijlen langs
de Haven na inspectie en opdracht
fabricagemeesters tot controle en sanctie.
Huis Van Eyck: schuif en koker; idem
Bruynvis, kelder vol met aardappelen, niet
geïnspecteerd; in muur havensluis (twee
maken) en leuning sluisdeur repareren; huis
dr. Bleuland: schuif repareren en tweede
maken.
Gilden -- 10-1-1786 (92)
Commissie ingesteld om het voorliggende
verzoek van de pijpmakersbazen betreffende
art. 7 en 8 van de gildebrief en de uitbreiding
ervan te onderzoeken en daarover te
rapporteren. Commissieleden: burgemeester
Jacob Boon van Ostade en schepenen mr.
Diderik Gregorius van Teylingen en mr.
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck.

Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Verzoek aan fabricagemeesters om schutters
ouder dan 50 jaar van geweren te voorzien en
opdracht te geven tot onderhoud ervan.

Gilden -- 14-1-1786 (92)
Beschikking op het verzoek van de grote en
kleine pijpmakersbazen betreffende art. 7 en 8
van de Gildebrief.
ZIE: Requestboek IJ folio 12 e.v.

Burenrecht -- 14-9-1786 (55v)
Bemiddeling verzocht in het geschil tussen
Pieter van der Eest en Pieter van Loon over
een schutting achter het werkhuis van Van der
Eest.

Godshuizen -- 24-1-1786 (92v)
Beschikking op het verzoek van Arnolla
Kerssenbergh, vrouw van Ary de Groot, om
haar man geplaatst te krijgen.
ZIE: Requestboek IJ folio 29.

Schutterij -- 30-11-1786 (69v)
Aankoop door de fabricagemeesters van
zoveel geweren met bajonetten, bandeliers en
patroontassen als binnen het beschikbare
bedrag voor het mantellaken over 1786 kan
worden besteed.

Huwelijkszaken -- 28-3-1786 (95)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth van
Loon, vrouw van Willem Verschoor, om
scheiding van tafel, bed en bijwoning.
ZIE: Requestboek IJ folio 48v.

Belastingen -- 2-12-1786 (80!!!)
Wegens tot dusver teleurstellende opbrengst
en steeds trager wordende betaling van de
verponding, noodzaak om de ontvanger aan

Verzoekschriften -- 28-3-1786 (95)
Beslissing op het verzoek van Alexander
Samuel Peterus Elsnerus "... omme
authorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 45v.
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Fabricagemeesters -- 8-4-1786 (95v)
Lijst van defecten op de poortpanding.
Afschrift ter controle en naleving naar
fabricagemeesters. Turfmarkt nz: erven
Helena de Kedts, kade repareren; Stadserf
idem; fundatie van Geertje Hendriks idem; Jan
Brem idem, Fop Booy idem, O. de Millevilles
idem; Turfmarkt zz of Blauwstraat: Gerrit
Frutel, kade invullen; Tevekoop: Adriaan van
den Berg idem, Maarten Monk, kade
repareren; Van Wijne idem, de schuiten
voortaan van de kade "af te leggen"; Jan
Nieuwland, kade repareren; Zegert van der
Bijl, vensters repareren; Nieuwehaven zz:
Evert Wout, kade invullen, kwestie in de
Vuilsteeg tussen Jan van der Dus en de buren
ter zuidzijde over een scheidsmuur achter /
tussen de resp. eigendommen; Jan Baks,
kade ophogen en repareren; Nieuwehaven
nz.: Jan Damman kade repareren, Adam de
Kray, Douwe Kemkes, Pieter van der Spelt,
Mijs Keput, Cornelis Willebeek, Abraham van
der Vin idem; Zeugstraat: IJsbergen, kade
repareren; Varkenmarkt: Abraham de Haas
idem; Vogelenzang: de buren van Jan
Coddensteeg, idem, Jacob van Kluyven, kade
repareren; Westhaven: juffr. Golbach, kade
invullen; Koek idem, Van der Hout, idem
invoegen; J. Kumsius idem, Vvan Eyck idem;
Lestevrenon, gras verwijderen; Oosthaven:
secretaris De Mey, straat repareren; vóór Van
de Polder idem; kwestie tussen De Peer en M.
de Lange over een muurtje op De Langes
grondgebied; Cole en Bruinvis: gras
verwijderen,Pieter Post, idem; ds. Couperus
idem; d'Oude post, kade invullen; J. de Mey,
gras verwijderen en kade invullen;
Swanenburg, kade invullen; Van der Burg
idem; Jongbloed idem; brandsteiger idem;
juffr. Van der Burch idem; Lange
Noodgodssteeg: straat repareren; Gouwe nz:
brandsteiger repareren; wijnkoper Bleuland,
kade invullen; Van Ruykum idem én Achter de
Vismarkt; Halmans idem; Gouwe zz:Jasper
Bleuland kade invullen; de wangen van de
brug; Gitannes, kaai repareren; Spieringstraat:
Hendrik Reunis, kade repareren; Claas
Zonnenburg, gras verwijderen;
Jeruzalemstraat: Coenraad Blom, Van
Straaten en Elsnerus, vollagen repareren;
Groeneweg: vóór het tuchthuis, kade
repareren; idem de goot van de gemene buurt
en de hele straat van de Groeneweg; vóór de
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Wijdepoort, kade repareren; idem Pieter
Stevesloot en Ab van der Wand; Peperstraat:
ds. Willet, achter kade invullen, Pieter van der
Spelt idem; Van Hensbergen idem; de goot in
de Kuipersteeg van Romeyn repareren;
Noordberg idem; vóór huis van Hofman: put in
de straat; Van Eyck en Hofmeer, kade
repareren; Van 't Hout idem; Van der Linden,
kade en straat repareren; Leendert
Weldrager, vollaag repareren; Verlee, kade
invullen; Abel idem; Raam wz: Trijsburg kade
invullen; Hermanus de Bruyn idem; Willem
Blanket idem op 2 plaatsen; Cornelis de
Koning idem; Matthijs Meyer, kade repareren;
Salomon Bokhoven idem; Gerrit Kuyling idem;
Anthony Goudaerde idem; Van der Spelt
idem; Doris Mulder idem; Moerlee kade
repareren; Van Rossen idem; de wangen van
de Houtensteegbrug repareren; de straat
repareren bij Versluis, Den Raad en Copijn;
Raam oz: de mestbak van Hannef, ad notam;
om de borstelput: straat repareren; vóór de
Remonstrantse kerk idem; Jan van den
Bogaart, kade repareren; Aart de Jong idem;
putten repareren vóór 't huis van Mme Thoen;
Rijk Schoonderwoerd, kade en straat
repareren; De Mooy, kade invullen; Pieter
Boon, kade repareren; Boon van Ostade
idem; Mm. Blanket idem; de erven Breda
idem; Tieleman Huizer idem; Nonnenwater:
Mm. Blanket idem; Groenendaal: kwestie
tussen de wed. Sijpestein en Adrianus
Voormeer over de uitgang in de gemene
gang.
Verzoekschriften -- 8-4-1786 (97v)
Beschikking op het verzoek van Jan Bos
"...omme authorisatie en qualificatie..".
ZIE: Requestboek IJ folio 50.
Verzoekschriften -- 11-4-1786 (98v)
Beslissing op het verzoek van Adrianus van
der Linden en Andries Brem qq. "... omme
authorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 52.
Waterschappen -- 30-5-1786 (101)
Vaststellen van de dag van de singelinspectie
op zaterdag 1 juli a.s.
Verzoekschriften -- 28-6-1786 (108v)
Beslissing op het verzoek van het bestuur van
het Genootschap der Wapenhandel.
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Genootschap met als spreuk: "Eendragt
maakt magt".
ZIE: Requestboek IJ folio 67v.
Waterschappen -- 1-7-1786 (109)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie. Fabricagemeesters krijgen
een afschrift ter controle en uitvoering
sancties. Hanepraai: gras verwijderen;
Fluwelensingel: vóór de tuin van weduwe Van
Waas: gangpad ophogen; Reinier Sonneveld:
gras verwijderen; Karnemelksloot: vóór de stal
van A. Groenevelt: putten repareren en gras
verwijderen; vóór het huis van Aalbert Visser
idem; idem Jan Martin en Beunis; idem Joost
Bloed en A. Visser; idem G. Roggeveen; idem
Huybert Boer; vóór huis Jan Bloed: straat
repareren; Blekerssingel: in 't algemeen:
putten repareren; (Jan) Kattensingel: in 't
algemeen: putten repareren; Moordrechts
Verlaat: vóór de tuin van Wout: straat
repareren en kuilen vullen; Turfsingel: aanpak
bouwvallige gevel huis Van der Wagt, op de
hoek bij het Moordrechts Verlaat.
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verwekt.
ZIE: Requestboek IJ folio 112
Verzoekschriften -- 3-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Livina
Bovenpeyl, weduwe van Matthijs Verbrugge,
"... omme autorisatie ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 115v.
Voogdij -- 3-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Kaatje de Ru,
om voogdij.
ZIE: Requestboek IJ folio 114.
Huwelijkszaken -- 10-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Jacob de
Zitter en Anna van Leeuwen tot (volledige)
scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 118.
Waterschappen -- 10-10-1786 (114v)
Uitvoering van de singel- en vestinspectie is
bepaald op zaterdag 18 november.
ZIE: Keurboek N folio 97.

Voogdij -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis
Zitvast, om toestemming en benoeming tot
voogd in verband met uitkering van
inkomsten.
ZIE: Requestboek IJ folio 96v.

Verzoekschriften -- 31-10-1786 (115)
Beschikking op het verzoek van Antonia
Balcet, vrouw van Cornelis Muyt, waarin zij
een goed woordje doet voor haar man.
ZIE: Requestboek IJ, folio 119. Zie affaire nrs.
907-911.

Voogdij -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Magdalena
Atkins, weduwe van Valentijn Meyer, om
aanstelling tot voogden.
ZIE: Requestboek IJ folio 97.

Verzoekschriften -- 14-11-1786 (115v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik van
Bemmel, om toestemming tot opsluiting.
ZIE: Requestboek IJ folio 120.

Nalatenschappen -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Engelina
Weisberg, weduwe van Jacobus Rosmolen,
om aanstelling van twee personen ter
vertegenwoordiging van de belangen van
Pieter en Adriaan Rosmolen inzake de boedel
van hun vader.
ZIE: Requestboek IJ folio 93v
Voogdij -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Meyndert
Stekelenburg om aanstelling tot twee voogden
over de minderjarige kinderen, door hem in
een vorig huwelijk bij zijn overleden vrouw

Waterschappen -- 25-11-1786 (116)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie. Fabricagemeesters
krijgen een afschrift ter controle en sanctie.
Karnemelksloot: straat maken; Singels: putten
opleggen; Jaagpad: over 't algemeen kade
repareren; Wachtelstraat: Huis De Liefde:
kade repareren; over 't algemeen putten en
kaden repareren; van de stenen poort van de
Doelen aan de Vest, de boog repareren.
Tuchthuis -- 28-11-1786 (117)
Barend Mertens wordt voorlopig voor drie
maanden opgesloten wegens uitgesproken
wangedrag, met name zijn aanvallen op het
college op 21 november j.l.
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Huwelijkszaken -- 5-12-1786 (117v)
Beschikking op het verzoek van Johannes van
Herhout en Maria Bik, even buiten de stad
wonend, om volledige scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 122.

de molen De Rode Leeuw en het
Regulierspoortje over een lengte van 24
voeten, waarop diens schuur, ingaande 1 juli
tot eind juni 1797 à ƒ 2:10, bij vooruitbetaling
te voldoen.

Verzoekschriften -- 19-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek van Melchior Willem
van den Kerckhoven van Groenendijck om
toestemming tot uitkeren van revenuen.
ZIE: Requestboek IJ folio 123v.

Verhuur -- 10-2-1787 (12)
Erfpacht voor Mijndert Vertoorn over de
binnenvesten tussen het Regulierspoortje en
de molen De Rode Leeuw voor 10 jaar
ingaande 1 april tot eind maart 1797.

Verhuur -- 4-1-1787 (3v)
Aan Jan van Muyden wordt per 1 januari 1787
een stukje grond verhuurd bij de Gouwesluis
tussen het huis van Eldert Burger en dat van
hemzelf.

Burenrecht -- 1-3-1787 (14av)
Bemiddeling verzocht in de zaak tussen
Cornelis Bavelaar en Abraham van Bovenen
over het zetten van een loods, waardoor de
lichtinval voor genoemde Bavelaar zou
worden weggenomen.

Burenrecht -- 13-1-1787 (6)
Verzoek tot bemiddeling in geschil om een (te)
ver geplaatst keukentje tussen Frans la Febre
en Jan Bax aan de Wachtelstraat.
Bank van Lening -- 13-1-1787 (6v)
Uitgifte van een betalingsopdracht à ƒ 2000
ten laste van de stadskas en ten bate van de
thesaurier / kassier van de bank van lening.
Belastingen -- 13-1-1787 (6v)
Waarschuwing van Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de extraordinaris verponding 1785 en extra-ordinaris
verponding over 1786, alsmede het klaplantaarn- en straatgeld, aan allen die nog niet
betaald hebben, dat zij nog 14 dagen uitstel
krijgen en dat vervolgens tot executoriale
verkoop wordt overgegaan. Bijgevoegd: lijst
van namen en straatnummers, zie blz. 6a.
ZIE: Instructie dd. 4 januari 1768; hernieuwde
waarschuwing dd. 4 oktober 1768.
Belastingen -- 16-1-1787 (7)
Betaling van salaris aan Cornelis van der Pol,
inmaander van de verponding, door ontvanger
A.H. Metelerkamp voor de ordinaris
verponding over 1785 en de extra-ordinaris
verponding en het klap- en lantaarngeld over
1786.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 8 maart
1785.
Verhuur -- 10-2-1787 (12)
Aan Anthony Spiering de binnenvesten tussen

Verhuur -- 27-3-1787 (21)
De Zijdwinde onder Zevenhuizen voor 20 jaar
aan Ary Prinse te Rotterdam tegen ƒ 6:6 per
jaar.
ZIE: 11e Verhuurboek folio 52v.
Verhuur -- 24-4-1787 (23)
Het geschut- of wachthuis voor 3 jaar aan mr.
Johan Diederik van den Burch om als stal en
koetshuis te dienen.
ZIE: 11e Verhuurboek folio 203v.
Burenrecht -- 23-6-1787 (34)
Bemiddeling verzocht in de kwestie tussen
Gerardus Henricus van der Haar en Mathijs
Liese als eigenaars van erf en woningen op
de Zeugstraat wegens reparatie van een goot.
Poorten -- 19-7-1787 (38v)
Opdracht om in het kader van een veilige
afsluiting van de stad(spoorten) een
onderzoek te doen naar (de toestand van) de
(poort)sloten, de hekken (ervoor), alle poortjes
en "sorties" in de stadsmuur, alsmede de
afsluitbomen van sluizen en bruggen en
daarover verslag te doen.
[poort]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 17 juli. Zie ook
blz 39a, nr. 1162.
Poorten -- 19-7-1787 (39abc)
Inspectierapport fabricagemeesters op
deuren, sloten, hekken en dito veiligheid van
de volgende objecten: Tolpoort: O.K.;
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Middelpoort: O.K., in de IJssel: 5 veerpontjes;
Dijkspoort; Buitensluis: bijz.; Hogendijk:
houten hek met straatgeld; Holle: poortje bij
Zwaansgat O.K.; Veste: Houtesteeg,
Kloosterpoortje, Vlamingspoortje met
veerpontje (schouwtje), Sluistoren, torentje
achter proveniershuis; Potterspoort: O.K.;
Kattenbrug: O.K.; Moordse Verlaat: O.K.;
Korte Akkeren: O.K.; Kattensingel: O.K.;
Vesten: Hoge brug bij Potterspoort;
waterbarrière, waterpoortje, poortje achter de
potterij van wed. Pluim; Kleiwegpoort:
ophaalbrug zonder slot, Bloemendaals Verlaat
O.K.; Blekerssingel: O.K.; Vesten:
waterpoortje; sluisdeurtjes achter Pesthuis;
waterpoortje achter de Doelen O.K.;
Tiendewegpoort: O.K.; Karnemelkbrug: O.K.;
Vesten: waterpoortje bij Wedde O.K.;
Doelenpoortje: O.K.; Veerstalpoort: ingang
haven zonder slot; Hanepraai: O.K.;
Haastrechtse brug: ophaal zonder slot.
Ingevolge burgemeestersopdracht dd. 19 juli
1787.
Poorten -- 21-7-1787 (40)
Opdracht tot verbetering van sloten aan
Dijkspoort, poortje tussen Potters- en
Kleiwegspoort (achter pottenbakkerij van de
wed. Pluym) en toegang tot haven met een
goede afsluitboom; alsmede de communicatie
tussen de toren achter het Mierennest
(verhuurd aan Jan Gibbon) en de
portierswoning van de Kleiwegspoort
verbeteren zodat goede afsluiting
gegarandeerd is. Afschrift aan de opzichter
A.F. Blanken.
Poorten -- 26-7-1787 (41v)
Alle poortwachters van de stadspoorten
worden opgetrommeld. Hun wordt te verstaan
gegeven de sluiting ervan uiterst serieus te
nemen, de sleutels niet aan onbevoegden af
te staan en mogelijke defecten aan sleutels en
sloten zo spoedig mogelijk te melden aan de
fabricagemeesters.
Poorten -- 31-7-1787 (42v)
De memorie van opzichter A.J. Blanken
betreffende de reparaties aan poorten en
hekken, zoals opgedragen door
fabricagemeesters, wordt voor kennisgeving
aangenomen.
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ZIE: Memorie bijgevoegd zie nr. 1175;
resolutie dd. 21 juli j.l.
Poorten -- 31-7-1787 (42b)
Rapport van fabricagemeesters ten aanzien
van de reparatie van het sluitwerk van de
Rotterdamse poort, het poortje achter wed.
Pluim, de sluis aan de havenmond en de
toren achter het Proveniershuis c.q. de
portierswoning aan de Kleiwegspoort.
[Jan Gibbon, A.F. Blanken]
Waterschappen -- 18-8-1787 (45)
Inspectie van de particuliere zijlen langs de
Haven; geen defecten ontdekt.
Burenrecht -- 15-11-1787 (58v)
Verzoek tot bemiddeling in het geschil tussen
Gerrit en Adrianus IJsselsteyn over het
repareren en onderhouden van een
gemeenschappelijke doorgang tussen beider
huizen.
Gilden -- 3-1-1787 (73v)
Verslag en advies tot goedkeuring door
commissie van burgemeesters betreffende het
verzoek van aantal een pijmakersbazen aan
gildebesturen over het maken van
betalingsregels bij aankoop van (schepen)
turf. Gehoord hebbende bestuur van
pijpmakers- én pottenbakkersgilde. Art. 1 t/m
6: betreffende het in rekening brengen van
(vooraan)koop ladingen (hetzij Friese, hetzij
lichte of zware Groninger) turf; zwarte turf;
baklonen; contract tussen beide gilden uit
1764.
[Jan Jacob Slicher, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Jan Couperus]
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 28 maart j.l.
Nalatenschappen -- 3-1-1787 (74v)
Beslissing op het verzoek van Gijsbertus van
Werkhoven en Gijsbert van Beekom tot
"ontslag van hunne administratie".
ZIE: Requestboek Y, folio 133v.
Gilden -- 5-1-1787 (75v)
Geschil tussen pottenbakkers en pijpmakers
betreffende het vletloon (= voor het vlakleggen
/ stapelen van turf) door eerdere commissie
via de president-burgemeester Jacob Boon
van Ostade verwezen naar de magistraat,
omdat eerdere pogingen tot een vergelijk

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

172

waren mislukt. Er wordt een commissie
ingesteld ter nader onderzoek.
[J.J. Boon van Ostade, C.J. de Lange van
Wijngaarden, D,G. van Teylingen.]

Nalatenschappen -- 31-3-1787 (98)
Cornelis van de Poll, gerechtsbode wordt
benoemd tot sequester in de boedel van
Johannes Faddegon.

Verordeningen -- 5-1-1787 (76)
Concept verordening betreffende koop en
verkoop van aardappelen goedgekeurd en
vastgesteld.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 28 november
1786; registratie in keurboek N folio 98.

Fabricagemeesters -- 31-3-1787 (98)
Lijst van gebreken op de poortpanding met
afschrift aan fabricagemeesters voor toezicht
op herstel vóór 1 juli a.s. en mogelijke
sancties. Oosthaven: Gasthuis: gras
verwijderen, Metelerkamp: kade invullen, idem
secretaris Van Eyck, Jongbloed; Jillis van
Maaren: kade repareren, idem schepen Van
der Does; Vosmaer: gras verwijderen, idem
Post; ds. Couperus: kade repareren;
Westhaven: C. Verlee, kade repareren, A.
Blanken Dirksz: kade invullen.
Minderbroederssteeg: straat verleggen. Zak:
geschil tussen Jan Sans en Anthony
Goudaarde over een schutting tussen de
erven achter hun woningen. Spieringstraat:
vóór de Hoefsteeg, de straat maken.
Tiendeweg: geschil tussen Dirk Beerninck en
vrouw Hoeksteen over schuttingreparatie
achter het huis van Beerninck. Dubbelde
Buurt bij het tuchthuis: Aalbert Visser: gevel
ad notam. Groeneweg: vóór het tuchthuis:
kade repareren; idem vóór Jan Muylenpoortje;
vóór de Wijdepoort: kade en straat repareren;
wed. Hoeksteen: kade repareren; Stevesloot
en buren: kade en straat repareren; brug van
de Walesteeg: wangen repareren. Lange
Noodgodsstraat: straat repareren.
Peperstraat: vóór de stal van Twent: putten
repareren; op het watertje naast het huis van
de zilversmid: idem; Verlee: kade achter
repareren; idem Weldrager. Raam wz: vóór de
slijpmolen: kade repareren; idem Van Rossen;
idem vóór de poort van Hendrik Smit; geschil
tussen Matthijs van der Regt en R. Sonneveld
over een waterafvoer in de Vlamingstraat; Jan
Versluys: kade repareren. Raam oz: achter de
voormalige brouwerij van 't Kruys: straat
repareren; Cornelis Bleuland: kade repareren;
idem Van den Berg; idem Paulus de Ronde.
Nieuwehaven nz: Bart van der Weyde: kade
repareren; idem Damman; idem Smits; idem
Bruiskepus; idem Koeman. Nieuwehaven zz:
A. de Bruins: kade repareren; idem B. Fokker;
idem Jan Baks; idem vóór het hofje 't Hart;
idem Maria Thams; idem Joris van Vliet; idem
de stad, rondom de brug bij de Vrouwesteeg;
het waterschap van Van Toulon: rollaag

Turftonsters -- 5-1-1787 (76)
Een verordening wordt vastgesteld tegen
wangedrag van turftonsters die illegaal turf
meenemen, naar aanleiding van klachten.
ZIE: Keurboek N folio 100.
Turftonsters -- 5-1-1787 (76v)
Opdracht aan burgemeesters om er op toe te
zien dat bij de eedaflegging de turftonsters
uitdrukkelijk wordt gewezen zich te houden
aan de voorschriften.
Slepers -- 5-1-1787 (77)
Verzoek aan de burgemeesters om de
zakkendragers op te dragen er op toe te zien
dat het getal van de getonde en opgedragen
turf correct en precies wordt genoteerd.
Verordeningen -- 6-2-1787 (85v)
De bestaande verordeningen en de ijk blijven
van kracht.
Verzoekschriften -- 24-3-1787 (93)
Beslissing op het verzoek van Elisabeth
Bakkers, weduwe van Haveman, Huybert
Bakkers en Jan Pruimenboom (namens zijn
vrouw) om machtiging.
ZIE: Requestboek Y.
Belastingen -- 24-3-1787 (94)
Memorie van Vincent van Eyck over
onduidelijkheid of de heffing van de 80e
penning ook geldt voor transacties met
betrekking tot (aan- of ver)koop van schepen.
Naar aanleiding van de veiling van een
"farryschip" (= Groninger trekschuit ?) via
notaris Willem van der Wagt, aangekocht door
Ary Blanken.
ZIE: Publicatie van de raad dd. 1 maart 1785.
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daarover repareren. Turfmarkt nz: Verdoes,
gras verwijderen; de brug voor de
Vrouwensteeg vernieuwen; idem Abraham
Muyt; de stad: de staat rondom de boom bij
de Vuilsteeg repareren. Turfmarkt zz: Van den
Berg, kade opvullen; plankier bij het veerhuis
verhogen, voorkant van het jaagpad. Gouwe:
vóór de Galey: brandsteiger repareren. Achter
de Vismarkt: Dirk Steenbergen: kade
repareren; idem B. Mooy; idem achter 't huis
van Huyzenbeek. Vogelenzang: Jan Baks,
kade repareren; idem vóór de steeg naar
admiraal Tromp; idem vóór de Jan
Koddensteeg; Frans Lafeber, kade repareren;
idem Adr. Reunis; idem Jacob van Kluyven;
het pad vóór het Paradijspoortje; geschil
tussen Veyrak en Jan Lugthart over een goot
achter de huizen in de Rozendaal.
Huwelijkszaken -- 3-4-1787 (99v)
Beslissing op het verzoek van het echtpaar
Jan Bik en Marretje Willems om te mogen
scheiden.
ZIE: Requestboek IJ folio 195.
Openbare orde -- 23-4-1787 (100)
Alvorens een uitspraak te doen, krijgt Cornelis
Muyt, via zijn vrouw en oom ontboden, op
zaterdag 28 april a.s. te horen van de
magistraat waaraan hij zich dient te houden,
opdat hij weer kan terugkeren. Verzoek de
magistraatsresolutie dd. 17 juni 1786 nietig te
verklaren en toestemming weer in de stad te
mogen wonen.
Nalatenschappen -- 28-4-1787 (100v)
Verzoek van Gijsbertus van Werkhoven en
Gijsbert van Bekom om van hun
verantwoordingsplicht te worden ontslagen
dan wel over te dragen aan anderen, mede
ingegeven door het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om dezelfde reden.
Toegestaan onder voorwaarde dat zij
rekening afleggen aan bedoelde regenten en
een eventueel batig saldo aan hen
overdragen dan wel aan andere gerechtigden.
Zij zijn beheerders van ƒ 1700, ontvangen
door Jan Swartzenburg van wijlen zijn broer
Hendrik uit de nalatenschap van Laura
Swartzenburg.
Verzoekschriften -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op verzoek van Johannes
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Wilhelmus Tilanus om goedkeuring van "eene
transactie".
ZIE: Requestboek IJ folio 156v.
Openbare orde -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis Muyt
om "vergeving" en toestemming weer in de
stad te wonen.
ZIE: Requestboek IJ folio 159v.
Oudemannenhuis -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om opheffing van
de machtiging aan Gijsbertus van Werkhoven
en Gijsbert van Bekom.
ZIE: Requestboek IJ folio 158.
Voerlieden -- 28-4-1787 (101v)
De brief van het stadsbestuur van Rotterdam
betreffende het wagenveer wordt voor advies
aangehouden.
ZIE: Brief: folio 102, nr. 1348.
Brandweer -- 22-5-1787 (110)
Brandschouw te houden op zaterdag 16 juni
a.s.
Waterschappen -- 22-5-1787 (110)
Singelschouw te houden op zaterdag 30 juni
a.s.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Nalatenschappen -- 3-7-1787 (121v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Faddegon om opheffing van de sequestratie
(= gerechtelijk beheer).
ZIE: Requestboek IJ folio 166.
Openbare orde -- 9-7-1787 (123v)
Voorstel tot uitstel van de gebruikelijke kermis
op 29 juli a.s., in verband met de "haggelijke
tijdsomstandigheden".
Voogdij -- 10-7-1787 (123v)
Uitsluitsel op het verzoek om (aanstelling van
(een) voogd(en)) van Madelon van Es,
weduwe van Jacobus van Eeten.
ZIE: Requestboek IJ folio 168v.
Verzoekschriften -- 17-7-1787 (124v)
Beschikking op het verzoek van Clasina de
Hoog, weduwe van Dirk van den Ring, om
toestemming betreffende de bijbehorende
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akte.
ZIE: Requestboek IJ folio 169.
Curatele -- 18-8-1787 (125v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Spaan, vrouw van mr. Jacobus Johannes van
Weyne, om haar man onder curatele te stellen
en ondertussen te boedel te laten beheren.
ZIE: Requestboek IJ folio 169v.
Verzoekschriften -- 18-8-1787 (125v)
Beschikking op het verzoek van Maria
Crescent, weduwe van Dadelbeek, om
machtiging.
ZIE: Requestboek IJ folio 173.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Het verzoek van een drietal gedeputeerden
van de Oprechte Vaderlandsche Societeit
wordt na ampel beraad ingewilligd: 1. de vlag
op de toren te zetten; 2. de geweren uit het
koffiehuis te halen en 3. Wouter Mostert uit de
Tiendewegspoort te ontslaan. Na rapport van
officieren der schutterij en instemming van de
baljuw om het "volk tot bedaren te brengen",
het koffiehuis op wapens te doorzoeken en te
bewaken en eventuele vondsten op het
stadhuis onder hoede van de schutterij te
brengen.
[Jan Pluym, Ary Negenduizend, Nicolaas
Grendel]
Verzoekschriften -- 13-11-1787 (187)
Beschikking op verzoekschrift "om
authorisatie" van Yda Weyman, vrouw van
Gerrit de Fokkert.
ZIE: Requestboek IJ folio 182v.
Waterschappen -- 13-11-1787 (187)
Inspectie van singels en vesten bepaald op
zaterdag 24 november a.s..
Burgerrecht -- 24-11-1787 (187v)
Voorlopige opschorting van de resolutie dd.
16 september 1786 waarin Tieleman Recourt
de toegang tot de stad is ontzegd, op verzoek
van zijn vrouw Magdalena van der Kist.
Beiden zijn op dinsdag 27 november a.s.
ontboden ter vergadering om verdere
instructies te vernemen.
[]
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Waterschappen -- 24-11-1787 (190)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening.
Kattensingel: Oosterling, vóór zijn schuur,
gras verwijderen; de stad, putten en straat
repareren; Blekerssingel: Polijn en Prince,
gras verwijderen; Karnemelksloot:
Groeneveld, vóór de schuur, straat repareren;
Vesten bij de Holle: putten en straat
repareren.
Burgerrecht -- 27-11-1787 (190v)
Intrekking van resolutie 16 september 1786
betreffende Tieleman Recourt op verzoek van
zijn vrouw Magdalena van der Kist en
vanwege het door hem getoonde berouw en
de toezegging zich te zullen gedragen.
[]
Curatele -- 27-11-1787 (191v)
Beschikking op het verzoek van Arnoldus
Franciscus Pelgrom en Jan Kimmelhof,
curatoren over Geertruy Fierens, medeerfgename van Jan Minke.
ZIE: Requestboek IJ folio 185v.
Verzoekschriften -- 27-11-1787 (191v)
Beschikking op het verzoek van Klasina de
Hoog, weduwe van Dirk van den Ring, om
goedkeuring van een zeker verbaal akkoord.
ZIE: Requestboek IJ folio 187.
Archieven -- 4-12-1787 (195)
Papierwerk dat in de onrustige maand
september op het stadhuis in bewaring was
gegeven en nu weer werd opgevraagd,
onderzocht en voorlopig verzegeld bewaard
door F. de Mey. Bij terugkeer van de baljuw
zal een besluit worden genomen. "... o.a. een
zak met papieren en een boekje in klein
quarto.."; (..) verscheidene papieren
betrekking hebbende tot het thans
gedissolveerde genootschap van
Wapenhandel ... (..) de geweesen
Burgersociëteid ... in het Harthuiz.".
Gilden -- 11-12-1787 (196v)
Beschikking op het verzoek van overman en
dekens van het schoenmakers-,
huidenkopers-, looiers en schoenlappersgilde
"om alteratie".
ZIE: Requestboek IJ folio 192.
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Nalatenschappen -- 11-12-1787 (196v)
Beschikking op het verzoek van Alexander
Daniëls voor de firma Daniel Juda en
Benjamin Hartog c.s. om aanstelling van
curatoren in de boedel van Aron Cats.
ZIE: Requestboek IJ folio 190v.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (206v)
Voorstel om de predikbeurten door middel van
een resolutie te reguleren, nu pogingen om dit
onderling te regelen op niets zijn uitgelopen.
"..relativ de admissie van ds. Smit (...) bij
indispositie van ds. Samuel François de
Moraaz".
[Johannes Didericus Metske, De Visscher]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215)
Opdracht aan Jan Pluym, na verschijnen voor
het college, zijn verzoek om teruggave van
een boekje schriftelijk in te dienen,
gemotiveerd en wel.
[De Mey]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215v)
Besloten is dat het boekje bij de leden
rondgaat en secretaris De Mey gemachtigd
wordt het af te geven.
ZIE: Resolutie dd. 4 december j.l.
Verzoekschriften -- 26-12-1787 (220v)
Beschikking op het verzoek van mr. Melchior
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, schepen, om authorisatie en
kwalificatie.
ZIE: Requestboek IJ folio 196.

5 -- Financi n
Algemeen financieel beheer:
stadsrekening; leningen (zowel
"in-" als "uitschulden",
beleggingen respectievelijk
financiering).
Schutterij -- 15-1-1785 (3v)
Aankoop van 30 driekwarts-geweren voor
schutterij, met bajonetten, patroontassen en
bandelieren.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 27 december
1783.

175

Gemeentefinanciën -- 22-1-1785 (5)
Toestemming voor de thesaurier een lening
uit te schrijven groot ƒ 20.000 tegen 2,5%
rente, vrij van de 100e en 200e penning
ingaande met de respectieve furnissementen
der penningen.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 17/1 j.l.
Schutterij -- 25-1-1785 (5v)
Opdracht aan fabricagemeesters om oude
stadswapens, opgeslagen op de
stadswapenkamer boven de Waag, te
verkopen aan de rechthebbenden, zowel aan
die van de stadsheerlijkheden als die van
Sluipwijk. Prijzen van een sponton, een
hellebaard, een piek, een degen en een
portepee.
Verhuur -- 3-2-1785 (6v)
Visserij in de stadsgrachten.
ZIE: 11e Verhuurboek, folio 216v en 217.
Belastingen -- 28-2-1785 (10v)
Afdracht door de thesaurier aan het comptoirgeneraal van Holland een bedrag ter
voldoening van de netto-opbrengst van de
100e en 200e penning op de ambten. De
thesaurier wordt gedechargeerd.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Consent dd. 29 januari 1788. Gesloten
ter Provinciale Rekenkamer dd. 22 december
1784. Kwitanties van de ontvanger-generaal
dd. 17 december 1784 en 28 januari 1785;
ondertekening dd. 8 februari 1785.
Gemeentefinanciën -- 5-3-1785 (11v)
Ontvangst door de thesaurier uit handen van
stadssecretaris Jean Gisberto de Mey Fz de
boete van Barend Meertens.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 15 februari 1785.
Belastingen -- 7-3-1785 (12v)
Ontvangst door de secretaris van de 80e
penning op de roerende zaken die publiek
worden verkocht.
[Vincent van Eyck]
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Gemeentefinanciën -- 22-3-1785 (15v)
Aflossing door de thesaurier van één obligatie
aan Jannigje la Lande, belegd ten name van
Jan van der Hek, sinds 1 maart 1758 tegen
2,5 % rente.
[Diederik Gregorius van Teylingen]
Bank van lening -- 12-4-1785 (19v)
Opdracht tot overdracht van een bedrag uit de
stadskas ten bate van de bank van lening.
Bank van lening -- 21-4-1785 (20v)
Opdracht tot het overdragen van een bedrag
uit de stadskas ten behoeve van de bank van
lening.
Belastingen -- 26-4-1785 (22)
Regeling getroffen met betrekking tot de
berekening / afronding van de "oneffene
penningen", uit de aanslag van het straatgeld.
[ontvanger der verpondingen]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 15 december
1784.
Gemeentefinanciën -- 2-5-1785 (24v)
Ter aanvulling van de stadskas heeft
thesaurier Diederik Gregorius van Teylingen
een lening gesloten, voor 6 maanden, bij Jan
van de Polder (Rotterdam) tegen 0,5 % rente
per maand.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 11 april 1785.
Gemeentefinanciën -- 17-5-1785 (28)
Aflossen door de thesaurier van 3 obligaties
aan de weesmeesters. Dd. 8 september 1703,
11 november 1707 en 6 december 1712.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
Gemeentefinanciën -- 28-5-1785 (29)
Aflossing door de thesaurier aan mr. Willem
van der Goes van een obligatie van 5 maart
1749, ten name van Johanna Essing, tegen
2,5% per jaar.
[Diederik Gregorius van Teylingen]
Gemeentefinanciën -- 2-6-1785 (30)
Toestemming voor de thesaurier om een
lening uit te schrijven groot ƒ 7000 tegen 3,5
% rente, vrij van 100e en 200e penning.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 3 mei 1785.
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Gemeentefinanciën -- 22-6-1785 (34)
Toestemming voor thesaurier om bij Adriana
Berkman een lening af te sluiten tegen 4%
rente per jaar.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 3 mei 1785.
Fabricagemeesters -- 22-8-1785 (45)
Brief van de Amsterdamse kanonnengieter
Christiaan Seest, die na inspectie van het
materiaal een offerte doet, waarop wordt
ingegaan en het oude geschut naar de
grofgeschutsgieterij te Amsterdam wordt
afgevoerd.
[Alexander Hendrik Metelerkamp, Melchior
Willem van den Kerckhoven]
Gemeentefinanciën -- 1-9-1785 (49)
Opdracht tot overdracht van een bedrag uit de
bank van lening t.b.v de stadskas.
[kassier, thesaurier]
Gemeentefinanciën -- 5-9-1785 (50)
Aflossing door thesaurier Diederik Gregorius
van Teylingen aan Cornelis Oosterling van
een obligatie, belegd op diens naam sinds 19
augustus 1772 tegen 2,5 % per jaar.
Gasthuizen -- 26-10-1785 (57)
Akkoord van burgemeesters naar aanleiding
van bericht van regenten over verzoek van
Jasper Bleuland om de onderhoudsbijdrage
van Pieter Korevaar ten behoeve van zijn
vader Jan Korevaar af te kopen middels een
bedrag ineens.
ZIE: Resolutie dd. 19 oktober 1778.
Gemeentefinanciën -- 31-10-1785 (58)
Aflossing aan weesmeesters van drie
obligaties: twee dd. 8 november 1720, een dd.
21 februari 1721.
Gemeentefinanciën -- 19-11-1785 (61)
Ontvangst van ƒ 5180:3:0 als resultaat van de
verkoop van het (metalen) stadskanon, met
behoorlijke kwitantie en verantwoording.
[Diderik van Teylingen, heer van Kamerik]
Gilden -- 22-11-1785 (62)
Verzamelde gildegeld van nieuwe leden over
het jaar 1785 ter hand gesteld van regenten
van het aalmoezeniershuis.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
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Gemeentefinanciën -- 22-11-1785 (62)
Aflossing van twee obligaties aan Alarda
Adriana Verbeek, weduwe en boedelhoudster
van Dirk Daniël de Kedts Houtman, oudburgemeester, belegd ten name van dr.
Daniël Dolegius de Kedts dd. 29 februari
1744, tegen 2.5 % per jaar.
Gemeentefinanciën -- 13-12-1785 (65)
Aflossing van de obligatie, uitgeschreven 7
januari 1785 en uitgezet tegen 4 resp. 3,5 %,
tegen de verschijndag tenminste een bedrag
van ƒ 3800 en de houders tijdig te informeren
over de beëindiging.
[Diederik Gregorius van Teylingen]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 1 december
1785.
Gemeentefinanciën -- 13-12-1785 (65)
Omzetting van een halfjaarlening van ƒ
12.000 aangeboden door Jan van de Polder
aan de stad, in een gewone obligatie tegen
3% per jaar.
[Diederik Gregorius van Teylingen]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 1 december
1785; idem dd. 3 mei 1785.
Librije -- 17-12-1785 (67)
Subsidie aan librijemeesters tot aankoop van
enige boeken.
Gilden -- 20-12-1785 (67v)
Verkiezing van twee fondsbeheerders - uit
voordracht van overman en dekens - ter
vermindering van het aantal grutterijen: Carel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en als
kistbeheerder: Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.
Belastingen -- 22-2-1785 (77)
Aanbieden van concept-plannen voor nieuwe
stadsbelastingen door burgemeester G. W.
Blijdenbergh en schepenen Van Harencarspel
Decker en J.A. van der Burch.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 29
december 1784; door de vroedschap dd. 15
december 1784 gearresteerd.
Verordeningen -- 1-3-1785 (77v)
De verordening van het karossengeld, het
dienstbodengeld, een verhoging op de
ordonnantie van het turf- en straatgeld en de
10e penning op roerende zaken worden
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vastgesteld en gereed verklaard voor
publicatie. Dr. Albert Verrijst en baljuw
Plemper van Bree onthouden zich van
commentaar vanwege een tekort aan
informatie. Ook Van Blijdenbergh, Van
Harencarspel Decker en Van den Burch
maken een voorbehoud. Daarop maakt de
baljuw melding van weer een .. contraaantekening enz.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Ordonnantieboek Z folio 169.
Aalmoezeniershuis -- 26-3-1785 (81)
Collecte met de schaal.
Gilden -- 31-5-1785 (86)
Beschikking op het verzoek van enige
pijpmakersbazen en deelnemers in het
pijpmakersweduwenfonds.
ZIE: Requestboek X folio 209.
Ambten -- 31-5-1785 (86)
Aanbieden en vaststellen van de conceptinstructie voor de gaarder van de belasting op
het dienstbodengeld, karossen, jachten en
boeiers. Met toelichting. Aanstelling van een
commissie.
ZIE: Registratie in 12e stadsregister folio 254.
Magistraatsresolutie dd. 17 mei j.l.
Weeshuis -- 25-6-1785 (88v)
Collecte met de schaal: ƒ 297:9:8.
Nalatenschappen -- 13-9-1785 (98v)
Toestemming voor Gerardus Johannes Boon
om uit zeker legaat de opbrengst en rente
uitgekeerd te krijgen.
ZIE: Requestboek X folio 215v.
Gilden -- 20-9-1785 (99)
Vraag (via afgevaardigden) van de
beheerders van de pijpmakersweduwenbus
naar aanleiding van het verzoek van enige
pijpmakersbazen en andere contribuanten om
het overschot te verdelen onder de leden die
de laatste 4 tot 8 jaar hebben bijgedragen, of
de anderen daarvan uitgesloten moeten
worden, is aangehouden voor advies.
[Cornelis de Hoop, Maarten Monk en Claas de
Jong]
ZIE: Beschikking dd. 31 mei j.l.
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Weeshuis -- 24-9-1785 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 283:11.
Gilden -- 18-10-1785 (99v)
Resolutie naar aanleiding van het verzoek dd.
20 september j.l. van het bij besluit dd. 31 mei
1785 opgeheven pijpmakersweduwenfonds,
waarin bepaald dat achterstallige bijdragen
eerst moeten zijn voldaan, vóór men in
aanmerking komt voor het meedelen in het uit
te keren overschot.
Gilden -- 22-11-1785 (101v)
Presentatie en goedkeuring van de rekening
van het bij bepaling van 31 mei j.l. opgeheven
pijpmakersweduwenfonds.
Bank van Lening -- 24-1-1786 (7v)
Opdracht tot betaling ten laste van de
stadsthesaurier en ten bate van de thesaurier
en kassier van de Bank van Lening.
Gemeentefinanciën -- 24-1-1786 (8)
Aflossing van een obligatie aan de
armmeesters van Broek, Thuyl en 't Weegje
door stadsthesaurier J.A. van der Burch,
belegd op hun naam, sinds 13 april 1765
tegen 2,5% per jaar.
gemeentefinanciën -- 24-1-1786 (8)
Aflossing van een obligatie aan mr.
Gualtherus de Moor, belegd op naam van
Maria Agatha de Moor, sinds 1 maart 1758
tegen 2,5 % per jaar.
[thesaurier Jan Arend van der Burch]
Gemeentefinanciën -- 31-1-1786 (9v)
Aflossing van een obligatie aan Aarnout
Carlier, belegd ten name van de voogden en
administrateurs van de goederen van Adriaan
de Kedts dd. 29 februari 1744 tegen 2,5 % per
jaar.
[thesaurier Jan Arend van der Burch]
Bank van lening -- 9-2-1786 (10v)
Hendrik Reunis wordt aangesteld tot
onderkassier in plaats van Abraham Moors,
overleden.
Gemeentefinanciën -- 24-2-1786 (13v)
Aflossing van drie obligaties aan de
weesmeesters door J.A. van der Burch: een
dd. 8 november 1720 à ƒ 100; een dd. 8

178

november 1720 à ƒ 600 en een dd. 21
februari 1721 à ƒ 1000. Aanvankelijk gepland
dd. 31 oktober 1785 door mr. Diderik
Gregorius van Teylingen.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (15v)
Het tractement van de overleden Cornelis
Oosterhoudt is toegevoegd aan dat van Aart
van Wijngaerden, nu bedragende ƒ 120 per
jaar.
Gemeentefinanciën -- 4-3-1786 (16)
Ontvangen door de thesaurier uit handen van
de fabricagemeesters een bedrag wegens
verkochte militaire goederen.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik; stadsgeweren, Spaanse en
buikpatroontassen, portepees, spontons,
hellebaarden en pieken.]
Gilden -- 4-3-1786 (16v)
Cornelis Verzijl ("gequalificeerde uit de
pijpmakersbazen") wordt aangesteld als
gecommitteerde verantwoordelijk voor de
jaarlijkse (af)rekening in plaats van Frans
Verzijl, overleden.
Belastingen -- 9-3-1786 (17v)
Betaling van salaris aan Cornelis van de Pol als inmaander - wegens ordinaris verponding
1784, extraordinaris verponding, klap- en
lantaarngeld 1785.
[Willem Griffioen, ontvanger van de
verpondingen]
ZIE: Burgemeestersresolutie dd. 8 maart
1785.
Gemeentefinanciën -- 11-3-1786 (18v)
Een bedrag van ƒ 3000 uit de bank van lening
overgeheveld naar de stadskas.
Belastingen -- 18-3-1786 (20)
Décharge voor de thesaurier na afdracht aan
het comptoir-generaal van Holland ter
voldoening van afrekening 100e en 200e
penning op de ambten.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Consent 20 februari 1784, gesloten ter
provinciale rekenkamer dd. 23 december
1785; kwitanties van 19 december 1785 en 10
februari 1786 afgesloten dd. 14 februari 1786.
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Aalmoezeniershuis -- 1-4-1786 (24)
Toestemming tot inwisseling van een aantal
kleine losrentebrieven ten laste van de Staten
van Holland voor grote losrentebrieven op
naam van óf regenten óf het
aalmoezeniershuis ten comptoire van deze
stad. Verzoek aan Gecommitteerde Raden
der Staten via mr. R. Swanenburg als medevoorzittend regent.
Tuchthuis -- 4-4-1786 (25)
Vereffening van het teveel aan subsidie over
1763 voor het onderhoud van Wouter Maas,
van 1763 tot 1784 in het tuchthuis opgesloten
wegens krankzinnigheid, met regenten van de
gasthuizen.
[Jacob Boon van Ostade]
ZIE: Plaatsing bij akte 1758;
magistraatsresolutie dd. 11 maart 1786.
Belastingen -- 22-4-1786 (28v)
Beëdiging als ontvanger van de verponding:
Alexander Hendrik Metelerkamp, aangesteld
dd. 9 januari j.l. voor de jaren 1786, 1787 en
1788.
[extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden]
ZIE: Instructie voor de ontvanger dd. 4 januari
1768.
Gemeentefinanciën -- 20-5-1786 (34v)
Thesaurier Jan Arend van den Burch ontvangt
van voorzittend burgemeester Jacob Boon
van Ostade ƒ 4000 ten behoeve van de stad
zonder rentelast voor de tijd van 6 weken
onder voorwaarde dat hij het bedrag binnen
de afgesproken tijd retourneert.
Gemeentefinanciën -- 10-6-1786 (37)
Toestemming voor thesaurier A.J. van der
Burch om een lening van ƒ 20.000 uit te
schrijven tegen een rente van 2,5% of uiterlijk
3%.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.16 mei j.l.
Stein -- 10-8-1786 (49v)
Verhuurd aan Jan Roos de tienden in Stein,
het Reguliersblok, het Dirk Vergouwenblok,
Elfhoeven en de smaltienden voor de oogsten
van de jaren 1786, 1787 en 1788.
ZIE: 12e Verhuurboek.
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Gemeentefinanciën -- 2-9-1786 (53)
Opgenomen een som van ƒ 7000 voor de
stadskas.
[thesaurier en kassier van de bank van lening]
Gemeentefinanciën -- 14-10-1786 (62)
Aflossing aan de rooms-katholieke armen te
Haastrecht op de vervaldag een obligatie dd.
19 mei 1783 tegen 2,5 % rente per jaar,
belegd ten name van Jacob Melchior van
Hoorn.
[Jan Arend van der Burch]
Gemeentefinanciën -- 19-10-1786 (63)
Aflossing door thesaurier Jan Arend van der
Burch aan de weesmeesters: een obligatie ten
name van de weesmeesters dd. 1 mei 1722.
Bank van lening -- 21-10-1786 (63)
Een bedrag van ƒ 2000 van de stadskas naar
de bank van lening overgeheveld.
Bank van lening -- 18-11-1786 (67v)
Overdracht van een bedrag van de stadskas
naar de bank van lening.
Bank van lening -- 30-11-1786 (70)
ƒ 1000 overgeheveld uit de stadskas naar de
bank van lening.
Gilden -- 2-12-1786 (70)
Afdracht door overman en dekens van het
lijndraaiersgilde van ƒ 18 gildegeld over het
jaar 1786 en aan regenten aalmoezeniershuis
ter hand gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Belastingen -- 2-12-1786 (80!!!)
Wegens tot dusver teleurstellende opbrengst
en steeds trager wordende betaling van de
verponding, noodzaak om de ontvanger aan
te sporen zich stipt aan zijn instructie te
houden en zogenoemde "sommatiebiljetten"
te doen drukken volgens opgenomen model,
om jaarlijks vóór 15 december aan de
verplichtingen te voldoen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd.4 oktober 1768.
Instructie ontvanger art. 14.
Gilden -- 19-12-1786 (84v)
Benoeming tot beheerders van de bus van de
pottenbakkersknechts: Jan Lugthart, Cornelis
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Zorg, Wouter Bijl, Philip Hogenboom, Pieter
van der Kleyn.
Gasthuizen -- 11-3-1786 (94)
Verzoek van de regenten van het gasthuis om
actie in een dispuut met het bestuur van het
tuchthuis over de restitutie van een teveel aan
onderhoudsgeld voor Wouter Maas, wegens
krankzinnigheid daar geplaatst, dat blijkens
controle van de boeken tussen 1763 tot 1784
betaald zou zijn. De regenten van het
tuchthuis willen alleen betalen mits daartoe
vanuit de raad opdracht wordt gegeven. 12
stuivers in plaats van 6 stuivers per week.
Aalmoezeniershuis -- 15-4-1786 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 357:16.
Weeshuis -- 24-6-1786 (108)
Collecte met de schaal: ƒ 319:13:8.
Schutterij -- 28-6-1786 (108)
Verzoek (via kapitein Jacobus Blauw namens
de krijgsraad) van de bode van de wacht om
extra salaris omdat zijn functie verzwaard is
met het frequenter oproepen van de schutters
voor de noodzakelijke exercitie, afgewezen.
Voorstel tot salarisverhoging uit de boetes van
de laat gekomen, te vroeg vertrekkende en
absente schutters.
Gemeentefinanciën -- 16-9-1786 (113v)
Ingekomen rekening van de schippers die op
8 september j.l. militairen en bagage in
opdracht van de magistraat naar Woerden
hadden vervoerd, aan burgemeesters
overhandigd ter afdoening.
[schipper Des Millesvilles]
Weeshuis -- 23-9-1786 (114)
Collecte met de schaal: ƒ 291:11.
Verzoekschriften -- 19-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek van Melchior Willem
van den Kerckhoven van Groenendijck om
toestemming tot uitkeren van revenuen.
ZIE: Requestboek IJ folio 123v.
Aalmoezeniershuis -- 23-12-1786 (123v)
Collecte met de schaal: ƒ 348:5.
Ambten -- 5-1-1787 (4)
Restitutie aan dr. Willem Griffioen van 6
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obligaties, elk groot ƒ1000, ten laste van de
Staten van Holland (kantoor Haarlem), belegd
ten name van Guilliam Mottet, dd. februari en
april 1787. In plaats van persoonlijke
borgstelling als ontvanger van de ordinaire
verpondingen over 1782/1783 en 1784,
alsmede de extra-ordinaris verpondingen,
klap- en lantaarngelden over 1783/1784 en
1785.
ZIE: Resolutie dd. 11 februari 1777.
Bank van Lening -- 6-1-1787 (4v)
Uitgifte van een betalingsopdracht van ƒ 2000
ten laste van de stadskas ten behoeve van
thesaurier en kassier van de bank van lening.
Gemeentefinanciën -- 9-1-1787 (5v)
Opname in de rekening over 1786 ƒ 25
wegens verkoop van een onbebouwd erf aan
de Kandeelsteeg aan Frank van den Andel,
overgedragen dd. 5 januari 1987 en ƒ 290:14
als overschot van de helft van de
overdrachtskosten, idem dd. 5 januari, van het
oude stads aserf buiten de Kleiwegpoort aan
Philip en Pieter Hogenboom.
Bank van Lening -- 13-1-1787 (6v)
Uitgifte van een betalingsopdracht à ƒ 2000
ten laste van de stadskas en ten bate van de
thesaurier / kassier van de bank van lening.
Belastingen -- 13-1-1787 (6v)
Waarschuwing van Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de extraordinaris verponding 1785 en extra-ordinaris
verponding over 1786, alsmede het klaplantaarn- en straatgeld, aan allen die nog niet
betaald hebben, dat zij nog 14 dagen uitstel
krijgen en dat vervolgens tot executoriale
verkoop wordt overgegaan. Bijgevoegd: lijst
van namen en straatnummers, zie blz. 6a.
ZIE: Instructie dd. 4 januari 1768; hernieuwde
waarschuwing dd. 4 oktober 1768.
Belastingen -- 20-1-1787 (7v)
Na afdracht van een som ter voldoening van
de rekening van de 100e en 200e penning,
wordt thesaurier Diederik Gregorius van
Teylingen décharge verleend.
ZIE: Besluit dd. 18 februari 1785; gesloten ter
provinciale rekenkamer dd. 13 december
1786; kwitantie van de ontvanger-generaal dd.
19 december 1786 en 13 januari 1787.
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Gemeentefinanciën -- 22-1-1787 (8v)
Opdracht aan thesaurier Jan Arend van der
Burch om een bedrag van ƒ 8000 zo zuinig
mogelijk uit te zetten.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 22 januari
1787.
Gemeentefinanciën -- 8-2-1787 (11v)
Aflossing aan Johannis van Houten van een
obligatie, belegd ten name van hemzelf dd.10
maart 1783, tegen 2,5 % rente per jaar.
[thesaurier mr. J.A. van den Burch]
Gemeentefinanciën -- 22-2-1787 (13v)
Opdracht aan thesaurier Jan Arend van den
Burch om zo voordelig mogelijk een bedrag
van ƒ 8000 uit te zetten.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 22 februari
1787.
Gemeentefinanciën -- 10-3-1787 (15v)
Kennisgeving door de ontvanger van de
verponding en het klap-, lantaarn- en
straatgeld dat er een verwarrend en
inconsequent betaalbeleid bestaat ten
aanzien van de tractementen van de
klaplieden, met advies hoe dit te verhelpen.
Betaling blijkt al op 19 februari in plaats van 1
maart 1768 te zijn begonnen, waardoor in de
tussenliggende jaren 33 dagen onbetaald zijn
gebleven; idem het geval met betaling van de
concierge voor het luiden van de wachtklok.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 29 februari
1768.
Belastingen -- 10-3-1787 (17v)
A.H. Metelerkamp, ontvanger van de
verponding, mag doorgaan met de
executoriale verkoop van panden waarvoor
geen betaling is ontvangen en mag coulant
zijn tot uiterlijk 15 mei.
Bank van Lening -- 20-3-1787 (19v)
Betalingsopdracht ten behoeve van de bank
van lening uit de stadskas.
Leproos- en proveniershuis -- 19-6-1787
(33v)
Op verzoek van (regent) Gerard van Munster
krijgen regenten toestemming om de
bezittingen van wijlen Gerrit Swaneveld, exprovenier, te verkopen "op het ordinaire
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tweeweekelijkse erfhuis a.s. vrijdag" en
daarmee diens begrafenis te betalen.
Schutterij -- 3-7-1787 (36)
Verzoek aan de fabricagemeesters om zoveel
geweren met toebehoren aan te schaffen als
de begroting over 1787 toestaat.
Librije -- 5-7-1787 (36v)
Subsidie aan de librijemeesters tot aankoop
van boeken. "... zonder dat daarvan (..) een
maaltijd zal worden gehouden".
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.12 maart 1787.
Gemeentefinanciën -- 9-7-1787 (36v)
Bedrag overgeheveld van de bank van lening
naar de stadskas.
Gemeentefinanciën -- 19-7-1787 (38v)
Thesaurier Jan Arend van den Burch ontvangt
van Philip Hoogenboom, via publieke
verkoping eigenaar geworden van het
stadsjachthuis (= waar stadsjacht was
afgemeerd), gelegen aan de gracht ten oosten
van de Kleiwegspoort, het aankoopbedrag
van ƒ 350.
Gemeentefinanciën -- 8-9-1787 (48v)
Aflossing door thesaurier Jan Arend van den
Burch van 2 obligaties aan regenten van het
leproos- en proveniershuis, één belegd ten
name van Johanna Essing dd. 29 januari
1744 en één ten name van Gualtherus de
Moor als voogd voor Mathias Willem Boon,
dd. 1 maart 1758.
Gemeentefinanciën -- 8-9-1787 (49)
Aflossing van een obligatie aan Metje
Boomhof per aanstaande vervaldatum, groot
ƒ 500, op haar naam dd. 6 januari 1784.
[Jan Arend van den Burch]
Gemeentefinanciën -- 27-9-1787 (51)
Toestemming voor de ontvanger van de
gemene middelen tot betaling van ƒ15.000
voor de aanschaf van uitrustingstukken voor
het Pruisisch leger, op verzoek van de
magistraat gedaan. Uitgifte ervan door de
thesaurier op aangeven van de
burgemeesters en aparte verantwoording, los
van de stadskas.
[Vincent van Eyck, Jan Arend van der Burch]
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ZIE: Brief Gecommitteerde Raden te Den
Haag dd. 24 september 1787.
Garnizoen -- 11-10-1787 (52v)
Betaling ontvangen van de (provinciale)
overheid aan het stadsbestuur (via de
thesaurier) tot onderhoud van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van der Burch]
ZIE: Verordening van Gecommitteerde Raden
der Staten van Holland.
Gemeentefinanciën -- 6-11-1787 (57)
Toestemming aan thesaurier J.A. van der
Burch om een kapitaal van ƒ 30.000 uit te
zetten tegen ten hoogste 4% op jaarbasis, vrij
van 100e en 200e penning.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 29 oktober
1787.
Gemeentefinanciën -- 29-11-1787 (61)
Aflossing door thesaurier J.A. van der Burch
aan Philip Polijn van een obligatie van ƒ 500
tegen 2,5 %, dd. 29 februari 1744 en belegd
op naam van de voogden van de boedel van
Johanna Sloot, ter harer gunste.
Garnizoen -- 11-12-1787 (61v)
Opdracht tot betaling van 5000 pond door
Gecommitteerde Raden dd. 27 september en
11 oktober 1787 ten behoeve van het
stadsbestuur en ten laste van de ontvangergeneraal, ter compensatie van de gemaakte
onkosten wegens legering van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van den Burch]
Gemeentefinanciën -- 17-12-1787 (62)
Toestemming voor de thesaurier over 1785
om een aantal posten toe te voegen aan zijn
eindafrekening, die niet zijn vereffend. 1. Eén
jaar huur van de buitenvest tussen Sluistoren
en Verraderstoren van Jan Urbaanwittig. 2.
Twee jaar huur van de buitenvest tussen
Regulierspoortje en Houtensteeg (voorste
gedeelte). 3. Twee jaar huur over de visserij in
de IJssel vanaf de stad tot aan de Wiericke. 4.
Drie jaar rente ten laste van Proveniershuis. 5.
Drie jaar recognitiegeld van Cornelis Rotiers.
6. Eén jaar en 8 maanden recognitie van
Herman Verheul als voerman op Rotterdam.
[mr. D.G. van Teylingen, heer van Kamerik]
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Garnizoen -- 17-12-1787 (63v)
Besluit van burgemeesters om géén
serviesmeester aan te stellen, zoals te doen
gebruikelijk in garnizoensplaatsen, maar het
beheer van de serviesgelden uit te besteden
aan de thesaurier die dat belangeloos wil
doen en voor uitgave en
inkomstenadministratie 0,5 % ontvangt. Niet
teveel werk, aangezien bijna alle militie
ingekwartierd is in stadsgebouwen, een
enkele gehuwde daar gelaten.
Fabricagemeesters -- 20-12-1787 (66v)
Opdracht om de stadskoets tegen een zo
hoog mogelijk bedrag te verkopen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 maart 1787.
Oudemannenhuis -- 26-12-1787 (70v)
Gift aan het stadsbestuur namens de
regenten, omdat het huis niet was gevorderd
voor inkwartiering of andere verplichtingen. "...
welgem. regenten zig ten uytersten getroffen
(...) door de calamiteuse omstandigheeden,
waarin zig deeze stad onlangs heeft
bevonden, zoo door de tumultueuse
beweegingen (...) als door de nadeelige
inquartiering der Pruysische troupes, (...) niet
onbekent was dat haar finantiën (...) in geen
florissanten staat bevonden ...".
[F. de Mey en J.D. van der Burch]
Belastingen -- 5-1-1787 (77)
Hendrik Smazen wordt aangesteld als
collecteur van de stadsaccijns op het zout in
plaats van Anthony van Burchem, overleden.
Godshuizen -- 8-1-1787 (81v)
Ter tafel gebracht door burgemeesters: de
financiële stand van zaken; gaat rond onder
de raadsleden.
Belastingen -- 27-3-1787 (96)
Procedure rond de behandeling van de
memorie van Vincent van Eyck of transacties
met (geveilde) schepen ook vallen onder de
heffing van de 80e penning op roerende
zaken, voortgezet met kennisgeving aan de
raad en de opsteller.
Aalmoezeniershuis -- 7-4-1787 (100)
Collect met de schaal: ƒ 343:9:0.
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Nalatenschappen -- 28-4-1787 (100v)
Verzoek van Gijsbertus van Werkhoven en
Gijsbert van Bekom om van hun
verantwoordingsplicht te worden ontslagen
dan wel over te dragen aan anderen, mede
ingegeven door het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om dezelfde reden.
Toegestaan onder voorwaarde dat zij
rekening afleggen aan bedoelde regenten en
een eventueel batig saldo aan hen
overdragen dan wel aan andere gerechtigden.
Zij zijn beheerders van ƒ 1700, ontvangen
door Jan Swartzenburg van wijlen zijn broer
Hendrik uit de nalatenschap van Laura
Swartzenburg.
Weeshuis -- 23-6-1787 (121)
Collecte met de schaal: ƒ 288:3:8.
Gemeentefinanciën -- 3-7-1787 (122)
Maatregelen tot herstel van de stadsfinanciën:
zie art. 5: inkomsten van de St.-Janskerk
overhevelen naar de stadskas en art. 6: nader
onderzoek naar bestemmimg revenuen uit het
klokkenluiden in overleg met de kerkmeesters.
[Noortbergh (raad en oud-burgemeester), J.D.
van der Burch; François de Mey, Huybert van
Eyck, A.H. Metelerkamp]
ZIE: Uittreksel uit het Vroedschapsboek,
ingevolge resolutie dd. 25 februari j.l.; zie ook
notulen 12 december 1786; getekend dd. 12
maart 1787.
Belastingen -- 3-7-1787 (123)
Vaststelling van uitbreiding van art. 2 van de
verordening inzake de stadsaccijns op de
wijnen.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 185.
Garnizoen -- 20-9-1787 (136)
Op de eis van de Pruisische kwartier- en
foeragemeester om leeftocht voor de troepen,
is besloten zoveel mogelijk bij burgers te
kopen en uit de stallen te halen en de
vroedschap bijeen te roepen. Voorts is
besloten Marcellus Bisdom als afgezant naar
Schoonhoven te sturen om de hertog van
Brunswijk, commandant van het Pruisische
leger, te verzoeken de stad te ontzien, omdat
de stad zoveel soldaten niet kan onderhouden
en daardoor geruïneerd raakt.
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Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Een commissie wordt ingesteld om de
proviandering van de Pruisische miltie te
regelen in opdracht van de vroedschap,
zodanig dat het "... ten meeste nutte en profijt
van stadsfinantie" zou zijn. D.G. van
Teylingen en S.G. Wobma, "... ervaaren in de
Hoogduitsche taal en tevoren zelve geweest
is in Pruissische dienst".
Weeshuis -- 25-9-1787 (147)
In verband met de onrustige tijden ditmaal
geen collecte met de schaal, op advies van de
regenten van het Heilige Geest- of weeshuis.
Garnizoen -- 13-10-1787 (159)
Verslag van Salomon de Riemer, "clercq ter
finantie van Holland", dat hij opdracht heeft
van Gecommitteerde Raden om een
gespecificeerde rekening te vragen aan de
magistraat van de uitgaven voor de legering
van de Pruisische troepen en verantwoording
voor de al voorgeschoten betaling. Er wordt
een commissie ingesteld ter overleg en
opstelling van een gedetailleerde rekening.
[H. van Eyck, D.G. van Teylingen, M.W. van
den Kerckhoven van Groenendijck, J.D. van
der Burch]
Garnizoen -- 18-10-1787 (166v)
Verslag van de commissie belast met de
financiering en verantwoording aan
Gecommitteerde Raden betreffende het
onderhoud van de Pruisische troepen.
ZIE: Resolutie van 13 oktober j.l.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1787 (219v)
Collecte met de schaal: ƒ 316:6.

6 -- Belastingen
Zowel de stedelijke als de
gewestelijke belastingen (incl.
accijnzen).
Gemeentefinanciën -- 22-1-1785 (5)
Toestemming voor de thesaurier een lening
uit te schrijven groot ƒ 20.000 tegen 2,5%
rente, vrij van de 100e en 200e penning
ingaande met de respectieve furnissementen
der penningen.
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[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 17/1 j.l.
Belastingen -- 28-2-1785 (10v)
Afdracht door de thesaurier aan het comptoirgeneraal van Holland een bedrag ter
voldoening van de netto-opbrengst van de
100e en 200e penning op de ambten. De
thesaurier wordt gedechargeerd.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Consent dd. 29 januari 1788. Gesloten
ter Provinciale Rekenkamer dd. 22 december
1784. Kwitanties van de ontvanger-generaal
dd. 17 december 1784 en 28 januari 1785;
ondertekening dd. 8 februari 1785.
Belastingen -- 5-3-1785 (11v)
Heffing van extra accijns op de wijnen (10
stuivers per anker) op te leggen aan de
tappers ten behoeve van de eigen nering.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.15 december
1784.
Belastingen -- 7-3-1785 (12v)
Ontvangst door de secretaris van de 80e
penning op de roerende zaken die publiek
worden verkocht.
[Vincent van Eyck]
Belastingen -- 8-3-1785 (12v)
Cornelis van den Pol, één van de stadsboden,
wordt aangesteld als inmaander van de
verponding.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Belastingen -- 26-4-1785 (22)
Regeling getroffen met betrekking tot de
berekening / afronding van de "oneffene
penningen", uit de aanslag van het straatgeld.
[ontvanger der verpondingen]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 15 december
1784.
Belastingen -- 21-5-1785 (28v)
Extra heffing van 10 stuivers per anker wijn
voor wijnverkopers en grossiers, boven op
stadsaccijns ten gunste van de nering zelf.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 3 mei 1785.
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Scheepvaart -- 27-7-1785 (41)
Regeling dat de ijkmeester, die de
scheepsinhoud moet opmeten in verband met
betaling van armengeld bij het passeren van
de Mallegatsluis, dat aan het begin van de
reis doet en daarvan een bewijs afgeeft, dat
aan de sluiswachter getoond dient te worden.
Reden: de lading moet daarvoor vaak geheel
gelost worden, dus schippers ondervinden
teveel oponthoud en lading / koopwaar dreigt
aan waarde in te boeten.
Fabricagemeesters -- 15-12-1785 (66)
Toestemming voor Jan Prince jr. tot het
afbreken van een huis in de Lange
Geuzestraat, verpondingnr. 456, mits hij zijn
belastingplicht blijft voldoen. Hehoord het
rapport van bode Gerardus Koning.
ZIE: Magistraatskeur dd. 4 januari 1776.
Belastingen -- 22-2-1785 (77)
Aanbieden van concept-plannen voor nieuwe
stadsbelastingen door burgemeester G. W.
Blijdenbergh en schepenen Van Harencarspel
Decker en J.A. van der Burch.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 29
december 1784; door de vroedschap dd. 15
december 1784 gearresteerd.
Verordeningen -- 1-3-1785 (77v)
De verordening van het karossengeld, het
dienstbodengeld, een verhoging op de
ordonnantie van het turf- en straatgeld en de
10e penning op roerende zaken worden
vastgesteld en gereed verklaard voor
publicatie. Dr. Albert Verrijst en baljuw
Plemper van Bree onthouden zich van
commentaar vanwege een tekort aan
informatie. Ook Van Blijdenbergh, Van
Harencarspel Decker en Van den Burch
maken een voorbehoud. Daarop maakt de
baljuw melding van weer een .. contraaantekening enz.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Ordonnantieboek Z folio 169.
Ambten -- 4-4-1785 (82)
Verzoek van de baljuw om de nieuw
aangestelde stedehouder J.M. van Hoorn te
ontheffen van zijn verplichting tot betalen van
de jaarlijkse recognitie, de 100e en 200e
penning, alsmede van het ambtgeld, omdat
zijn vader daarvan was vrijgesteld.
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ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 21
december 1765, idem vroedschap dd. 19
september 1765 en idem dd. 15 december
1784.

ZIE: Consent 20 februari 1784, gesloten ter
provinciale rekenkamer dd. 23 december
1785; kwitanties van 19 december 1785 en 10
februari 1786 afgesloten dd. 14 februari 1786.

Ambten -- 17-5-1785 (84v)
W. Griffioen, Reinier Swanenburg, J.A. van
den Burch vormen een commissie voor het
opstellen en voorleggen van een instructie
voor de gaarder van stadskarossen en
dienstbodengeld. Inclusief een van de
secretarissen van het college.

Belastingen -- 22-4-1786 (28v)
Beëdiging als ontvanger van de verponding:
Alexander Hendrik Metelerkamp, aangesteld
dd. 9 januari j.l. voor de jaren 1786, 1787 en
1788.
[extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden]
ZIE: Instructie voor de ontvanger dd. 4 januari
1768.

Ambten -- 31-5-1785 (86)
Aanbieden en vaststellen van de conceptinstructie voor de gaarder van de belasting op
het dienstbodengeld, karossen, jachten en
boeiers. Met toelichting. Aanstelling van een
commissie.
ZIE: Registratie in 12e stadsregister folio 254.
Magistraatsresolutie dd. 17 mei j.l.
Ambten -- 28-6-1785 (90)
Marinus Adrianus Smaasen wordt aangesteld
tot collecteur van het dienstboden-, karossen-,
jachten- en boeiergeld. Eedaflegging.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 23
januari 1748. Instructie in 12e stadsregister
folio 254.
Nalatenschappen -- 13-9-1785 (98v)
Toestemming voor Gerardus Johannes Boon
om uit zeker legaat de opbrengst en rente
uitgekeerd te krijgen.
ZIE: Requestboek X folio 215v.
Belastingen -- 9-3-1786 (17v)
Betaling van salaris aan Cornelis van de Pol als inmaander - wegens ordinaris verponding
1784, extraordinaris verponding, klap- en
lantaarngeld 1785.
[Willem Griffioen, ontvanger van de
verpondingen]
ZIE: Burgemeestersresolutie dd. 8 maart
1785.
Belastingen -- 18-3-1786 (20)
Décharge voor de thesaurier na afdracht aan
het comptoir-generaal van Holland ter
voldoening van afrekening 100e en 200e
penning op de ambten.
[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]

Ambten -- 22-4-1786 (29)
Aanbieden door A.H. Metelerkamp, ontvanger
van de verponding, van 6 obligaties (ten laste
van het gewest en de gemenelandsmiddelen
in Den Haag) als borg voor ambt en kosten. ƒ
1000 t.n.v. Hiëronymus van Alphen, twee van
1 juni 1723, vergroot dd. 20 september 1723
en vier van 1 september 1723, vergroot 20
september 1723
ZIE: Akte van borgstelling gepasseerd voor
A.E. de Rhoer dd. 9 april j.l.
Belastingen -- 26-6-1786 (39)
Vanwege vervallen staat en achterstallige
betaling van verpondingen heeft Cornelia
Bosman uit Rotterdam haar huisje aan de
Lange Geuzestraat (naast de Turfkerk),
verpondingsnr. 441, overgedaan aan Pieter
Romers, metselaarsknecht, mits die aan alle
verplichtingen voldoet. Via ordinaris
marktschipper op Rotterdam: Cornelis de
Peer; executie is zinloos.
Stein -- 10-8-1786 (49v)
Verhuurd aan Jan Roos de tienden in Stein,
het Reguliersblok, het Dirk Vergouwenblok,
Elfhoeven en de smaltienden voor de oogsten
van de jaren 1786, 1787 en 1788.
ZIE: 12e Verhuurboek.
Gilden -- 2-12-1786 (70)
Afdracht door overman en dekens van het
lijndraaiersgilde van ƒ 18 gildegeld over het
jaar 1786 en aan regenten aalmoezeniershuis
ter hand gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
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Belastingen -- 2-12-1786 (80!!!)
Wegens tot dusver teleurstellende opbrengst
en steeds trager wordende betaling van de
verponding, noodzaak om de ontvanger aan
te sporen zich stipt aan zijn instructie te
houden en zogenoemde "sommatiebiljetten"
te doen drukken volgens opgenomen model,
om jaarlijks vóór 15 december aan de
verplichtingen te voldoen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd.4 oktober 1768.
Instructie ontvanger art. 14.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Alexander Hendrik Metelerkamp wordt
aangesteld tot ontvanger der verpondingen in
plaats van dr. Willem Griffioen.
Belastingen -- 1-1-1787 (1v)
Aanstelling tot schepen-commissarissen van
de gemenelandsmiddelen.
[Reinier Swanenburgh, Melchior Willem van
den Kerckhoven van Groenendijck, Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet.]
Gemeentefinanciën -- 9-1-1787 (5v)
Opname in de rekening over 1786 ƒ 25
wegens verkoop van een onbebouwd erf aan
de Kandeelsteeg aan Frank van den Andel,
overgedragen dd. 5 januari 1987 en ƒ 290:14
als overschot van de helft van de
overdrachtskosten, idem dd. 5 januari, van het
oude stads aserf buiten de Kleiwegpoort aan
Philip en Pieter Hogenboom.
Belastingen -- 13-1-1787 (6v)
Waarschuwing van Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de extraordinaris verponding 1785 en extra-ordinaris
verponding over 1786, alsmede het klaplantaarn- en straatgeld, aan allen die nog niet
betaald hebben, dat zij nog 14 dagen uitstel
krijgen en dat vervolgens tot executoriale
verkoop wordt overgegaan. Bijgevoegd: lijst
van namen en straatnummers, zie blz. 6a.
ZIE: Instructie dd. 4 januari 1768; hernieuwde
waarschuwing dd. 4 oktober 1768.
Belastingen -- 16-1-1787 (7)
Betaling van salaris aan Cornelis van der Pol,
inmaander van de verponding, door ontvanger
A.H. Metelerkamp voor de ordinaris
verponding over 1785 en de extra-ordinaris
verponding en het klap- en lantaarngeld over
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1786.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 8 maart
1785.
Belastingen -- 20-1-1787 (7v)
Na afdracht van een som ter voldoening van
de rekening van de 100e en 200e penning,
wordt thesaurier Diederik Gregorius van
Teylingen décharge verleend.
ZIE: Besluit dd. 18 februari 1785; gesloten ter
provinciale rekenkamer dd. 13 december
1786; kwitantie van de ontvanger-generaal dd.
19 december 1786 en 13 januari 1787.
Belastingen -- 27-1-1787 (9)
Lijst van de ontvanger van de verponding van
13 januari j.l. aangehouden voor advies.
Gemeentefinanciën -- 10-3-1787 (15v)
Kennisgeving door de ontvanger van de
verponding en het klap-, lantaarn- en
straatgeld dat er een verwarrend en
inconsequent betaalbeleid bestaat ten
aanzien van de tractementen van de
klaplieden, met advies hoe dit te verhelpen.
Betaling blijkt al op 19 februari in plaats van 1
maart 1768 te zijn begonnen, waardoor in de
tussenliggende jaren 33 dagen onbetaald zijn
gebleven; idem het geval met betaling van de
concierge voor het luiden van de wachtklok.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 29 februari
1768.
Belastingen -- 10-3-1787 (17v)
A.H. Metelerkamp, ontvanger van de
verponding, mag doorgaan met de
executoriale verkoop van panden waarvoor
geen betaling is ontvangen en mag coulant
zijn tot uiterlijk 15 mei.
Fabricagemeesters -- 23-6-1787 (33v)
Verzoek om met de pachters (van de hekken)
van het Amsterdams en Gouds rijpad te
spreken over de introductie van de verhoogde
hekgelden.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 maart 1787.
Fabricagemeesters -- 9-7-1787 (37)
Resultaat van het gesprek met de pachters op
het Amsterdams en Gouds rijpad over de
verhoogde hekgelden is dat de pacht voor het
hek aan de Rijn ƒ 20 en dat aan Reyerskoop
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ƒ 45 zal worden.
[Willem van der Hoeve en Samuel Gideon
Wobma]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 23 juni j.l.
Gemeentefinanciën -- 6-11-1787 (57)
Toestemming aan thesaurier J.A. van der
Burch om een kapitaal van ƒ 30.000 uit te
zetten tegen ten hoogste 4% op jaarbasis, vrij
van 100e en 200e penning.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 29 oktober
1787.
Belastingen -- 5-1-1787 (77)
Hendrik Smazen wordt aangesteld als
collecteur van de stadsaccijns op het zout in
plaats van Anthony van Burchem, overleden.
Belastingen -- 24-3-1787 (93v)
Memorie van mr. Vincent van Eyck, secretaris,
uit naam van alle stadssecretarissen
ingebracht en via de burgemeesters
aangeboden aan de raad, met verzoek om
reactie.
[]
ZIE: Nr. 1334.
Belastingen -- 24-3-1787 (94)
Memorie van Vincent van Eyck over
onduidelijkheid of de heffing van de 80e
penning ook geldt voor transacties met
betrekking tot (aan- of ver)koop van schepen.
Naar aanleiding van de veiling van een
"farryschip" (= Groninger trekschuit ?) via
notaris Willem van der Wagt, aangekocht door
Ary Blanken.
ZIE: Publicatie van de raad dd. 1 maart 1785.
Belastingen -- 27-3-1787 (96)
Procedure rond de behandeling van de
memorie van Vincent van Eyck of transacties
met (geveilde) schepen ook vallen onder de
heffing van de 80e penning op roerende
zaken, voortgezet met kennisgeving aan de
raad en de opsteller.
Belastingen -- 3-7-1787 (123)
Vaststelling van uitbreiding van art. 2 van de
verordening inzake de stadsaccijns op de
wijnen.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 185.
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7 -- Ruimtelijke ordening
Inclusief volkshuisvesting.
Verhuur -- 3-2-1785 (6v)
Visserij in de stadsgrachten.
ZIE: 11e Verhuurboek, folio 216v en 217.
Verhuur -- 31-3-1785 (17)
De visserij in de IJssel van de stad tot aan de
Wiericke aan Jan Prinse voor 4 jaar tegen ƒ 7
per jaar exclusief het rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 217v en
Thesaurierstaat folio 41.
Verhuur -- 21-4-1785 (21)
Land en grasgewassen aan het Amsterdamse
rijpad aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek folio 219.
Burenrecht -- 28-4-1785 (23)
Verzoek om te bemiddelen in het confict
tussen Reinier Sap en Roeland Meyer over
het repareren en onderhouden van kade en
poort van hun gemeenschappelijke gang.
Burenrecht -- 12-5-1785 (27)
Verzoek om te bemiddelen in het conflict
tussen Aelbert Helberts en Bernardus
Duyzelen over een gemeenschappelijke
schutting.
ijkmeesters -- 14-6-1785 (32v)
Aanstelling in de 10e wijk: Cornelis van der
Linden in plaats van Jan Nieuwveld.
Verhuur -- 19-7-1785 (39)
Toestemming voor Cornelis den Raad om
gebruik te maken van een onbebouwd erf,
gelegen aan de zuidkant van de Kandeelsteeg
achter zijn pottenbakkerij.
Verhuur -- 9-8-1785 (43)
Aan Ary van Vuuren de hespel / de bocht bij
het Baarsje voor 10 jaar.
Verhuur -- 23-8-1785 (46)
Aan Hendrik Melchert de vette varkenmarkt
voor 6 jaar.
ZIE: 6e Verhuurboek en thesaurierstaat.
Verhuur -- 1-9-1785 (49)
Het achterste gedeelte van de buitenvest
tussen het Regulierspoortje en de

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Houtensteeg aan Jasper Bleuland, ingaande 1
oktober 1785 voor 10 jaar tegen ƒ 10 per jaar.
Verordeningen -- 22-9-1785 (51v)
Reglement op de Boelekade vastgesteld.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 183v.
Fabricagemeesters -- 15-12-1785 (66)
Toestemming voor Jan Prince jr. tot het
afbreken van een huis in de Lange
Geuzestraat, verpondingnr. 456, mits hij zijn
belastingplicht blijft voldoen. Hehoord het
rapport van bode Gerardus Koning.
ZIE: Magistraatskeur dd. 4 januari 1776.
Fabricagemeesters -- 19-3-1785 (79)
Lijst van gebreken op de poortpanding.
Afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle van de reparatie mét
sanctie. Turfmarkt nz: kade bij de brug, kade
voor juffr. Eybergern, Boekhout, erven De
Kedts, Jan Rebeen, Zegert van der Bijl, Fop
Booy, Stomman en Polak. Turfmarkt zz: kade
voor Maas. Gouwe: Melchert heeft een geheel
houten voorpui; Jan Johan rollaag repareren.
Nieuwehaven zz: Van den Berg en Van Dijk
kade repareren; Jan Bax rollaag repareren en
gevel nazien; Willebeek, Jan Musekput kade
repareren. Nieuwehabven nz: Roelof Prince
kade repareren; Cornelis Zorg idem en voor
zijn huis straat repareren; Jan Damman en
Douwe Iemkes kade repareren; stadsbrug
genoteerd; Prince kade invullen; Ary van der
Staal kade repareren; Trijsburg idem en
benedenpui invullen; Jan van de Vijver idem;
fundatie 't Hart, fundatie Maria Tams en
weduwe Wijman rollaag repareren; brug bij de
Vrouwentoren wangen nazien; Van Os in de
Blauwe Haan als boven; Teunis van der Bent
kade invullen. Kleiwegstraat: brug over de zijl
bij de Nieuwehaven kade repareren; kwestie
tussen A. van der Brugge en Philip
Hogenboom over het plaatsen van een
heining door V. en eigendom van de gron.
Kleiweg: de klinkers voor de Franse school
repareren. Regenboog: idem voor de herberg
Het Boskoop. Achter de Waag: kade
repareren. Vogelenzang: Jan Bax kade
repareren en voor het huis de straat
repareren; kade voor de Riobaarsteeg
repareren; voor het huis van Michael van den
Steen straat repareren; voor de Jan
Koddensteeg kade en straat repareren;
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wangen van de brug repareren; Jacob van
Kluyven en Alexander Verac kade repareren;
de rollaag van de zijlkade repareren.repareren
Achter de Vismarkt: Abraham van den Berg,
Anthony van Sel, Thomas Erkis en Van den
Berg kade repareren;
Pieter Mooy + straat voor huis; straat voor
huis: Steenbergen; kaai + straat voor huis:
Brungering; rollaag: Jacobus de Haas; Korte
Groenedaal: publieksgang achter de
koekenbakker: kaai; brandschouwerij
waterschap; Lombardsteegje: straat vóór huis
Oud Vliet; hek vóór sluis; Westhaven: kaai:
Verlee; Twent; gras verwijderen: Coole, kaai:
De Lange, Bruynvis; Oosthaven: straat vóór
huis juffr. Van der Burch; idem huis
Metelerkamp; kaai erven Van der Does,
Vosmeer, Van de Polder, idem Coole;
Oosthaven: straat vóór huis: Bruynvis, kaai:
juffr. Boon, idem + straat: De Mey; Gouwe bij
de Vismarkt: kaai: wed. Van Waas, rollaag bij
brandsteiger vóór de Galeyen; Raam oz: kaai:
Mijndert Vertoorn, straat: vóór steegje bij
Lange Willemsteeg, kaai boven de koker voor
de algemene poort uit de Lange Willemsteeg,
gevel branderij De Zwaan (ad notam), gevel
Remonstrantse kerk, kaai invullen Plemper
van Bree, kaai Boon; idem Verzijl, Huyzer,
Van den Berg, Paulus de Ronde, Blanket;
Raam wz: kaai: wed. Verblaauw, idem De
Waal, Blom; rollaag: Van der Vlijt, kaai Joost
Bloed, idem Herman de Bruyn, dr. Kemper,
Begeer, Pieter de Jong, Hendrik van Hoek;
Verlorenkost: kaai zuidzijde; Hollandse tuin:
verzoek aan Cornelis de Hoop 2 vervallen
huizen af te breken na overleg met
burgemeester Groeneweg: kaai vóór de
Wijpoort, idem Pieter Stevensloot, Jan van der
Want.
Verhuur -- 2-3-1786 (15)
Huis naast het Paterhuis op de Kleiweg voor 2
jaar aan Cornelis Lugtenburg.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
21v.
Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
Aan Willem Verwey de vesten bij het
Zwaansgat vanaf de schuur of paardenstal
van Jacob de Bas tot aan de eerste
korenmolen.
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verhuur -- 16-3-1786 (19v)
De vesten tussen het Regulierspoortje en de
Houtensteeg, het voorste gedeelte aan Jan
Hanog.
ZIE: 11e verhuurboek folio 231v.
Verhuur -- 8-4-1786 (26)
De buitenvest van de Sluistoren tot aan de
Verraderspoort aan Andries Homeyer.
ZIE: 11e verhuurboek folio 232v.
Burenrecht -- 11-4-1786 (26v)
Verzoek tot bemiddeling in het geschil over
een schutting tussen Pieternella van Baelen,
eigenares van een moestuin aan de
Fluwelensingel, en Claes Willemse, eigenaar
van een blekerij.
Fabricagemeesters -- 2-5-1786 (31v)
Opdracht het huisje ten noorden van de
Latijnse school te verwerven ten behoeve van
uitbreiding van het logement van de school.
Burenrecht -- 26-6-1786 (40v)
Verzoek tot bemiddeling in geschil tussen
huizenbezitters Aldert Freyer en Maria van der
Stricht en Matthijs Liesen, looierij-eigenaar, in
de Robaarsteeg vanwege overlast.
Verhuur -- 22-8-1786 (51v)
De toren op de Veerstal aan Jacob Valke
inclusief de jaren huur van Margaretha de
Ruyter.
Burenrecht -- 14-9-1786 (55v)
Bemiddeling verzocht in het geschil tussen
Pieter van der Eest en Pieter van Loon over
een schutting achter het werkhuis van Van der
Eest.
Fabricagemeesters -- 8-4-1786 (95v)
Lijst van defecten op de poortpanding.
Afschrift ter controle en naleving naar
fabricagemeesters. Turfmarkt nz: erven
Helena de Kedts, kade repareren; Stadserf
idem; fundatie van Geertje Hendriks idem; Jan
Brem idem, Fop Booy idem, O. de Millevilles
idem; Turfmarkt zz of Blauwstraat: Gerrit
Frutel, kade invullen; Tevekoop: Adriaan van
den Berg idem, Maarten Monk, kade
repareren; Van Wijne idem, de schuiten
voortaan van de kade "af te leggen"; Jan
Nieuwland, kade repareren; Zegert van der
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Bijl, vensters repareren; Nieuwehaven zz:
Evert Wout, kade invullen, kwestie in de
Vuilsteeg tussen Jan van der Dus en de buren
ter zuidzijde over een scheidsmuur achter /
tussen de resp. eigendommen; Jan Baks,
kade ophogen en repareren; Nieuwehaven
nz.: Jan Damman kade repareren, Adam de
Kray, Douwe Kemkes, Pieter van der Spelt,
Mijs Keput, Cornelis Willebeek, Abraham van
der Vin idem; Zeugstraat: IJsbergen, kade
repareren; Varkenmarkt: Abraham de Haas
idem; Vogelenzang: de buren van Jan
Coddensteeg, idem, Jacob van Kluyven, kade
repareren; Westhaven: juffr. Golbach, kade
invullen; Koek idem, Van der Hout, idem
invoegen; J. Kumsius idem, Vvan Eyck idem;
Lestevrenon, gras verwijderen; Oosthaven:
secretaris De Mey, straat repareren; vóór Van
de Polder idem; kwestie tussen De Peer en M.
de Lange over een muurtje op De Langes
grondgebied; Cole en Bruinvis: gras
verwijderen,Pieter Post, idem; ds. Couperus
idem; d'Oude post, kade invullen; J. de Mey,
gras verwijderen en kade invullen;
Swanenburg, kade invullen; Van der Burg
idem; Jongbloed idem; brandsteiger idem;
juffr. Van der Burch idem; Lange
Noodgodssteeg: straat repareren; Gouwe nz:
brandsteiger repareren; wijnkoper Bleuland,
kade invullen; Van Ruykum idem én Achter de
Vismarkt; Halmans idem; Gouwe zz:Jasper
Bleuland kade invullen; de wangen van de
brug; Gitannes, kaai repareren; Spieringstraat:
Hendrik Reunis, kade repareren; Claas
Zonnenburg, gras verwijderen;
Jeruzalemstraat: Coenraad Blom, Van
Straaten en Elsnerus, vollagen repareren;
Groeneweg: vóór het tuchthuis, kade
repareren; idem de goot van de gemene buurt
en de hele straat van de Groeneweg; vóór de
Wijdepoort, kade repareren; idem Pieter
Stevesloot en Ab van der Wand; Peperstraat:
ds. Willet, achter kade invullen, Pieter van der
Spelt idem; Van Hensbergen idem; de goot in
de Kuipersteeg van Romeyn repareren;
Noordberg idem; vóór huis van Hofman: put in
de straat; Van Eyck en Hofmeer, kade
repareren; Van 't Hout idem; Van der Linden,
kade en straat repareren; Leendert
Weldrager, vollaag repareren; Verlee, kade
invullen; Abel idem; Raam wz: Trijsburg kade
invullen; Hermanus de Bruyn idem; Willem
Blanket idem op 2 plaatsen; Cornelis de
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Koning idem; Matthijs Meyer, kade repareren;
Salomon Bokhoven idem; Gerrit Kuyling idem;
Anthony Goudaerde idem; Van der Spelt
idem; Doris Mulder idem; Moerlee kade
repareren; Van Rossen idem; de wangen van
de Houtensteegbrug repareren; de straat
repareren bij Versluis, Den Raad en Copijn;
Raam oz: de mestbak van Hannef, ad notam;
om de borstelput: straat repareren; vóór de
Remonstrantse kerk idem; Jan van den
Bogaart, kade repareren; Aart de Jong idem;
putten repareren vóór 't huis van Mme Thoen;
Rijk Schoonderwoerd, kade en straat
repareren; De Mooy, kade invullen; Pieter
Boon, kade repareren; Boon van Ostade
idem; Mm. Blanket idem; de erven Breda
idem; Tieleman Huizer idem; Nonnenwater:
Mm. Blanket idem; Groenendaal: kwestie
tussen de wed. Sijpestein en Adrianus
Voormeer over de uitgang in de gemene
gang.
Schutterij -- 11-5-1786 (99v)
Verzoek om de ceremonie voor de
wapeninspectie net als vorig jaar te mogen
uitvoeren, het marktveld af te zetten en enige
wijzigingen en aanvullingen toe te staan. Dit
wordt deels ingewilligd; punt 2 wordt in beraad
gehouden. Een stadsbode zal de raad ter
inspectie oproepen en verzoeken in het zwart
gekleed te gaan.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Burenrecht -- 13-1-1787 (6)
Verzoek tot bemiddeling in geschil om een (te)
ver geplaatst keukentje tussen Frans la Febre
en Jan Bax aan de Wachtelstraat.
Verhuur -- 10-2-1787 (12)
Aan Anthony Spiering de binnenvesten tussen
de molen De Rode Leeuw en het
Regulierspoortje over een lengte van 24
voeten, waarop diens schuur, ingaande 1 juli
tot eind juni 1797 à ƒ 2:10, bij vooruitbetaling
te voldoen.
Verhuur -- 10-2-1787 (12)
Erfpacht voor Mijndert Vertoorn over de
binnenvesten tussen het Regulierspoortje en
de molen De Rode Leeuw voor 10 jaar
ingaande 1 april tot eind maart 1797.
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Burenrecht -- 1-3-1787 (14av)
Bemiddeling verzocht in de zaak tussen
Cornelis Bavelaar en Abraham van Bovenen
over het zetten van een loods, waardoor de
lichtinval voor genoemde Bavelaar zou
worden weggenomen.
Verhuur -- 27-3-1787 (21)
De Zijdwinde onder Zevenhuizen voor 20 jaar
aan Ary Prinse te Rotterdam tegen ƒ 6:6 per
jaar.
ZIE: 11e Verhuurboek folio 52v.
Verhuur -- 24-4-1787 (23)
Het geschut- of wachthuis voor 3 jaar aan mr.
Johan Diederik van den Burch om als stal en
koetshuis te dienen.
ZIE: 11e Verhuurboek folio 203v.
Wijkmeester -- 14-6-1787 (32v)
Aanstelling in de 10e wijk: Johan Ehrenrijk
Scheffers, in plaats van François Gibbon,
overleden.
Burenrecht -- 23-6-1787 (34)
Bemiddeling verzocht in de kwestie tussen
Gerardus Henricus van der Haar en Mathijs
Liese als eigenaars van erf en woningen op
de Zeugstraat wegens reparatie van een goot.
Burenrecht -- 15-11-1787 (58v)
Verzoek tot bemiddeling in het geschil tussen
Gerrit en Adrianus IJsselsteyn over het
repareren en onderhouden van een
gemeenschappelijke doorgang tussen beider
huizen.
Fabricagemeesters -- 31-3-1787 (98)
Lijst van gebreken op de poortpanding met
afschrift aan fabricagemeesters voor toezicht
op herstel vóór 1 juli a.s. en mogelijke
sancties. Oosthaven: Gasthuis: gras
verwijderen, Metelerkamp: kade invullen, idem
secretaris Van Eyck, Jongbloed; Jillis van
Maaren: kade repareren, idem schepen Van
der Does; Vosmaer: gras verwijderen, idem
Post; ds. Couperus: kade repareren;
Westhaven: C. Verlee, kade repareren, A.
Blanken Dirksz: kade invullen.
Minderbroederssteeg: straat verleggen. Zak:
geschil tussen Jan Sans en Anthony
Goudaarde over een schutting tussen de
erven achter hun woningen. Spieringstraat:
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vóór de Hoefsteeg, de straat maken.
Tiendeweg: geschil tussen Dirk Beerninck en
vrouw Hoeksteen over schuttingreparatie
achter het huis van Beerninck. Dubbelde
Buurt bij het tuchthuis: Aalbert Visser: gevel
ad notam. Groeneweg: vóór het tuchthuis:
kade repareren; idem vóór Jan Muylenpoortje;
vóór de Wijdepoort: kade en straat repareren;
wed. Hoeksteen: kade repareren; Stevesloot
en buren: kade en straat repareren; brug van
de Walesteeg: wangen repareren. Lange
Noodgodsstraat: straat repareren.
Peperstraat: vóór de stal van Twent: putten
repareren; op het watertje naast het huis van
de zilversmid: idem; Verlee: kade achter
repareren; idem Weldrager. Raam wz: vóór de
slijpmolen: kade repareren; idem Van Rossen;
idem vóór de poort van Hendrik Smit; geschil
tussen Matthijs van der Regt en R. Sonneveld
over een waterafvoer in de Vlamingstraat; Jan
Versluys: kade repareren. Raam oz: achter de
voormalige brouwerij van 't Kruys: straat
repareren; Cornelis Bleuland: kade repareren;
idem Van den Berg; idem Paulus de Ronde.
Nieuwehaven nz: Bart van der Weyde: kade
repareren; idem Damman; idem Smits; idem
Bruiskepus; idem Koeman. Nieuwehaven zz:
A. de Bruins: kade repareren; idem B. Fokker;
idem Jan Baks; idem vóór het hofje 't Hart;
idem Maria Thams; idem Joris van Vliet; idem
de stad, rondom de brug bij de Vrouwesteeg;
het waterschap van Van Toulon: rollaag
daarover repareren. Turfmarkt nz: Verdoes,
gras verwijderen; de brug voor de
Vrouwensteeg vernieuwen; idem Abraham
Muyt; de stad: de staat rondom de boom bij
de Vuilsteeg repareren. Turfmarkt zz: Van den
Berg, kade opvullen; plankier bij het veerhuis
verhogen, voorkant van het jaagpad. Gouwe:
vóór de Galey: brandsteiger repareren. Achter
de Vismarkt: Dirk Steenbergen: kade
repareren; idem B. Mooy; idem achter 't huis
van Huyzenbeek. Vogelenzang: Jan Baks,
kade repareren; idem vóór de steeg naar
admiraal Tromp; idem vóór de Jan
Koddensteeg; Frans Lafeber, kade repareren;
idem Adr. Reunis; idem Jacob van Kluyven;
het pad vóór het Paradijspoortje; geschil
tussen Veyrak en Jan Lugthart over een goot
achter de huizen in de Rozendaal.
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8 -- Openbare orde en veiligheid
Politie, brandweer, bedelarij,
tuchthuis, openbare zedelijkheid,
straatverlichting. Zie ook: militaire
zaken (schutterij).
Waterschappen -- 2-1-1785 (1v)
Aanstelling van Barend van der Egt tot
'waterman" in plaats van Cornelis Voordewind
(wegens hoge ouderdom en zwakheid
ontslagen) om bij watersnood aan de ring op
de oostzijde van de haven in actie te komen.
Voordracht van de commissaris van de
zakkendragers en de substituut-commissaris
van het Rotterdamse wagenveer.
[]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Vuurschouwers -- 8-1-1785 (2)
Aanstelling in het 4e kwartier: Jan Hoornis in
plaats van Pieter van Waas, overleden.
Vuurschouwers -- 15-1-1785 (3)
Aangesteld in het 10e kwartier: André
Reparon sr in plaats van Adriaan Brandt,
overleden.
Tuchthuis -- 22-1-1785 (5)
De opname van Pieter Lens, vanwege
wangedrag op 22 november 1784,
aanvankelijk tot 1 februari, nu tot 22 april
verlengd, met bijdrage van Greetje Lens,
vrouw van Christiaan Smit en het
aalmoezeniershuis.
Voerlieden -- 6-2-1785 (7v)
Willem Verwey en Willem de Lange worden
voorlopig ontheven van hun functie als
voerman van het Rotterdams en Gouds
wagenveer, op grond van klachten van de
baljuw (en schout) van Gouderak over
verregaande beledigingen, met vermelding
van dit oordeel aan de commissaris van het
veer, met het verzoek toe te zien op de
uitvoering ervan.
[N. Cornelis Plemper van Bree]
Gemeentefinanciën -- 5-3-1785 (11v)
Ontvangst door de thesaurier uit handen van
stadssecretaris Jean Gisberto de Mey Fz de
boete van Barend Meertens.
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[Diederik Gregorius van Teylingen, heer van
Kamerik]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 15 februari 1785.
Tuchthuis -- 15-3-1785 (13v)
Voortzetting van de opname van Louisa Ney
Brouwers, weduwe van Hendrik Gults, met
bijdrage van het aalmoezeniershuis met
ingang van 3 maart j.l.
Gasthuizen -- 22-3-1785 (16)
Ontslag van Wouter Maas, opgenomen 20
maart 1758 wegens krankzinnigheid, om
vervolgens te plaatsen in het gasthuis op
grond van het contract tussen zijn voogden
Michaël Haddengehaü en Gerrit Post en de
regenten van voornoemde instelling.
ZIE: Voogdbenoeming door magistraat dd. 6
mei 1783; contractdatum: 21 februari 1785.
Nachtwacht -- 9-4-1785 (18v)
Carel van de Ham wordt aangesteld als
waarnemer van de post van lantaarnopsteker
in plaats van Gerrit van Ham, aangesteld dd.
21 juni 1758, maar volgens attestatie van dr.
Jan Bleuland "door verouderde doofheid
buyten staat" zijn functie te vervullen.
Tuchthuis -- 21-4-1785 (20v)
Voortzetting van opname dd. 22 februari j.l.
van Pieter Lens, met bijdrage van dochter
Grietje Lens, vrouw van Christiaan Smits, en
het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 25-4-1785 (21v)
Opname van Elisabeth van Kluyven, vrouw
van Pieter van Kenichem, wegens
krankzinnigheid, met bijdrage van haar man
en van het aalmoezeniershuis.
Voerlieden -- 28-4-1785 (23)
Opheffen van de voorwaardelijke ontzetting
van Willem de Lange uit zijn functie van
voerman / verhuurder op het Gouds en
Rotterdams wagenveer.
Voerlieden -- 30-4-1785 (24)
Inspectie van de rijtuigen op 26 en 30 april.
Geen defecten geconstateerd.
[Pieter de Wit, Willem Verwey, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Teunis Sliedrecht, Bastiaan Fuyk,
Jacob de Bas, Jan Loos, Goosse van der
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Linden, Adriaan Leeuwesteyn; Mijndert Loos,
Ary Groeneveldt, Paulus van der Linden,
Willem Blanket.; voerlieden; koetswagens,
phaetons, chaisen, koetsen]
ZIE: Verordening en reglement van de
magistraat dd. 17 december 1765.
Voerlieden -- 30-4-1785 (24)
Inspectie van de stadskoets.
[voerlieden]
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1710.
Voerlieden -- 15-5-1785 (27v)
Opheffen van de voorwaardelijke ontzetting
van Willem Verwey uit zijn functie als voerman
op het Gouds en Rotterdams wagenveer.
Vuurschouwers -- 14-6-1785 (32)
Aanstelling in het 14e kwartier: Hermanus van
Bovene in plaats van Pieter van Vliet,
overleden.
Vuurschouwers -- 14-6-1785 (32v)
Aanstelling in het 21e kwartier: Cornelis van
der Linden in plaats van Jan Nieuwveld.
Tuchthuis -- 9-7-1785 (37)
Opname van Jannigje Vermeer, op verzoek
van haar zuster Maria van Wijngaarden,
vrouw van Machiel van der Egt, vanwege haar
"kwaad gedrag", met bijdrage van
voornoemde zuster en het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 21-7-1785 (39v)
Ontslag van Elisabeth van Kluyven, vrouw van
Pieter Kenichem, wegens krankzinnigheid
opgenomen 25 april j.l.
Tuchthuis -- 20-8-1785 (44v)
Verlenging opname van Jannigje Vermeer
met nog eens 6 weken, na eerder te zijn
opgesloten wegens haar "kwaad gedrag".
Bijdrage van Maria van Wijngaarden, weduwe
van Machiel van der Egt, en het
aalmoezeniershuis.
Fabricagemeesters -- 22-8-1785 (45)
Brief van de Amsterdamse kanonnengieter
Christiaan Seest, die na inspectie van het
materiaal een offerte doet, waarop wordt
ingegaan en het oude geschut naar de
grofgeschutsgieterij te Amsterdam wordt
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afgevoerd.
[Alexander Hendrik Metelerkamp, Melchior
Willem van den Kerckhoven]
Tuchthuis -- 25-9-1785 (53)
Verlenging van de opname van Jannigje
Vermeer wegens wangedrag tot 10 mei a.s.
met bijdrage van Maria van Wijngaarden,
weduwe van Machiel van der Egt, en het
aalmoezeniershuis.
Nachtwacht -- 9-12-1785 (63v)
Aanstelling als noodhulp voorlopig: Leendert
van Velzen in plaats van Cornelis de Graaf,
overleden.
Tuchthuis -- 17-12-1785 (66v)
Opname van Adriana Kreuk, vrouw van
Willem van Vliet, wegens wangedrag met
verplichting zelf haar kost te verdienen en met
een bijdrage van haar man.
Voerlieden -- 17-12-1785 (67)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 17 en 20 december; enige
defecten.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Vermey,
Huybert Kabel, Abram Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Jonas van Maurik,
Bastiaan Vuyk, Jacob de Bas, Jan Loos, Goze
van der Linden, Adrianus Leeuwesteyn;
Verhuurders: Meindert Loos, Paulus van der
Linden, Willem Blanket, Ary Groeneveld;
koetsen, koetswagens, faetons en chaisons]
ZIE: Verordening en reglement dd. 17
december 1765.
Voerlieden -- 17-12-1785 (67v)
Inspectie van de stadskoets, waaruit blijkt dat
de wielen moeten worden voorzien van
nieuwe flenzen.
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van politiemeesters en
comissarissen van huwelijkse zaken: mr.
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck en Adriaan de Kedts Houtman
in plaats van mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr Reinier Swanenburg en mr.
Adriaan Jacob van der Does.
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Tuchthuis -- 10-1-1785 (74)
Aanstelling tot voorzitter-regent: Adriaan de
Kedts Houtman in plaats van mr. Pieter
Leonard Schippers.
Schutterij -- 1-2-1785 (74v)
Op het verzoek van kolonel François van
Harencarspel Decker om in de gesprekken
tussen magistraat en burgemeesters
aandacht te besteden aan de verordening op
de schutterij betreffende het aanpakken van
zich misdragende lieden, bepaald dat de
patrouilles baldadige personen arresteren, op
de wacht brengen en daarvan melding te
doen aan de president-burgemeester.
[gijzelkamer stadhuis krijgsraad]
Schutterij -- 8-2-1785 (75v)
Melding van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker van de verkoop van een stadsgeweer
met toebehoren door de schutter Barend
Mertens aan Cornelis van den Vijver op
Driekoningen in het Harthuis. Dagvaarding
van beide personen op 15 februari voor het
college.
Schutterij -- 15-2-1785 (76)
Gedagvaarden Barend Mertens en Cornelis
van den Vijver inzake verkoop stadsgeweer
gehoord en B. Mertens opgedragen de boete
(vanwege het verlies van stadseigendom) aan
de kolonel te voldoen. Bij zijn weigering op
grove toon, een reprimande uitgedeeld en de
extra eis gesteld een ducaton in de armenbus
te stoppen en onverwijld de boete te betalen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 8 februari 1785.
Schutterij -- 19-2-1785 (76v)
Mededeling van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker dat B. Mertens zijn boete nog niet had
voldaan, ondanks een bezoek van een bode
der krijgsraad. Bepaald dat een stadsbode,
vergezeld van twee justitiedienaren het
bedrag, vermeerderd met krijgsraadkosten,
zou innen, met - bij weigering - een nieuwe
dagvaarding.
Schutterij -- 22-2-1785 (76v)
Rapport van stadsbode Cornelis van der Poll
dat de boete van B. Mertens door diens vader
is betaald. Opdracht aan een secrtaris de
boete aan de thesaurier te overhandigen en
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de kosten van de krijgsraad aan de kolonel.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 19 februari j.l.
Schutterij -- 22-2-1785 (77)
Verzoek van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker om vrijwilligers een geweer te
verstrekken, zolang de compagnieën niet op
sterkte zijn. Toestemming aan de krijgsraad
de kapiteins zulks te verstrekken onder
duidelijke voorwaarden.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77)
Beslissing op het verzoek van de baljuw
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree om de
arrestatie van Willem de Lange.
ZIE: Requestboek X folio 182.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77)
Beslissing op het verzoek van de baljuw
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree om de
arrestatie van Willem Verwey.
ZIE: Requestboek X folio 182v.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77v)
Verzoek van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker om een dubbele bewaking te mogen
uitvoeren, met name op 7, 8 en 9 maart. Een
dubbele boete voor een afwezige van de
wacht.
Openbare orde -- 23-4-1785 (83)
Afhandeling van het verzoek van Adriana
Spruyt, vrouw van Willem de Lange, om de
inhoud van het verzoek "civiel en composibel"
te verklaren, alsmede het antwoord van de
baljuw. Fr. van Harencarspel Decker
distantieert zich van de resolutie, omdat hij
geen gelegenheid heeft gehad zich in de zaak
te verdiepen; schepenen R. Swanenburg en J.
Couperus willen hun commentaar in de
notulen vastgelegd hebben.
[N. Plemper van Bree]
ZIE: Requestboek X folio 189 e.v.
Schutterij -- 26-4-1785 (83v)
Voorstel van kolonel F. van Harencarspel
Decker van 15 maart j.l. opnieuw in
behandeling, geseponeerd vanwege eigen
verzoek van ontheffing uit zijn poorterschap
door Peter Snoek.
Openbare orde -- 10-5-1785 (84v)
Afdoening van het verzoek van Willem
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Verwey, voerman op het Rotterdamse
wagenveer, om de inhoud "civiel en
composibel" te verklaren. Schepen Couperus
kan zich met bovenstaand besluit niet
verenigen.
ZIE: Requestboek X folio 194 e.v.
Brandweer -- 17-5-1785 (84v)
De brandschouw wordt gehouden op zaterdag
18 juni a.s.
Schutterij -- 17-5-1785 (84v)
Door de krijgsraad wordt toestemming
gevraagd om de commanderend officier F.
van Harencarspel Decker - wegens ziekte
afwezig - te mogen vervangen en zodanige
maatregelen te nemen dat een goed verloop
van de algemene wapeninspectie op 23 mei
wordt gegarandeerd. Jan Couperus, oudste
kapitein in rang, wordt vervanger. Uitstel van
de wapenschouw is niet gewenst omdat
verscheidene schutters deze datum al hadden
gereserveerd.
Waterschappen -- 11-6-1785 (86v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie: Karnemelksloot: straat
repareren vóór Groeneveld en niet op de
hoogte van de inspectie; Kluizenaarskade:
putten in de straat repareren; vóór Bastiaan
Fuyk: struik verwijderen; straat repareren vóór
huis Joost Bloed; Blekerssingel: vóór Boon
van Ostade: putten repareren; idem weduwe
Corver en Jan Koemans; Jan Prince: gras
verwijderen, idem takken boven schutting,
banwerk afmaaien; vóór eigendom van Philip
Polijn en Pieter Maas; straat repareren;
Kattensingel: Pieter Bruynvis: gras
verwijderen; Turfsingel: vóór huis Pieter de
Jong bij Moordrechts Verlaat: straat
repareren; Jasper Bleuland: gras verwijderen;
Huyg Biesenaar: heining recht zetten; idem
Cornelis Hogenes en Joost Renking; Dubbele
Buurt: vóór huis Van Rhijn: straat repareren.
Afschrift aan fabricagemeesters met opdracht
tot uitvoering en toezicht.
Brandweer -- 18-6-1785 (87v)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
brandschouw. Met afschrift aan de
fabricagemeesters ter uitvoering en naleving
van de reparatie van brandemmers, haken
etc. Verrichtingen aan het Boterhuis,
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Catharinagasthuis, Boon, Pieter de Ridder,
Joris van Vliet, aalmoezeniershuis, Tuchthuis,
Weeshuis, tweede huis in de Lem Dulsteeg
(Jan Bax); Oudevrouwenhuis; Pottenbakkerij
Pluym; Stadstimmerwerf op de Nieuwehaven;
In de Rotteval; Daniel Polijn (2x); Salomon
Bokhoven (2x); Boon van Ostade; G.
Steeversloot; Leprooshuis; Johannes Gibbon;
Cornelis den Raad; Frans Verzijl;
Maatschappij; Hermanus den Raad; Aart de
Jong; Hillebrand van Rossum; wed. Van Stok;
Reinier Zonneveld; wed. Zonneveld en comp.;
François Gibbon; tussen Tol- en Middelpoort;
jhr. V. van Eyck; Roomse kerk; J. van
Claveren; In de Swaan; Jan Stad; bij de 4
brandspuiten.
Brandweer -- 18-6-1785 (88)
Defecten aan lantaarns, ladders, spuiten en
afwezigheid van vuurschouwers. 2e kwartier:
D. Swartveld absent door ziekte, 1 haak
afgekeurd; 3e kwartier: grote ladder met 2 à 3
sporten inkorten; 8e kwartier: W. van Meurs
absent; 9e kwartier: Jan van de Vijver en
Thomas Weymans absent; de rest heeft geen
lantaarns; 1 ladder afgekeurd, 1 korter maken;
10e kwartier: Pieter Bouman absent in de Hal;
12e kwartier: Nicolaas Grendel absent; 15e
kwartier: 1 ladder afgekeurd; 16e kwartier: 1
ladder over; 17e kwartier: 2 ladders over; 20e
kwartier: 1 ladder nummeren; 21e kwartier: 1
sport ladder stuk; 23e en 25e kwartier: 1
ladder nummeren; 24e kwartier: 1 ladder en 1
haak nummeren.
Schutterij -- 22-11-1785 (101)
Bepaling op verzoek van de krijgsraad (via
kolonel Fr. van Harencarspel Decker) voor het
stellen van een boete bij defecten aan
wapens, geconstateerd bij visitatie en
verplichting tot reparatie. Aanvulling van art. 8
van het 3e hoofdstuk van de verordening op
de schutterij.
Vuurschouwers -- 31-1-1786 (9v)
Aanstelling in het 23e kwartier: Jacob Kool in
plaats van Jan Boms, die vertrokken is.
Tuchthuis -- 23-2-1786 (13v)
Voorlopige opsluiting vanwege wangedrag:
Ernst Tak.
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Nachtwacht -- 2-3-1786 (15)
Jan Meyer wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Cornelis
Oosterhoudt, overleden.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (15v)
Het tractement van de overleden Cornelis
Oosterhoudt is toegevoegd aan dat van Aart
van Wijngaerden, nu bedragende ƒ 120 per
jaar.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (15v)
Leendert van Dijk wordt aangesteld tot
klapwaker in plaats van Cornelis Oosterhoudt,
overleden.
Nachtwacht -- 4-3-1786 (16)
Ary Mobman wordt aangesteld tot nachtwaker
in plaats van Cornelis Oosterhoudt, overleden.
Vuurschouwers -- 16-3-1786 (19v)
Aanstelling in het 8e kwartier: Gerrit van der
Haar in plaats van Willem van Meurs,
vertrokken.
Tuchthuis -- 4-4-1786 (25)
Vereffening van het teveel aan subsidie over
1763 voor het onderhoud van Wouter Maas,
van 1763 tot 1784 in het tuchthuis opgesloten
wegens krankzinnigheid, met regenten van de
gasthuizen.
[Jacob Boon van Ostade]
ZIE: Plaatsing bij akte 1758;
magistraatsresolutie dd. 11 maart 1786.
Tuchthuis -- 11-4-1786 (27)
Opname van Elisabeth van Kluyven, vrouw
van Pieter van Kenichem, wegens
krankzinnigheid, met bijdragen van haar man
en het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 22-4-1786 (28)
Opname van Jannetje Vermeer vanwege
wangedrag tot 1 november 1786 met bijdrage
voor het onderhoud van Maria van
Wijngaerden, weduwe van Machiel van der
Echt, en het aalmoezeniershuis.
Waterschappen -- 29-4-1786 (31)
Leendert Boot wordt aangesteld op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
de plaatsvervangend commissaris van het
Rotterdamse wagenveer in plaats van Gerrit
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Bremmer (wegens zwakke gezondheid
ontslagen) en geplaatst op de ring aan de
oostzijde van de Haven om bij hoog water in
actie te komen.
ZIE: Burgemeestersresolutie dd. 19 augustus
1777.
Vuurschouwers -- 29-4-1786 (31)
Aanstelling in het 16e kwartier; Pieter Mooy in
plaats van Goovert Steenbergen.
Tuchthuis -- 13-6-1786 (37v)
Ontslag voor Maria Poulat, weduwe van
Bartholomaeus Chambon, geplaatst dd. 19
december 1780.
Schutterij -- 17-6-1786 (38)
Aanpassing van instructie voor de burgers om
niet zonder meer toe te staan dat gewapende
eenheden zich zonder toestemming van de
burgemeesters de stad in begeven. Dit naar
aanleiding van de melding van een incident op
pinkstermaandag j.l. door de kolonel waarbij 2
officieren en een aantal manschappen "met
bloot geweer" via de Rotterdamse poort de
stad in en via de Tiendewegspoort weer uit
zijn getrokken.
[Jacob Boon van Ostade; François van
Harencarspel Decker; krijgsraad.]
Wijkmeesters -- 23-6-1786 (38v)
Aanstelling in de 2e wijk: Jan van Vliet in
plaats van Joris van Vliet, ontslagen wegens
ouderdom.
Garnizoen -- 26-6-1786 (40)
Naar aanleiding van het incident met de
gewapende colonne op 5 juni j.l. - door de
stad marcherend zonder patent -, heeft de
bevelvoerend officier zich gemeld en zijn
excuses aangeboden, jeugd en onervarenheid
als reden aanvoerend. Thans in garnizoen te
Woerden, op 3 juni uit Willemstad
opgetrokken, 1 subaltern officier, 1
bombardier en 12 artilleristen, o.l.v. Carel
Blécourt, 17 jaar oud, onderluitenant in de
compagnie van luitenant-kolonel Gelink, 3e
bataljon korps artillerie van luitenant-generaal
Du Pont.
[Boon van Ostade]
ZIE: Resolutie dd. 17 juni j.l.
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Tuchthuis -- 13-7-1786 (43v)
Opname van Pleuntje Tuynman vanwege
wangedrag voor 3 weken.
Nachtwacht -- 18-7-1786 (44v)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld als
lantaarnopsteker in plaats van Jan Sander,
overleden.
Openbare orde -- 8-8-1786 (48)
Melding van onbehouwen optreden door
substituut-nachtwaker Jan Lans tegenover de
wacht op het stadhuis en noodzaak deze
gewapenderhand eerst vast te zetten en later
thuis te brengen. Verzoek aan de commissaris
van de klaplieden om Huybert Vark iemand
anders te laten zoeken als substituutklapwaker. Boete volgens art. 36 van de
verordening op de schutterij en ontslag als
substituut-klapwaker.
[Huybert Griffioen, Cornelis van Leeuwen
(kapitein-luitenant en vaandrig van de
compagnie van de Oosthaven), J. Bouwens,
gecommitteerden van de krijgsraad]
Nachtwacht -- 10-8-1786 (49)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-klapperman voor Huybert Vark,
aangesteld dd. 26 juli 1745, in plaats van de
ontslagen Jan Lans.
Schutterij -- 9-9-1786 (54)
Op verzoek van mr. Cornelis Joan de Lange
van Wijngaarden, plaatsing van het kruit, in
gebruik bij het Exercitiegenootschap, om
veiligheidsredenen in het kruitmagazijn;
sleutels ervan te halen bij de
fabricagemeesters of de kolonel.
Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Verzoek aan fabricagemeesters om schutters
ouder dan 50 jaar van geweren te voorzien en
opdracht te geven tot onderhoud ervan.
Vuurschouwers -- 12-9-1786 (55)
Aangesteld in het 17e kwartier: Pieter Huyser
in plaats van Roelof Mello, overleden.
Vuurschouwers -- 16-9-1786 (56v)
Ontslagen uit het 3e kwartier: Pieter Tromper.
Burgerrecht -- 16-9-1786 (56v)
Poorterschap ontnomen en ontslag als sleper
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en zakkendrager voor Tieleman Recourt
wegens wangedrag.
Vuurschouwers -- 19-9-1786 (57)
Aangesteld in het 3e kwartier: Hendrik van
Heek.
Tuchthuis -- 2-10-1786 (60)
Voorlopige opname van Willem Hendrik Tap
wegens krankzinnigheid. Over diens
onderhoudskosten moet nog overleg worden
gevoerd.
Tuchthuis -- 11-10-1786 (61v)
Verlenging van de opname met 3 maanden
van Pleuntje Tuynman, sinds 3 juli j.l. voor 3
maanden vastgezet wegens wangedrag.
Scheepvaart -- 16-10-1786 (62v)
Vanwege klachten van Abrahan de Milleville
en Matheus Bijl, commissaris en schipper van
het Leids schuitenveer, over Jan Winkers,
knecht, is besloten deze voor 6 weken te
schorsen en Matheus Bijl op te dragen een
bekwame vervanger te zoeken.
Aalmoezeniershuis -- 28-10-1786 (64)
Plaatsing voor 3 maanden in het tuchthuis van
Jacob van Badenburch, voor de tweede keer
weggelopen uit het aalmoezeniershuis.
ZIE: Verordening dd. 4 december 1759 tegen
het weglopen van de kinderen uit de wees- en
aalmoezeniershuizen. Magistraatsresolutie
dd. 29 december 1779.
Tuchthuis -- 28-10-1786 (64v)
Opname van Lijsje van Klaveren voor 6
weken wegens wangedrag.
Nachtwacht -- 28-10-1786 (64v)
Aanstelling tot lantaarnopsteker: Jacob Maas
in plaats van Jan Meyer.
Tuchthuis -- 31-10-1786 (65)
Verlenging opname van Jannetje Vermeer,
wegens wangedrag opgesloten, tot uiterlijk
februari 1787, met onderhoud door Maria van
Wijngaarden, weduwe van Machiel van de
Echt, en het aalmoezeniershuis.
Voerlieden -- 11-11-1786 (67)
Inspectie van de rijtuigen uitgevoerd op 4 en
11 november bij voerlieden en verhuurders.
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Idem controle van de stadskoets.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Jonas van Mourik,
Jacob de Bas, Huybert Kabel, Janis
Leeuwesteyn, Abraham Toos, Willem Verwey,
Willem de Lange, Pieter Goris, Goze van der
Linden, Bastiaen Vuyk, Jan Loos;
Verhuurders: Willem de Bruyn, Paulus van der
Linden, ...Groeneveldt, Willem Blanket, Justus
de Rijk.; koetsen, koetswagens, faetons,
chaisons]
ZIE: Verordening dd. 17 december 1765.
Reglement op het gebruik van de stadskoets
dd. 25 oktober 1770.
Tuchthuis -- 16-12-1786 (83v)
Ontslag voor Lijsje van Klaveren, opgesloten
wegens wangedrag dd. 28 oktober 1786.
Vuurschouwers -- 21-12-1786 (84v)
Aangesteld in het 1e kwartier: Jillis van Merre
in plaats van Jan Pijpers.
Vuurschouwers -- 23-12-1786 (85)
Aanstelling in het 15e kwartier: Johan Quirein
van der Valk, in plaats van Anthony van
Burchem, overleden.
Aalmoezeniershuis -- 23-12-1786 (85)
Bijdrage van regenten in verband met opname
in het tuchthuis van Willem Hendrik Tap,
tweewekelijks 36 stuivers vanaf 2 oktober
1786 tot ultimo december 1787.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr.
Huybert van Eyck en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
en mr. Melchior Willem van den Kerckhoven
van Groenendijck, beiden tot schepen
benoemd.
Gasthuizen -- 11-3-1786 (94)
Verzoek van de regenten van het gasthuis om
actie in een dispuut met het bestuur van het
tuchthuis over de restitutie van een teveel aan
onderhoudsgeld voor Wouter Maas, wegens
krankzinnigheid daar geplaatst, dat blijkens
controle van de boeken tussen 1763 tot 1784
betaald zou zijn. De regenten van het
tuchthuis willen alleen betalen mits daartoe
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vanuit de raad opdracht wordt gegeven. 12
stuivers in plaats van 6 stuivers per week.

(getuigen); chirurgijn Van Steel; Jan Danens,
Leendert Boer (de jonge), H. van Eyck]

Schutterij -- 8-4-1786 (97v)
Toestemming voor de commandant van de
schutterij om de compagnieën van de Markt
en Westhaven in de maanden november en
januari en die van de Oosthaven en de
Gouwe in december en februari te laten
oefenen en hun afvuurverplichting te doen: de
compagnie van de Markt in juni, die van de
Oosthaven in juli, die van de Westhaven in
augustus en die van de Gouwe in september,
om reden van te weinig ruimte en dus
scholingsmogelijkheid om het voorgeschreven
aantal schutters tegelijk te kunnen laten
oefenen. Exercitie per 50 man zoals
voorgeschreven in art. 24, hfdst. 5 van de
verordening op de schutterij; niet meer dan
vier keer per maand en ná 7 uur 's avonds.
[Fr. van Harencarspel Decker]

Openbare orde -- 15-6-1786 (106)
Verklaring van bereidheid om te getuigen door
de schutters als bedoeld in het voorgaande
adres (zie nr. 908).
[Blauw, J. van der Grijp, luitenant en Corn.
van Alphen, secretaris.]

Schutterij -- 17-6-1786 (101v)
Beleggen van een vergadering om 19.00 uur
naar aanleiding van het hierna volgende adres
(zie nr. 908). Opdracht aan Cornelis Muyt en
Cornelis van den Vijver om voor de raad te
verschijnen. Opdracht aan de commissie van
de krijgsraad om zo spoedig mogelijk de bij de
getuigen ingewonnen informatie aan de
baljuw te geven zodat hij nog vóór de
raadszitting de getuigen kan beëdigen. Adres
op naam van Jacobus Blaauw, kapitein,
namens de krijgsraad.
[C.N. Plemper van Bree]
Openbare orde -- 15-6-1786 (102)
Verslag van het incident bij de
Tiendewegspoort, waarbij Cornelis van den
Vijver en Cornelis Muyt, zonder het meerdere
poortgeld te betalen, zich met geweld toegang
hadden verschaft, omdat onduidelijk was of
het poorthek niet te vroeg op slot was gedaan
door Cornelis Hulst, zoon van de portier. Een
afdeling van vier schutters had zich op
verzoek van de zoon met de zaak bemoeid.
Beiden zijn voor hun wangedrag beboet, na
voor de raad gedaagd te zijn, waarbij vooral
Cornelis Muyt zijn aanval op een schutter-infunctie ernstig wordt aangerekend.
[Bart de Bier / Pier (sergeant), Arend de Jong,
Huig Verblauw, Jan van Dam en Jan Mulder
(schutters); Jan van Hal en Lijsie Kloofhout

Openbare orde -- 17-6-1786 (107)
Ernstige reprimande voor Cornelis van den
Vijver door pensionaris Van Wijn, en opdracht
om bij de volgende vergadering van de
krijgsraad te verschijnen, boete te betalen en
excuses te maken op straffe van een
zwaarder oordeel. Gehoord de feiten rond het
incident aan de Tiendewegspoort dd. 15 juni
j.l.; boete conform art. 36, hfst.4 van de
verordening op de schutterij.
Openbare orde -- 17-6-1786 (107v)
Cornelis Muyt wordt veroordeeld tot
verwijdering uit de stad binnen twee etmalen
nadat hem de resolutie is bezorgd. Hij is niet
ter zitting verschenen ondanks het bevel
daartoe, vanwege zijn wangedrag, in het
bijzonder de aanval op een schutter in functie.
Schutterij -- 8-9-1786 (110)
Voorstel van Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden als commandant van het
Genootschap van Wapenhandel met
betrekking tot schikkingen voor burgers en
schutters die meedoen aan een gewapende
expeditie naar Utrecht, "... in deze presente
nood des vaderlands ... tot afkeering van
geweld ..." 1. Schutters zonder eigen geweer
mogen stadswapenuitrusting gebruiken. 2. De
commandant dient de schutters de keuze te
laten tussen dienst als vrijwilliger in het
Vrijkorps of als stadswacht achter te blijven. 3.
Schutters die meedoen worden vrijgesteld van
boetes. 4. Daniël van Genderen, adjudant van
voornoemd vrijkorps, moet kunnen meedoen,
als de noodzaak daar is. 5. Vrijwilligers wordt
toegestaan de burgereed elders af te leggen,
zonder schade aan hun burgerrecht hier ter
stede.
Schutterij -- 8-9-1786 (111)
Akkoord (van de magistraat) met het voorstel
van De Lange van Wijngaarden (zie nr. 920, 5
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punten), mits met voorkennis van de
burgemeesters. Bovendien worden geweren
beschikbaar gesteld voor wachtlopende
schutters, die niet zijn meegegaan, ter
bewaking van de openbare orde. Mr. A.J. van
der Does en Samuel Gideon Wobma laten
aantekenen zich niet met de woorden van
Joan de Lange van Wijngaarden te kunnen
verenigen, maar verzetten zich niet tegen de
te nemen maatregelen.
Tuchthuis -- 12-9-1786 (112)
Personen die in het tuchthuis zijn opgesloten
mogen niet zonder unanieme toestemming
van de regenten afzonderlijk voor een gesprek
meegenomen worden buiten hun "hok",
uitgezonderd een gerechtsdienaar die met de
zaak is belast.
Tuchthuis -- 12-9-1786 (112v)
Vastzetten van Tieleman Recourt, wegens
herhaaldelijk wangedrag. Verdere
beraadslagingen omtrent wat te doen.
Tuchthuis -- 16-9-1786 (113)
Ontslag van Tieleman Recourt uit het
tuchthuis met daarop verwijdering uit de stad,
vóór zonsondergang, wegens herhaald
wangedrag.
Verzoekschriften -- 31-10-1786 (115)
Beschikking op het verzoek van Antonia
Balcet, vrouw van Cornelis Muyt, waarin zij
een goed woordje doet voor haar man.
ZIE: Requestboek IJ, folio 119. Zie affaire nrs.
907-911.
Verzoekschriften -- 14-11-1786 (115v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik van
Bemmel, om toestemming tot opsluiting.
ZIE: Requestboek IJ folio 120.
Tuchthuis -- 28-11-1786 (117)
Barend Mertens wordt voorlopig voor drie
maanden opgesloten wegens uitgesproken
wangedrag, met name zijn aanvallen op het
college op 21 november j.l.
Tuchthuis -- 11-1-1787 (6)
Ontslag voor Pleuntje Tuynman, opgenomen
dd. 3 juli 1786 en dd. 10 oktober verlengd.
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Tuchthuis -- 27-1-1787 (9v)
Opname van Johanna Bosch, op verzoek van
haar zuster Louïsa Bosch, wegens
krankzinnigheid, mits deze zuster haar
onderhoudt.
Tuchthuis -- 5-2-1787 (10)
Verlof om Jacob van Batenburgh, in het
tuchthuis opgenomen, te ontslaan wegens
goed gedrag en te laten voorkomen bij de
burgemeesters om hem op gedrag aan te
spreken met dreiging van sanctie bij
herhaling.
ZIE: Resolutie 28 oktober 1786.
Aalmoezeniershuis -- 8-2-1787 (11)
Pardon verleend aan Jacob Batenburgh op
het betonen van berouw over zijn wangedrag.
[Reinier Swanenburgh; bannissement]
ZIE: Resolutie dd. 5 februari j.l.; idem resolutie
op het weglopen van kinderen; zie ook nr.
1005.
Tuchthuis -- 8-2-1787 (12)
Ontslag voor Johanna Bos, opgenomen dd.
27 januari j.l. wegens krankzinnigheid, op
verzoek van Louisa Bos.
Tuchthuis -- 17-2-1787 (13)
Opname wegens krankzinnigheid van
Pietertje de Jong op verzoek van Ary de Jong,
mits hij haar onderhoudt.
Nachtwacht -- 22-2-1787 (14)
Wouter Prinseloo wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Gerrit Keuskes,
overleden.
Tuchthuis -- 22-2-1787 (14)
Ontslag voor Jannigje Vermeer, ingesloten
wegens weerspannig gedrag dd. 9 juli 1785.
Tuchthuis -- 27-2-1787 (14v)
Ontslag voor Barend Maartens.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 28 november
1786.
Tuchthuis -- 27-2-1787 (14a)
Ontslag voor Catharina Elisabeth Michels, bij
vonnis van schepenen voor 6 jaar opgesloten.
Tuchthuis -- 4-3-1787 (14av)
Verzoek van Adriaan de Kedts Houtman om
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voor, op of na 8 maart de sleutels van het
tuchthuis in verzekerde bewaring te geven bij
de concierge van het stadhuis.
Tuchthuis -- 20-3-1787 (19v)
Plaatsing van Stoffelt Egbrechts met bijdrage
van diakonie van de hervormde gemeente en
aalmoezeniershuis.
Vuurschouwers -- 26-5-1787 (29)
Aangesteld in het 22e kwartier: Abraham
Fokkens in plaats van Jan Dis, overleden.
Vuurschouwers -- 14-6-1787 (32)
Aanstelling in het 9e kwartier van Frans
Kramer Lourensz, in plaats van Frans
Kraamer, vertrokken uit dat kwartier.
Vuurschouwers -- 14-6-1787 (32v)
Aanstelling in het 21e kwartier: Johan
Ehrenrijk Scheffers, in plaats van François
Gibbon, overleden.
Tuchthuis -- 9-7-1787 (37)
Voorlopige opname van Leendert van
Dieveren, vanwege zijn "kwaad gedrag".
Poorten -- 19-7-1787 (38v)
Opdracht om in het kader van een veilige
afsluiting van de stad(spoorten) een
onderzoek te doen naar (de toestand van) de
(poort)sloten, de hekken (ervoor), alle poortjes
en "sorties" in de stadsmuur, alsmede de
afsluitbomen van sluizen en bruggen en
daarover verslag te doen.
[poort]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 17 juli. Zie ook
blz 39a, nr. 1162.
Poorten -- 19-7-1787 (39abc)
Inspectierapport fabricagemeesters op
deuren, sloten, hekken en dito veiligheid van
de volgende objecten: Tolpoort: O.K.;
Middelpoort: O.K., in de IJssel: 5 veerpontjes;
Dijkspoort; Buitensluis: bijz.; Hogendijk:
houten hek met straatgeld; Holle: poortje bij
Zwaansgat O.K.; Veste: Houtesteeg,
Kloosterpoortje, Vlamingspoortje met
veerpontje (schouwtje), Sluistoren, torentje
achter proveniershuis; Potterspoort: O.K.;
Kattenbrug: O.K.; Moordse Verlaat: O.K.;
Korte Akkeren: O.K.; Kattensingel: O.K.;
Vesten: Hoge brug bij Potterspoort;
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waterbarrière, waterpoortje, poortje achter de
potterij van wed. Pluim; Kleiwegpoort:
ophaalbrug zonder slot, Bloemendaals Verlaat
O.K.; Blekerssingel: O.K.; Vesten:
waterpoortje; sluisdeurtjes achter Pesthuis;
waterpoortje achter de Doelen O.K.;
Tiendewegpoort: O.K.; Karnemelkbrug: O.K.;
Vesten: waterpoortje bij Wedde O.K.;
Doelenpoortje: O.K.; Veerstalpoort: ingang
haven zonder slot; Hanepraai: O.K.;
Haastrechtse brug: ophaal zonder slot.
Ingevolge burgemeestersopdracht dd. 19 juli
1787.
Poorten -- 21-7-1787 (40)
Opdracht tot verbetering van sloten aan
Dijkspoort, poortje tussen Potters- en
Kleiwegspoort (achter pottenbakkerij van de
wed. Pluym) en toegang tot haven met een
goede afsluitboom; alsmede de communicatie
tussen de toren achter het Mierennest
(verhuurd aan Jan Gibbon) en de
portierswoning van de Kleiwegspoort
verbeteren zodat goede afsluiting
gegarandeerd is. Afschrift aan de opzichter
A.F. Blanken.
Voerlieden -- 21-7-1787 (41)
Inspectie van rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 14 en 21 juli. Categorieën:
koetsen, koetswagens, phaetons en chaisen.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goosse van der Linden, Janus Leeuwesteyn,
Willem Verwey, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Bastiaen Vuyk, Jonas van Maurik;
Verhuurders: Paulus van der Linden, Justus
de Rijk, ... Groenevelt, Willem Blanket, Willem
de Bruyn.]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Poorten -- 26-7-1787 (41v)
Alle poortwachters van de stadspoorten
worden opgetrommeld. Hun wordt te verstaan
gegeven de sluiting ervan uiterst serieus te
nemen, de sleutels niet aan onbevoegden af
te staan en mogelijke defecten aan sleutels en
sloten zo spoedig mogelijk te melden aan de
fabricagemeesters.
Poorten -- 31-7-1787 (42v)
De memorie van opzichter A.J. Blanken
betreffende de reparaties aan poorten en
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hekken, zoals opgedragen door
fabricagemeesters, wordt voor kennisgeving
aangenomen.
ZIE: Memorie bijgevoegd zie nr. 1175;
resolutie dd. 21 juli j.l.
Poorten -- 31-7-1787 (42b)
Rapport van fabricagemeesters ten aanzien
van de reparatie van het sluitwerk van de
Rotterdamse poort, het poortje achter wed.
Pluim, de sluis aan de havenmond en de
toren achter het Proveniershuis c.q. de
portierswoning aan de Kleiwegspoort.
[Jan Gibbon, A.F. Blanken]
Waterschappen -- 18-8-1787 (45)
Inspectie van de particuliere zijlen langs de
Haven; geen defecten ontdekt.
Tuchthuis -- 23-8-1787 (45v)
Op aangeven van Ary de Jong, advies aan de
regenten om voor diens nicht Pietertje de
Jong, wegens krankzinnigheid opgenomen en
zodanig hersteld dat ze geen gevaar meer
vormt, een dienovereenkomstige beslissing te
nemen.
Garnizoen -- 19-10-1787 (54)
Verzoek aan de commandant van het
garnizoen (hier gelegerde troepenmacht) om
een detachement van 12 man met een
onderofficier te sturen naar het ambacht
Bloemendaal (Goudkade) ter handhaving van
rust en orde. Het gerecht van Bloemendaal
maakt melding van "combustiën" en
plunderingen in haar gebied.
Verhuur -- 24-10-1787 (55)
Het Lontpad bij het Pesterf aan Gerardus
Michael de Vreede ingaande 7 oktober a.s.
Tuchthuis -- 6-11-1787 (57)
Ontslag voor Leendert van Dieveren,
vanwege zijn "kwaad gedrag" op 9 juli 1787
opgesloten.
Tuchthuis -- 10-11-1787 (57v)
De opname van Hendrik Willem Tap wordt
wegens diens krankzinnigheid met een jaar
verlengd.
Vuurschouwers -- 27-11-1787 (59v)
Aanstelling in het 23e kwartier: Hendrik
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Horsman in plaats van Benjamin Eling, op zijn
verzoek daarvan ontslagen.
Voerlieden -- 1-12-1787 (60v)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders, gedaan op 27 november en 1
december 1787.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goosse van der Linden, Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Pieter
Gorissen, Willem de Lange, Bastiaan Vuyk,
Jonas van Maurick; verhuurders: Paulus van
der Linden, Justus de Rijk, .. Groeneveldt,
Willem de Bruyn.; koetsen, koetswagens,
phaetons en chaisons]
ZIE: Reglement van de magistraat dd. 17
december 1765.
Begraven -- 3-1-1787 (73)
Het verzoek van Ary Meurs en Maarten Monk,
als commissarissen van het Genootschap van
Wapenhandel, om hun medelid George Pisa
met (gewone) militaire eer a.s. vrijdag te
mogen begraven, wordt toegestaan. Dr.
Willem Griffioen en mr. Adriaan Jacob van der
Does hebben te kennen gegeven niet akkoord
te kunnen gaan met de bedoelde dag, gezien
het feit dat die dag de magistraat wisselt en er
gevaar voor onrust bestaat.
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr. Jan
Arend van der Burch, mr. Jan Couperus in
plaats van mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, tot schepen
benoemd.
[subalterne gezagsdragers]
Openbare orde -- 3-3-1787 (86v)
Resolutie over te nemen maatregelen, door
kolonel van de schutterij mr. J. Blaauw
neergelegd bij de burgemeesters, om te
voorkomen dat met de verjaardag van de
stadhouder op 8 maart a.s. onlusten zouden
uitbreken. Tekenen van Oranjegezindheid
worden aangemerkt als oproerig!
ZIE: Bijgevoegde brief van de kolonel: blz. 87
- 89 en toestemming tot uitvoeren
maatregelen: blz. 89 - 90. Art. 3 van hoofdstuk
6 van de verordening op de schutterij.
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Openbare orde -- 14-3-1787 (90)
Rapport van de baljuw en verzoek tot
arrestatie van Jan van Garnay (uit de
St.Anthoniestraat) wegens het inslaan van
enige ruiten van het huis van Mathijs Liese
aan de Zeugstraat. Door 2 stadsboden
opgehaald (en begeleid door dienaren van
justitie) van het huis van pijpmakersbaas Jan
Pieter Versluys, waar hij als knecht werkt. In
civiele gijzeling op de 's Heerenpoort.
[mr. C.N. Plemper van Bree, mr. M.W. van
den Kerckhoven van Groenendijck en M.
Bisdom, heer van Vliet]
Openbare orde -- 14-3-1787 (91v)
Na verhoor van betrokkene door de
magistraat en ingaand op het verzoek van de
baljuw, wordt Jan van Garnay in civiele
gijzeling genomen op het stadhuis om de
baljuw de kans te geven tegen betrokkene
maatregelen te nemen.
Openbare orde -- 20-3-1787 (92)
Resolutie ten aanzien van Jan van Garnay,
tegen wie de baljuw nog geen procedures is
gestart, dat vóór zaterdag 24 maart a.s. zal
worden besloten welke maatregelen tegen
hem zullen worden genomen.
[mr. C.N. Plemper van Bree]
Openbare orde -- 20-3-1787 (92v)
Behandeling van de wens van baljuw mr. C.N.
Plemper van Bree om het woord "civiel" uit
"civiele gijzeling" in de resolutie van 14 maart
j.l. te schrappen, uitgesteld tot de terugkeer
van twee betrokken raadslieden: De Lange
van Wijngaarden en Bisdom van Vliet. Hij
heeft volgens eigen zeggen het woord "civiel"
niet gebruikt.
Openbare orde -- 24-3-1787 (93)
Opnieuw gedelibereerd over het voorstel van
de baljuw dd. 20 maart j.l. Nu met algemene
stemmen akkoord met de resolutie van 14
maart j.l. om de term "civiel" te schrappen,
waarom de baljuw had verzocht. Affaire-Jan
van Garnay.
[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Nrs. 1324, 1325, 1327 en 1328.
Justitie -- 24-3-1787 (93v)
Ontslag uit gijzeling (op woord van eer) voor
Jan van Garnay, omdat de baljuw nog geen
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aanklacht tegen hem heeft ingediend. Voor de
raad ontboden, heeft hij beloofd om onverwijld
te zullen verschijnen, indien daartoe
opgeroepen.
ZIE: Magistraatsresolutie van 20 maart j.l.
Openbare orde -- 3-4-1787 (99v)
Verzoek van Cornelis Muyt wordt maandag 23
april a.s. afgehandeld en door een van de
secretarissen aan de afwezige leden van de
magistraat meegedeeld.
Openbare orde -- 23-4-1787 (100)
Alvorens een uitspraak te doen, krijgt Cornelis
Muyt, via zijn vrouw en oom ontboden, op
zaterdag 28 april a.s. te horen van de
magistraat waaraan hij zich dient te houden,
opdat hij weer kan terugkeren. Verzoek de
magistraatsresolutie dd. 17 juni 1786 nietig te
verklaren en toestemming weer in de stad te
mogen wonen.
Openbare orde -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis Muyt
om "vergeving" en toestemming weer in de
stad te wonen.
ZIE: Requestboek IJ folio 159v.
Openbare orde -- 30-4-1787 (105)
Melding door baljuw C.N. Plemper van Bree
van de vondst van vlugschriften (een tweetal
hier bijgevoegd) die de bedoeling hebben om
oproerigheid te veroorzaken. Daders (nog)
niet gevonden. Verdenking mogelijk op een
groep bandeloze en "steun trekkende"
personen, die toegang tot de stad was
verleend en "eerzame burgers had verleid".
Doorgegeven aan Jan Couperus als opvolger
van de huidige baljuw: . Niet van de
boekdrukkers Van der Klos en Verblaauw.
[C. van de Vijver, P. en D. Melikan]
Openbare orde -- 1-5-1787 (107)
Kennisgeving aan de nieuwe baljuw Jan
Couperus van de vondst van twee
vlugschriften (bijgevoegd) met oproerige
bedoeling en (voorstel tot) publicatie waarin
een premie van 100 zilveren ducatons wordt
uitgeloofd voor aanwijzing die leidt tot de
aanhouding van de verspreiders van deze
strooibiljetten en waarin een algemeen verbod
wordt uitgevaardigd tot het drukken en
verspreiden van dergelijke geschriften.
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[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Notulen van 30 april j.l.; zie ook nr. 1349.
Openbare orde -- 8-5-1787 (108)
Vastgesteld de publicatie betreffende de twee
vlugschriften.
ZIE: Publicatieboek K folio 128. Zie notulen 30
april en 1 mei j.l.
Ambten -- 8-5-1787 (109)
Fr. van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Jan
Couperus in verband met diens benoeming tot
baljuw en schout.
Brandweer -- 22-5-1787 (110)
Brandschouw te houden op zaterdag 16 juni
a.s.
Openbare orde -- 9-6-1787 (110v)
Uiting van zorg van de krijgsraad naar
aanleiding van oproerige bewegingen in
allerlei steden (teneur tussen de regels door is
anti-orangistisch, ondanks afkeer van
"partijzugt"). Veroorzakers meest van de "...
laagste classis" en idem kanttekening bij
betrouwbaarheid van de lokale schutterij.
Ongeregeldheden in Amsterdam en Den Briel
met schade aan huizen en molestatie van
burgers.
[Jacobus Blauw (kolonel), Jacob Bleuland,
Huybert Griffioen, Gerardus de Man (kapitein),
Cornelis van Alphen (secretaris krijgsraad)]
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Vorming van een commissie die met een
afvaardiging van de krijgsraad maatregelen
voorstelt ter beteugeling van (politieke)
onlusten. Mr. Huybert van Eyck, mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, Diederik
Gregorius van Teylingen en mr. Reinier
Swanenburg hebben verklaard niet akkoord te
kunnen gaan met deze resolutie, omdat eerst
de vroedschap dient te worden geraadpleegd.
[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
(burgemeester), Diederik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Verzoekschriften -- 9-6-1787 (114)
Beschikking op het verzoek van mr. Fredrik
van der Hoeve, Jan Aarnout Preesman Buys,
Albertus Hendrik Tekkelenburg, Gerrit Atkins
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de Jonge en Jan Nieuwland.
ZIE: Requestboek IJ folio 164. Zie ook nr.
1367.
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Voorstel tot een resolutie betreffende het
toestemming verlenen aan het zich in de stad
ophouden van (vreemde) gewapende
manschappen.
ZIE: Aantekening van mr. Francois de Mey bij
de uitslag op het verzoek, nr. 1366.
Openbare orde -- 9-6-1787 (114v)
Adhesie aan het voorstel van François de Mey
om in geval van nood ten spoedigste de
magistraat bijeen te roepen ten einde de
nodige maatregelen te doen uitgaan.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Diderik Gregorius van Teylingen
en Reinier Swanenburg]
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Beschikking op het verzoek van het
Genootschap van Wapenhandel om
toestemming tot het gebruik van twee metalen
veldstukken (geschut).
ZIE: Requestboek IJ folio 165v.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing door mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp van de
voorgaande beslissing (nr. 1369), omdat die
volgens hen eerst aan de vroedschap had
moeten worden voorgelegd.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing van het voorgaande onder nr. 1369
door mr. Reinier Swanenburg, omdat hij
vreest voor de gevolgen.
Schutterij -- 11-6-1787 (115)
Verslag en resolutie betreffende maatregelen
in geval van alarm en/of oproer. De magistraat
waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van
de door de krijgsraad voorgestelde (harde)
maatregelen ten opzichte van de schutters en
vreest factievorming. Toch meent ze gezien
de ernstige toestand akkoord te moeten gaan
met de 6 voorgestelde maatregelen, die met
nadruk een tijdelijk karakter krijgen.
Commissie van de magistraat in overleg met
die van de krijgsraad ter uitvoering van de
resolutie dd. 9 juni 1787.
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[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
(burgemeester), Diderik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Schutterij -- 11-6-1787 (119)
De volgende stadsbestuurders kunnen zich
niet verenigen met de genomen maatregelen,
zoals vastgesteld in de voorgaande resolutie:
François de Mey, Huybert van Eyck, A.H.
Metelerkamp. Mr. Diderik Gregorius van
Teylingen komt met een uitgebreide
stemverklaring.
ZIE: Notulen van 9 juni 1787.
Brandweer -- 16-6-1787 (120)
Lijst van defecten op de brandschouw met
afschrift aan de fabricagemeesters ter
controle en sancties. Reparaties aan het
Boterhuis, Catharina-gasthuis, de
zeepziederij, aalmoezeniershuis, tuchthuis,
weeshuis, 2e huis Lem Dulstraat (Jan Bax),
Oude vrouwenhuis, stadstimmerwerf en
pijpmakersmaatschappij, de Rotteval,
zeepziederij Gouwe, leprooshuis, tussen Tolen Middelpoort, brouwerij De Zwaan, bij de
vier brandspuiten.
[Pieter de Ridder, Joris van Vliet, Justus
Pluym, Daniël Polijn, Salomon Bokhoven,
Engelina van Buuren, Joh. Gibbon, Corn. den
Raad, Verzijl c.s. (pijpmaker), Herm. den
Raad, Aart de Jong, Hillebrand van Rossen,
Fr. Gibbon, mr. V. van Eyck, Th. Vosmaar, J.
van Claveren, Joh. Klat]
Brandweer -- 16-6-1787 (121)
Lijst van defecten aan lantaarns, haken,
brandspuiten en van absente vuurschouwers,
met afschrift aan de fabricagemeesters ter
afdoening. 1e kwartier: haak; 3e kwartier:
idem; 9e kwartier: ladder en afwezigheid
Lambert Kramer; 12e kwartier: afwezig Nic.
Grendel in de hal; 13e kwartier: haak; 20e
kwartier: afwezig: Dirk Westerveld, ziek, Corn.
van Leeuwen, uit de stad; 27e kwartier:
lantaarn(s) van Fr. Blanket; nr. 3 brandspuit,
slang helemaal defect.
Openbare orde -- 9-7-1787 (123v)
Voorstel tot uitstel van de gebruikelijke kermis
op 29 juli a.s., in verband met de "haggelijke
tijdsomstandigheden".
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Openbare orde -- 10-7-1787 (123v)
Besluit om dit jaar de gebruikelijke kermis, op
29 juli a.s. gepland, niet te laten doorgaan in
verband met de zorg voor orde en rust.
Plaatsing van bekendmaking in de kranten.
ZIE: Publicatieboek K folio 130.
Poorten -- 17-7-1787 (124v)
Overweging van Marcellus Bisdom of de stad
ook mét bezette wacht voldoende beveiligd is
tegen in- of uitgaande lieden. Verzoek aan
burgemeesters om sloten, slagbomen e.d. te
laten controlen en eventuele andere
maatregelen te laten nemen.
Openbare orde -- 5-8-1787 (125v)
Ter kennisgeving ingebracht een brief van
Gecommitteerde Raden betreffende
opruiende taal in de zogeheten Geldersche
Historische Courant.
[François de Mey]
ZIE: Missive dd. 18 juli j.l. (in gedrukte vorm)
bijgesloten.
Curatele -- 18-8-1787 (125v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Spaan, vrouw van mr. Jacobus Johannes van
Weyne, om haar man onder curatele te stellen
en ondertussen te boedel te laten beheren.
ZIE: Requestboek IJ folio 169v.
Poorten -- 18-8-1787 (127)
Verslag van burgemeesters - samen met
fabricagemeesters - over controle op sloten
en slagbomen en de noodzakelijke reparaties
die zijn uitgevoerd.
ZIE: Resolutie van 17 juli j.l.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van Adriaan de
Kedts Houtman, tot schepen gekozen.
Schutterij -- 17-9-1787 (127v)
Naar aanleiding van geruchten over
naderende Pruisische troepen - ze zouden al
in Schoonhoven zijn - wordt kolonel Blauw
ontboden; bij zijn afwezigheid (hij is in
Amsterdam!) vervolgens de 4 kapiteins van de
schutterij en de vroedschap tevens op de
hoogte te stellen. "... te resolveeren, 'tzij ter
defensie, 'tzij ter overgaef van deze stad, offte
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receptie van gemelde trouppes".
[François de Mey, heer van Limmen]
Tuchthuis -- 17-9-1787 (128)
Voorzitter-regent Adriaan de Kedts Houtman,
die heeft aangegeven in deze roerige tijden de
sleutels niet te willen beheren, is teruggefloten
met het advies deze met de andere regenten
te bewaren.
[Adriaan de Kedts Houtman]
Schutterij -- 17-9-1787 (128v)
Ondanks heldhaftige verklaringen van de
kapiteins, ontboden voor advies, valt het
besluit de stad "... op de gratieuste wijze over
te geeven en de favorabelste condities te zien
erlangen". Defensie tegen troepen van een
"gedugte mogendheid" niet mogelijk door
ontbreken van militaire middelen zoals
geschut e.d.
[Jacob Bleuland, Huybert Griffioen, Gerard de
Man, Adr. van der Does]
Schutterij -- 17-9-1787 (129)
Baljuw Jan Couperus maakt melding van een
schietincident "achter de kerk" tussen twee
personen. Zijn verzoek tot het oproepen van
gewapende schutters, na advies van de 4
kapiteins, blijkt moeilijk uitvoerbaar. Daarop is
de alarmklok geluid, de trom geslagen en zijn
de 4 compagnieën in stelling gebracht ter
onderdrukking van het geweld. Een zekere
Boer, enige tijd geleden in de warmoespot
gezeten, pakt zakkendrager Huybert Bik de
bajonet af. Bik schiet, dronken zijnde, hem
met zijn snaphaan neer.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Publicatie vastgesteld "... ter stuiting der
toeneemende confusie".
ZIE: Publicatieboek K folio 130v.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Het verzoek van een drietal gedeputeerden
van de Oprechte Vaderlandsche Societeit
wordt na ampel beraad ingewilligd: 1. de vlag
op de toren te zetten; 2. de geweren uit het
koffiehuis te halen en 3. Wouter Mostert uit de
Tiendewegspoort te ontslaan. Na rapport van
officieren der schutterij en instemming van de
baljuw om het "volk tot bedaren te brengen",
het koffiehuis op wapens te doorzoeken en te
bewaken en eventuele vondsten op het
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stadhuis onder hoede van de schutterij te
brengen.
[Jan Pluym, Ary Negenduizend, Nicolaas
Grendel]
Schutterij -- 17-9-1787 (130)
De melding van de officieren dat de schutterij
onwillig is bevelen uit te voeren en dat dus
ook de baljuw weinig kan uitrichten, wordt
doorgegeven aan de vroedschap in de hoop
hun mening daarover te vernemen.
Garnizoen -- 17-9-1787 (130v)
Er wordt een commissie ingesteld om de
Pruisische troepen zo vriendelijk mogelijk
welkom te heten, de stad over te geven en de
"favorabelste condities te erlangen". Besluit
met eenparigheid van stemmen. Commissie
bestaande uit een burgemeester, twee
schepenen en een secretaris.
Schutterij -- 17-9-1787 (130v)
Besluit om de schutters zoveel mogelijk bij het
stadhuis te plaatsen en om de desertie zoveel
mogelijk in te dammen, voorts ieder van hen
te vragen wie bereid was mee te helpen de
orde te bewaren.
Rechtspraak -- 17-9-1787 (131)
Afwijzing van het dringend verzoek van enige
personen om Huybert Bik zonder vorm van
proces te executeren als afschrikwekkend
voorbeeld.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131)
Besluit om met het college de hele nacht in
vergadering te blijven en de schutterij
patrouille te laten lopen om onrust en
plundering zoveel mogelijk te beteugelen,
gesecondeerd door leden van de magistraat.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131v)
Verzoek aan burgemeesters om de
vroedschap om 9.00 uur bijeen te roepen om
verslag uit te brengen van de gebeurtenissen
en elkaar van advies te dienen. Tegen de
ochtend is de rust enigszins teruggekeerd;
schriftelijk verslag in de vroedschapsnotulen.
Openbare orde -- 18-9-1787 (132)
Besluit om de stadspoorten gesloten te
houden, passanten om de stad heen te leiden
en niemand binnen te laten dan met
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toestemming van de magistraat, geweren aan
vrijwilligers en beschikbare schutters ter hand
te stellen, de compagnieën van Markt en
Gouwe paraat te houden en die van Oost- en
Westhaven voor de nacht in te zetten, leden
van de magistraat zelf te laten patrouilleren en
in vergadering bijeen te blijven. Bij gerucht
van nadering van het "burgerlegertje", te
Vlaardingen gescheiden, deels op weg naar
Delfshaven, deels naar Zoetermeer én dat de
huzaren van het korps Van Salm via
Nieuwkoop en Noorden op weg zijn naar
Alphen.
Openbare orde -- 18-9-1787 (132v)
Opnieuw afwijzing van het verzoek van enige
burgers "namens het volk", om de op het
stadhuis vastgezette Huybert Bik direct ter
dood te brengen.
Garnizoen -- 18-9-1787 (132v)
Vorming van een comité van ontvangst voor
de Pruisische troepen aan de
Tiendewegspoort. Het comité heeft om 18.30
uur gerapporteerd dat een wachtmeester met
12 huzaren de voorbode was van 1500 man,
huzaren zowel als infanterie, die de volgende
dag zou arriveren, met de opdracht kwartier te
maken.
[Huybert van Eyck, A. H. Metelerkamp, D.G.
van Teylingen en J.D. van der Burch]
Openbare orde -- 18-9-1787 (133)
De magistraat blijft de gehele nacht met de
(zich verfrist hebbende) schutters van de
Oost- en Westhavencompagnie patrouilleren.
Openbare orde -- 19-9-1787 (133)
Onderzoek naar het doodschieten van
Lambert Meyer. Opdracht aan
schepenvoorzitter Metelerkamp; "loco
pretoris" te verrichten.
Openbare orde -- 19-9-1787 (133v)
Instelling van een commissie ter visitering van
verdachte huizen op wapens e.d., op verzoek
van veel burgers na melding van dergelijke
vondsten. "... quantiteit buskruit,
handgranaaten en verder ammunitie, o.a. bij
den adjudant Van Genderingen; generale
visitatie naar geweeren, patroonen, buskruit
etc. ... met schutters en officieren ...".
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[A.H. Metelerkamp, Fr. van Harencarspel
Decker]
Rechtspraak -- 19-9-1787 (134)
Opnieuw afwijzing van het verzoek tot
executie van Huybert Bik met verwijzing naar
eerdere argumentatie, maar wel toezegging
dat schuldigen naar behoren zullen worden
berecht en gestraft. "Op de instantie door
eenige burgers wederom gedaan dat het volk
niet zoude rusten, voordat ...".
ZIE: Notulen 17 en 18 september j.l.
Openbare orde -- 19-9-1787 (134)
Verslag van de zoektocht naar wapens in
diverse huizen; met goedkeuring. Vondsten
opgeslagen in het raadhuis.
[A.H. Metelerkamp en François van
Harencarspel Decker]
Schutterij -- 19-9-1787 (134v)
Brief van mr. Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij, vanuit Amsterdam dd. 18
september; met besluit tot beantwoording.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 20. Missive
bijgevoegd zie nr. 1434.
Garnizoen -- 20-9-1787 (136v)
Verzoek van de Pruisische proviandmeester
Van Kempen om levering van 4000 broden à
6 pond per dag, gedurende 4 dagen,
waarvoor de vroedschap wordt geconsulteerd.
Stadsbestuur -- 20-9-1787 (136v)
A.H. Metelerkamp wordt door de vroedschap
aangesteld tot waarnemend baljuw bij
afwezigheid van Jan Couperus.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Verslag van Marcellus Bisdom over zijn
audientie bij de hertog van Brunswijk, waarbij
hij allerhartelijkst is ontvangen en waarin hij
een spoedige komst van de hertog naar de
stad aankondigt.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Hovitz, koninklijke Pruisische
krijgscommissaris, is verschenen voor de
magistraat om regelingen betreffende de
proviandering te treffen.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Besluit op het verzoek van de officier van de
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Pruisische hoofdwacht om het pesthuis aan te
wijzen als plek om 34 gevangenen vast te
zetten, alsmede voedsel voor hen te
verschaffen.
[Van Teylingen, Wobma]
Garnizoen -- 21-9-1787 (138)
Ontvangst hedenmorgen van de hertog van
Brunswijk, commandant van de Pruisische
troepen, door een welkomstcomité met
opnieuw het verzoek om de troepen uit de
stad weg te halen in verband met de te grote
onderhoudsdruk.
[A.H. Metelerkamp, Van Eyck, M. Bisdom en
Van der Burch]
Schutterij -- 21-9-1787 (138v)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, uit Amsterdam dd. 19 september j.l.,
voor kennisgeving aangenomen.
ZIE: Brief bijgesloten.
Schutterij -- 19-9-1787 (139)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij ("gelogeerd in de oude Graaf van
Holland in de Kalverstraat"), waarin hij
aangeeft verbaasd te zijn over het ontvangen
antwoord. Door het ontbreken van een
veiligheidsgarantie meent hij nog niet te
kunnen terugkeren. Hij eist dat het
stadsbestuur ín staat voor de veiligheid van
zijn vrouw en kind.
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hand te stellen zodat die met de
kwartiermeesters ieder zijn plaats kan wijzen,
de officieren bij leden van het stadsbestuur en
burgers "... van rang en vermogen".
Openbare orde -- 24-9-1787 (144)
Verbod gepubliceerd op het lossen van
vreugdeschoten, sinds het bezoek van prinses
Wilhelmina, die de Pruisische troepen zouden
kunnen verontrusten en dat weer tot twist en
onrust zou kunnen leiden.
ZIE: Publicatieboek K folio 131.
Schutterij -- 25-9-1787 (144v)
Alle vrijheden die in het verleden aan het
Genootschap van Wapenhandel zijn verleend,
worden per direct ingetrokken en het
genootschap zelf ontbonden.
Schutterij -- 25-9-1787 (145)
Voorstel van de waarnemend baljuw om
zolang de krijgsraad geen leiding heeft een
voorlopig corps van vrijwilligers te formeren
om de rust in de stad te herstellen en
bewaken. Gebruik toegestaan van de
suppoosten van de krijgsraad, adjudant,
boden, tamboers enz.; voorts van geweren en
trommels.
[A.H. Metelerkamp]

Garnizoen -- 22-9-1787 (140v)
Mededeling van D.G. van Teylingen dat de
Pruisische troepen morgen zullen vertrekken,
maar door anderen vervangen zullen worden;
voor kennisgeving aangenomen.

Schutterij -- 25-9-1787 (146)
Toestemming en opdracht voor de
waarnemend baljuw om over te gaan tot het
formeren van een voorlopige vrijwillige
schuttersgroep om de onrust te bestrijden.
Aanstelling tot majoor: Frederik van der
Hoeve, advocaat; tot kapiteins: Bleuland en
De Man; tot luitenants: Preesman Buys en
Kumsius, tot onder-luitenants: Swellingrebel
en De Wit; daarnaast onderofficieren en het
gebruik van alle noodzakelijke attributen,
zoals wees- en politiekamer als
vergaderruimte en bier (!) voor de nachtwacht
en afspraken met het Pruisisch garnizoen
over sluitingstijden van de poorten en andere
noodzakelijkheden.
[A.H. Metelerkamp]

Garnizoen -- 23-9-1787 (140v)
Majoor Hofman van het Pruisische regiment
infanterie Jung Waldeck is aanwezig om
regelingen te treffen voor de inkwartiering van
2800 man en deze aan de wijkmeesters ter

Onderwijs -- 26-9-1787 (147)
Verzoek aan de scholarchen (via de
censeurs) om de leerkrachten de lessen weer
(op de normale tijden) te doen hervatten, ten
gunste van orde en rust, tot gemak van

Openbare orde -- 18-9-1787 (135)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, vanuit Amsterdam, waarin hij zijn
ongerustheid toont over het publieke geweld
en zijn leedwezen betuigt over zijn
afwezigheid in de afgelopen dagen zonder de
chaos te hebben voorzien en alsnog aanbiedt
naar de stad terug te keren.
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ouders en voogden en om de kinderen van de
straat te houden.
Onderwijs -- 26-9-1787 (147v)
Verslag van scholarchen dat zij de
leerkrachten opdracht hebben gegeven de
lessen de volgende dag te hervatten.
Garnizoen -- 27-9-1787 (148)
Instelling van een commissie van toezicht op
het regelen van paarden en rijtuigen voor de
ordonnansen die met commando's de stad
passeren, aangezien er grote verwarring
hierover heerst onder de voerlieden. Tot hun
beschikking een stadsbode.
[N.W. van de Kerckhoven van Groenendijck,
M. Bisdom]
Openbare orde -- 27-9-1787 (148v)
Toestemming tot (nieuwe) visitatie van huizen
op wapens en munitie - op verzoek van de
waarnemend baljuw -, na daarop betrekking
hebbende geruchten en volgens aangifte via
de dienstdoende leiding der vrijwillige
schutters, omdat dit voor nieuwe onrust zou
kunnen zorgen.
[Metelerkamp]
Schutterij -- 27-9-1787 (149)
Verzoek van het hoofd van de vrijwillige
schutters om de (stads)geweren die gebruikt
zijn, te laten nakijken, schoonmaken en
repareren en de overige op de
stadswapenkamer te laten opslaan. Opdracht
hiertoe aan de fabricagemeesters.
[Metelerkamp]
Garnizoen -- 27-9-1787 (149)
Dringend verzoek aan de pensionaris om de
hulp van de stadhouder in te roepen om deze
stad verder te vrijwaren van inkwartiering door
Pruisische troepen, maar dat 3 à 4
compagnieën of een bataljon Hollandse
infanterie welkom zou zijn ter ondersteuning
van herstel van rust en orde. Een brief van
deze strekking per expresse naar de
pensionaris gestuurd.
Garnizoen -- 29-9-1787 (150)
De klacht van een drietal burgers dat
inkwartiering bij hen huns inziens onredelijk
was, omdat zij part noch deel hadden aan
redenen die tot de komst der Pruisische
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troepen hebben geleid en voorstel de troepen
onder te brengen bij de "ophitsers", is niet
ontvankelijk verklaard wegens absentie van
een aantal raadsleden. Leden van de
Sociëteit in het Herthuis; zij zijn vermaand hun
aandeel te "... contribueeren om de zozeer
gescheurde harmonie onderling te herstellen".
[Jan Bosman, Ary Negenduysend en Jan de
Goede]
Openbare orde -- 30-9-1787 (150v)
De arrestatie van een zekere Jongkint, door
enige burgers op de wacht gebracht, wordt
weer ongedaan gemaakt, omdat geen wettig
bewijs tegen hem kon worden ingebracht.
[F. de Mey, Metelerkamp, Van Eyck en Van
Teylingen]
Openbare orde -- 30-9-1787 (151)
Hendrik Sonnenberg, metselaar, is
gearresterd, door enige medeburgers op de
Pruisische wacht afgeleverd, overgedragen
aan de vrijwillige schutterij onder leiding van
Metelerkamp, voor de raad verschenen en
gekapitteld om zijn deelname aan het
Genootschap (van Wapenhandel), met de eis
zich rustig te houden. Hij is onder de hoede
van Metelerkamp en Van Teylingen weer
(ongemolesteerd) thuis gebracht. Oproep aan
de "massa", dat wie wat had in te brengen
tegen Sonnenberg, officieel een aanklacht bij
het stadsbestuur moest indienen.
Openbare orde -- 30-9-1787 (151v)
Waarschuwing gepubliceerd tegen het
"eigendunkelijk" opbrengen van personen,
met de kanttekening dat bij verdenking eerst
een officiële aanklacht moet worden ingediend
bij de waarnemend baljuw of burgemeesters.
ZIE: Publicatieboek K folio 132.
Openbare orde -- 1-10-1787 (152)
Verbod op uitgeven, verkopen en distribueren
van kranten met een opruiende inhoud.
[A.H. Metelerkamp]
Garnizoen -- 1-10-1787 (152)
Brief van de pensionaris waarin de komst
wordt gemeld van een bataljon uit Oudewater,
zodra de stadhouder zou hebben vernomen
wanneer de Pruisische troepen zouden zijn
vertrokken; voor kennisgeving aangenomen.
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Garnizoen -- 1-10-1787 (152v)
Per kerende expressepost de pensionaris
verzocht te wijzen op het feit dat onder de
huidige omstandigheden de stad niet - hoe
kort ook - zonder militaire aanwezigheid kan.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 29v.
Openbare orde -- 3-10-1787 (153)
Ingebracht door de voorzittend burgemeester
een brief van de baljuw en enige notabelen
van Rijnland en besluit tot rescriptie.
[F. de Mey, heer van Limmen.]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 30v.
Openbare orde -- 2-10-1787 (154)
Brief van de baljuw en enige notabelen van
Rijnland, waarin wordt gemeld dat zij waren
opgebracht door Pruisische troepen en waarin
de vraag naar het hoe en waaron daarvan.
Cluwen, predikant te Sluipwijk, Roelof van
Leeuwen, bakker, Bart Verhoef, kastelein te
Nieuwveen, schoolmeester te Sluipwijk.
[L.D. Peckens z.]
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming voor A.H. Metelerkamp als
hoofd van de vrijwillige schutters om scherpe
patronen te laten maken. "... de 25
manschappen, die iedere nagt waakten,
daarvan dienden te zijn voorzien ...".
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming tot gebruik van de stadswaag,
in het bijzonder de stadswapenkamer, voor de
opslag van wapens en toebehoren van de
vrijwillige schutterij. "... geweeren, bajonetten,
patroontassen, bandelieren, houwers,
ammunitie, trommen en verdere krijgstekenen
en ornamenten (..) door de burgers
opgebracht en niet aan de stad in eigendom
behooren ...".
Openbare orde -- 6-10-1787 (156)
Beschikking op het verzoek van de
waarnemend baljuw betreffende het bevel tot
arrestatie van Huybert Bik.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Requestboek IJ folio 181.
Schutterij -- 8-10-1787 (156v)
Opdracht via de krijgsraad aan de stadsboden
om de huizen langs te gaan en de her en der
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verspreid geraakte geweren te verzamelen en
op het stadhuis te (doen) bezorgen.
Nachtwacht -- 9-10-1787 (156v)
Toestemming voor een nachtwacht op de
Wachtelstraat. De stadsbode moet komen
aanzeggen, anders wil / durft men niet. Iedere
nacht 6 man sterk. Het voorstel om de
huiseigenaren aan te slaan (ter dekking van
de kosten) eerst aan hen voor te leggen.
[Jan Boon, Willem Jan van As; Francken
(bode) ]
ZIE: Reglement nr. 1467.
Nachtwacht -- 9-10-1787 (157)
Reglement tot het houden van de nachtwacht
op de Wachtelstraat buiten de stad.
[V. van Eyck.]
Openbare orde -- 16-10-1787 (160)
Enige personen, door een meute aangevallen
na ontscheept te zijn uit de Amsterdamse
schuit, hebben als tijdelijke bescherming,
toestemming gekregen op (de gijzelkamer
van) het raadhuis te verblijven. "... dat bij deze
gelegenheid verder grote combustie, gepaart
met plundering had plaats gehad, 'twelk door
hulp der Pruissische trouppes, alhier
leggende, en tot adsistentie van de justitie
toegeschoten zijnde, gelukkig en spoedig was
gestuyt".
[Jacob van den Want en Willem de Vink
(pijpmakersbazen); Jan van Wijmen, Jacob
Valk, Jacobus Wantenaar, Eliseus Linkers,
Pieter Linkers, Jan van Veen, Jacob van
Kluyven sr. én jr.]
Openbare orde -- 16-10-1787 (161)
Publicatie van het verbod op alle vormen van
molest, dan wel het aangeven van personen
en goederen aan militairen, op straffe van
optreden door de Pruisische troepen.
ZIE: Publicatieboek K folio 133.
Openbare orde -- 17-10-1787 (161)
Jan de Moor, keurslijfmaker uit de
Vrouwesteeg, is ter beveiliging eveneens op
het raadhuis gebracht door een detachement
schutters. "... om de woede van het volk te
ontgaan ..."
Garnizoen -- 17-10-1787 (162)
Via een brief van de pensionaris is begrepen
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dat de stadhouder een patent had afgegeven
voor de legering van het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal Van Pallardy,
dat de kwartiermakers al waren gearriveerd,
dat de officieren bij de leden van de
magistraat worden ondergebracht, de
overigen in het pesthuis, de looihal en boven
de Kleiwegspoort, dat de troepen 2 dagen op
stadskosten worden gevoed en de
hoofdwacht gesitueerd wordt op het
bovenplein, het sleutelbord onder beheer van
de schutterij en de Pruisen geïnformeerd.
ZIE: 12e Stadsregister, folio 261.
Openbare orde -- 17-10-1787 (162v)
Verslag van Fredrik van der Hoeve, majoor
van de vrijwillige schutters, dat ook Barth
Meyer, kastelein, om plaatsing op (de
bovengijzelkamer van) het stadhuis ter
bescherming had verzocht. "... in het
misverstand alhier (..) bij het Veerstal ... om
hem te beschermen voor de geweldadigheid
van 't volk ...".
Garnizoen -- 17-10-1787 (163)
Melding via waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp dat het Pruisisch detachement
op het punt stond te vertrekken naar Alphen;
aangenomen voor kennisgeving.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
Audientie door commanderend officier
Brender à Brandis verzocht; hij spreekt zijn
bereidwilligheid uit in het uitvoeren van de
orders van de magistraat ter bewaring van
rust en orde.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
De vroedschap waardeert en accordeert gang
van zaken rond de komst van de Hollandse
troepen van Pallardy.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164)
Commandant Brender à Brandis verzoekt om
militairen na sluitingstijd uit de herbergen te
mogen halen. Toegestaan mits melding
daarvan aan baljuw en voorzittend
burgemeester.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164)
Op verzoek van commandant Brender à
Brandis wordt bepaald dat bij onrust of
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samenscholingen dat geweld is toegestaan
waar overtuiging niet werkt.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164v)
Inkwartiering en daarvoor benodigde zaken in
handen van de burgemeesters.
[turf, kaarsen, fournituren, wacht- en
schilderhuizen, pesthuis, looihal,
Kleiwegspoort]
Garnizoen -- 18-10-1787 (165)
Waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp
verzoekt een vergaderplek beschikbaar te
stellen voor de garnizoenskrijgsraad, voor een
provoost en een plaats waar zieke militairen
kunnen worden verpleegd. Dit wordt in
overweging genomen; voor de aanstelling van
een auditeur alsmede een provoost of
stokkeknecht zal worden bekeken hoe dat in
andere garnizoenen is geregeld om
vervolgens daartoe over te gaan.
Rechtspraak -- 18-10-1787 (166)
Brief van Hof en Hoge Vierschaar van
Schieland (te Rotterdam) met afwijzend
antwoord op het verzoek tot arrestatie van
Jacob Scholten, burger van Gouda.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 38v.
Schutterij -- 20-10-1787 (168v)
Verslag van waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp over zijn inspanningen met
betrekking tot de tijdelijk aangestelde
vrijwillige schutters: dat het aantal nu 300
bedraagt, er tot vier keer zoveel wordt wacht
gelopen en iedereen van wapens is voorzien.
Instemming met zijn verzoek, gezien zijn
tijdelijke status, dat er een nieuwe
commandant wordt aangezocht en de
krijgsraad in zijn functie wordt hersteld. "...
temeer, alzo hij (..) beschreeven is om alsdan
in 's Hage de deliberatiën van de
staatscommissie relatiev de volksinvloed bij te
wonen ..."
Schutterij -- 23-10-1787 (170v)
Uitgebreide dankzegging aan het adres van
waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp voor
het waarnemen van de kolonelsfunctie van de
(vrijwillige ) schutterij en ontslag daarvan
verleend.
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Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kolonel voor de tijd van 4 jaar
in de plaats van mr. Jacobus Blauw. Hij zal
ieder jaar per koppermaandag ontslag mogen
nemen, indien gewenst.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 8 januari 1787.
Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Op verzoek ontslag verleend aan de officieren
van de vrijwillige schutterij (kapiteins en
luitenants); zij blijven in functie tot zij worden
vervangen. Om bijzondere reden wordt
luitenant Cornelis van Leeuwen ontslagen.
[Jacob Bleuland, A. van der Does, H.
Griffioen, G. de Man; J. van der Grijp, G.
Maas en H. Polijn]
Schutterij -- 23-10-1787 (171v)
Verzoek aan de waarnemend baljuw om de
ontslagen officieren van de vrijwillige schutterij
bijeen te roepen, te informeren over de nieuw
benoemde kolonel en namens de magistraat
voor hun diensten van harte te bedanken.
Schutterij -- 20-10-1787 (172)
Brief waarin de officieren van de provisionele
vrijwillige schutterij hun functies ter
beschikking stellen aan de magistraat.
Rechtspraak -- 31-10-1787 (183)
Brief van de baljuw van Schieland c.s. met
stukken betreffende Jacob Scholten, varende
op de Bodegraafse schuit, om een aanklacht
in te dienen. In handen gesteld van de
waarnemend baljuw.
Openbare orde -- 31-10-1787 (183v)
Toestemming aan diegenen die voor eigen
veiligheid op het raadhuis waren
ondergebracht om weer naar huis te gaan,
met de vermaning geen aanleiding te geven
tot verdere onrust.
[Jacob van Kluyven jr. en sr., Jacob Valk,
Jacob van der Want, Jacobus Wantenaar,
Eliseus Linkers, Pieter Linkers, Jan van
Wijmen, Willem de Vink, Bart Meyer,
Johannes de Moor, Jan van Veen; gijzeling]
ZIE: Nr. 1468.
Burgerrecht -- 24-11-1787 (187v)
Voorlopige opschorting van de resolutie dd.
16 september 1786 waarin Tieleman Recourt
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de toegang tot de stad is ontzegd, op verzoek
van zijn vrouw Magdalena van der Kist.
Beiden zijn op dinsdag 27 november a.s.
ontboden ter vergadering om verdere
instructies te vernemen.
[]
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (192v)
Het verzoekschrift van enige lidmaten ten
aanzien van ds. Jan Arend Smit wordt niet
ontvankelijk verklaard, aangezien het onjuist
en zonder handtekening is aangeboden.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
Openbare orde -- 1-12-1787 (192v)
Brief van mr. C.N. Plemper van Bree
betreffende Willem de Lange en Willem
Verwey door de voorzittend burgemeester aan
de raad aangeboden ter kennisgeving.
[Huybert van Eyck]
ZIE: Nr. 1522.
Openbare orde -- 25-11-1787 (193)
Brief van C.N. Plemper van Bree waarin hij
zich beklaagt over wangedrag van Willem de
Lange en Willem Verwey, voerlieden op
Rotterdam, te zijnen huize. Bedreigingen aan
zijn persoon én zijn functie.
ZIE: Nr. 1521.
Tuchthuis -- 4-12-1787 (194v)
Beschikking op het verzoek van Hendrik
Verheyk Hz om ontslag als regent.
[]
ZIE: Requestboek IJ folio 190.
Archieven -- 4-12-1787 (195)
Papierwerk dat in de onrustige maand
september op het stadhuis in bewaring was
gegeven en nu weer werd opgevraagd,
onderzocht en voorlopig verzegeld bewaard
door F. de Mey. Bij terugkeer van de baljuw
zal een besluit worden genomen. "... o.a. een
zak met papieren en een boekje in klein
quarto.."; (..) verscheidene papieren
betrekking hebbende tot het thans
gedissolveerde genootschap van
Wapenhandel ... (..) de geweesen
Burgersociëteid ... in het Harthuiz.".
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (197)
Verzoek waarin van ds. Smit wordt gevraagd
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publiekelijk afstand te nemen van kritische
uitlatingen eerder gedaan in anti-orangistische
zin, ter voorkoming van nieuwe
ongeregeldheden. "... dat zijn eerwaarde
noeid honorair lid off contribuant geweest is in
eenig zoo genaamd Vaderlands off Nationaal
fonds off genootschap van wapenhandel off in
de gesubstiteerd hebbende patriottische
Societeyt".
[Ondergetekenden: Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Bruggen, Jan
Swanenburg; namens medeondergetekenden: Carel Bentfort, Dirk
IJzerman, Jan Soos, Arend Timmers, Cornelis
van der Koren (handmerk); Jan Pluym, Jan
Lugthart, Jan van den Boogerd (handmerk);
Jan Doesburg, C. Verbruggen, Joan Oudaan,
D. Versluys, Johannis Kloot, Jan
Eenderbruggen, Cornelis de Kooning, Dirk
van den Broek, Martinus Scholten, Johannis
Booy, Ary van den Berg, Cornelis van Waas,
B.N. Smeeks, Cornelis de Ruyter, J.A.
Preesman Buys, Cornelis Muyt, Willem
Waagenaar, Ary van den Broek, Johannis
Blok, Jan van Baalen, Jan de Bruyn, Gerrit
Prinssen, Lourens van der Helm, J. Bouwens,
Klaas van Sonnenberg, Klaas Booy, Johannis
Mild, Dirk van der Tij, Gerrit Attekins jr., Pieter
Espeel, M. Haddinghauw, Adrianus Versluys,
Johannis de Goede, Leendert Slobbe,
Nicolaas Bakker, Abraham de Hoop, Willem
Jonkhoen, Jacob Eling, Jan van Ham, Aart
Smits, Gerrit Atkins, Pieter Zwart, Nicolaas
van Brandenburg, Elias van Wijk, de wed.
Holstijn, Hendrik Meyer, Aem Arkenbout, Jan
Christiaan Vinke, Jacobus de Voogel, Pieter
Fiers, Johanna Roskam (handmerk), Adriana
Swartbol, Arie de Mol, Cornelis den Heeten,
Ary van der Kleyn, Willemina van Ommeren,
Leendert Verhoek, Zeegert van der Bijl,
Willem Vinke, Adriana de Vries, Allebertus
Vinke, Teunis IJsselstijn, Pieternella de Jong,
Hijnderik IJsselstijn, Maria Preyt, Willem de
Rijden, Johanna van der Hey, Johanna van
Es, Martijntje Nieuwland, Jan Fred. van
Swieten, Jonas van Mourik, J.N. Smeeks,
Carel Stortenbeeker, Jan Bosman, Adrianus
Leeuwestijn, Maarten van Klaaveren, Antony
Goudaarde, Hendrik Spoor, Klaas
Mansvelder, Jan de Ruyter, Johannis Spoor,
Antony van IJsendoorn, Cornelis van
Schenkhorst, Pieter Fokker, Adrianus van
Breenigen, Willem deLange, Cornelis
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Samsom, J.G. Schathuysen, Hendrik
Voorhoeve, Jan Visser, Coenraad. Coenraad
van Os, Maarten Trip, Wlm Kamphuyzen,
Frank de Weeger, Gerrit Vergeer, Jacob Kool,
Frans van Waas, Cornelis van der Schelden,
Cornelis Lunenburg, Claas Roomijn, Dirk
Luyk, Cornelis Peuselaar, Gerrit Hendrik de
Heer, Teodora Brant, Elisabeth de Heer,
Pieter de Mol, Leendert Schenk, Hendrik van
den Bergh, Arie van Kleeff, Anna Sibbes,
Gerrit Poot, Elisabet Groeff (handmerk),
Geertruy Ban, Femmetje van den Driessen
(handmerk), Aryaantje Timmer (handmerk),
Hermanus Hundt, Teunis van Asperen, Jacob
Dijkman, Pieter Esser, Anna Pors, Neeltje van
Gelder, Anna van Asperen, Clasina
Scheereweert, Pieter de Kooning, Petronella
Hoogstraaten, Petronella Blok, Ary
Negenduizent, Gooltje Negenduizent geb.
Van der Maan, Neeltje Haddingehou geb.
Ban, Johanna Post geb. Witte, Emmigje
Buytelaar, Wilhelmina de Lange, Catrina Ban,
Dirk Broer, Jacob van der Kemp, Elisabeth
van den Broek, Agatha Nieuwland, Johanna
van der Strigt, Maria van der Strigt
(handmerk), Margje Schenk (handmerk),
Janna Schenk, Jan de Groodt, Grietje Blok,
Reynier Schouten, Jan Jansen, Johannis Mils
jr., Hendrik de Moor, Louis Mijngaard, Teunis
Boot, Pieter Wout, Joost Bloet, Grietje van
IJzendoorn, Elisabeth van der Tij, Elibeth
Rijnhout wed. Antony IJsendoorn, Reina van
IJzendoorn, Johanna van Dijk, Adriana
Wiltenburg, Maria van der Bant, Grietje van
IJzendoorn, Antony Wiltenburg, Willemina van
Rijn vrouw van Antony Wiltenburg, Pieter van
den Broek, Cornelis van der Werff, Abraham
Godijn, Jan Swanenburg, Adrianus Sparnaay
(handmerk), Cornelis van Doorn (handmerk),
Pieter Rijnders (handmerk), Willem
Mansvelder, Thomas de Moor, Pieter van den
Berg, Hendrik Horsman, Adam van Omme,
Jan Verblaauw, Maarten Proeffhaamer, Arij
Proeffhaamer, Nicolaas Grendel, Johannes
Arnoldus van de Werven, Christina van de
Werven geb. Vinke, Abraham van den Berg,
Willem van der Bent, Magdaleena Viane,
Cornelia van der Strigt, Trijntje van Leeuwen
(handmerk), Dirk van Steyn, Adriana Bolten,
Geertruy de Weeger (handmerk), Teuntje van
Ommen (handmerk), Maria IJsselstijn, Janna
IJsselstijn, Hendrik van Roon (handmerk),
Marta van Roon, Willem de Sitter, Dirkje van

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

dewr Brugge, Jan de Mol, Jan Verhaar, Maria
Buys, C.H. de Coole, J. Middelkoop, Joanna
van Buarts (handmerk), Willempje van
Zutveen (handmerk), Joucus van der Helm,
Angenietje Ouweling (handmerk), Ariaantje
Kaanen (handmerk), Dirk Verlooy, Aaltje de
Grieff, Maria Verlooy, Pieternella Bul, Elisabet
de Lange (handmerk), Cornelis van Wel,
Benjamin Wout (handmerk), Dirk van Eyck,
Benjamin Lens, Adrianus Claus, Leendert
Visser (handmerk), Rempje van Gog, Grietje
van der Bruggen (handmerk), Jan Sijbrats
Lugthart, Albertus Voorbij, Pieter van Gog,
Neeltje Verzon, Johanna Clous, Johanna
Proeffhamer, Johanna Dortland, Hendrik
Olykan (handmerk), Zijna Blok (handmerk),
Mathijs van de Regt (handmerk), Marija van
Nomme (handmerk), Pieter Bruynvis, de
vrouw van Pieter Bruynvis (handmerk), Margje
van den Boogaard (handmerk), Cornelis
Grootendorst, Eva van Willigen, Josua den
Raadt, Jacobus Olykan, Dirk IJsselstijn, Maria
Maas, Anna Korthouwer, J.G. Keyser, Hendrik
van Dijk, Maria Boesberge, Jan Bax, Pieter
van der Valk (handmerk), Johanna Blom
(handmerk), Grietje van Wel (handmerk),
Leendert Bloet, Grietje van Kesten, Marta van
Leeuwen, Lena van Gaalen (handmerk), Jan
Wakker, Kaatje Rietveld (handmerk), Antje
van Deventer, Jan Frundt, Rijna de Leer
(handmerk), Françoistje Versluys (handmerk),
Elsje van Velsen, Jaapje van der Pijl, Cornelis
Schouten, Pieternella van Straalen, Judic
Anroe, Dirk Bus, Lijsje Nieuwenhuyzen,
Caatje Dekker (handmerk), Barend Larijveld,
Neeltje van Eijk (handmerk), Margrietje Boot,
Aagje Anro (handmerk), Jan van der Pijl, Alida
Zwanenburg, Dirkje Matse, Anna Ligthart,
Maria Lans, Dorothea Elisabeth Michael,
Pieter van der Tij, Jillis van Maaren
(handmerk), Hermanus Petrus de Mol,
Catharina Waagenaar, Grietje Schoorel,
Cornelis Langeveld, C. van Wijk, J.
Langeveld, Johannis van der Tij, Hendrik
Ochuyzen, Elsje Houtam, Wm van
Schenderen (handmerk), Pieternella van
Houten (handmerk), Pieternella Sandijk,
Cornelia de Kooning (handmerk), Gerrit van
Ham (handmerk), Antonia van Ham, Clasina
Vergeer, Sijmon Spruyt, Cornelis Egmond,
Cornelis van der Stricht, Gerrid van Ommen,
Lena Pronk (handmerk), Neeltje van der Dey,
Marija van der Pool (handmerk), Chatarina
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van de Water (handmerk), Jacob van der
Palm (handmerk), Adrina van Leeuwen,
Boudewijn van den Broek jr., Pieternella van
Breda, Adrianus Sinke, Paulus de Jong, Pieter
van Veen, Aagje van Veen, Willem Begeer,
Johanna.. Johanna Bloemendale, Jan Smient
(handmerk), Thomas van der Pool
(handmerk), ija van der Mey (handmerk),
Margje van der Pijl, Willem van Floorens,
Cornelis van Floorens, Jan van Rijn, Cornelis
van Veen, Maria Averzaat (handmerk),
Geertruy de Groot (handmerk), Joana Toen,
Johanna van der Kraan (handmerk), Joost
Cijnke, Tona Alewijn (handmerk), Arie van der
Speldt, Adrianus de Kooning (handmerk),
Lijsje Akarijn (handmerk), Neeltje van den
Berg.]
Kerkelijke zaken -- 10-12-1787 (201)
Verklaring van ds. Jan Arendt Smit, waarin hij
toelicht zijn vrouw in Amsterdam in veiligheid
te hebben gebracht en dat hem afgeraden
werd terug te keren zolang de onrust
aanhield. Hij bezweert nooit lid te zijn geweest
van enige organisatie met politieke
oogmerken noch zich te hebben gekeerd
tegen het wettig gezag van de Oranjes en
verklaart hiervan openlijk akte te geven. "...
alleen het Edams genootschap Tot 't nut van 't
Algemeen"...; ... zijne rondborstige
verklaaringe in het voorbericht van zijne
leerreden en pg. 19."
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (203)
Besluit om ds. Smit op zijn woord te geloven
dat hij noch lid is geweest van enig politiek
orgaan dan wel zich tegen het stadhouderlijk
bewind zou hebben uitgesproken; hem te
ontbieden en op te dragen zich vanaf de
preekstoel in duidelijke bewoordingen uit te
spreken en de magistraat zijn loyaliteit in
geschrifte te doen toekomen, waarna hij zijn
taken weer kan hervatten.
Schutterij -- 13-12-1787 (204)
Voorstel van de commissie tot onderzoek van
herstel van de schutterij dat leden die
"gecollaboreerd" hebben met genootschappen
dan wel burgerlegertjes worden gezuiverd,
niet door ze totaal te royeren - dat zou
oneerlijk zijn ten opzichte van de loyale leden
- maar ze aan hun eed gebonden te houden
en een vaste contributie te laten betalen en de
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wel ontslagenen te gelasten hun wapens te
retourneren. De krijgsraad wordt gemachtigd
tot uitvoering van deze voorstellen en het
aantrekken van vervangers.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Reinier Swanenburg]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 3 en 24
november j.l.
Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (206)
Aanbieden van resolutie aan ds. Smit. Na
ontvangst van diens schriftelijke reactie wordt
daarmee akkoord gegaan en wordt hem
toestemming verleend om zijn prediktaken te
hervatten.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 11 december j.l.
Openbare orde -- 12-12-1787 (207)
Verklaring van ds. Jan Arend Smit, waarin hij
schriftelijk uiteenzet wat hem in de
magistraatsresolutie van 11 december j.l. is
opgedragen. Nooit lid te zijn geweest van enig
genootschap met staatsgevaarlijke of antiorangistische oogmerken enz..
ZIE: Nr. 1534.
Openbare orde -- 15-12-1787 (208)
Mededeling aan de indieners van het
verzoekschrift tegen ds. Smit dat hij aan de
gestelde voorwaarden heeft voldaan en dat
daarmee de zaak is afgedaan.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham
Verbrugge en Jan Swanenburg]
Openbare orde -- 15-12-1787 (208v)
Omdat de schrijvers van het verzoekschrift
zich blijven verzetten tegen het besluit van de
magistraat, worden zij opgeroepen te
verschijnen om hen nogmaals te informeren
ter voorkoming van verdere onrust.
[Van Eyck; Gerrit Post, Jan Nieuwland,
Abraham van den Brugge en Jan
Swanenburg]
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209)
Toelichting - bij monde van Jan Nieuwland van de vier indieners van het verzoekschrift
op de redenen die hen tot protest had
gebracht tegen de terugkeer van ds. Smit en
indiening van een nieuw rekest op advies van
graaf Bentinck, heer van Rhoon.
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Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209v)
In acht genomen de kritieke
tijdsomstandigheden, wordt de indieners van
het verzoekschrift meegedeeld dat hun nieuw
verzoek via de magistraat aan de vroedschap
wordt voorgelegd.
Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (210)
Verzoek van (eerdere) indieners van het
verzoekschrift betreffende de terugkeer van
ds. Smit. Daarin aangegeven 5 voorwaarden.
[Jan Arend Smit; H. van Eyck; Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Brugge en Jan
Swanenburg]
ZIE: Nrs. 1534, 1537 e.v.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (212v)
Uiteenzetting - voor de vroedschap - van de
gronden voor de magistraat om te blijven bij
de eerdere verklaring en beslissing jegens ds.
Smit en de psychologische en juridische
onderbouwing ervan.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (213v)
Hoewel de resolutie betreffende ds. Jan Arend
Smit wordt gehandhaafd, lijkt het raadzaam
het moment van bestijgen van de preekstoel
nog even uit te stellen.
Openbare orde -- 15-12-1787 (213v)
De zaak-Smit wordt door Van Eyck,
burgemeester ter dagvaart, opgenomen met
de stadhouder, omdat rust en orde door het
nieuwe verzoekschrift opnieuw onder druk zijn
gekomen.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214)
De magistraat is unaniem van oordeel dat de
verklaring van ds. Smit voldoende tegemoet
komt aan de gestelde eisen en dat dus een
datum voor zijn terugkeer op de preekstoel
dient vastgesteld.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214v)
De indieners van het verzoekschrift dienen
middels een resolutie of gemeentelijke
publicatie te worden vermaand zich tevreden
te stellen met de van de preekstoel af te
leggen verklaring, op straffe van nog nader te
bepalen maatregelen.
[Jan Arend Smit; openbare orde]
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Openbare orde -- 15-12-1787 (214v)
Sancties van de magistraat jegens de
indieners van het verzoekschrift dienen wel
voorzien te zijn van de steun van de kant van
de (hierover geraadpleegde) stadhouder.
Stadsbestuur -- 15-12-1787 (214v)
Opdracht aan de burgemeester ter dagvaart
om de stadhouder te wijzen op het incomplete
bestuur, in deze roerige tijden een gevaar
vanwege de onwettigheid ervan bij mogelijke
afwezigheid van leden, met verzoek om uit de
voordracht van burgemeesters en een nog
aan te leveren lijst van genomineerde
schepenen, een keuze te maken.
[Van Eyck]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215)
Opdracht aan Jan Pluym, na verschijnen voor
het college, zijn verzoek om teruggave van
een boekje schriftelijk in te dienen,
gemotiveerd en wel.
[De Mey]
Verzoekschriften -- 18-12-1787 (215v)
Besloten is dat het boekje bij de leden
rondgaat en secretaris De Mey gemachtigd
wordt het af te geven.
ZIE: Resolutie dd. 4 december j.l.
Tuchthuis -- 18-12-1787 (215v)
Adriaan de Kedts Houtman wordt op zijn
verzoek ontslagen als regent, mits aanblijvend
tot koppermaandag a.s.
Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
Brief van de stadhouder voor kennis
aangenomen en besluit op basis hiervan een
publicatie op te stellen.
[De Mey, heer van Limmen]
Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
De stadhouder kan niet zonder meer akkoord
gaan met het besluit, omdat hij in soortgelijke
gevallen eerder zich niet had uitgelaten, maar
overtuigd van de noodzaak krachtdadig op te
treden, heeft hij geadviseerd om ds. Smit 8
dagen de toegang tot de preekstoel te
ontzeggen, tot een commissie zijnerzijds in
Gouda de zaak komt onderzoeken.
Burgemeester Van Eyck heeft samen met de
pensionaris dd. 19 december j.l. overleg
gevoerd met de stadhouder over de resolutie
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betreffende ds. Smit ter voldoening aan de
resolutie commissoriaal dd 15 december j.l.
Openbare orde -- 22-12-1787 (217)
Brief van de stadhouder waarin hij aangeeft
commissieleden te willen sturen en
magistraatsleden te willen wisselen - indien
nodig - tot herstel van rust en orde, zonder de
privileges, goederen en familie van de
bedoelde regenten te benadelen. "... op de
propositie der heeren gedeputeerden van de
stad Schoonhoven ...".
[Willem Gustaaf Frederik, graaf van Bentinck,
heer van Rhoon; Dirk Merens]
Kerkelijke zaken -- 26-12-1787 (220)
Voorlopig uitstel van uitvoering van de
resolutie betreffende ds. Smit, op verzoek van
de stadhouder. Gecommitteerden van de
stadhouder, die a.s. vrijdag zullen arriveren,
worden geïnformeerd onder overlegging van
alle relevante stukken.
[Van Eyck]
Rechtspraak -- 26-12-1787 (220v)
Beschikking op het verzoek van François van
Harencarspel Decker, voorzitter-schepen en
interim-baljuw, om Cornelis de Keyzer te
mogen dagvaarden.
ZIE: Requestboek IJ folio 193v.
Bekendmakingen -- 26-12-1787 (221)
Vaststelling van de publicatie betreffende de
komst van de gecommitteerden vanwege de
stadhouder.
ZIE: Publicatieboek K folio 134.

9 -- Bevolking
Poorterrecht, akten van
indemniteit, verdeling in wijken.
Wijkmeesters -- 15-1-1785 (3)
Aangesteld in het 1e kwartier van de 5e wijk:
Nicolaas Weyman in plaats van Adriaan
Brandt, overleden.
Burgerrecht -- 15-1-1785 (3v)
Toegelaten als poorter: Ary Kok uit Ouderkerk
a/d IJssel.
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Tuchthuis -- 22-1-1785 (5)
De opname van Pieter Lens, vanwege
wangedrag op 22 november 1784,
aanvankelijk tot 1 februari, nu tot 22 april
verlengd, met bijdrage van Greetje Lens,
vrouw van Christiaan Smit en het
aalmoezeniershuis.
Burgerrecht -- 8-2-1785 (8)
Vestiging als poorter: Johannes van der Stel
uit Moordrecht.
Burgerrecht -- 8-2-1785 (8)
Vestiging als poorter: Ary Groenenveld uit
Barwoutswaarder.
Burgerrecht -- 22-2-1785 (10)
Toestemming voor mr. Samuel Duval om zich
in de periode van zijn zoons studie te mogen
vestigen in Leiden, waarna zij zullen
terugkeren.
[universiteit]
Burgerrecht -- 5-3-1785 (12)
Vestiging van poorter: Peter Peterse uit Eest.
Burgerrecht -- 11-4-1785 (19v)
Vestiging als poorter: Johannes de Goede uit
Leiden.
Burgerrecht -- 12-4-1785 (20)
Toegelaten als poorter: Johannes Hopman uit
Utrecht.
Huwelijkszaken -- 21-4-1785 (21)
Dispensatie voor Willem Kamerling en
Willemijntje Schrieve met betrekking tot de
eerste huwelijksproclamatie, vanwege het
oproepen voor dienst aan boord van het
oorlogsschip De Vigilantie. Zondag a.s zal de
tweede en derde huwelijksaankondiging
worden gedaan.
Burgerrecht -- 23-4-1785 (21)
Vestiging als poorter: Frans Schouten uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 7-5-1785 (25v)
Vestiging als poorter: Andries Omheyer uit
Colmar (F).
Burgerrecht -- 12-5-1785 (26v)
Toestemming voor Elisabeth Johanna
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Preesman, oud 15 jaar, uit Amsterdam, om
poorteres te worden, op verzoek van haar
moeder Ida Elisabeth Prinse, weduwe van
Pieter Preesman.
Burgerrecht -- 12-5-1785 (26v)
Vestiging van Johan Michael Schretsmeyer uit
Zieswengen, graafschap Wallenstein.
Burgerrecht -- 12-5-1785 (27)
Vestiging als poorteres: Meyntje Poelstra uit
Oudega (Friesland).
Burgerrecht -- 14-5-1785 (27v)
Vestiging als poorter: Gerrit de Lange uit
Gouderak.
Burgerrecht -- 1-6-1785 (30)
Vestiging als poorter: Wouter Decker uit Lage
Zwaluwe.
ijkmeesters -- 14-6-1785 (32v)
Aanstelling in de 10e wijk: Cornelis van der
Linden in plaats van Jan Nieuwveld.
Burgerrecht -- 16-6-1785 (32v)
Vestiging als poorter: Joseph Hakkel uit
Langenhau in Bohemen (CZ).
Burgerrecht -- 12-7-1785 (37v)
Toegelaten als poorter: Hendrik Bernard
Martini, 17 jaar oud, uit 's-Hertogenbosch, op
verzoek van zijn vader mr. Anthony Martini,
pensionaris van 's-Hertogenbosch. Domicilie
ten huize van de weduwe Van der Does,
geboren De Blanche.
Burgerrecht -- 19-7-1785 (38v)
Toegelaten als poorter: Hendrik Christiaen
Meyer uit het keurvorstendom van Hannover
(D).
Burgerrecht -- 11-8-1785 (43v)
Vestiging als poorteres: Anna Clercq, vrouw
van Anthony van Schaik, uit Lopik.
Tuchthuis -- 20-8-1785 (44v)
Verlenging opname van Jannigje Vermeer
met nog eens 6 weken, na eerder te zijn
opgesloten wegens haar "kwaad gedrag".
Bijdrage van Maria van Wijngaarden, weduwe
van Machiel van der Egt, en het
aalmoezeniershuis.
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Burgerrecht -- 20-8-1785 (44v)
Toegelaten als poorteres: Aaltje van Leeuwen
uit Waddinxveen.
Burgerrecht -- 23-8-1785 (46)
Vestiging als poorter: Dirk Westerbaan uit
Katwijk a/d Rijn.
Burgerrecht -- 1-9-1785 (49v)
Vestiging als poorter: Johan Christoffel
Berkenaar uit Greets in Vooigtland.
Burgerrecht -- 6-9-1785 (50v)
Brief van J.G. van Oldenbarneveldt, waarin
het verzoek om zijn zoon Cornelis Adriaan
Albert van Oldenbarneveldt, genaamd Sulling,
om studieredenen nog niet in de stad
woonachtig, te handhaven in zijn burgerrecht.
Burgerrecht -- 24-9-1785 (51v)
Vestiging als poorter: Teunis Schippers uit
Zevenhuizen.
Burgerrecht -- 25-9-1785 (52v)
Vestiging als poorteres: Maria van Munster,
vrouw van Hendrik Springmeyer, uit Doornik
(B).
Burgerrecht -- 27-10-1785 (57v)
Vestiging als poorter: Andries Hiksteen uit
Statenheim in Frankfurt (D).
Wijkmeesters -- 13-12-1785 (65)
Aanstelling in de 13e wijk: Jan Boon in plaats
van Pieter Boon, overleden.
Wijkmeesters -- 13-12-1785 (65v)
Aanstelling in de 13e wijk: Willem Jan van Os
in plaats van Cornelis de Keyzer, op eigen
verzoek ontslagen.
Alphen -- 13-12-1785 (65v)
Melding betreffende een op 14 december te
houden "buurspraak" in de Steekter- en
Rijneveldpolder en controle op de gevolgde
procedures door notaris Allard Pierson
alsmede optreden als gemachtigde namens
de burgemeesters. Melding aan de
ingelanden.
Burgerrecht -- 15-12-1785 (66)
Brief van P. Marret, waarin hij gedetailleerd
omschreven en onder terugzending van zijn
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poorterakte dd. 21 juni 1781, afstand doet van
zijn poorterrecht.
Alphen -- 15-12-1785 (66)
Verslag van Allard Pierson over "buurspraak"
in de Steekter- en Rijneveldse polder. Volgens
de schout kwam de aanvraag van enige
ingelanden van Rijneveld over het al of niet
afsluiten van de "scheykade" tussen de
polders, en dat er afspraken waren gemaakt
tussen beide polders uiterlijk maart 1786 alles
weer in de oude staat hersteld te hebben.
Declaratie A. Pierson betaald uit de kas der
burgemeesters.
[Huybert van Eyck]
Burgerrecht -- 19-12-1785 (67v)
Met toezending van zijn poorterakte dd. 12
december 1732 doet mr. Anthony Pieter van
Oudenaelen afstand van zijn poorterrecht.
Ambten -- 29-12-1785 (69v)
Verzoek gedaan door 111 burgers en
inwoners van de stad betreffende opschorting
van de ambten. Burgemeester Jan Jacob
Slicher onthoudt zich van een oordeel.
Request NIET bijgevoegd, ondanks term "fiat
insertio".
Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van politiemeesters en
comissarissen van huwelijkse zaken: mr.
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck en Adriaan de Kedts Houtman
in plaats van mr. Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden, mr Reinier Swanenburg en mr.
Adriaan Jacob van der Does.
Verzoekschriften -- 1-2-1785 (74v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Gerardina Gabry, vrouw van Willem Huys.
ZIE: Requestboek X folio 180.
Nalatenschappen -- 1-2-1785 (74v)
Verslag en rekening van inkomsten en
uitgaven van de liquidatie van de boedel van
Burgje Hoogstraaten door Abraham Franke en
Johannes Blok als curatoren. Toestemming
om met het restant aan contant geld en
kleren, Burgje H. bij tijd en wijle te
ondersteunen.
ZIE: Resolutie dd. 18 februari 1784.
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Nalatenschappen -- 22-2-1785 (77v)
Gerardus Koning, gerechtsbode, wordt
aangesteld tot curator in de nagelaten en
insolvente boedel van Johannis Plomp en zijn
weduwe Jacoba Huuksloot.

Nalatenschappen -- 20-9-1785 (99)
Afhandeling van het verzoek van Joan Boers
Jansz om ontslag als voogd, van administratie
en executeurschap .
ZIE: Requestboek X folio 217 e.v.

Nalatenschappen -- 8-3-1785 (78)
Thomas Pelt, gerechtsbode, wordt aangesteld
tot sequester in de nalatenschap van Hendrik
Holtsz, gewoond hebbend bij de St.-Janskerk.

Huwelijkszaken -- 15-10-1785 (99v)
Afhandeling van het verzoek van Cornelia
Soos om scheiding van haar man H. Koot.
ZIE: Requestboek X folio 220.

Nalatenschappen -- 15-3-1785 (78v)
Toestemming voor Thomas Pelt,
gerechtsbode, om als sequester in de
nagelaten boedel van Hendrik Holtz, diens
goederen publiek te verkopen.

Verzoekschriften -- 18-10-1785 (99v)
Beschikking op het verzoek van mr. Daniël
Willem Lestevenon c.s. "om authorisatie en
qualificatie".
ZIE: Requestboek X folio 224.

Verzoekschriften -- 22-3-1785 (81)
Beschikking op het verzoek van Michael
Haddingehau en Gerrit Post qualitate qua om
toestemming.
ZIE: Requestboek X folio 184.

Verzoekschriften -- 13-12-1785 (102)
Beschikking op het verzoek van Maurits
Hogenboom en Jan Hoogeboren "omme
authorisatie".
ZIE: Requestboek X folio 225.

Gezondheidszorg -- 4-4-1785 (81v)
Toestemming voor het inenten tegen
kinderziekten, mits geïnteresseerden zich
daarvoor bij het college per verzoek
aanmelden. Aantekening (in de marge) van
stadsbestuursleden die het met deze resolutie
oneens zijn.
[C.N. Plemper van Bree, W. van der Hoeve,
W. Griffioen, A. Verrijst, J.A. van der Burch]

Burgerrecht -- 21-1-1786 (7)
Toegelaten als poorter: Willem Jansz de
Bruyn uit Jaarsveld.

Geschillen -- 12-4-1785 (82)
De magistraat wijst het verzoek van de
vroedschap van de hand om naar de
motieven te vragen die ertoe hebben geleid
dat het verzoek van enige burgers en
schutters is afgewezen. Burgemeesters wordt
verzocht het verzoekschrift van de burgers
aan de vroedschap te retourneren. (In de
marge aangetekend) J.J. Slicher, F. v.
Harencarspel Decker, J. A. van der Burch
kunnen zich met deze resolutie niet
verenigen; W. van der Hoeve juist wel.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 28 februari j.l.
Nalatenschappen -- 21-6-1785 (88v)
Cornelis van de Poll, gerechtsbode, wordt
aangesteld tot curator in de nagelaten en
insolvente boedel van Jacobus la Courire en
Grietje van Bennekom.

Burgerrecht -- 24-1-1786 (7v)
Toegelaten als poorteresse: Maria la Febre,
vrouw van Gerrit Venju, uit Haastrecht.
Burgerrecht -- 7-2-1786 (10v)
Toegelaten als poorter: Adrianus Koot uit
Waddinxveen.
Burgerrecht -- 14-2-1786 (12)
Toegelaten als poorter: Willem Aarnoud
Lijssius, oud 16 jaar, afkomstig uit
Amsterdam. Op verzoek van Fr. van
Harencarspel Decker. Bij volmacht van
Renetta Françoise Decker, gewezen weduwe
van mr. P.A. Lijssius, thans vrouw van Jan
Hovy, moeder van bovengenoemde Willem
via notaris Adrianus Booy dd. 7 februari 1786.
Burgerrecht -- 7-3-1786 (17)
Toestaan verzoek Theodorus Daniel
Dolegues de Kedts Houtman, dat er door
verhuizing naar Den Haag in verband met zijn
ambt, niet getornd zal worden aan zijn
burgerrecht.
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Burgerrecht -- 11-3-1786 (18)
Toegelaten als poorteres: Thona van
Schoonenburg uit Ouderkerk a/d IJssel, op
verzoek van haar man Reinard Eusebius
Neomagus, via volmacht voor notaris mr.
Fredrik van Breda dd. 8 maart 1786.
Burgerrecht -- 16-3-1786 (19v)
Toegelaten als poorter: Jan Hendrik
Caspelheer uit Amsterdam.
Burgerrecht -- 16-3-1786 (19v)
Toegelaten als poorter: Maarten van den Bos
uit Langeraar.
Burgerrecht -- 25-3-1786 (21v)
Toegelaten als poorter: Adrianus van der
Meulen uit Grave.
Burgerrecht -- 15-4-1786 (27v)
Toegelaten als poorter: Willem Perduyn uit
Meliskerke.
Burgerrecht -- 22-4-1786 (28)
Toegelaten als poorter: Jan Pieter Vermeulen
op verzoek van Fredrik Sprong - volmacht
voor notaris Justus van der Mey, dd. 12 april
1786 - en Adriaan Herbert Vermeulen, oudpresident schepen van de hoge vierschaar
van Schieland - volmacht voor notaris mr.
Egbert Bloemhert te Batavia dd. 1 februari
1772 - als gemachtigde voor zijn broer Jan
Vermeulen, raad en extraordinair van
Nederlands-Indië, vader van Jan Pieter.
Burgerrecht -- 25-4-1786 (30)
Toegelaten als poorter: Jan van de Jacht uit
Gorinchem.
Burgerrecht -- 27-4-1786 (30v)
Toegelaten als poorteres: Catharina van Thiel
uit Woerden.
Burgerrecht -- 4-5-1786 (32)
Toegelaten als poorter: Willem Hardebol uit
Woerden.
Burgerrecht -- 23-5-1786 (35)
Toegelaten als poorter: Anthony Foesik uit
Wijk bij Duurstede.
Burgerrecht -- 10-6-1786 (37)
Claudius Pieter Gevens,16 jaar en afkomstig
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uit Rotterdam, wordt toegelaten als poorter op
verzoek van zijn moeder C.A. van den Staal,
douairière Gevers.
burgerrecht -- 15-6-1786 (38)
Toegelaten als poorter: Cornelis de Jong uit
Lopikerkapel.
Wijkmeesters -- 23-6-1786 (38v)
Aanstelling in de 2e wijk: Jan van Vliet in
plaats van Joris van Vliet, ontslagen wegens
ouderdom.
Burgerrecht -- 1-7-1786 (41v)
Toegelaten als poorter: Hendrik Scholte uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 6-7-1786 (43)
Toegelaten als poorter: Johan Philip Kranzer
uit Göttingen (D).
Burgerrecht -- 6-7-1786 (43)
Toegelaten als poorter: Franciscus Zwartjens
uit Nederweert.
Burgerrecht -- 13-7-1786 (44)
Toegelaten als poorter: Frederik Wiggers uit
Zoutdephen (Zutphen ?).
Burgerrecht -- 1-8-1786 (47v)
Toegelaten als poorter: Anthony de Kruif uit
Benschop.
Burgerrecht -- 31-8-1786 (53)
Toegelaten als poorter: Everhardus Keuskes
uit Nieuwpoort.
Burgerrecht -- 9-9-1786 (53v)
Toegelaten als poorter: Pieter van der Hoeve
uit Schiedam.
Burgerrecht -- 16-9-1786 (55v)
In verband met studie in Utrecht en werk in
Den Haag, verzoek van Martinus van Toulon
om zijn zoon Lodewijk toe te staan buiten de
stad te wonen, met behoud van zijn
burgerrecht. Zie vergelijkbaar geval van
Theodorus Daniël Dolegius de Kedts
Houtman.
Burgerrecht -- 16-9-1786 (56v)
Poorterschap ontnomen en ontslag als sleper
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en zakkendrager voor Tieleman Recourt
wegens wangedrag.
Burgerrecht -- 28-9-1786 (58v)
Toegelaten als poorter: Hendrik Jacob Kraane
Pook, 21 jaar oud, afkomstig uit Amsterdam,
op verzoek van zijn moeder Catharina
Anthonia Pook, weduwe van Adrianus Kraane
Pook.
Burgerrecht -- 30-9-1786 (9v)
Toegelaten als poorter: Hendrik Hartwijk uit
Zuid-Waddinxveen.
Joden -- 3-10-1786 (60)
Toestemming voor Abraham Harthog uit
Oudewater en zijn vrouw Flora Abrahams uit
Mannheim (Duitsland), beiden van de "joodse
natie", om 6 maanden in de stad te mogen
wonen zonder dat dat gevolgen heeft.
Burgerrecht -- 7-10-1786 (60v)
Toegelaten als poorter: Eldert Kool uit
Stolwijk.
Burgerrecht -- 17-10-1786 (62v)
Toegelaten als poorter: Pieter Blok uit
Schoonhoven.
Burgerrecht -- 9-12-1786 (82)
Toegelaten als poorter: Cornelis Westbroek
uit Ouderkerk a/d IJssel.
Burgerrecht -- 23-12-1786 (85)
Toegelaten als poorter: Jan Hekelman uit
Boukem in Munsterland (D).
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr.
Huybert van Eyck en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van mr. Diederik
Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik,
en mr. Melchior Willem van den Kerckhoven
van Groenendijck, beiden tot schepen
benoemd.
Huwelijkszaken -- 28-3-1786 (95)
Beschikking op het verzoek van Elisabeth van
Loon, vrouw van Willem Verschoor, om
scheiding van tafel, bed en bijwoning.
ZIE: Requestboek IJ folio 48v.
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Voogdij -- 15-4-1786 (99)
Beschikking op het verzoek van Grietje en Jan
Prince "... omme voogdij ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 56.
Voogdij -- 15-4-1786 (99)
Beschikking op het verzoek van Grietje
Hardijser c.s. om curator en voogd te zijn over
Jan Hardijser.
ZIE: Requestboek IJ folio 58v.
Nalatenschappen -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Engelina
Weisberg, weduwe van Jacobus Rosmolen,
om aanstelling van twee personen ter
vertegenwoordiging van de belangen van
Pieter en Adriaan Rosmolen inzake de boedel
van hun vader.
ZIE: Requestboek IJ folio 93v
Huwelijkszaken -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking bij meerderheid van de
magistraat genomen op het verzoek tot
(volledige / definitieve) scheiding voor Casper
Beerman en Hester de Vos.
ZIE: Requestboek IJ folio 92v.
Curatele -- 16-9-1786 (113)
Beschikking op het verzoek van mr. N.
Teyssen en J. de Marez van Zuylen, om H.C.
Teyssen wegens (ernstige) depressie onder
curatele te stellen.
ZIE: Requestboek IJ folio 110.
Huwelijkszaken -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Albertus
Meyer en Ariaantje Bul, om toestemming voor
een (volledige) scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 113v.
Huwelijkszaken -- 10-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Jacob de
Zitter en Anna van Leeuwen tot (volledige)
scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 118.
Verzoekschriften -- 31-10-1786 (115)
Beschikking op het verzoek van Antonia
Balcet, vrouw van Cornelis Muyt, waarin zij
een goed woordje doet voor haar man.
ZIE: Requestboek IJ, folio 119. Zie affaire nrs.
907-911.
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Huwelijkszaken -- 5-12-1786 (117v)
Beschikking op het verzoek van Johannes van
Herhout en Maria Bik, even buiten de stad
wonend, om volledige scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 122.
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Cappelle, via notaris Joan Boers jr, bij wie hij
woont.
Burgerrecht -- 10-3-1787 (18)
Toegelaten als poorteres: Ariaantje Boer,
weduwe van Gijsbert van Royen.

Burgerrecht -- 4-1-1787 (2)
Vestiging als poorter: Dirk Pols uit Ouderkerk
a/d IJssel. Domicilie ten huize van Abraham
Koot in de Minderbroederssteeg.

Burgerrecht -- 10-3-1787 (18v)
Toegelaten als poorter: Bernardus de Loots
uit Wesel (D).

Burgerrecht -- 4-1-1787 (3)
Vestiging van Christoffel Roukshausen uit St.
Gallen (CH).

Burgerrecht -- 22-3-1787 (20)
Toegelaten als poorter: Ary van der Kleyn uit
Gouderak.

Burgerrecht -- 11-1-1787 (6)
Toegelaten als poorter: Bernardus Wessel uit
Bloemendaal.

Burgerrecht -- 22-3-1787 (20)
Toegelaten als poorter: Cornelis Langeveldt
uit Noordwijk-Binnen.

Burgerrecht -- 25-1-1787 (8)
Toegelaten als poorter: Jan van de Polder uit
Utrecht.

Wijkmeesters -- 24-3-1787 (20v)
Aanstelling in de 4e wijk: Hendrik Reunis in
plaats van Hendrik Verheyk, op eigen verzoek
daarvan ontheven.

Burgerrecht -- 22-1-1787 (8v)
Toegelaten als poorter: Jacobus de Jong uit
Langerak.
Burgerrecht -- 22-1-1787 (8v)
Toegelaten als poorter: Gerrit Bouwe uit
Reeuwijk.
Burgerrecht -- 3-2-1787 (10)
Toegelaten als poorter: Gerrit van 't Wout uit
Alphen a/d Rijn

Burgerrecht -- 29-3-1787 (21)
Toegelaten als poorter: Hillegonda van Delft,
vrouw van Leendert Rietveldt.
Burgerrecht -- 28-4-1787 (24)
Toegelaten als poorter: Hendrik Verschoor uit
Ouderkerk a/d IJssel.
Burgerrecht -- 28-4-1787 (24)
Toegelaten als poorter: Willem van Wieringen
uit Oudshoorn.

Burgerrecht -- 8-2-1787 (11v)
Het verzoek van Joseph Broecks en Cornelia
Swarten om verkrijging van het burgerrecht
wordt afgewezen.

Burgerrecht -- 28-4-1787 (24)
Toegelaten als poorter: Jan van den Oever uit
Schoonhoven.

Burgerrecht -- 10-2-1787 (12v)
Toegelaten als poorter: Pieter de Visser uit
Dordrecht.

Burgerrecht -- 19-5-1787 (28)
Toegelaten als poorter: Anthony van den
Heyde uit Uden.

Burgerrecht -- 10-2-1787 (12v)
Toegelaten als poorter: Judic de Vries, vrouw
van Pieter de Vries uit Dordrecht.

Burgerrecht -- 24-5-1787 (28)
Toegelaten als poorter: Jaapje Vent uit
Moordrecht.

Burgerrecht -- 27-2-1787 (14a)
Toegelaten als poorter: Artta Pietersz van
Cappelle, oud ruim 14 jaar, uit Cappelle a/d
IJssel, op verzoek van zijn vader Pieter van

Burgerrecht -- 9-6-1787 (32)
Toegelaten als poorter: Casper Zwieffel uit
Zwitserland uit het kanton Claaris.
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Wijkmeester -- 14-6-1787 (32v)
Aanstelling in de 10e wijk: Johan Ehrenrijk
Scheffers, in plaats van François Gibbon,
overleden.
Burgerrecht -- 16-6-1787 (33)
Toegelaten als poorter: Jacobus Hartman uit
Schoonhoven.
Burgerrecht -- 28-8-1787 (46)
Toegelaten als poorter: Claas Holleman uit
Alphen.
Burgerrecht -- 30-8-1787 (47)
Toegelaten als poorter: Leendert Straver uit
de Vlist.
Burgerrecht -- 8-9-1787 (49)
Adam Adriaen Boers, opperkoopman van de
"Chinese afdeling" van de VOC uit Rijnsburg,
toegelaten als poorter op verzoek van notaris
Joan Jansz Boers. Via speciale volmacht voor
Jan Jacob Idemans, assistent bij
bovenvermelde afdeling en getuige in de
Nederlandse factorij te Kanton.
Burgerrecht -- 15-9-1787 (50)
Toegelaten als poorter: Jan Bulot uit Utrecht.
Burgerrecht -- 6-10-1787 (51v)
Toegelaten als poorter: Frederik Pix uit
Groningen.
Gasthuizen -- 10-10-1787 (52)
Toestemming voor Jan Menke om zijn vrouw
Geertruy Vuurens, wegens krankzinnigheid
opgesloten en herstel vertonend, af en toe
thuis te hebben, mits hij haar haalt en brengt
en voor een goede orde in huis zal zorgen.
Regenten van het gasthuis hebben haar laten
onderzoeken door stadsdokter Jan Bleuland:
"... huyshoudelijke beezigheeden misschien
tot haar verdere herstelling zoude kunnen
strekken".
Burgerrecht -- 27-10-1787 (55v)
Toegelaten als poorter: Jan den Oude uit
Hilversum.
Burenrecht -- 15-11-1787 (58v)
Verzoek tot bemiddeling in het geschil tussen
Gerrit en Adrianus IJsselsteyn over het
repareren en onderhouden van een
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gemeenschappelijke doorgang tussen beider
huizen.
Burgerrecht -- 28-11-1787 (60)
Toegelaten als poorter: Hendrik Debken uit
Wehrbleck uit het gebied rond Hannover (D).
Burgerrecht -- 17-12-1787 (63)
Toegelaten als poorter: Jannetje Uyttenbroeck
uit Stolwijk.
Burgerrecht -- 17-12-1787 (64)
Toegelaten als poorter: Leendert van Rees uit
Sliedrecht.
Burgerrecht -- 18-12-1787 (66)
Toegelaten als poorter: Hendrik Christiaen
Faber uit Mielen in de regio Nassau-Weilburg
(D).
Burgerrecht -- 20-12-1787 (67)
Toegelaten als burger: Adriaan Jacob Willem
van Dielen, oud 16 jaar uit Utrecht, op verzoek
van François van Harencarspel Decker
namens mr. Willem Jan Baptist van Dielen,
schepen uit Utrecht, als vader. Volmacht voor
notaris Huybert van Vlooten te Utrecht.. Hij
gaat wonen bij F. van Harencarspel Decker.
Nalatenschappen -- 3-1-1787 (74v)
Beslissing op het verzoek van Gijsbertus van
Werkhoven en Gijsbert van Beekom tot
"ontslag van hunne administratie".
ZIE: Requestboek Y, folio 133v.
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: mr. Jan
Arend van der Burch, mr. Jan Couperus in
plaats van mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, tot schepen
benoemd.
[subalterne gezagsdragers]
Verzoekschriften -- 24-3-1787 (93)
Beslissing op het verzoek van Elisabeth
Bakkers, weduwe van Haveman, Huybert
Bakkers en Jan Pruimenboom (namens zijn
vrouw) om machtiging.
ZIE: Requestboek Y.
Nalatenschappen -- 31-3-1787 (98)
Cornelis van de Poll, gerechtsbode wordt
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benoemd tot sequester in de boedel van
Johannes Faddegon.
Huwelijkszaken -- 3-4-1787 (99v)
Beslissing op het verzoek van het echtpaar
Jan Bik en Marretje Willems om te mogen
scheiden.
ZIE: Requestboek IJ folio 195.
Openbare orde -- 23-4-1787 (100)
Alvorens een uitspraak te doen, krijgt Cornelis
Muyt, via zijn vrouw en oom ontboden, op
zaterdag 28 april a.s. te horen van de
magistraat waaraan hij zich dient te houden,
opdat hij weer kan terugkeren. Verzoek de
magistraatsresolutie dd. 17 juni 1786 nietig te
verklaren en toestemming weer in de stad te
mogen wonen.
Nalatenschappen -- 28-4-1787 (100v)
Verzoek van Gijsbertus van Werkhoven en
Gijsbert van Bekom om van hun
verantwoordingsplicht te worden ontslagen
dan wel over te dragen aan anderen, mede
ingegeven door het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om dezelfde reden.
Toegestaan onder voorwaarde dat zij
rekening afleggen aan bedoelde regenten en
een eventueel batig saldo aan hen
overdragen dan wel aan andere gerechtigden.
Zij zijn beheerders van ƒ 1700, ontvangen
door Jan Swartzenburg van wijlen zijn broer
Hendrik uit de nalatenschap van Laura
Swartzenburg.
Verzoekschriften -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op verzoek van Johannes
Wilhelmus Tilanus om goedkeuring van "eene
transactie".
ZIE: Requestboek IJ folio 156v.
Openbare orde -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis Muyt
om "vergeving" en toestemming weer in de
stad te wonen.
ZIE: Requestboek IJ folio 159v.
Oudemannenhuis -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om opheffing van
de machtiging aan Gijsbertus van Werkhoven
en Gijsbert van Bekom.
ZIE: Requestboek IJ folio 158.
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Verzoekschriften -- 9-6-1787 (114)
Beschikking op het verzoek van mr. Fredrik
van der Hoeve, Jan Aarnout Preesman Buys,
Albertus Hendrik Tekkelenburg, Gerrit Atkins
de Jonge en Jan Nieuwland.
ZIE: Requestboek IJ folio 164. Zie ook nr.
1367.
Nalatenschappen -- 3-7-1787 (121v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Faddegon om opheffing van de sequestratie
(= gerechtelijk beheer).
ZIE: Requestboek IJ folio 166.
Voogdij -- 10-7-1787 (123v)
Uitsluitsel op het verzoek om (aanstelling van
(een) voogd(en)) van Madelon van Es,
weduwe van Jacobus van Eeten.
ZIE: Requestboek IJ folio 168v.
Verzoekschriften -- 17-7-1787 (124v)
Beschikking op het verzoek van Clasina de
Hoog, weduwe van Dirk van den Ring, om
toestemming betreffende de bijbehorende
akte.
ZIE: Requestboek IJ folio 169.
Curatele -- 18-8-1787 (125v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Spaan, vrouw van mr. Jacobus Johannes van
Weyne, om haar man onder curatele te stellen
en ondertussen te boedel te laten beheren.
ZIE: Requestboek IJ folio 169v.
Verzoekschriften -- 18-8-1787 (125v)
Beschikking op het verzoek van Maria
Crescent, weduwe van Dadelbeek, om
machtiging.
ZIE: Requestboek IJ folio 173.
Openbare orde -- 30-9-1787 (150v)
De arrestatie van een zekere Jongkint, door
enige burgers op de wacht gebracht, wordt
weer ongedaan gemaakt, omdat geen wettig
bewijs tegen hem kon worden ingebracht.
[F. de Mey, Metelerkamp, Van Eyck en Van
Teylingen]
Openbare orde -- 30-9-1787 (151)
Hendrik Sonnenberg, metselaar, is
gearresterd, door enige medeburgers op de
Pruisische wacht afgeleverd, overgedragen
aan de vrijwillige schutterij onder leiding van
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Metelerkamp, voor de raad verschenen en
gekapitteld om zijn deelname aan het
Genootschap (van Wapenhandel), met de eis
zich rustig te houden. Hij is onder de hoede
van Metelerkamp en Van Teylingen weer
(ongemolesteerd) thuis gebracht. Oproep aan
de "massa", dat wie wat had in te brengen
tegen Sonnenberg, officieel een aanklacht bij
het stadsbestuur moest indienen.
Openbare orde -- 17-10-1787 (161)
Jan de Moor, keurslijfmaker uit de
Vrouwesteeg, is ter beveiliging eveneens op
het raadhuis gebracht door een detachement
schutters. "... om de woede van het volk te
ontgaan ..."
Kerkelijke zaken -- 19-10-1787 (167v)
Via mr. F. de Mey, melding van predikanten
van de hervormde gemeente dat zij geen
vervangers hebben kunnen vinden om
diensten (ook in de week!) waar te laten
nemen in verband met afwezigheid en ziekte
van collega's. Het verzoek van de predikanten
om voorlopig de Gasthuiskerk niet te
gebruiken en te schuiven met catechisatie en
prediking wordt gehonoreerd.
[J.D. Metske, J. de Visscher, De Moraaz]
Verzoekschriften -- 13-11-1787 (187)
Beschikking op verzoekschrift "om
authorisatie" van Yda Weyman, vrouw van
Gerrit de Fokkert.
ZIE: Requestboek IJ folio 182v.
Burgerrecht -- 24-11-1787 (187v)
Voorlopige opschorting van de resolutie dd.
16 september 1786 waarin Tieleman Recourt
de toegang tot de stad is ontzegd, op verzoek
van zijn vrouw Magdalena van der Kist.
Beiden zijn op dinsdag 27 november a.s.
ontboden ter vergadering om verdere
instructies te vernemen.
[]
Burgerrecht -- 27-11-1787 (190v)
Intrekking van resolutie 16 september 1786
betreffende Tieleman Recourt op verzoek van
zijn vrouw Magdalena van der Kist en
vanwege het door hem getoonde berouw en
de toezegging zich te zullen gedragen.
[]
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Curatele -- 27-11-1787 (191v)
Beschikking op het verzoek van Arnoldus
Franciscus Pelgrom en Jan Kimmelhof,
curatoren over Geertruy Fierens, medeerfgename van Jan Minke.
ZIE: Requestboek IJ folio 185v.
Verzoekschriften -- 27-11-1787 (191v)
Beschikking op het verzoek van Klasina de
Hoog, weduwe van Dirk van den Ring, om
goedkeuring van een zeker verbaal akkoord.
ZIE: Requestboek IJ folio 187.
Openbare orde -- 1-12-1787 (192v)
Brief van mr. C.N. Plemper van Bree
betreffende Willem de Lange en Willem
Verwey door de voorzittend burgemeester aan
de raad aangeboden ter kennisgeving.
[Huybert van Eyck]
ZIE: Nr. 1522.
Nalatenschappen -- 11-12-1787 (196v)
Beschikking op het verzoek van Alexander
Daniëls voor de firma Daniel Juda en
Benjamin Hartog c.s. om aanstelling van
curatoren in de boedel van Aron Cats.
ZIE: Requestboek IJ folio 190v.
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (196v)
Verzoek van enige lidmaten van de
hervormde gemeente, tevens namens
anderen, aangeboden ter vergadering.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
ZIE: Nr. 1520.
Verzoekschriften -- 26-12-1787 (220v)
Beschikking op het verzoek van mr. Melchior
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, schepen, om authorisatie en
kwalificatie.
ZIE: Requestboek IJ folio 196.

10 -- Gezondheidszorg
Hygiëne, medische beroepen,
keuring van voedsel,
drinkwatervoorziening,
bodemverontreiniging,
afvalverwerking, begraafplaatsen.
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Begraven -- 3-2-1785 (7)
Grote baar voor Helena Beatrix Schippers,
vrouw van Jeremias de Man.

Begraven -- 7-5-1785 (25v)
Grote baar voor Simonica Jacoba van
Oostrum, weduwe van Gerrit Teyssen.

Begraven -- 3-2-1785 (7)
Avondbegrafenis voor Helena Beatrix
Schippers, vrouw van Jeremias de Man.

Begraven -- 7-5-1785 (25v)
Avondbegrafenis voor Simonica Jacoba van
Oostrum, weduwe van Gerrit Teyssen.

Onderwijs -- 14-2-1785 (8v)
Toestemming voor zoon Willem om zijn vader
Jan Ligthart te assisteren bij het houden van
een openbare school, omdat vader op
attestatie van dokter J. Bleuland kalm aan
moet doen. Op advies van de scholarchen.

Begraven -- 2-8-1785 (42)
Grote baar voor Helena de Kedts.

Begraven -- 19-2-1785 (9)
Avondbegrafenis voor Adriana van Immerzeel,
vrouw van mr. Cornelis Adriaan van den
Kerckhoven, oud-burgemeester.
Begraven -- 15-3-1785 (14)
Avondbegrafenis voor Paulina van
Vrijaldenhoven, weduwe van Paulus van
Nierop.
Begraven -- 19-3-1785 (14)
Grote baar voor Johanna van Driel, weduwe
van Pieter Prinse.
Begraven -- 19-3-1785 (14)
Avondbegrafenis voor Johanna van Driel,
weduwe van Pieter Prinse.
Begraven -- 22-3-1785 (15v)
Grote baar voor Willem Jacob van Hoorn.
Begraven -- 22-3-1785 (15v)
Avondbegrafenis voor mr. Willem Jacob van
Hoorn.
Gasthuizen -- 22-3-1785 (16)
Ontslag van Wouter Maas, opgenomen 20
maart 1758 wegens krankzinnigheid, om
vervolgens te plaatsen in het gasthuis op
grond van het contract tussen zijn voogden
Michaël Haddengehaü en Gerrit Post en de
regenten van voornoemde instelling.
ZIE: Voogdbenoeming door magistraat dd. 6
mei 1783; contractdatum: 21 februari 1785.
Begraven -- 11-4-1785 (19v)
Avondbegrafenis voor Margaretha Bisdom,
weduwe van dr. Dirk de Vrij, oud-schepen.

Begraven -- 2-8-1785 (42)
Avondbegrafenis voor Helena de Kedts.
Begraven -- 5-9-1785 (49v)
Avondbegrafenis voor Catharina Geertruyda
Vos, weduwe van mr. Carolus Boers.
Keurmeesters -- 3-10-1785 (54)
Michiel van de Linden wordt aangesteld als
voorlopige waarnemer voor mr. Vincent van
Eyck, op diens verzoek.
[vleeshal]
Begraven -- 3-10-1785 (54v)
Grote baar voor Geertruy de Man, weduwe
van Ary Boef.
Begraven -- 3-10-1785 (54v)
Avondbegrafenis voor Geertruy de Man,
weduwe van Ary Boef.
Begraven -- 13-10-1785 (55)
Avondbegrafenis voor mr. Pieter Leonardt
Schippers, raad en oud-schepen.
Begraven -- 11-11-1785 (60v)
Grote baar voor Pieter Boon.
Begraven -- 11-11-1785 (60v)
Avondbegrafenis voor Pieter Boon.
ZIE: Reglement op het avondbegraven.
Begraven -- 17-12-1785 (67)
Grote baar voor Frans Verzijl.
Begraven -- 17-12-1785 (67)
Avondbegrafenis voor Frans Verzijl.
Verordeningen -- 1-2-1785 (74)
Publicatie van voortzetting van de keuren en
van de ijk.
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Gezondheidszorg -- 4-4-1785 (81v)
Toestemming voor het inenten tegen
kinderziekten, mits geïnteresseerden zich
daarvoor bij het college per verzoek
aanmelden. Aantekening (in de marge) van
stadsbestuursleden die het met deze resolutie
oneens zijn.
[C.N. Plemper van Bree, W. van der Hoeve,
W. Griffioen, A. Verrijst, J.A. van der Burch]
Ambten -- 4-4-1785 (82)
Op 19 april besluiten wat te doen met de
vacature ziekenbezoeker en -trooster, door
overlijden van Jan Deyts.
Ambten -- 16-4-1785 (83)
Vervulling van de vacature ziekenbezoeker
wordt uitgesteld in verband met het zich
terugtrekken van de reeds beschikbare
kandidaat. Advertentie in De Boekzaal met
opgave van tractement en recognitie.
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kinderen te laten inenten.
ZIE: Requestboek X folio 214.
Gezondheidszorg -- 13-9-1785 (98v)
Toestemming om Adriana van Breda tegen
kinderpokken te mogen inenten.
[]
ZIE: Requestboek X folio 215.
Nalatenschappen -- 18-10-1785 (99v)
Beslissing op het verzoek van Catharina van
Loon Hoogwoud, weduwe van A. Osy, om
uitbetaling van de inkomsten ten behoeve van
de opvoeding van haar dochter.
ZIE: Requestboek X folio 220.
Begraven -- 9-1-1786 (4)
Pieter Korevaar wordt aangesteld tot
aanspreker en bidder bij begrafenissen in
plaats van Hendrik Abraham Daesdonck, die
overleden is.

Gezondheidszorg -- 10-5-1785 (84v)
Beschikking op het verzoek van A.H.
Metelerkamp om zijn kinderen te mogen
inenten. Schepen Van der Burch kan zich niet
verenigen met de beslissing op dit verzoek.
ZIE: Requestboek X folio 193v.

Begraven -- 9-1-1786 (4v)
Avondbegrafenis voor Laurens Constant (uit
Rotterdam).

Gezondheidszorg -- 14-6-1785 (87)
Toestemming aan Gerardus de Man om zijn
kinderen te laten inenten tegen kinderziekten.
ZIE: Requestboek X folio 199v.

Slagers -- 27-3-1786 (22v)
Jan Scheerwaart wordt aangesteld tot
waarnemer van de functie van Fredrik
Korevaar in het Boterhuis. Geen toestemming
om bij particulieren te slachten; verzoek tot
continuering jaarlijks in de maand maart.
ZIE: Verordening op het bestiaal.

Ambten -- 21-6-1785 (88v)
Johannes Versteeg wordt aangesteld tot
ziekenbezoeker en -trooster op een
tractement van ƒ 200 jaarlijks in plaats van
Jan Dijs, overleden. Uitbetaling door
ontvanger-generaal van de kerkelijke
goederen te Delft.
Ambten -- 5-7-1785 (96)
Beëdiging van ziekenbezoeker en
catechiseermeester Johannes Versteeg, na
examinatie door de kerkenraad dd. 4 juli j.l.
Betaling recognitie en toestemming
ziekteverlof voor ex-ziekentrooster.
ZIE: Resolutie dd. 23 januari 1748.
Gezondheidszorg -- 5-8-1785 (98v)
Toestemming voor mr. J.J. Slicher om zijn

Begraven -- 21-2-1786 (13)
Avondbegrafenis voor François Gibbon.

Begraven -- 30-3-1786 (23v)
Grote baar voor Appolonia Luyt, weduwe van
wijlen Jan van Breda.
Begraven -- 30-3-1786 (23v)
Avondbegrafenis voor Appolonia Luyt,
weduwe van Jan van Breda.
Begraven -- 6-5-1786 (32v)
Avondbegrafenis voor Maria Carlier, vrouw
van Johan Pieter Meyer.
Kerkelijke zaken -- 11-5-1786 (33)
Gedeputeerden van de Waalse kerkenraad,
niet in staat tot voordracht via de gebruikelijke
voordracht, omdat ondanks adverteren zich
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slechts één persoon had gemeld voor de
vacature van voorlezer, voorzanger en
ziekentrooster: Hendrik Scholten,
ondermeester van Gerrit ten Brummeler,
Franse kostschoolhouder alhier, verzoeken
toestemming tot diens benoeming en het
gebruik van het overschietend traktement ter
bestrijding van de onkosten in dezen.
[ds. Abraham Willet, Fredrik van Breda en
Willem Jan van As; Isaac Rolier]
Begraven -- 13-6-1786 (37v)
Grote baar voor jkvr. Hester de Monchy.
[]
Begraven -- 13-6-1786 (37v)
Avondbegrafenis voor jkvr. Hester de Monchy.
Begraven -- 4-7-1786 (42)
Grote baar voor Elisabeth Zilly, vrouw van
Pieter Maas.
Begraven -- 4-7-1786 (42v)
Avondbegrafenis voor Elisabeth Zilly, vrouw
van Pieter Maas.
Onderwijs -- 6-7-1786 (42v)
Vergunning voor Grietje Goedhart, weduwe
van Leendert Broer, om kleine kinderen te
mogen houden in plaats van Gesina Schraag,
mits zich houdend aan het reglement op de
scholen en akte te tonen aan de censeurs.
[bewaarschool]
Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Er wordt bepaald dat schepen met militaire
bagage en zieke soldaten - niet staande ter
repartitie van de provincie Holland - op
doorvaart moeten worden bezocht door de
stadsbode met één van de officieren van de
schutterij.
Burgerrecht -- 16-9-1786 (55v)
In verband met studie in Utrecht en werk in
Den Haag, verzoek van Martinus van Toulon
om zijn zoon Lodewijk toe te staan buiten de
stad te wonen, met behoud van zijn
burgerrecht. Zie vergelijkbaar geval van
Theodorus Daniël Dolegius de Kedts
Houtman.
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Begraven -- 23-9-1786 (57v)
Avondbegrafenis voor Helena van Geele,
weduwe van Laurents Constant.
Begraven -- 30-9-1786 (9v)
Grote baar voor Anna Anthonetta Paauw,
weduwe van Adolph Warnaar van As.
Begraven -- 30-9-1786 (9v)
Avondbegrafenis voor Anna Anthonetta
Paauw, weduwe van Adolph Warnaar van As.
Gilden -- 30-9-1786 (9v)
Toestemming voor Jacobus Nieuwveldt om
als leerling jonger dan 14 jaar te mogen
spinnen bij Abraham Nieuwveldt.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 30-9-1786 (60)
Toestemming voor Ary van Es om als leerling,
jonger dan 14 jaar te mogen spinnen bij Jacob
van Straelen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 11-10-1786 (61)
Het verzoek van dr. Jan Bleuland, stadsdokter
en overman van het chirurgijnsgilde, én van
Jacobus van Steel, stadschirurgijn en deken
van voornoemd gilde, om ontheven te worden
van hun functie, ingewilligd. Verzoek aan het
gilde om een voordracht te doen voor de
vacatures.
Gilden -- 12-10-1786 (61v)
Toestemming voor Abraham van der Vin om
zijn zoon Leendert, jonger dan 15 jaar, "op de
schroef te mogen zetten" bij Wiggert van der
Heyde.
ZIE: Art. 12 van de Pijpmakersgildebrief.
Gilden -- 14-10-1786 (62)
Aanstelling tot deken van het chirurgijnsgilde:
Hermanus de Mol in plaats van Jacobus van
Steel, op zijn verzoek daarvan ontheven.
Begraven -- 31-10-1786 (65v)
Avondbegrafenis voor Petrus Johannes
Wobma.
Gezondheidszorg -- 2-11-1786 (65v)
Op basis van het rapport van stadschirurgijn
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Jacobus van Steel en Cornelis Bleuland,
chirurgijn van de respectieve godshuizen,
aanpak van de ziekte van Frans Mathé, voor
rekening van het Leprooshuis.
Gasthuizen -- 30-11-1786 (69v)
Opname van Ary Verzijl wegens
krankzinnigheid, met tweewekelijkse bijdrage
van het aalmoezeniershuis.
Gezondheidszorg -- 5-1-1786 (88)
Beschikking op het verzoek van F. Grendel en
S. van Paddenburgh, apothekers, tot
oprichting van een collegium medicum met
bijgevoegd plan en commentaar van doktoren
en het apothekers- en chirurgijnsgilde.
ZIE: Requestboek IJ folio 1 e.v.
Verordeningen -- 7-2-1786 (92v)
Publicatie van voortzetting van de keuren.
Kerkelijke zaken -- 11-4-1786 (99)
Toestemming voor Cornelis Schriek om Jan
Groeninx te vervangen als voorlezer en
voorzanger in de hervormde kerk. Verslag van
dr. Albert Verrijst aangaande de "indispositie"
van Jan Groeninx; "... behoorlijk in het zwart
gekleed, met mantel en beff ...".
ZIE: Contract gesloten dd. 28 maart 1786.
Begraven -- 6-1-1787 (4v)
Grote baar voor Catharina Mijnichus, weduwe
van ds. Johannes Wilhelmus Golbach.
Begraven -- 6-1-1787 (4v)
Avondbegrafenis voor Catharina Mijnichus,
weduwe van ds. Johannes Wilhelmus
Golbach.
Slagers -- 22-1-1787 (8v)
Jan Duyts wordt aangesteld als substituutvilder voor Jacob van Nooten, aangesteld dd.
28 juni 1738.
Tuchthuis -- 27-1-1787 (9v)
Opname van Johanna Bosch, op verzoek van
haar zuster Louïsa Bosch, wegens
krankzinnigheid, mits deze zuster haar
onderhoudt.
Begraven -- 8-2-1787 (11)
Grote baar voor Maria van Waarden, weduwe
van Jan van 's Heerenbergh.
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Begraven -- 8-2-1787 (11)
Avondbegrafenis voor Maria van Waarden,
weduwe van Jan van St. Heerenbergh.
Tuchthuis -- 8-2-1787 (12)
Ontslag voor Johanna Bos, opgenomen dd.
27 januari j.l. wegens krankzinnigheid, op
verzoek van Louisa Bos.
Begraven -- 17-2-1787 (13)
Grote baar voor Anthonia van Doeveren,
vrouw van ds. Samuel François de Moraas.
Begraven -- 17-2-1787 (13)
Avondbegrafenis voor Anthonia van
Doeveren, vrouw van ds. Samuel François de
Moraas.
Gasthuizen -- 17-2-1787 (13v)
Opname wegens krankzinnigheid van
Geertruy Fierens, vrouw van Jan Menke, op
diens verzoek, mits hij voor het onderhoud
zorgt.
Gasthuizen -- 10-3-1787 (18)
Ontslag voor Geertruy Fierens, vrouw van Jan
Menke, dd. 17 februari j.l opgenomen wegens
krankzinnigheid.
Begraven -- 10-3-1787 (18)
Avondbegrafenis voor Adriana Gerarda
Jongkint, vrouw van mr. Huybert van Eyck.
Gasthuizen -- 20-3-1787 (19v)
Ontslag voor Ary Verzijl, opgenomen dd. 30
november 1786 wegens krankzinnigheid.
Begraven -- 17-4-1787 (22v)
Grote baar voor Emerentia Johanna Richard,
vrouw van Johannes Arnoldus van de Werve.
Begraven -- 17-4-1787 (22v)
Avondbegrafenis voor Emerentia Johanna
Richard, vrouw van Johannes Arnoldus van
de Werve.
Begraven -- 12-5-1787 (27v)
Grote baar voor jonkvr. Adriana Maria van
Eyck.
Begraven -- 12-5-1787 (27v)
Avondbegrafenis voor jonkvr. Adiana Maria
van Eyck.
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Gasthuizen -- 19-6-1787 (33)
Opname van Geertruy Vuurens, vrouw van
Jan Menke, wegens krankzinnigheid, met
bijdrage voor onderhoud van haar man.
Begraven -- 28-6-1787 (34v)
Avondbegrafenis voor Jan Jacob Boon van
Ostade, in leven burgemeester.
Stadsbestuur -- 28-6-1787 (35)
Secretaris Van der Burch wordt aangewezen
om als vertegenwoordiger van het
stadsbestuur aan de familie van de overleden
Jan Jacob Boon van Ostade, in leven
burgemeester, een condoleancebezoek af te
leggen.
Stadsbestuur -- 3-7-1787 (35v)
Verslag van secretaris Van der Burch over het
condoleancebezoek namens de raad aan de
familie van de overleden burgemeester Jan
Jacob Boon van Ostade. Alsmede
dankzegging voor alle inzet en werk.
Beantwoord namens de weduwe door mr.
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijk.
Begraven -- 9-7-1787 (37v)
Grote baar voor Neeltje Everswinkel, weduwe
van Adrianus Brand.
Begraven -- 9-7-1787 (37v)
Avondbegrafenis voor Neeltje Everswinkel,
weduwe van Adrianus Brand.
Gilden -- 9-8-1787 (44v)
Toestemming voor Frans Lafébre, jonger dan
14 jaar, om bij zijn vader Frans Lafébre sr. te
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Begraven -- 8-9-1787 (49v)
Grote baar voor mr. Jacobus Johannes van
Wijne.
Begraven -- 8-9-1787 (49v)
Avondbegrafenis voor mr. Jacobus Johannes
van Wijne.
Gasthuizen -- 25-9-1787 (50v)
Opname van Meynsje Loos, vrouw van David
van Wijk, wegens krankzinnigheid, met
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bijdrage van het aalmoezeniershuis.
[]
Gasthuizen -- 2-11-1787 (56)
Ontslag voor Meynsje de Loos, opgenomen
dd. 25 september j.l. wegens krankzinnigheid.
Gilden -- 12-11-1787 (58)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. J. van Breda; tot dekens:
P. van Willenswaard, Cornelis Bleuland, Adr.
Jongejan en M. Verveen.
Begraven -- 20-11-1787 (59)
Grote baar voor Dorothea Quaevelt, weduwe
van ds. Johannes Balthazar Bennet.
Begraven -- 20-11-1787 (59)
Avondbegrafenis voor Dorothea Quaevelt,
weduwe van ds. Johannes Bal.
Gasthuizen -- 18-12-1787 (66v)
Opnieuw opname van Geertruy Fierens,
weduwe van Jan Menke, wegens
krankzinnigheid, met ondersteuning van het
aalmoezeniershuis en de r.k. statie van
pastoor Barends.
Begraven -- 3-1-1787 (73)
Het verzoek van Ary Meurs en Maarten Monk,
als commissarissen van het Genootschap van
Wapenhandel, om hun medelid George Pisa
met (gewone) militaire eer a.s. vrijdag te
mogen begraven, wordt toegestaan. Dr.
Willem Griffioen en mr. Adriaan Jacob van der
Does hebben te kennen gegeven niet akkoord
te kunnen gaan met de bedoelde dag, gezien
het feit dat die dag de magistraat wisselt en er
gevaar voor onrust bestaat.
Stadsbestuur -- 3-7-1787 (121v)
Melding van het overlijden van Jacob Boon
van Ostade, regerend burgemeester, en
verzoek aan de secretaris van het college mr.
Vincent van Eyck om de condoleanties
namens het college over te brengen aan de
familie met vervolgens een tegenbezoek van
Gerrit Boon e.a. om het college te bedanken.
[François de Mey, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck]
Garnizoen -- 19-10-1787 (166v)
Toewijzing van de verhoor- of justitiekamer als
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garnizoenskrijgsraadvertrek, mits niet bezet.
Als provoostruimte op de Tiendewegspoort
twee cellen, mits gemeld aan de waarnemend
baljuw en geen inbreuk makend op het
gewone justitiewerk en als lazaret de ruimte
naast de looihal, normaal de school van de
weeshuiskinderen. Voorstel commissie (zie nr.
1480) aanvaard en in resolutie omgezet.
Kerkelijke zaken -- 19-10-1787 (167v)
Via mr. F. de Mey, melding van predikanten
van de hervormde gemeente dat zij geen
vervangers hebben kunnen vinden om
diensten (ook in de week!) waar te laten
nemen in verband met afwezigheid en ziekte
van collega's. Het verzoek van de predikanten
om voorlopig de Gasthuiskerk niet te
gebruiken en te schuiven met catechisatie en
prediking wordt gehonoreerd.
[J.D. Metske, J. de Visscher, De Moraaz]
Curatele -- 27-11-1787 (191v)
Beschikking op het verzoek van Arnoldus
Franciscus Pelgrom en Jan Kimmelhof,
curatoren over Geertruy Fierens, medeerfgename van Jan Minke.
ZIE: Requestboek IJ folio 185v.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (191v)
Opdracht aan ds. Smit, predikant van de
hervormde gemeente, om zijn verzoek tot
hervatting van zijn arbeid schriftelijk in te
dienen en tevens uitleg te geven over zijn
langdurige afwezigheid. Ds. Smit had
geklaagd dat zijn vervangers de hervatting
van zijn werk bemoeilijkten wegens de
resolutie van 19 oktober j.l. waarin door de
magistraat maatregelen waren genomen
betreffende de erediensten.

11 -- Waterstaat
Stadswaterschappen, grachten,
rivieren en kanalen, waterkeringen
(dijken), sluizen, waterstand;
relaties met
hoogheemraadschappen
(Rijnland, Schieland,
Krimpenerwaard,
grootwaterschap Woerden).
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Waterschappen -- 2-1-1785 (1v)
Aanstelling van Barend van der Egt tot
'waterman" in plaats van Cornelis Voordewind
(wegens hoge ouderdom en zwakheid
ontslagen) om bij watersnood aan de ring op
de oostzijde van de haven in actie te komen.
Voordracht van de commissaris van de
zakkendragers en de substituut-commissaris
van het Rotterdamse wagenveer.
[]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Ambten -- 8-1-1785 (2v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld tot
baljuw en dijkgraaf van Stein, Willens, KortHaarlem, Vrijhoef en Kalverbroek.
Scheepsjagers -- 27-1-1785 (6)
Ary de Jong wordt aangesteld tot
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Pieter Jansz, aangesteld
dd. 6 oktober 1740.
Waterschappen -- 1-2-1785 (6)
Gerrit Maas wordt aangesteld tot hoofdman
over de grote zijl tussen Turfmarkt, Kleiweg en
Nieuwehaven in plaats van Adriaen Brand, die
is overleden.
Krimpenerwaard -- 3-2-1785 (6v)
Aanstelling tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard op voordracht van de
dijkgraaf : François van Harencarspel Decker
en mr. Huybert van Eyck.
Verhuur -- 17-2-1785 (9)
Het Moordrechts Verlaat aan Paulus de Jong
voor 3 jaar vanaf 1 april 1785 tot eind maart
1788, tegen ƒ 803 per jaar buiten het
rantsoen.
Scheepsjagers -- 7-5-1785 (26)
Janis Jongenheld wordt aangesteld als
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jacobus de Jong, aangesteld
dd. 8 november 1753.
Scheepvaart -- 28-6-1785 (34v)
Mattheus Bijl wordt aangesteld tot schipper op
Leiden in plaats van Dirk van Kampen.
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Slepers -- 28-6-1785 (35v)
Dirk van Kampen wordt aangesteld tot
scheepslader in plaats van Mattheus Bijl.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748;
recognitiegeld ingevolge vroedschapsresolutie
dd. 18 december 1747, idem dd. 15 december
1784.
Waterschappen -- 5-7-1785 (36v)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverbroek: Jan Dirksz van Swieten en Claas
van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]
Scheepsjagers -- 9-7-1785 (36v)
Jan van Alphen wordt aangesteld tot
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Abraham van
Dorp, aangesteld dd. 26 juni 1742.
Scheepvaart -- 27-7-1785 (41)
Regeling dat de ijkmeester, die de
scheepsinhoud moet opmeten in verband met
betaling van armengeld bij het passeren van
de Mallegatsluis, dat aan het begin van de
reis doet en daarvan een bewijs afgeeft, dat
aan de sluiswachter getoond dient te worden.
Reden: de lading moet daarvoor vaak geheel
gelost worden, dus schippers ondervinden
teveel oponthoud en lading / koopwaar dreigt
aan waarde in te boeten.
Poorten -- 9-8-1785 (43)
Toestemming voor pottenbakker Jan Pluym Jz
om het poortje in de stadsmuur bij de
Kleiwegspoort te gebruiken voor het
ontschepen van turf, mits de poortwachter
meteen na het afladen het poortje weer sluit.
ZIE: Resolutie dd. 29 juni 1784.
Scheepsjagers -- 11-8-1785 (44)
Adrianus Jongerheldt wordt aangesteld als
jager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Cornelis Boesveldt, overleden.
Scheepsjagers -- 24-8-1785 (48)
Pieter Hooymaajer wordt aangesteld als
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jacobus de Jong,
aangesteld dd. 8 november 1753.
Veerlieden -- 7-11-1785 (59)
Teunis Schippers wordt aangesteld als
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substituut-schipper van het klein schuitenveer
op de IJssel naar Dordrecht in plaats van
Sirach Verhoorn, aangesteld dd. 28 maart
1765, die volgens attestatie van
stadschirurgijn Jacobus van Steel
gezichtsproblemen heeft.
Waterschappen -- 10-12-1785 (64)
Lijst van defecten naar aanleiding van
inspectie van de particuliere zijlen langs de
Haven, in handen van fabricagemeesters
gesteld teneinde toezicht op herstel met
sanctieregeling. Ontbreken tweede schuif;
riool verstopt; tweede prop ontbreekt; een klep
nazien enz.
[Boon, Van der Burch, Bruynvis, brouwerij
Ossenhooft, J. van Steel, burgemeester
Twent]
Fabricagemeesters -- 19-3-1785 (79)
Lijst van gebreken op de poortpanding.
Afschrift aan de fabricagemeesters met
opdracht tot controle van de reparatie mét
sanctie. Turfmarkt nz: kade bij de brug, kade
voor juffr. Eybergern, Boekhout, erven De
Kedts, Jan Rebeen, Zegert van der Bijl, Fop
Booy, Stomman en Polak. Turfmarkt zz: kade
voor Maas. Gouwe: Melchert heeft een geheel
houten voorpui; Jan Johan rollaag repareren.
Nieuwehaven zz: Van den Berg en Van Dijk
kade repareren; Jan Bax rollaag repareren en
gevel nazien; Willebeek, Jan Musekput kade
repareren. Nieuwehabven nz: Roelof Prince
kade repareren; Cornelis Zorg idem en voor
zijn huis straat repareren; Jan Damman en
Douwe Iemkes kade repareren; stadsbrug
genoteerd; Prince kade invullen; Ary van der
Staal kade repareren; Trijsburg idem en
benedenpui invullen; Jan van de Vijver idem;
fundatie 't Hart, fundatie Maria Tams en
weduwe Wijman rollaag repareren; brug bij de
Vrouwentoren wangen nazien; Van Os in de
Blauwe Haan als boven; Teunis van der Bent
kade invullen. Kleiwegstraat: brug over de zijl
bij de Nieuwehaven kade repareren; kwestie
tussen A. van der Brugge en Philip
Hogenboom over het plaatsen van een
heining door V. en eigendom van de gron.
Kleiweg: de klinkers voor de Franse school
repareren. Regenboog: idem voor de herberg
Het Boskoop. Achter de Waag: kade
repareren. Vogelenzang: Jan Bax kade
repareren en voor het huis de straat
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repareren; kade voor de Riobaarsteeg
repareren; voor het huis van Michael van den
Steen straat repareren; voor de Jan
Koddensteeg kade en straat repareren;
wangen van de brug repareren; Jacob van
Kluyven en Alexander Verac kade repareren;
de rollaag van de zijlkade repareren.repareren
Achter de Vismarkt: Abraham van den Berg,
Anthony van Sel, Thomas Erkis en Van den
Berg kade repareren;
Pieter Mooy + straat voor huis; straat voor
huis: Steenbergen; kaai + straat voor huis:
Brungering; rollaag: Jacobus de Haas; Korte
Groenedaal: publieksgang achter de
koekenbakker: kaai; brandschouwerij
waterschap; Lombardsteegje: straat vóór huis
Oud Vliet; hek vóór sluis; Westhaven: kaai:
Verlee; Twent; gras verwijderen: Coole, kaai:
De Lange, Bruynvis; Oosthaven: straat vóór
huis juffr. Van der Burch; idem huis
Metelerkamp; kaai erven Van der Does,
Vosmeer, Van de Polder, idem Coole;
Oosthaven: straat vóór huis: Bruynvis, kaai:
juffr. Boon, idem + straat: De Mey; Gouwe bij
de Vismarkt: kaai: wed. Van Waas, rollaag bij
brandsteiger vóór de Galeyen; Raam oz: kaai:
Mijndert Vertoorn, straat: vóór steegje bij
Lange Willemsteeg, kaai boven de koker voor
de algemene poort uit de Lange Willemsteeg,
gevel branderij De Zwaan (ad notam), gevel
Remonstrantse kerk, kaai invullen Plemper
van Bree, kaai Boon; idem Verzijl, Huyzer,
Van den Berg, Paulus de Ronde, Blanket;
Raam wz: kaai: wed. Verblaauw, idem De
Waal, Blom; rollaag: Van der Vlijt, kaai Joost
Bloed, idem Herman de Bruyn, dr. Kemper,
Begeer, Pieter de Jong, Hendrik van Hoek;
Verlorenkost: kaai zuidzijde; Hollandse tuin:
verzoek aan Cornelis de Hoop 2 vervallen
huizen af te breken na overleg met
burgemeester Groeneweg: kaai vóór de
Wijpoort, idem Pieter Stevensloot, Jan van der
Want.
Waterschappen -- 17-5-1785 (84v)
Singelinspectie wordt bepaald op zaterdag 11
juni a.s.
ZIE: Registratie in Keurboek N folio 97.
Waterschappen -- 11-6-1785 (86v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie: Karnemelksloot: straat
repareren vóór Groeneveld en niet op de
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hoogte van de inspectie; Kluizenaarskade:
putten in de straat repareren; vóór Bastiaan
Fuyk: struik verwijderen; straat repareren vóór
huis Joost Bloed; Blekerssingel: vóór Boon
van Ostade: putten repareren; idem weduwe
Corver en Jan Koemans; Jan Prince: gras
verwijderen, idem takken boven schutting,
banwerk afmaaien; vóór eigendom van Philip
Polijn en Pieter Maas; straat repareren;
Kattensingel: Pieter Bruynvis: gras
verwijderen; Turfsingel: vóór huis Pieter de
Jong bij Moordrechts Verlaat: straat
repareren; Jasper Bleuland: gras verwijderen;
Huyg Biesenaar: heining recht zetten; idem
Cornelis Hogenes en Joost Renking; Dubbele
Buurt: vóór huis Van Rhijn: straat repareren.
Afschrift aan fabricagemeesters met opdracht
tot uitvoering en toezicht.
Waterschappen -- 18-10-1785 (100)
Singel- en vestinspectie bepaald op zaterdag
19 november 1786.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Waterschappen -- 19-11-1785 (100v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie. Afschrift aan
fabricagemeesters ter naleving, controle en
sanctie. Karnemelksloot: putten in de straat
repareren; Blekerssingel: putten en gaten in
de straat repareren; Philip Polijn en Pieter
Maas: gras verwijderen; (Jan) Kattensingel:
Jan van Velzen: vóór de schutting, klinkers
ophogen; idem vóór de blekerij De Lelie; idem
vóór de blekerij van Boon; idem vóór de
schutting van De Jong; Jan Bleuland: straat
repareren; idem Jasper Bleuland; Jaagpad:
wed. Pronk: vóór huis keien repareren; idem
vóór Jan de Koster; Turfsingel: wed.
Overwezel: straat vóór de poort repareren;
idem Jan van Houten; idem wed. Van
Stippelen; idem Joost Kerkman; Dubbele
Buurt: Pieter Swaneveld: vóór huis straat
repareren; idem Van Rhijn; Bogen: Corn. van
der Voorn: straat vóór huis repareren; Vest
tussen Rotterdams en Vlaams poortje: vóór
Harmen Verheul straat repareren; oprel bij 't
Vlamingspoortje naar de molen De Wip
repareren.
Broek, Thuil en 't Weegje -- 10-1-1786 (4v)
Jan Boon wordt aangesteld tot heemraad en
schepen in plaats van Pieter Boon, overleden.
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Veerlieden -- 19-1-1786 (6)
Aart Leeflang wordt aangesteld tot schipper
van het klein schuitenveer op de IJssel, traject
Gouda - Dordrecht, in plaats van Pieter van
Hensbergen.
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Scheepvaart -- 24-1-1786 (8v)
Gijsbert van Rossen wordt aangesteld tot
knecht op de Amsterdamse binnenschuit in
plaats van Frans Messing, overleden.
[]

Waterschappen -- 29-4-1786 (31)
Leendert Boot wordt aangesteld op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
de plaatsvervangend commissaris van het
Rotterdamse wagenveer in plaats van Gerrit
Bremmer (wegens zwakke gezondheid
ontslagen) en geplaatst op de ring aan de
oostzijde van de Haven om bij hoog water in
actie te komen.
ZIE: Burgemeestersresolutie dd. 19 augustus
1777.

Waterschappen -- 2-2-1786 (10)
Aanstelling tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard: François van Harencarspel
Decker en mr. Huybert van Eyck. Brief van en
rescriptie aan de dijkgraaf.

Waterschappen -- 27-7-1786 (46)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
Kalverenbroek: Jan Dirksz van Zwieten en
Claas van der Hoeve.
[waterschap van Sluipwijk]

Scheepsjagers -- 27-2-1786 (14)
Pieter van der Starre wordt aangesteld als
vervanger op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Willem Sanders, aangesteld dd.
9 mei 1752.

Ambten -- 15-8-1786 (50v)
Jan Aernoudt Preesman Buys wordt
aangesteld tot havenmeester in plaats van
Robbert Daesdonck, overleden.

Pachten -- 2-3-1786 (14v)
Reeuwijks Verlaat aan Jacobus Meyer uit
Sluipwijk voor 3 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
48.
Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
In erfpacht gegeven aan Jacob de Bas een
gedeelte van de vesten bij het Zwaansgat.
Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
Aan Willem Verwey de vesten bij het
Zwaansgat vanaf de schuur of paardenstal
van Jacob de Bas tot aan de eerste
korenmolen.
verhuur -- 16-3-1786 (19v)
De vesten tussen het Regulierspoortje en de
Houtensteeg, het voorste gedeelte aan Jan
Hanog.
ZIE: 11e verhuurboek folio 231v.
Bruggen -- 15-4-1786 (27v)
Uitsluitsel inzake het verzoek van J. van
Bassen Jongbloed om een brug te mogen
leggen over het water van de Spieringstraat
achter zijn huis.
ZIE: Requestboek Y, folio 54v.

Scheepvaart -- 5-12-1786 (81)
Gijsbertus van Hofwegen wordt aangesteld
als schipper op Bodegraven in plaats van
Pieter van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 5-12-1786 (81)
Jan Sanders wordt aangesteld tot jager op het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis Hogeveen, overleden.
Waterschappen -- 13-12-1786 (82v)
Lijst van defecten aan particuliere zijlen langs
de Haven na inspectie en opdracht
fabricagemeesters tot controle en sanctie.
Huis Van Eyck: schuif en koker; idem
Bruynvis, kelder vol met aardappelen, niet
geïnspecteerd; in muur havensluis (twee
maken) en leuning sluisdeur repareren; huis
dr. Bleuland: schuif repareren en tweede
maken.
Scheepsjagers -- 14-12-1786 (83)
Toestemming voor Cornelis Bloot om als
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Willem Sanderse waar te
nemen, die dd. 9 mei 1782 is aangesteld.
Fabricagemeesters -- 8-4-1786 (95v)
Lijst van defecten op de poortpanding.
Afschrift ter controle en naleving naar
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fabricagemeesters. Turfmarkt nz: erven
Helena de Kedts, kade repareren; Stadserf
idem; fundatie van Geertje Hendriks idem; Jan
Brem idem, Fop Booy idem, O. de Millevilles
idem; Turfmarkt zz of Blauwstraat: Gerrit
Frutel, kade invullen; Tevekoop: Adriaan van
den Berg idem, Maarten Monk, kade
repareren; Van Wijne idem, de schuiten
voortaan van de kade "af te leggen"; Jan
Nieuwland, kade repareren; Zegert van der
Bijl, vensters repareren; Nieuwehaven zz:
Evert Wout, kade invullen, kwestie in de
Vuilsteeg tussen Jan van der Dus en de buren
ter zuidzijde over een scheidsmuur achter /
tussen de resp. eigendommen; Jan Baks,
kade ophogen en repareren; Nieuwehaven
nz.: Jan Damman kade repareren, Adam de
Kray, Douwe Kemkes, Pieter van der Spelt,
Mijs Keput, Cornelis Willebeek, Abraham van
der Vin idem; Zeugstraat: IJsbergen, kade
repareren; Varkenmarkt: Abraham de Haas
idem; Vogelenzang: de buren van Jan
Coddensteeg, idem, Jacob van Kluyven, kade
repareren; Westhaven: juffr. Golbach, kade
invullen; Koek idem, Van der Hout, idem
invoegen; J. Kumsius idem, Vvan Eyck idem;
Lestevrenon, gras verwijderen; Oosthaven:
secretaris De Mey, straat repareren; vóór Van
de Polder idem; kwestie tussen De Peer en M.
de Lange over een muurtje op De Langes
grondgebied; Cole en Bruinvis: gras
verwijderen,Pieter Post, idem; ds. Couperus
idem; d'Oude post, kade invullen; J. de Mey,
gras verwijderen en kade invullen;
Swanenburg, kade invullen; Van der Burg
idem; Jongbloed idem; brandsteiger idem;
juffr. Van der Burch idem; Lange
Noodgodssteeg: straat repareren; Gouwe nz:
brandsteiger repareren; wijnkoper Bleuland,
kade invullen; Van Ruykum idem én Achter de
Vismarkt; Halmans idem; Gouwe zz:Jasper
Bleuland kade invullen; de wangen van de
brug; Gitannes, kaai repareren; Spieringstraat:
Hendrik Reunis, kade repareren; Claas
Zonnenburg, gras verwijderen;
Jeruzalemstraat: Coenraad Blom, Van
Straaten en Elsnerus, vollagen repareren;
Groeneweg: vóór het tuchthuis, kade
repareren; idem de goot van de gemene buurt
en de hele straat van de Groeneweg; vóór de
Wijdepoort, kade repareren; idem Pieter
Stevesloot en Ab van der Wand; Peperstraat:
ds. Willet, achter kade invullen, Pieter van der
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Spelt idem; Van Hensbergen idem; de goot in
de Kuipersteeg van Romeyn repareren;
Noordberg idem; vóór huis van Hofman: put in
de straat; Van Eyck en Hofmeer, kade
repareren; Van 't Hout idem; Van der Linden,
kade en straat repareren; Leendert
Weldrager, vollaag repareren; Verlee, kade
invullen; Abel idem; Raam wz: Trijsburg kade
invullen; Hermanus de Bruyn idem; Willem
Blanket idem op 2 plaatsen; Cornelis de
Koning idem; Matthijs Meyer, kade repareren;
Salomon Bokhoven idem; Gerrit Kuyling idem;
Anthony Goudaerde idem; Van der Spelt
idem; Doris Mulder idem; Moerlee kade
repareren; Van Rossen idem; de wangen van
de Houtensteegbrug repareren; de straat
repareren bij Versluis, Den Raad en Copijn;
Raam oz: de mestbak van Hannef, ad notam;
om de borstelput: straat repareren; vóór de
Remonstrantse kerk idem; Jan van den
Bogaart, kade repareren; Aart de Jong idem;
putten repareren vóór 't huis van Mme Thoen;
Rijk Schoonderwoerd, kade en straat
repareren; De Mooy, kade invullen; Pieter
Boon, kade repareren; Boon van Ostade
idem; Mm. Blanket idem; de erven Breda
idem; Tieleman Huizer idem; Nonnenwater:
Mm. Blanket idem; Groenendaal: kwestie
tussen de wed. Sijpestein en Adrianus
Voormeer over de uitgang in de gemene
gang.
Waterschappen -- 30-5-1786 (101)
Vaststellen van de dag van de singelinspectie
op zaterdag 1 juli a.s.
Waterschappen -- 1-7-1786 (109)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie. Fabricagemeesters krijgen
een afschrift ter controle en uitvoering
sancties. Hanepraai: gras verwijderen;
Fluwelensingel: vóór de tuin van weduwe Van
Waas: gangpad ophogen; Reinier Sonneveld:
gras verwijderen; Karnemelksloot: vóór de stal
van A. Groenevelt: putten repareren en gras
verwijderen; vóór het huis van Aalbert Visser
idem; idem Jan Martin en Beunis; idem Joost
Bloed en A. Visser; idem G. Roggeveen; idem
Huybert Boer; vóór huis Jan Bloed: straat
repareren; Blekerssingel: in 't algemeen:
putten repareren; (Jan) Kattensingel: in 't
algemeen: putten repareren; Moordrechts
Verlaat: vóór de tuin van Wout: straat
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repareren en kuilen vullen; Turfsingel: aanpak
bouwvallige gevel huis Van der Wagt, op de
hoek bij het Moordrechts Verlaat.
Waterschappen -- 10-10-1786 (114v)
Uitvoering van de singel- en vestinspectie is
bepaald op zaterdag 18 november.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Waterschappen -- 21-11-1786 (115v)
Uitstel van de singel- en vestschouw vanwege
vorst en sneeuw verschoven naar 25
november. De hoofdluiden van de kaden
moeten door een stadsbode daarvan op de
hoogte worden gesteld.
Waterschappen -- 25-11-1786 (116)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie. Fabricagemeesters
krijgen een afschrift ter controle en sanctie.
Karnemelksloot: straat maken; Singels: putten
opleggen; Jaagpad: over 't algemeen kade
repareren; Wachtelstraat: Huis De Liefde:
kade repareren; over 't algemeen putten en
kaden repareren; van de stenen poort van de
Doelen aan de Vest, de boog repareren.
Verhuur -- 4-1-1787 (3v)
Aan Jan van Muyden wordt per 1 januari 1787
een stukje grond verhuurd bij de Gouwesluis
tussen het huis van Eldert Burger en dat van
hemzelf.
Ambten -- 6-1-1787 (4v)
Aanstelling tot baljuw en dijkgraaf over Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek: mr. François de Mey, heer van
Limmen.
Scheepsjagers -- 11-1-1787 (6)
Maarten Schouten wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad. als
vervanger van Willem van Rhijn, aangesteld
28 februari.
Scheepsjagers -- 22-1-1787 (8v)
Cornelis Ruytenburg wordt aangesteld tot
substituut-jager aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Abraham van Dorp,
aangesteld dd. 26 juni 1742.
Scheepsjagers -- 6-2-1787 (11)
Gerrit van 't Wout wordt aangesteld tot jager
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aan het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Eymert van der Horst, overleden.
Krimpenerwaard -- 17-2-1787 (13)
Aanstelling tot dijkgraaf mr. Huybert van Eyck
en mr. Reinier Swanenburgh.
Scheepsjagers -- 8-3-1787 (15v)
Aart Boer wordt aangesteld tot jager aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Simon van der Hor, aangesteld dd. 22
april 1741.
Waterschappen -- 3-3-1787 (17a)
De brief van baljuw/dijkgraaf F. de Mey
betreffende conflict tussen het dijkcollege van
Stein en Willens en Fr. Verzijl en N. Vaelée
(executeurs-testamentair van wijlen Andries
Turff) over de betaling van het dempen van
een put en reparatie van de Achterdijk tussen
paal 81 en 85 - openbaar aan te besteden -,
was in handen gesteld van stadsadvocaat De
Groot, pas onlangs na diens dood weer aan
de orde gekomen. Het is de vraag hoe
daarmee verder te gaan.
[Noordbey]
ZIE: Resolutie Gecommitteerde Raden dd. 3
juli 1780 en 19 februari 1778.
Scheepsjagers -- 27-3-1787 (21)
Dirk Ariense Boer wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Ary Blonck, aangesteld dd. 18
maart 1763.
Scheepsjagers -- 29-3-1787 (21v)
Pieter van 't Wout wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Johannes Martinus Bos,
aangesteld dd. 14 februari 1767.
Scheepsjagers -- 26-4-1787 (23v)
Dirk Sessa wordt aangesteld tot substituutjager aan het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Ary Claasse, aangesteld dd. 5
maart 1761.
Scheepsjagers -- 28-4-1787 (24)
Aanstelling van overman van het
scheepsjagersgilde: Cornelis Teeuwe; tot
dekens: Jan Cornelis Tak, Maarten den Jong,
Bart Lubert.
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Veerlieden -- 24-5-1787 (28v)
Jan Staphorst wordt aangesteld als
waarnemend veerman op de IJssel, voor Jan
Melchior, die wegens indispositie niet in staat
om zijn functie te vervullen. De waarnemer zal
aan zijn principaal 12 stuivers per week
betalen.
Scheepsjagers -- 26-5-1787 (28v)
Sijmen van Proodijk wordt aangesteld als
jager aan het Amsterdams en Gouds
jaagpadin plaats van Jan Houtman,
aangesteld dd. 31 december 1782.
Scheepsjagers -- 26-5-1787 (29)
Albert Dirksz de Jong wordt aangesteld als
jager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
als waarnemer voor Aelbert Dirksz Blonck,
aangesteld dd. 6 februari 1738.
Veerlieden -- 2-6-1787 (30v)
Vergunning voor de veerlieden over de IJssel
om voor Japicq Vermey waar te nemen,
aangezien deze niet langer in staat is zijn
functie te vervullen, mits hem uitkerende 12
stuivers per week.
Scheepsjagers -- 2-6-1787 (30v)
Jan Sodaan wordt aangesteld tot substituutjager voor Pieter Jans van Hofwegen,
aangesteld dd. 23 maart 1776.
Veerlieden -- 4-6-1787 (30v)
Willem Blanket wordt aangesteld als
waarnemer voor Louis de Melville, aangesteld
dd. 3 oktober 1741, mits betalend iedere 3
maanden ƒ 50 en de schuit te onderhouden
zonder dat Melville aansprakelijk gehouden
kan worden.
Waterschappen -- 28-6-1787 (35)
Aanstelling tot heemraden over de Vrijhoef en
de Kalverbroek: Jan Dirkz. van Swieten en
Claas van der Hoeven. Waterschap van
Sluipwijk.
Scheepsjagers -- 10-7-1787 (37v)
Ary Hoogendoorn wordt aangesteld als
waarnemend jager aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jacobus de Jong,
aangesteld dd. 9 november 1753, gedurende
diens "indispositie".

236

Scheepsjagers -- 19-7-1787 (39v)
Aanstelling tot commissaris van de jagers:
Cornelis Teeuwe in plaats van Gerrit Keuskes,
overleden. Jaarlijkse recognitie ingevolge
resolutie vroedschap dd. 18 december 1747.
Scheepsjagers -- 21-7-1787 (41)
Pieter Hooymaier wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Albertus de Jong, aangesteld
dd. 25 februari 1772, gedurende de
"indispositie van deszelfs huysvrouw".
Scheepsjagers -- 31-7-1787 (42v)
Pieter Hooymaier wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jan Stoutman, aangesteld dd.
31 december 1782.
Scheepsjagers -- 31-7-1787 (42v)
Cornelis van Dieveren wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Claas Toornvliet, aangesteld dd.
10 maart 1761.
Scheepsjagers -- 4-8-1787 (43)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong in plaats van Cornelis
Teeuwe die tot commissaris van het gilde is
aangesteld.
Waterschappen -- 18-8-1787 (45)
Inspectie van de particuliere zijlen langs de
Haven; geen defecten ontdekt.
Scheepsjagers -- 15-9-1787 (50v)
Simon Jansz van Castrikom wordt aangesteld
als waarnemer aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Claas Toornvliet,
aangesteld dd. 10 maart 1761.
Gilden -- 3-11-1787 (56v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Omme,
Lodewijk Strauwitz.
Fabricagemeesters -- 31-3-1787 (98)
Lijst van gebreken op de poortpanding met
afschrift aan fabricagemeesters voor toezicht
op herstel vóór 1 juli a.s. en mogelijke
sancties. Oosthaven: Gasthuis: gras
verwijderen, Metelerkamp: kade invullen, idem
secretaris Van Eyck, Jongbloed; Jillis van
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Maaren: kade repareren, idem schepen Van
der Does; Vosmaer: gras verwijderen, idem
Post; ds. Couperus: kade repareren;
Westhaven: C. Verlee, kade repareren, A.
Blanken Dirksz: kade invullen.
Minderbroederssteeg: straat verleggen. Zak:
geschil tussen Jan Sans en Anthony
Goudaarde over een schutting tussen de
erven achter hun woningen. Spieringstraat:
vóór de Hoefsteeg, de straat maken.
Tiendeweg: geschil tussen Dirk Beerninck en
vrouw Hoeksteen over schuttingreparatie
achter het huis van Beerninck. Dubbelde
Buurt bij het tuchthuis: Aalbert Visser: gevel
ad notam. Groeneweg: vóór het tuchthuis:
kade repareren; idem vóór Jan Muylenpoortje;
vóór de Wijdepoort: kade en straat repareren;
wed. Hoeksteen: kade repareren; Stevesloot
en buren: kade en straat repareren; brug van
de Walesteeg: wangen repareren. Lange
Noodgodsstraat: straat repareren.
Peperstraat: vóór de stal van Twent: putten
repareren; op het watertje naast het huis van
de zilversmid: idem; Verlee: kade achter
repareren; idem Weldrager. Raam wz: vóór de
slijpmolen: kade repareren; idem Van Rossen;
idem vóór de poort van Hendrik Smit; geschil
tussen Matthijs van der Regt en R. Sonneveld
over een waterafvoer in de Vlamingstraat; Jan
Versluys: kade repareren. Raam oz: achter de
voormalige brouwerij van 't Kruys: straat
repareren; Cornelis Bleuland: kade repareren;
idem Van den Berg; idem Paulus de Ronde.
Nieuwehaven nz: Bart van der Weyde: kade
repareren; idem Damman; idem Smits; idem
Bruiskepus; idem Koeman. Nieuwehaven zz:
A. de Bruins: kade repareren; idem B. Fokker;
idem Jan Baks; idem vóór het hofje 't Hart;
idem Maria Thams; idem Joris van Vliet; idem
de stad, rondom de brug bij de Vrouwesteeg;
het waterschap van Van Toulon: rollaag
daarover repareren. Turfmarkt nz: Verdoes,
gras verwijderen; de brug voor de
Vrouwensteeg vernieuwen; idem Abraham
Muyt; de stad: de staat rondom de boom bij
de Vuilsteeg repareren. Turfmarkt zz: Van den
Berg, kade opvullen; plankier bij het veerhuis
verhogen, voorkant van het jaagpad. Gouwe:
vóór de Galey: brandsteiger repareren. Achter
de Vismarkt: Dirk Steenbergen: kade
repareren; idem B. Mooy; idem achter 't huis
van Huyzenbeek. Vogelenzang: Jan Baks,
kade repareren; idem vóór de steeg naar
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admiraal Tromp; idem vóór de Jan
Koddensteeg; Frans Lafeber, kade repareren;
idem Adr. Reunis; idem Jacob van Kluyven;
het pad vóór het Paradijspoortje; geschil
tussen Veyrak en Jan Lugthart over een goot
achter de huizen in de Rozendaal.
Waterschappen -- 22-5-1787 (110)
Singelschouw te houden op zaterdag 30 juni
a.s.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Waterschappen -- 30-6-1787 (121v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening. Jan
Kattensingel: Jasper Bleuland, gras
verwijderen; putten en gaten repareren, straat
egaliseren; Blekerssingel: langs de
omheiningen: straat "verleggen".
Waterschappen -- 13-11-1787 (187)
Inspectie van singels en vesten bepaald op
zaterdag 24 november a.s..
Waterschappen -- 24-11-1787 (190)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening.
Kattensingel: Oosterling, vóór zijn schuur,
gras verwijderen; de stad, putten en straat
repareren; Blekerssingel: Polijn en Prince,
gras verwijderen; Karnemelksloot:
Groeneveld, vóór de schuur, straat repareren;
Vesten bij de Holle: putten en straat
repareren.

12 -- Verkeer en vervoer
Wegen, bruggen, scheepvaart
(o.a. veerdiensten, trekvaart /
jaagpad, straatweg naar
Rotterdam), haven, tol, posterijen.
Bruggen -- 22-1-1785 (4v)
Jacobus de Jong wordt aangesteld tot
brugwachter / ophaalder van de Nonnenbrug
in plaats van Claes Bloet, overleden.
Scheepsjagers -- 22-1-1785 (4v)
Cornelis Boesveld wordt aangesteld tot jager
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op het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Sijmen Ariënsz Middelkoop,
overleden.
Scheepsjagers -- 27-1-1785 (6)
Ary de Jong wordt aangesteld tot
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Pieter Jansz, aangesteld
dd. 6 oktober 1740.
Voerlieden -- 6-2-1785 (7v)
Willem Verwey en Willem de Lange worden
voorlopig ontheven van hun functie als
voerman van het Rotterdams en Gouds
wagenveer, op grond van klachten van de
baljuw (en schout) van Gouderak over
verregaande beledigingen, met vermelding
van dit oordeel aan de commissaris van het
veer, met het verzoek toe te zien op de
uitvoering ervan.
[N. Cornelis Plemper van Bree]
Voerlieden -- 8-2-1785 (8v)
Vergunning voor Ary Groeneveld om paard en
wagens en andere rijtuigen te verhuren in
plaats van Johannes Franciscus Cool.
ZIE: Reglement en verordening voor de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
Verhuur -- 17-2-1785 (9)
Het Moordrechts Verlaat aan Paulus de Jong
voor 3 jaar vanaf 1 april 1785 tot eind maart
1788, tegen ƒ 803 per jaar buiten het
rantsoen.
Slepers -- 17-2-1785 (9v)
Op verzoek van de kooldragers wordt
verboden om iemand anders in te huren dan
de noodhulp, voor het scheppen van kolen
en/of invallen bij gebrek aan beschikbare
krachten.
Gilden -- 22-2-1785 (10)
Aanstelling tot dekens van de knechts van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde: Willem
van den Burg en Joost Cinke.
Scheepsjagers -- 22-2-1785 (10v)
Claas van Hofwegen wordt aangesteld tot
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jan Dirksz Sonneveld,
aangesteld dd.9 september 1744.
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Voerlieden -- 5-3-1785 (12)
Vergunning voor Peter Peterse om paard /
wagens en rijtuigen te verhuren in plaats van
Geurt Peters.
ZIE: Reglement en de verordening voor
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
Scheepsjagers -- 15-3-1785 (13V)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-jager van het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jan Aldertse Vermey,
aangesteld dd. 2 september 1732.
Voerlieden -- 28-4-1785 (23)
Opheffen van de voorwaardelijke ontzetting
van Willem de Lange uit zijn functie van
voerman / verhuurder op het Gouds en
Rotterdams wagenveer.
Voerlieden -- 30-4-1785 (24)
Inspectie van de rijtuigen op 26 en 30 april.
Geen defecten geconstateerd.
[Pieter de Wit, Willem Verwey, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Teunis Sliedrecht, Bastiaan Fuyk,
Jacob de Bas, Jan Loos, Goosse van der
Linden, Adriaan Leeuwesteyn; Mijndert Loos,
Ary Groeneveldt, Paulus van der Linden,
Willem Blanket.; voerlieden; koetswagens,
phaetons, chaisen, koetsen]
ZIE: Verordening en reglement van de
magistraat dd. 17 december 1765.
Voerlieden -- 30-4-1785 (24)
Inspectie van de stadskoets.
[voerlieden]
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1710.
Scheepsjagers -- 7-5-1785 (26)
Janis Jongenheld wordt aangesteld als
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jacobus de Jong, aangesteld
dd. 8 november 1753.
Voerlieden -- 15-5-1785 (27v)
Opheffen van de voorwaardelijke ontzetting
van Willem Verwey uit zijn functie als voerman
op het Gouds en Rotterdams wagenveer.
Scheepsjagers -- 19-5-1785 (28v)
Maarten Willemse Bruynes wordt aangesteld
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als waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Willem Dirks van
Leeuwen, aangesteld dd. 4 mei 1744.
Scheepvaart -- 28-6-1785 (34v)
Mattheus Bijl wordt aangesteld tot schipper op
Leiden in plaats van Dirk van Kampen.
Slepers -- 28-6-1785 (35)
Dirk van Kampen wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Mattheus Bijl.
Slepers -- 28-6-1785 (35v)
Dirk van Kampen wordt aangesteld tot
scheepslader in plaats van Mattheus Bijl.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748;
recognitiegeld ingevolge vroedschapsresolutie
dd. 18 december 1747, idem dd. 15 december
1784.
Scheepsjagers -- 9-7-1785 (36v)
Jan van Alphen wordt aangesteld tot
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad in plaats van Abraham van
Dorp, aangesteld dd. 26 juni 1742.
Scheepvaart -- 27-7-1785 (41)
Regeling dat de ijkmeester, die de
scheepsinhoud moet opmeten in verband met
betaling van armengeld bij het passeren van
de Mallegatsluis, dat aan het begin van de
reis doet en daarvan een bewijs afgeeft, dat
aan de sluiswachter getoond dient te worden.
Reden: de lading moet daarvoor vaak geheel
gelost worden, dus schippers ondervinden
teveel oponthoud en lading / koopwaar dreigt
aan waarde in te boeten.
Voerlieden -- 9-8-1785 (42v)
Jonas Maurik wordt aangesteld als
waarnemer op het Rotterdams wagenveer
voor Teunis Sliedrecht, aangesteld dd. 3
maart 1761, omdat die volgens attestatie van
chirurgijn G. de Rijk een zwerend been heeft.
Slepers -- 10-8-1785 (43v)
Aanstelling van Anna Clercq tot platster en
stuwster van turf in de schepen aan de
stadssingel, in plaats van Grietje Auterken,
vrouw van Jan van den Laat, die is overleden.
Scheepsjagers -- 11-8-1785 (44)
Adrianus Jongerheldt wordt aangesteld als
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jager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Cornelis Boesveldt, overleden.
Scheepvaart -- 23-8-1785 (47v)
Voorlopige aanstelling van Gerrit Hendrik
Fortuyn, om schippers die zich zeilend op de
Kromme Gouwe niet aan de voorschriften
houden, te bekeuren.
Scheepsjagers -- 24-8-1785 (48)
Pieter Hooymaajer wordt aangesteld als
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jacobus de Jong,
aangesteld dd. 8 november 1753.
Slepers -- 24-9-1785 (52)
Peter Peeters wordt aangesteld als substituutsleper voor Hartig Hendrik Otten, aangesteld
dd. 5 juli 1762, die volgens attestatie van
chirurgijn A. van Bergen niet langer in staat is
die functie te vervullen.
Slepers -- 24-9-1785 (52)
Peter Peeters wordt aangesteld als
waarnemer van het vervoeren van de zeep
van buiten de stad voor Hartig Hendrik Otten,
die volgens attestatie van de chirurgijn A. van
Bergen niet langer in staat is die taak uit te
oefenen.
ZIE: Verordening op de impost van de zeep
dd. 8 oktober 1749.
Voerlieden -- 25-10-1785 (56v)
Toestemming voor Justus de Rijk om zich te
vestigen als verhuurder van rijtuigen in plaats
van Peter Peters.
ZIE: Reglement en verordening voor
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
Veerlieden -- 7-11-1785 (59)
Teunis Schippers wordt aangesteld als
substituut-schipper van het klein schuitenveer
op de IJssel naar Dordrecht in plaats van
Sirach Verhoorn, aangesteld dd. 28 maart
1765, die volgens attestatie van
stadschirurgijn Jacobus van Steel
gezichtsproblemen heeft.
Uithangborden -- 22-11-1785 (61v)
Toestemming voor substituut-sleper Peter
Peeters (Naaierstraat).
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Veerlieden -- 9-12-1785 (63v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Hendrik van der Kley; tot
deken: Jacob Willebeek.
Veerlieden -- 10-12-1785 (64)
Inspectie van de inboedel van de roef van de
Amsterdamse trekschuiten, waarbij aanwezig
alle schippers.
[Hendrik van der Kley, Jan Feller, Dirk Boer,
Jacob Willebeek, Tieleman Huyzer Pietersz.,
Godfried Borgwaard, Christiaan Scheffer;
Amsterdams jaagschuitenveer]
Voerlieden -- 17-12-1785 (67)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 17 en 20 december; enige
defecten.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Willem Vermey,
Huybert Kabel, Abram Toors, Pieter Gorissen,
Willem de Langen, Jonas van Maurik,
Bastiaan Vuyk, Jacob de Bas, Jan Loos, Goze
van der Linden, Adrianus Leeuwesteyn;
Verhuurders: Meindert Loos, Paulus van der
Linden, Willem Blanket, Ary Groeneveld;
koetsen, koetswagens, faetons en chaisons]
ZIE: Verordening en reglement dd. 17
december 1765.
Voerlieden -- 17-12-1785 (67v)
Inspectie van de stadskoets, waaruit blijkt dat
de wielen moeten worden voorzien van
nieuwe flenzen.
ZIE: Reglement op het gebruik van de
stadskoets dd. 25 oktober 1770.
Scheepvaart -- 23-12-1785 (68)
Dingeman Dingemans heeft afstand gedaan
van zijn functie als beurtschipper op
Walcheren, middels teruggave van zijn akte
dd. 31 december 1774.
Voerlieden -- 24-12-1785 (68v)
Jonas van Maurik wordt aangesteld tot
voerman op Rotterdam in plaats van Harmen
Verheul.
Voerlieden -- 28-12-1785 (69)
Jan Loos wordt aangesteld als substituutvoerman op het Rotterdams wagenveer in
plaats van Teunis Sliedrecht, aangesteld dd.3
maart 1761, die volgens attestatie van
chirurgijn Gerrit de Rijk door verzwering aan
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zijn been niet in staat is zijn functie uit te
oefenen.
Voerlieden -- 28-6-1785 (88v)
Brief van het Rotterdams stadsbestuur ter
verandering van de verordening op het
wagenveer besproken.
ZIE: Brief bijgevoegd folio 89-89v.
Voerlieden -- 4-6-1785 (89)
Brief van het Rotterdamse stadsbestuur
waarin wordt verzocht om aanpassing van art.
3 betreffende de deelname van voerlieden
aan voorgeschreven diensten. Boeteregeling
bij illegaal verzuim.
[A.W. Beelaerts]
ZIE: Missiveboek 1772 folio 198.
Voerlieden -- 2-7-1785 (96)
Resumptie en verzending van een brief
betreffende het Rotterdams wagenveer, zoals
opgenomen in de notulen dd. 28 juni j.l.
[]
Voerlieden -- 19-7-1785 (96)
Vaststelling van de wijziging van art. 3 van de
verordening op het Rotterdams wagenveer.
Inclusief concept-extensie; stukken Rotterdam
en Gouda bijgevoegd, zie nrs. 447 en 448.
Voerlieden -- 6-7-1785 (97)
Brief van het Rotterdams stadsbestuur waarin
akkoord met concept-nota wijziging art. 3. van
de verordening op het Rotterdams-Goudse
wagenveer.
Voerlieden -- 5-7-1785 (98)
Gezamenlijke verklaring Rotterdams en
Gouds stadsbestuur ten aanzien van de
wijziging van art. 3 van de verordening van
het wagenveer.
ZIE: Ordonnantieboek Z folio 183.
Voerlieden -- 19-7-1785 (98v)
Akkoord met de concept-extensie van art. 3,
ingaande 23 juli a.s., en publicatie.
ZIE: Missiveboek 1772 folio 200.
Ordonnantieboek Z folio 183.
Slepers -- 3-1-1786 (2)
Matthijs van der Egt wordt aangesteld in
plaats van Hartigh Hendrik Otten, overleden.
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Slepers -- 3-1-1786 (2v)
Matthijs van der Egt wordt aangesteld tot
sleper van de zeep (van buitenaf) in plaats
van Hartig Hendrik Otten, overleden.
ZIE: Verordening op de zeepbelasting dd. 810-1749.
Gilden -- 3-1-1786 (2v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas, Pieter
Romeyn; en tot dekens: Jan Soos, Homan
Homans, Pieter Zeewolt, Franc van den
Andel.
Voerlieden -- 4-1-1786 (3)
Afwijzing van het verzoek van Pieter Gorissen
en Bastiaan Fuyk, voerlieden van het Gouds
en Rotterdams wagenveer, om het
geresolveerde van 10 april 1766, nl. in
toerbeurt vervoer als verhuurders aanbieden
aan vreemdelingen enz. te veranderen.
ZIE: Requestboek IJ folio 41.
Gilden -- 4-1-1786 (3)
Toestemming om voor iedere gesleepte hoed
kolen en kalk een bepaald "zakgeld" te
vragen.
[St. Eloysgilde]
ZIE: Requestboek X folio 228.
Scheepvaart -- 19-1-1786 (5v)
Pieter van Hensbergen wordt aangesteld tot
beurtschipper naar Walcheren in plaats van
Dingeman Dingemans.
Veerlieden -- 19-1-1786 (6)
Aart Leeflang wordt aangesteld tot schipper
van het klein schuitenveer op de IJssel, traject
Gouda - Dordrecht, in plaats van Pieter van
Hensbergen.
Scheepvaart -- 24-1-1786 (8v)
Gijsbert van Rossen wordt aangesteld tot
knecht op de Amsterdamse binnenschuit in
plaats van Frans Messing, overleden.
[]
Scheepsjagers -- 27-2-1786 (14)
Pieter van der Starre wordt aangesteld als
vervanger op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Willem Sanders, aangesteld dd.
9 mei 1752.
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Slepers -- 27-2-1786 (14v)
Willem Sonneveldt wordt aangesteld in plaats
van Jan de Wit, overleden.
Voerlieden -- 4-3-1786 (16)
Toestemming voor Willem de Bruyn om
paarden en rijtuigen te verhuren in plaats van
Cornelis Luynenburg.
ZIE: Reglement en verordening voor
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
Voerlieden -- 7-3-1786 (17v)
Toestemming voor Dirk Toors om zieke en
gebrekkige collega's te vervangen op het
traject Gouda - Rotterdam.
ZIE: Reglement voor de voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Gilden -- 7-3-1786 (17v)
Aanstelling tot dekens van de knechts van het
Amsterdams schuitvoerdersgilde: Joost Cinke
en Jan Dul.
Slepers -- 4-4-1786 (25v)
Rutgerus de Bruyn wordt aangesteld als
vervanger van Dirk van Kampen, aangesteld
dd. 28 juni 1785, die bij attest van dr. Jan
Bleuland wegens benauwdheid op de borst
niet in staat is als zakkendrager te blijven
werken.
Voerlieden -- 8-4-1786 (26)
Willem de Bruyn wordt aangesteld als
waarnemer van het commissarisambt van het
Rotterdams wagenveer voor Fredrik Aernout
van Munster, aangesteld dd. 9 januari 1747.
Slepers -- 11-4-1786 (26v)
Pieter Reynders wordt aangesteld als
waarnemer voor Hendrik Tuynenburgh,
aangesteld dd. 16 juli 1771, die bij attest van
dr. Albert Verrijst door pijn in de lendenen niet
in staat is als zakkendrager werkzaam te
blijven.
Bruggen -- 15-4-1786 (27v)
Uitsluitsel inzake het verzoek van J. van
Bassen Jongbloed om een brug te mogen
leggen over het water van de Spieringstraat
achter zijn huis.
ZIE: Requestboek Y, folio 54v.
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Slepers -- 22-4-1786 (29v)
Jasper Akreyn wordt aangesteld als vervanger
van zakkendrager Gerrit Brem, aangesteld 13
april 1771, die bij attest van stadschirurgijn
Jacobus van Steel dd.20 april 1786 "door
gebrek in de waterloosing" niet in staat is zijn
functie te vervullen.
Slepers -- 25-4-1786 (30v)
Huybert Bik wordt aangesteld als vervanger
van zakkendrager Pieter van den Broek,
aangesteld dd. 18 juni 1779, die volgens
mondelinge verklaring van dr. Willem Griffioen
wegens benauwdheid op de borst niet langer
in staat is zijn functie te vervullen.
Scheepsjagers -- 18-5-1786 (34)
Cornelis Besemer wordt aangesteld tot jager
op het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger voor Willem Dirksz van Leeuwen,
aangesteld 4 mei 1744.
Scheepjagers -- 6-6-1786 (36)
Jan van Dijk wordt aangesteld als vervanger
op het op het Amsterdamns en Gouds
jaagpad voor Pieter Jans Thim, aangesteld
dd. 6 oktober 1740.
Gilden -- 26-6-1786 (41)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Cornelis Grotendorst; tot
dekens: Adrianus van der Linden, Mattheus
Bijl, Sander Dortland en Cornelis Blom.
Slepers -- 6-7-1786 (43)
Jacobus Wilschut wordt aangesteld als
zakkendrager, zoutdrager en noodhulp van de
zoutmetersplaats, waarnemend voor Barend
Hendrikse de Jong, aangesteld dd. 17
november 1746.
Ambten -- 15-8-1786 (50v)
Jan Aernoudt Preesman Buys wordt
aangesteld tot havenmeester in plaats van
Robbert Daesdonck, overleden.
Slepers -- 28-9-1786 (58v)
Gerrit van Emmerik wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Tieleman Recourt,
ontslagen.
Gilden -- 7-10-1786 (61)
Aangesteld tot deken van de knechts van het
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Amsterdams schuitvoerdersgilde: Jacobus
Verhoek in plaats van Jan Dul, overleden.
Scheepvaart -- 16-10-1786 (62v)
Vanwege klachten van Abrahan de Milleville
en Matheus Bijl, commissaris en schipper van
het Leids schuitenveer, over Jan Winkers,
knecht, is besloten deze voor 6 weken te
schorsen en Matheus Bijl op te dragen een
bekwame vervanger te zoeken.
Veerlieden -- 26-10-1786 (64)
Waarneming van de veermansplaats over de
IJssel van Dirk van der Starre door Jasper
Fens, mits hij van zijn inkomsten 12 stuivers
per week afdraagt aan zijn "principaal".
Slepers -- 7-11-1786 (66v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Omme,
Lodewijk Strauwits.
Voerlieden -- 11-11-1786 (67)
Inspectie van de rijtuigen uitgevoerd op 4 en
11 november bij voerlieden en verhuurders.
Idem controle van de stadskoets.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Jonas van Mourik,
Jacob de Bas, Huybert Kabel, Janis
Leeuwesteyn, Abraham Toos, Willem Verwey,
Willem de Lange, Pieter Goris, Goze van der
Linden, Bastiaen Vuyk, Jan Loos;
Verhuurders: Willem de Bruyn, Paulus van der
Linden, ...Groeneveldt, Willem Blanket, Justus
de Rijk.; koetsen, koetswagens, faetons,
chaisons]
ZIE: Verordening dd. 17 december 1765.
Reglement op het gebruik van de stadskoets
dd. 25 oktober 1770.
Scheepsjagers -- 23-11-1786 (68v)
Jan Sanders wordt aangesteld als substituutjager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
voor Willem Sanders, aangesteld dd. 9 mei
1782.
Gilden -- 28-11-1786 (69)
Toestemming voor Gerrit Post om een schip
buiten de stad te laten maken, mits zich
houdend aan de resolutie dd. 12 juli 1735
waarin bepaald dat schippers van het grooten kleinschippersgilde compensatie betalen
naar grootte van het te bouwen schip, dat
wordt verdeeld over de armen en het
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scheepmakersgilde.
ZIE: Autorisatie dd. 17 mei 1734, dispensatie
van gildebrief dd. 28 mei 1696.
Scheepvaart -- 5-12-1786 (81)
Gijsbertus van Hofwegen wordt aangesteld
als schipper op Bodegraven in plaats van
Pieter van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 5-12-1786 (81)
Jan Sanders wordt aangesteld tot jager op het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis Hogeveen, overleden.
Scheepsjagers -- 14-12-1786 (83)
Toestemming voor Cornelis Bloot om als
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Willem Sanderse waar te
nemen, die dd. 9 mei 1782 is aangesteld.
Waterschappen -- 1-7-1786 (109)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie. Fabricagemeesters krijgen
een afschrift ter controle en uitvoering
sancties. Hanepraai: gras verwijderen;
Fluwelensingel: vóór de tuin van weduwe Van
Waas: gangpad ophogen; Reinier Sonneveld:
gras verwijderen; Karnemelksloot: vóór de stal
van A. Groenevelt: putten repareren en gras
verwijderen; vóór het huis van Aalbert Visser
idem; idem Jan Martin en Beunis; idem Joost
Bloed en A. Visser; idem G. Roggeveen; idem
Huybert Boer; vóór huis Jan Bloed: straat
repareren; Blekerssingel: in 't algemeen:
putten repareren; (Jan) Kattensingel: in 't
algemeen: putten repareren; Moordrechts
Verlaat: vóór de tuin van Wout: straat
repareren en kuilen vullen; Turfsingel: aanpak
bouwvallige gevel huis Van der Wagt, op de
hoek bij het Moordrechts Verlaat.
Garnizoen -- 8-9-1786 (111v)
Verzoek van een officier van het 2e bataljon
van het regiment van luitenant-generaal
Onderwater met last van de Staten van
Holland, op doortocht van Den Briel naar
Woerden, om te overnachten, afgewezen en
in plaats daarvan instructie om via de
Turfsingel naar de Potterspoort te trekken en
aanbod tot vervoer met trekschuiten ("de
haagsche, drie Amsterdamsche en twee
ijkerschuiten"), nadat de wapens zijn afgelegd
en verversing is aangeschaft.
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Waterschappen -- 10-10-1786 (114v)
Uitvoering van de singel- en vestinspectie is
bepaald op zaterdag 18 november.
ZIE: Keurboek N folio 97.
Waterschappen -- 21-11-1786 (115v)
Uitstel van de singel- en vestschouw vanwege
vorst en sneeuw verschoven naar 25
november. De hoofdluiden van de kaden
moeten door een stadsbode daarvan op de
hoogte worden gesteld.
Waterschappen -- 25-11-1786 (116)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singel- en vestinspectie. Fabricagemeesters
krijgen een afschrift ter controle en sanctie.
Karnemelksloot: straat maken; Singels: putten
opleggen; Jaagpad: over 't algemeen kade
repareren; Wachtelstraat: Huis De Liefde:
kade repareren; over 't algemeen putten en
kaden repareren; van de stenen poort van de
Doelen aan de Vest, de boog repareren.
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde. Zij hebben aangegeven dat
Paulus van der Linden art. 18 van de
verordening op het wagenveer heeft
overtreden: het vervoer van vreemdelingen
zonder de vereiste kennisgeving bij de
commissaris. Hij weigert de boete te voldoen.
Conform art. 20 wordt hij alsnog veroordeeld
tot betaling van de boete bovenop het geld dat
hij voor de vracht heeft ontvangen.
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde dat Ary Groeneveld niet alleen
geweigerd had iemand volgens de verplichte
toerbeurt naar Utrecht te brengen, maar die
persoon ook op onheuse wijze van zijn wagen
had verwijderd, toen die reclameerde. Hem is,
na gehoord te zijn, een boete opgelegd
conform art. 10 van de verordening. "... een
pennevragt naar Utrecht ..."
Voerlieden -- 13-12-1786 (118)
Begeleidend schrijven bij (kopie van) het
verzoekschrift van commissaris en
hoofdlieden van het Gouds wagenveer,
aangeboden aan de magistraat van
Rotterdam.
[J. van Zuylen van Nyevelt]
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Voerlieden -- 12-12-1786 (119)
Brief van commissaris en hoofdluiden van het
Gouds voermansgilde aan het stadsbstuur
van Rotterdam, waarin wordt verzocht om een
hoger tarief dan het gebruikelijke voor het
gebruik van riemgeveerde phaetons en af te
zien van het gebruik van de oncomfortabele
bolderkarren, die volgens art. 4 ook nog
gedwongen overbeladen zijn, zodat
passagiers de postwagens mijden en die dus
niet uit de kosten komen. Op termijn vreest
men voor het voortbestaan van de bedrijfstak
en het derven van "... 's lands inkomsten".
Instelling van een commissie van onderzoek.
Betreft het "in de krat zitten" (= op het
(neergelaten) achterschot zitten en dus
"achteruit" moeten rijden).
[Jan van der Laan, Cornelis van Ronsele,
Adrianus Sikkel; N. Teyssen, M. Bisdom, A.J.
van der Does]
Voerlieden -- 19-12-1786 (123)
Ontvangst van de brief door baljuw C.N.
Plemper van Bree gemeld en het bijbehorend
verzoekschrift gesteld in handen van een
commissie. Opdracht tot onderzoek van de
verordening op het wagenveer op bedoelde
punten.
[Nic. Teyssen, Marcellus Bisdom, Adriaan
Jacob van der Does]
ZIE: nr. 950
Scheepsjagers -- 5-1-1787 (4)
Hendrik de Roo wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Gerrit Hogenboom, aangesteld
dd. 22 maart 1777. Attest van chirurgijn
Cornelis Bleuland wegens een zwak
rechterbeen.
Scheepsjagers -- 11-1-1787 (5v)
Gerrit Hendrik van 't Wout wordt aangesteld
tot jager aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad als waarnemer voor Johannes
Martinus Bosch, aangesteld dd. 14 februari
1767.
Scheepsjagers -- 11-1-1787 (6)
Maarten Schouten wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad. als
vervanger van Willem van Rhijn, aangesteld
28 februari.
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Slepers -- 18-1-1787 (7v)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Ambrosius
Ellinckhuizen, overleden.
Scheepsjagers -- 22-1-1787 (8v)
Cornelis Ruytenburg wordt aangesteld tot
substituut-jager aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Abraham van Dorp,
aangesteld dd. 26 juni 1742.
Scheepsjagers -- 6-2-1787 (11)
Gerrit van 't Wout wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad in
plaats van Eymert van der Horst, overleden.
Krimpenerwaard -- 17-2-1787 (13)
Aanstelling tot dijkgraaf mr. Huybert van Eyck
en mr. Reinier Swanenburgh.
Slepers -- 22-2-1787 (14)
Bastiaan van Markesteyn wordt aangesteld
als sleper van haringvis in plaats van Gerrit
Keuskes, overleden.
Scheepsjagers -- 8-3-1787 (15v)
Aart Boer wordt aangesteld tot jager aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Simon van der Hor, aangesteld dd. 22
april 1741.
Scheepsjagers -- 27-3-1787 (21)
Dirk Ariense Boer wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Ary Blonck, aangesteld dd. 18
maart 1763.
Scheepsjagers -- 29-3-1787 (21v)
Pieter van 't Wout wordt aangesteld tot jager
aan het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Johannes Martinus Bos,
aangesteld dd. 14 februari 1767.
Scheepsjagers -- 26-4-1787 (23v)
Dirk Sessa wordt aangesteld tot substituutjager aan het Amsterdams en Gouds jaagpad
in plaats van Ary Claasse, aangesteld dd. 5
maart 1761.
Scheepsjagers -- 28-4-1787 (24)
Aanstelling van overman van het
scheepsjagersgilde: Cornelis Teeuwe; tot

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

dekens: Jan Cornelis Tak, Maarten den Jong,
Bart Lubert.
Slepers -- 8-5-1787 (25v)
Rutgerus de Bruyn wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan Hendrik
Winken.
Slepers -- 10-5-1787 (26v)
Jan Nobel wordt aangesteld tot zakkendrager
in plaats van Dirk van Kampen, aangesteld
dd. 28 juni 1785, wegens benauwdheid op de
borst. Attestatie van dr. Jan Bleuland.
Veerlieden -- 24-5-1787 (28v)
Jan Staphorst wordt aangesteld als
waarnemend veerman op de IJssel, voor Jan
Melchior, die wegens indispositie niet in staat
om zijn functie te vervullen. De waarnemer zal
aan zijn principaal 12 stuivers per week
betalen.
Scheepsjagers -- 26-5-1787 (28v)
Sijmen van Proodijk wordt aangesteld als
jager aan het Amsterdams en Gouds
jaagpadin plaats van Jan Houtman,
aangesteld dd. 31 december 1782.
Scheepsjagers -- 26-5-1787 (29)
Albert Dirksz de Jong wordt aangesteld als
jager op het Amsterdams en Gouds jaagpad
als waarnemer voor Aelbert Dirksz Blonck,
aangesteld dd. 6 februari 1738.
Veerlieden -- 2-6-1787 (30v)
Vergunning voor de veerlieden over de IJssel
om voor Japicq Vermey waar te nemen,
aangezien deze niet langer in staat is zijn
functie te vervullen, mits hem uitkerende 12
stuivers per week.
Scheepsjagers -- 2-6-1787 (30v)
Jan Sodaan wordt aangesteld tot substituutjager voor Pieter Jans van Hofwegen,
aangesteld dd. 23 maart 1776.
Veerlieden -- 4-6-1787 (30v)
Willem Blanket wordt aangesteld als
waarnemer voor Louis de Melville, aangesteld
dd. 3 oktober 1741, mits betalend iedere 3
maanden ƒ 50 en de schuit te onderhouden
zonder dat Melville aansprakelijk gehouden
kan worden.
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Gilden -- 16-6-1787 (32v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Frank van den
Andel, Adrianus Leeflang, Pieter van
Hensbergen en Pieter Kurver.
Fabricagemeesters -- 23-6-1787 (33v)
Verzoek om met de pachters (van de hekken)
van het Amsterdams en Gouds rijpad te
spreken over de introductie van de verhoogde
hekgelden.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 12 maart 1787.
Fabricagemeesters -- 9-7-1787 (37)
Resultaat van het gesprek met de pachters op
het Amsterdams en Gouds rijpad over de
verhoogde hekgelden is dat de pacht voor het
hek aan de Rijn ƒ 20 en dat aan Reyerskoop
ƒ 45 zal worden.
[Willem van der Hoeve en Samuel Gideon
Wobma]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 23 juni j.l.
Scheepsjagers -- 10-7-1787 (37v)
Ary Hoogendoorn wordt aangesteld als
waarnemend jager aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jacobus de Jong,
aangesteld dd. 9 november 1753, gedurende
diens "indispositie".
Scheepsjagers -- 19-7-1787 (39v)
Aanstelling tot commissaris van de jagers:
Cornelis Teeuwe in plaats van Gerrit Keuskes,
overleden. Jaarlijkse recognitie ingevolge
resolutie vroedschap dd. 18 december 1747.
Scheepsjagers -- 21-7-1787 (41)
Pieter Hooymaier wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Albertus de Jong, aangesteld
dd. 25 februari 1772, gedurende de
"indispositie van deszelfs huysvrouw".
Voerlieden -- 21-7-1787 (41)
Inspectie van rijtuigen van voerlieden en
verhuurders op 14 en 21 juli. Categorieën:
koetsen, koetswagens, phaetons en chaisen.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goosse van der Linden, Janus Leeuwesteyn,
Willem Verwey, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Bastiaen Vuyk, Jonas van Maurik;
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Verhuurders: Paulus van der Linden, Justus
de Rijk, ... Groenevelt, Willem Blanket, Willem
de Bruyn.]
ZIE: Reglement dd. 17 december 1765.
Scheepsjagers -- 31-7-1787 (42v)
Pieter Hooymaier wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jan Stoutman, aangesteld dd.
31 december 1782.
Scheepsjagers -- 31-7-1787 (42v)
Cornelis van Dieveren wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Claas Toornvliet, aangesteld dd.
10 maart 1761.
Scheepsjagers -- 4-8-1787 (43)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong in plaats van Cornelis
Teeuwe die tot commissaris van het gilde is
aangesteld.
Slepers -- 28-8-1787 (46v)
Op verzoek van eigenaar Gerrit Boon van
Ostade, toestemming tot het aanstellen van
een tweetal knechts uit het bedrijf in plaats
van Hendrik Franken, aangesteld in 1758 tot
het slepen van zeep, die overleden is. Eed af
te leggen aan schepenen-commissarissen.
[Jan Franken en Gerrit de Wijs]
ZIE: Art. 29 van de verordening op de
consumptie van de zeep.
Scheepsjagers -- 15-9-1787 (50v)
Simon Jansz van Castrikom wordt aangesteld
als waarnemer aan het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Claas Toornvliet,
aangesteld dd. 10 maart 1761.
Scheepsjagers -- 30-10-1787 (56)
Aanstelling tot deken van het jagersgilde:
Evert Sanderse in plaats van Maarten de
Jong, die tot overman is aangesteld.
Gilden -- 3-11-1787 (56v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Omme,
Lodewijk Strauwitz.
Voerlieden -- 1-12-1787 (60v)
Inspectie van de rijtuigen van voerlieden en
verhuurders, gedaan op 27 november en 1
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december 1787.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Kabel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goosse van der Linden, Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Pieter
Gorissen, Willem de Lange, Bastiaan Vuyk,
Jonas van Maurick; verhuurders: Paulus van
der Linden, Justus de Rijk, .. Groeneveldt,
Willem de Bruyn.; koetsen, koetswagens,
phaetons en chaisons]
ZIE: Reglement van de magistraat dd. 17
december 1765.
Slepers -- 17-12-1787 (62v)
Aanstelling tot sleper van wijn, haring, vis en
tabak: Gerrit de Lange in plaats van Jan
Menke, overleden.
Markten -- 17-12-1787 (64)
Na de dood van Steeven Maarschalk,
bewaker van de groentenmarktschuitjes,
besluit om de functie te laten vervallen en de
groentelieden deze zelf te laten invullen.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Hendrik Reynhart wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan Tussenbroek,
overleden.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Dirk Verhoek wordt aangesteld tot kooldrager
in plaats van Jan Tussenbroek, overleden.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Louis Mijngaart wordt aangesteld tot
kalkdrager in plaats van Jan Tussenbroek,
overleden.
Gilden -- 17-12-1787 (65)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Hendrik van der Kleyn; tot
deken: Jan Willebeek.
Fabricagemeesters -- 20-12-1787 (66v)
Opdracht om de stadskoets tegen een zo
hoog mogelijk bedrag te verkopen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 maart 1787.
Slepers -- 22-12-1787 (68)
Albert la Fébre wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Gerrit Brammer,
overleden.
[Lafeber]
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Voerlieden -- 3-1-1787 (72)
Rapport en resolutie betreffende het verzoek
van de commissaris en hoofdlieden van het
Gouds wagenveer, ingediend bij het
Rotterdams stadsbestuur, over het afschaffen
van het gebruik van bolderwagens voor
personenvervoer en het invoeren van
riemgeveerde wagens op het Rotterdams
wagenveer, met steun van 6 van de 11
voerlieden. Zie ook verzoek van voerlieden
Rotterdams wagenveer dd. 26 juli 1786. De
afkeer van het reizen met de bolderkarren is
zo groot, dat sommige reizigers verkiezen niet
via Gouda, maar over Haarlem of Leiden te
reizen, dan wel per trekschuit.
[Nicolaas Teyssen, Marcellus Bisdom, A.J.
van der Does; Willem de Bruyn, Jan Bosman]
ZIE: Missive van 15 december 1786.
Voerlieden -- 27-3-1787 (96v)
Brief van schout, burgemeesters en
schepenen van Rotterdam over het
wagenveer. Wordt beantwoord.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 9.
Voerlieden -- 5-3-1787 (97)
Voorstel van het Rotterdams stadsbestuur als antwoord op de boodschap van 13
december 1786 - tot een gezamenlijk overleg
naar aanleiding van het verzoek van de
Goudse voerlieden tot het gebruik van
riemgeveerde phaetonwagens in plaats van
bolderwagens en bijbehorende
tariefsverhoging.
[J.W. Beelaerts]
Voerlieden -- 28-4-1787 (101v)
De brief van het stadsbestuur van Rotterdam
betreffende het wagenveer wordt voor advies
aangehouden.
ZIE: Brief: folio 102, nr. 1348.
Voerlieden -- 17-4-1787 (102)
Reactie van het Rotterdamse stadsbestuur op
de Goudse brief van 31 maart j.l. betreffende
het regelen van passagiers- en
goederenvervoer met riemgeveerde phaetons
in plaats van bolderkarren. Men wil wel inzet
van een enkele bolderwagen voor
goederenvervoer naar Amsterdam e.a. "... bij
beslote water ...".
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Waterschappen -- 30-6-1787 (121v)
Lijst van defecten naar aanleiding van de
singelinspectie, met afschrift aan de
fabricagemeesters ter afdoening. Jan
Kattensingel: Jasper Bleuland, gras
verwijderen; putten en gaten repareren, straat
egaliseren; Blekerssingel: langs de
omheiningen: straat "verleggen".
Poorten -- 17-7-1787 (124v)
Overweging van Marcellus Bisdom of de stad
ook mét bezette wacht voldoende beveiligd is
tegen in- of uitgaande lieden. Verzoek aan
burgemeesters om sloten, slagbomen e.d. te
laten controlen en eventuele andere
maatregelen te laten nemen.
Poorten -- 18-8-1787 (127)
Verslag van burgemeesters - samen met
fabricagemeesters - over controle op sloten
en slagbomen en de noodzakelijke reparaties
die zijn uitgevoerd.
ZIE: Resolutie van 17 juli j.l.
Openbare orde -- 1-10-1787 (152)
Verbod op uitgeven, verkopen en distribueren
van kranten met een opruiende inhoud.
[A.H. Metelerkamp]

13 -- Handel en nijverheid
Economische aangelegenheden:
bank van lening, land- en
tuinbouw, handel en markten,
ambachten, nijverheid, gilden, ijk,
winkels, horeca, VOC, WIC.
Bakkers -- 4-1-1785 (2)
Vaststelling van brood- en boekweitprijs;
verschillend voor stad en platteland.
Gilden -- 8-1-1785 (2v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Jacob Justus van Weede, tot looiers: Jan
Souffreu en Anthonie van Burchem.
[wollen lakens, saaien en baai]
Detailhandel -- 10-1-1785 (2v)
Vergunning voor Johanna Cabout, vrouw van
Cornelis van der Werf (Nieuwehaven) om
koffie en thee te verkopen.
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Bakkers -- 11-1-1785 (3)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 11-1-1785 (3)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; tot
dekens: Christiaan van den Berg sr en
Maarten Koot.
Bakkers -- 18-1-1785 (3v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 18-1-1785 (4)
Aanstelling tot overman: Jan Bleuland; tot
dekens: Geerlof van de Waal en Jan Bakker.
St.-Josephusgilde.
Bank van Lening -- 22-1-1785 (4)
Catharina Gerardina Gabrij, vrouw van Willem
Muys, wordt aangesteld tot inbrengster in
plaats van Elisabeth de Ridder, weduwe van
Jan Thoen, overleden.
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Gilden -- 25-1-1785 (5v)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Willem de Gouden en
Pieter Swanenburg.
Detailhandel -- 25-1-1785 (6)
Vergunning voor Johanna Geerling, vrouw
van Josua den Raed (Raam), om koffie, thee,
boter, azijn, brandhout en snuiftabak te
verkopen.
Scheepsjagers -- 27-1-1785 (6)
Ary de Jong wordt aangesteld tot
waarnemend jager op het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Pieter Jansz, aangesteld
dd. 6 oktober 1740.
Bakkers -- 1-2-1785 (6)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Bakkers -- 8-2-1785 (8)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.

Turftonsters -- 22-1-1785 (4v)
Margje van der Draay, vrouw van Barend
Zorg, wordt aangesteld in plaats van de
overleden Elisabeth de Ridder.

Detailhandel -- 8-2-1785 (8)
Vergunning voor Wiggert van der Pool (Raam)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Veerlieden -- 22-1-1785 (5)
Toestemming tot het houden van een
vergadering van de knechts, op verzoek van
de overlieden van de volksschuiten tussen
Gouda en Amsterdam.
ZIE: Approbatieboek folio 102.

Bakkers -- 15-2-1785 (9)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.

Bakkers -- 25-1-1785 (5v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 25-1-1785 (5v)
Aanstelling tot overmans van het grofgaren-,
kleingaren- en lontspinnersgilde: Jan van den
Vijver (grofgarenspinner) en Coenraad Linkers
(lontspinner); tot dekens: Leendert Kramer
(kleingarenspinner), Dirk van der Starre
(grofgarenspinner), Frans Kramer
(grofgarenspinner), Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik IJsselsteyn
(grofgarenspinner).

Detailhandel -- 15-2-1785 (9)
Vergunning voor Jan de Bruyn (Walestraat)
om koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Slepers -- 17-2-1785 (9v)
Op verzoek van de kooldragers wordt
verboden om iemand anders in te huren dan
de noodhulp, voor het scheppen van kolen
en/of invallen bij gebrek aan beschikbare
krachten.
Bakkers -- 22-2-1785 (9v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 22-2-1785 (10)
Aanstelling tot dekens van de knechts van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde: Willem
van den Burg en Joost Cinke.
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Scheepsjagers -- 22-2-1785 (10v)
Claas van Hofwegen wordt aangesteld tot
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Jan Dirksz Sonneveld,
aangesteld dd.9 september 1744.

Scheepsjagers -- 15-3-1785 (13V)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld als
substituut-jager van het Amsterdams en
Gouds jaagpad voor Jan Aldertse Vermey,
aangesteld dd. 2 september 1732.

Bakkers -- 1-3-1785 (11)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.

Turftonsters -- 19-3-1785 (15)
Trijntje de Vries, vrouw van Ary van der Kleyn,
wordt aangesteld in plaats van Hester van
Beek, overleden.

Gilden -- 1-3-1785 (11)
Toestemming om Jan Straver, jonger dan 14
jaar, te laten spinnen bij Frans Kramer.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Belastingen -- 5-3-1785 (11v)
Heffing van extra accijns op de wijnen (10
stuivers per anker) op te leggen aan de
tappers ten behoeve van de eigen nering.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.15 december
1784.
Detailhandel -- 5-3-1785 (12)
Prijsvaststelling brandewijn en gedestilleerd.
Detailhandel -- 5-3-1785 (12)
Vergunning voor Cornelia Dortland
(Lommersteegje) om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 8-3-1785 (12v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 8-3-1785 (12v)
Vergunning voor Johannes la Noy ('t Watertje)
om brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 8-3-1785 (13)
Vergunning voor Paulus de Jong, huurder van
het Moordrechts verlaat, om een "zoopje"
(chocolademelk) te verkopen.
Keurmeesters -- 8-3-1785 (13)
Aanstelling op de steenplaatsen, noordzijde:
Matthijs van Bilderbeek en Jan Puts; aan de
zuidzijde: Dirk Herfst en Jan van der Dussen.
Bakkers -- 15-3-1785 (13v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.

Bakkers -- 22-3-1785 (15)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 26-3-1785 (16v)
Vergunning voor Thomas van den Pool
(Kerkhof) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 26-3-1785 (17)
Vergunning voor Dirk Burger (Vissteegje) om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 29-3-1785 (17)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 29-3-1785 (17)
Vergunning voor Jan van der Staal
(Keizerstraat) om snuiftabak te verkopen.
Uithangborden -- 31-3-1785 (17v)
Toestemming verleend aan Jacob de Groot,
horlogemaker (Gouwe).
Detailhandel -- 31-3-1785 (17v)
Vergunning voor Jan Prinse (Vrouwesteeg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 5-4-1785 (18)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 5-4-1785 (18)
Toestemming om Sijmen van den Hoek,
jonger dan 14 jaar, te laten spinnen bij Crijn
de Jong.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
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Detailhandel -- 7-4-1785 (18)
Vergunning voor Trijntje Oosterhoud (Raam)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Gilden -- 9-4-1785 (18v)
Toestemming voor Abraham de Jong, jonger
dan 14 jaar, te mogen spinnen bij Hendrik van
Aken.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 9-4-1785 (19)
Toestemming voor Frankes Vergeer, jonger
dan 14 jaar, te mogen spinnen bij Pieter
Bruynvis.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 12-4-1785 (19v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Bakkers -- 19-4-1785 (20)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 21-4-1785 (20v)
Vergunning voor Johannes de Goede
(Oosthaven) om koffie en thee te verkopen.
Verhuur -- 21-4-1785 (21)
Land en grasgewassen aan het Amsterdamse
rijpad aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek folio 219.
Bakkers -- 26-4-1785 (21v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
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Bakkers -- 3-5-1785 (24v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Gilden -- 4-5-1785 (25)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Jacobus de Jong; tot dekens: Jan Swart,
Cornelis Tak, Pieter Jans van Hofweegen.
Gilden -- 4-5-1785 (25)
Toestemming voor Hendrik Hogenvorst,
jonger dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij
Lambert IJsselsteyn.
[lijndraaiersgilde]
Detailhandel -- 4-5-1785 (25)
Prijsvaststelling voor brandewijn en
gedestilleerd.
Bakkers -- 10-5-1785 (26v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 14-5-1785 (27v)
Vergunning voor Gerrit de Lange (Tiendeweg)
om koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 17-5-1785 (28)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Groothandel -- 19-5-1785 (28)
Vergunning voor Isac IJsselsteyn, in plaats
van Pietertje de Jong, om wijn, brandewijn en
gedestilleerd te verkopen.

Detailhandel -- 28-4-1785 (23)
Vergunning voor Geertruy Luynenburg
(Vuilsteeg) om turf te verkopen.

Gilden -- 21-5-1785 (28v)
Johanna Elisabeth Preesman heeft - met
dispensatie - de proef als wolnaaister
afgelegd.
ZIE: Kleermakersgildenbrief dd. 30-8-1678.

Uithangborden -- 30-4-1785 (23v)
Toestemming voor Adrianus Hoest,
tabaksverkoper (Markt).

Bakkers -- 24-5-1785 (29)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.

Gilden -- 30-4-1785 (23v)
Toestemming aan het zak- en turfdragersgilde
om de vacante plaats van Cornelis voor de
Wind, volgens attestatie van chirurgijn J. de
Staas wegens zweren in de nek niet in staat
die te vervullen, te "verkavelen aan den ring".

Bakkers -- 31-5-1785 (29v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 4
januari j.l.
Detailhandel -- 1-6-1785 (30)
Vergunning voor Cornelia van der Voorn als
spekverkoopster en varkensslachter in plaats
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van haar vader Pieter van der Voorn, die is
overleden.
Bakkers -- 8-6-1785 (31v)
Prijsherziening brood en boekweitmeel.
Aalmoezeniershuis -- 11-6-1785 (31v)
Via het pottenbakkersgilde is een
collecteopbrengst over een hoeveelheid
Friese turf, gebruikt tussen 1 juni 1784 en 31
mei 1785, overhandigd aan de regenten.
Gilden -- 13-6-1785 (32)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Johannes Sam; tot
dekens: Adrianus van der Linden, Willem van
Schermer, Jan den Heeten, Dirk van Campen.
Bakkers -- 14-6-1785 (32)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 8 juni
j.l.
Detailhandel -- 14-6-1785 (32v)
Vergunning voor Martijntje Nieuwland, vrouw
van Gerrit Prinse (Raam), om koffie, thee,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 16-6-1785 (32v)
Vergunning voor Cornelia de Bruyn, vrouw
van Ary de Bruyn (Raam), om koffie, thee,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 21-6-1785 (33)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 8 juni
j.l.
Gilden -- 21-6-1785 (33)
Toestemming voor Claas de Jong om zijn
zoon Jacobus de Jong, 16 jaar oud, "op de
schroef te mogen zetten" vanwege de
schaarste aan pijpmakersknechts.
ZIE: Art. 12 van de pijpmakersgildebrief.
Gilden -- 22-6-1785 (34)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Gaelen, Gijsbert Flierkamp, Jan
Schravelaar.
Groothandel -- 22-6-1785 (34)
Vergunning voor Willem van der Straaten om
wijn, brandewijn en gedestilleerd te verkopen
in plaats van Heyltje Nederhof.
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Bakkers -- 28-6-1785 (34v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 8 juni
j.l.
Slepers -- 28-6-1785 (35)
Dirk van Kampen wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Mattheus Bijl.
Slepers -- 28-6-1785 (35v)
Dirk van Kampen wordt aangesteld tot
scheepslader in plaats van Mattheus Bijl.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748;
recognitiegeld ingevolge vroedschapsresolutie
dd. 18 december 1747, idem dd. 15 december
1784.
Gilden -- 2-7-1785 (36)
Toestemming voor Roelof Booy, jonger dan
14 jaar, te mogen spinnen bij Frans
Luynenburg.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 5-7-1785 (36)
Prijsherziening van het brood en
boekweitmeel.
Uithangborden -- 11-7-1785 (37)
Toestemming voor Jan Hendrik Prijer,
tabaksverkoper (Gouwe).
Detailhandel -- 11-7-1785 (37v)
Aanstelling als opzichters van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Cleypool.
[Daniel Kleipool]
Bakkers -- 12-7-1785 (37v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 5
juli j.l.
Bakkers -- 19-7-1785 (38)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 5
juli j.l.
Markten -- 18-7-1785 (38)
Toestemming voor Jochem Gensborg om op
de komende jaarmarkt zijn act op het slappe
koord, alsmede een aantal kunstjes van
kinderen te laten zien, mits akkoord met het
aalmoezeniershuis.
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Detailhandel -- 19-7-1785 (38)
Vergunning voor Alida de Koning, vrouw van
Frederik Beukers (Achter de Vismarkt), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor Adolphi Claruis om op de
komende jaarmarkt op te treden met een kind
zonder benen, mits akkoord met de regenten
van het aalmoezeniershuis.

Groothandel -- 19-7-1785 (38v)
Vergunning voor Hendrik Christiaan Meyer om
in plaats van Johannes Voormeer wijnen,
brandewijn en gedestilleerd te verkopen.

Bakkers -- 26-7-1785 (40)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 5
juli j.l.

Slepers -- 19-7-1785 (38v)
Krijn van der Pool wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Jan van der
Linden, die is overleden.
Verhuur -- 19-7-1785 (39)
Toestemming voor Cornelis den Raad om
gebruik te maken van een onbebouwd erf,
gelegen aan de zuidkant van de Kandeelsteeg
achter zijn pottenbakkerij.
Markten -- 20-7-1785 (39)
Toestemming voor Louis Chariny om op de
komende jaarmarkt zijn kunsten met paarden
en op het slappe koord te tonen, mits
toestemming van het aalmoezeniershuis.
Gilden -- 20-7-1785 (39)
Aanstelling tot overluiden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker), tot dekens: Cornelis van der
Linden (bezemmaker), Pieter Fokkert
(mandenmaker), Johannes Blok
(mandenmaker), Mijndert Vertoorn
(bezemmaker).
Markten -- 21-7-1785 (39v)
Toestemming voor Balp om op de komende
jaarmarkt zijn kunsten met paarden te
vertonen, mits akkoord met
aalmoezeniershuis. Idem met dieren.
Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor de weduwe De Vries om
op de komende jaarmarkt op te treden met
marionetten, mits toestemming
aalmoezeniershuis.
Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor Huybert Prinse om op
komende jaarmarkt op te treden met dieren.

Gilden -- 26-7-1785 (41)
Dispensatie op verzoek van overlieden en
dekens van het lijndraaiersgilde voor Jan
Huizer van de regel dat iemand, alvorens als
gildebroeder te worden aangenomen, 3 jaar
bij een baas moet hebben gesponnen.
ZIE: Gilderegel dd. 28 april 1724.
Markten -- 26-7-1785 (41)
Toestemming voor Jan Hekking om op de
komende jaarmarkt met twee paarden en een
sterke vrouw op te treden, mits
overeenstemming met het aalmoezeniershuis.
Markten -- 26-7-1785 (41)
Toestemming voor Christiaan Liebfeher om op
de komende jaarmarkt om met twee reuzen
op te treden, mits akkoord met regenten van
het aalmoezeniershuis.
Gilden -- 26-7-1785 (41)
Aanstelling tot overluiden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Pieter Maarling; tot dekens: Dirk Fuyk, Dirk
Oortman, Jan Ekelman en Leendert Boot.
Bakkers -- 2-8-1785 (41v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 5
juli j.l.
Bakkers -- 9-8-1785 (42)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 5
juli j.l.
Detailhandel -- 9-8-1785 (42v)
Vergunning voor Abraham Hoeksteen
(Doelenstraat) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Poorten -- 9-8-1785 (43)
Toestemming voor pottenbakker Jan Pluym Jz
om het poortje in de stadsmuur bij de
Kleiwegspoort te gebruiken voor het
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ontschepen van turf, mits de poortwachter
meteen na het afladen het poortje weer sluit.
ZIE: Resolutie dd. 29 juni 1784.
Slepers -- 10-8-1785 (43v)
Aanstelling van Anna Clercq tot platster en
stuwster van turf in de schepen aan de
stadssingel, in plaats van Grietje Auterken,
vrouw van Jan van den Laat, die is overleden.
Uithangborden -- 10-8-1785 (43v)
Toestemming voor Aletta Lutgers, vrouw van
Abraham van den Berg, tabaksverkoopster.
Bakkers -- 20-8-1785 (44)
Prijsherziening van het boekweitmeel.
Detailhandel -- 20-8-1785 (44v)
Vergunning voor Hermanus van Wijk
(Kleiweg) om brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 20-8-1785 (45)
Vergunning voor Aaltje van Leeuwen (Raam)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 23-8-1785 (45v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 23-8-1785 (46)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Jan Muskeput, Aarnout Timmer,
Daniël Mot en Reynier Schouten.
Detailhandel -- 23-8-1785 (46)
Vergunning voor Aletta Lutgers, vrouw van
Abraham van den Berg (Nonnenwater), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Uithangborden -- 23-8-1785 (46v)
Toestemming voor Maria Stobbe, vrouw van
Huybert Hoek, tabakverkoopster
(Doelesteeg).
Bank van Lening -- 23-8-1785 (46v)
Hendrik Hartwijk wordt aangesteld als tweede
bankbediende in plaats van Lodewijk van der
Eest, die is overleden.
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Gilden -- 23-8-1785 (47)
Pieter Sneukel wordt aangesteld tot knaap
van de looihal en lakenprenter op een
tractement van ƒ 100 in plaats van Lodewijk
van der Eest, overleden..
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Gilden -- 29-8-1785 (48)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkwerkersgilde: Anthony
van Burchen; tot dekens: Pancras
Bloemendaal, Willem Houbraak, Hendrik
Verbruggen.
Bakkers -- 30-8-1785 (48v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Detailhandel -- 30-8-1785 (48v)
Vergunning voor Jacob Zonne (Nieuwehaven)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Gilden -- 30-8-1785 (48v)
Aanstelling tot overluiden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Jan
Versluys; tot dekens: Barth de Pier, Pieter
Stomman, Cornelis van Leeuwen, Jacob Bos.
Idem aanstelling tot administrateur van het
pijpenpand: Andries Brem en in plaats van
Jan Boms: Cornelis van Leeuwen.
Detailhandel -- 1-9-1785 (49v)
Vergunning voor Hendrik Christiaan Meyer
(Raam) om koffie, thee, boter, snuiftabak en
azijn te verkopen.
Bakkers -- 6-9-1785 (50)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Bakkers -- 13-9-1785 (51)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Bakkers -- 20-9-1785 (51)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Detailhandel -- 20-9-1785 (51v)
Vergunning voor Jan Romijn (Peperstraat) om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Detailhandel -- 20-9-1785 (51v)
Vergunning voor Frans Sluyter (Peperstraat)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Slepers -- 24-9-1785 (52)
Peter Peeters wordt aangesteld als substituutsleper voor Hartig Hendrik Otten, aangesteld
dd. 5 juli 1762, die volgens attestatie van
chirurgijn A. van Bergen niet langer in staat is
die functie te vervullen.
Slepers -- 24-9-1785 (52)
Peter Peeters wordt aangesteld als
waarnemer van het vervoeren van de zeep
van buiten de stad voor Hartig Hendrik Otten,
die volgens attestatie van de chirurgijn A. van
Bergen niet langer in staat is die taak uit te
oefenen.
ZIE: Verordening op de impost van de zeep
dd. 8 oktober 1749.
Bank van Lening -- 25-9-1785 (53)
Maria van Munster, vrouw van Hendrik
Springmeyer, wordt aangesteld als
inbrengster in plaats van Johanna Houtmans,
aangesteld dd. 29 augustus 1768, die wegens
haar hoge leeftijd niet langer in staat is deze
functie uit te oefenen.
Gilden -- 26-9-1785 (53v)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel; tot dekens: Jan van Ooyen, Dirk
Stevensloot, Hendrik Bachman, Cornelis
Samorra; tot dekeninnen: Cornelia de Jong,
Aagje Luynenburg, Ariaantje van Vierop,
Maria Blanket.
Bakkers -- 27-9-1785 (53v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 26-9-1785 (54)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan Bleuland; tot dekens:
Cornelis Bleuland, Pieter Willemswaard,
Hermanus de Mol, Hermanus van Soest.
Keurmeesters -- 3-10-1785 (54)
Michiel van de Linden wordt aangesteld als
voorlopige waarnemer voor mr. Vincent van
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Eyck, op diens verzoek.
[vleeshal]
Bakkers -- 4-10-1785 (54v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Verhuur -- 7-10-1785 (54v)
Het lontpad bij het Pesterf aan Willem
Teygeman tegen ƒ 14 per jaar.
Detailhandel -- 10-10-1785 (55)
Vergunning voor Alida Cieraad (Kerkhof) om
turf en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 13-10-1785 (55)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 15-10-1785 (55v)
Aanstelling als overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barents; dekens:
Abraham Franken en Hendrik Barents.
Gilden -- 15-10-1785 (55v)
Aanstelling (bij de wagenaars) tot overman
van het wagenaars- en slepersgilde: Willem
Verwey; tot dekens: Adrianus Leeuwesteyn en
Teunis Sliedrecht; (bij de slepers) tot
overman: Philip Kamphuyzen; tot dekens:
Christiaen Mark en Hubrich Rijk.
Bakkers -- 18-10-1785 (56v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Detailhandel -- 24-10-1785 (56v)
Vergunning voor Jan de Kooning (Gouwe) om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 25-10-1785 (56v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Voerlieden -- 25-10-1785 (56v)
Toestemming voor Justus de Rijk om zich te
vestigen als verhuurder van rijtuigen in plaats
van Peter Peters.
ZIE: Reglement en verordening voor
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765.
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Bakkers -- 1-11-1785 (58)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.

Uithangborden -- 22-11-1785 (61v)
Toestemming voor substituut-sleper Peter
Peeters (Naaierstraat).

Detailhandel -- 3-11-1785 (58)
Vergunning voor Maria Doesburg, vrouw van
Bartholomeus Vermeulen (Vlamingstraat), om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.

Ambten -- 22-11-1785 (62)
Jacob de Groot wordt aangesteld als
waarnemer van de functies van binnenbode,
scholasteriebode, marktmeester en bediende
van de steenplaatsen voor Thomas Pelt,
aangesteld dd. 14 april 1739.
[busdrager]
ZIE: Kamerboek 1642 fol. 73v.

Gilden -- 5-11-1785 (58v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jan de Mon, Jacob Roggeveen en Pieter van
Omme.
Detailhandel -- 5-11-1785 (59)
Vergunning voor Cornelia de Hoog (Kleiweg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Uithangborden -- 7-11-1785 (59v)
Toestemming voor Johannes Vaddegom,
horlogemaker aan de Korte Tiendeweg.
Bakkers -- 8-11-1785 (59v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 8-11-1785 (60)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleuland, tot dekens:
Paulus Berlijn en Jacob van Kluyven.
Gilden -- 12-11-1785 (60)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Zonneveld; tot
dekens: Daniël Polijn, Aart de Jong,
Hillebrand van Rossen, Johannis Gibbon.
Bakkers -- 15-11-1785 (60v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 19-11-1785 (61)
Aanstelling tot overman van het laken en
zijden stoffen verkopersgilde: Anthony van
Burchem; tot dekens: Pancras Bloemendaal,
Gerard Carlier, Willem Houbraak, Pieter Boon.
Bakkers -- 22-11-1785 (61v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.

Gilden -- 22-11-1785 (62)
Toestemming om Dirk van Leeuwen, jonger
dan 14 jaar, bij Cornelis de Bruyn te laten
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Gilden -- 22-11-1785 (62)
Verzamelde gildegeld van nieuwe leden over
het jaar 1785 ter hand gesteld van regenten
van het aalmoezeniershuis.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Detailhandel -- 22-11-1785 (62)
Vergunning voor Hermanus van Rheenen
(Korte Raam) om brandhout te verkopen.
Gilden -- 22-11-1785 (62)
Aangesteld tot overman van het St.-Eloys of
smidsgilde: Jan Pijpers; tot dekens: Jan
Justus Martijn, Otto van der Hout en
Louwrens van Es.
Bakkers -- 29-11-1785 (62v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Detailhandel -- 2-12-1785 (62v)
Vergunning voor Emmerentia van Rijswijk
(Vuilsteeg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 5-12-1785 (62v)
Vergunning voor Teunis van Vreumingen
(Korte Groenendaal) om koffie, thee, boter,
azijn te verkopen.
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Detailhandel -- 5-12-1785 (62v)
Prijsherziening van brandewijn en
gedestilleerd.
Gilden -- 5-12-1785 (62v)
Aanstelling tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adriaan Voorduyn sr.; tot
oud-deken: Johannis Smits en tot
keurmeester: Gerardus van der Starre.
Bakkers -- 9-12-1785 (63v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Veerlieden -- 9-12-1785 (63v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Hendrik van der Kley; tot
deken: Jacob Willebeek.
Gilden -- 9-12-1785 (63v)
Aangesteld tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoerd (stoeldraaier); tot deken:
Nijs van der Ben (wieldraaier); Gijsbert Boon
(blokmaker); Jacob van Vliet (stoeldraaier);
Ary van den Bos (stoofmaker).
Gilden -- 10-12-1785 (64)
Aanstelling tot overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange; tot
dekens: Pieter de Lange en Adrianus
Weyland.
Veerlieden -- 10-12-1785 (64)
Inspectie van de inboedel van de roef van de
Amsterdamse trekschuiten, waarbij aanwezig
alle schippers.
[Hendrik van der Kley, Jan Feller, Dirk Boer,
Jacob Willebeek, Tieleman Huyzer Pietersz.,
Godfried Borgwaard, Christiaan Scheffer;
Amsterdams jaagschuitenveer]
Bakkers -- 13-12-1785 (64v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Detailhandel -- 13-12-1785 (64v)
Vergunning voor Cornelia van der Voorn,
vrouw van Mattias Ponsioen (Westhaven), om
koffie, thee, boter, azijn en snuiftabak te
verkopen.
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Uithangborden -- 13-12-1785 (64v)
Toestemming voor Cornelia van der Toorn,
vrouw van Mattias Ponsioen, tapster en
tabakverkoopster aan de Westhaven.
Gilden -- 13-12-1785 (65)
Aanstelling tot busbeheerders van de
pottenbakkerknechtsbus: Jan Lugthart,
Cornelis Zorg, Wouter Bijl, Philip Hogenboom
en Pieter Waas.
Gilden -- 13-12-1785 (65v)
Toestemming voor Johan Michael
Schretsmeyer om zijn kleermakersproef af te
leggen en kwijtschelding van de tijd die hij nog
bij een baas had te voldoen.
ZIE: Kleermakersgildebrief dd. 30-8-1678.
Gilden -- 13-12-1785 (65v)
Toestemming voor Maria Johanna Brottier om
haar wollenaaistersproef af te leggen en haar
te ontslaan van de rest van de verplichte
diensttijd bij een baas.
ZIE: Lleermakersgildebrief dd. 30-8-1678.
Bakkers -- 20-12-1785 (67v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 20
augustus j.l.
Gilden -- 20-12-1785 (67v)
Aanstelling van overman van het gruttersgilde:
Fop Booy; van dekens: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.
Gilden -- 20-12-1785 (67v)
Verkiezing van twee fondsbeheerders - uit
voordracht van overman en dekens - ter
vermindering van het aantal grutterijen: Carel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en als
kistbeheerder: Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.
Gilden -- 20-12-1785 (68)
Verzoek gedaan aan de magistraat door enige
(zelfstandige) pijpenmakers-bazen en hun
knechts van dezelfde werkplaats uit Gouda,
aan burgemeesters voorgelegd voor verder
advies.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 13 december
1785.
Detailhandel -- 23-12-1785 (68)
Vergunning voor Ary de Bruyn als
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spekverkoper en varkensslager in plaats van
Cornelis van der Berg, overleden.

aanmerking komt voor het meedelen in het uit
te keren overschot.

Voerlieden -- 24-12-1785 (68v)
Jonas van Maurik wordt aangesteld tot
voerman op Rotterdam in plaats van Harmen
Verheul.

Nalatenschappen -- 19-11-1785 (100v)
Beschikking op verzoek van Gerardina van
Doorn, weduwe van mr. Pieter Leonard
Schippers, om toestemming tot verkoop van
roerende zaken en overname van
familiestukken, nog te taxeren.
[meubilair, provisien, klederen,
familieportretten]
ZIE: Requestboek X folio 224.

Detailhandel -- 26-12-1785 (68v)
Vergunning voor Maria van Os, weduwe van
Cornelis van den Berg (Kleiweg), om gerookt
spek en hammen, boter, koffie, thee, azijn en
brandhout te verkopen.
Voerlieden -- 28-12-1785 (69)
Jan Loos wordt aangesteld als substituutvoerman op het Rotterdams wagenveer in
plaats van Teunis Sliedrecht, aangesteld dd.3
maart 1761, die volgens attestatie van
chirurgijn Gerrit de Rijk door verzwering aan
zijn been niet in staat is zijn functie uit te
oefenen.
Gilden -- 31-5-1785 (86)
Beschikking op het verzoek van enige
pijpmakersbazen en deelnemers in het
pijpmakersweduwenfonds.
ZIE: Requestboek X folio 209.
Gilden -- 19-7-1785 (96)
Afhandeling van het verzoek van de
opzichters van de beenhakkers.
ZIE: Requestboek X folio 211 e.v.
Gilden -- 20-9-1785 (99)
Vraag (via afgevaardigden) van de
beheerders van de pijpmakersweduwenbus
naar aanleiding van het verzoek van enige
pijpmakersbazen en andere contribuanten om
het overschot te verdelen onder de leden die
de laatste 4 tot 8 jaar hebben bijgedragen, of
de anderen daarvan uitgesloten moeten
worden, is aangehouden voor advies.
[Cornelis de Hoop, Maarten Monk en Claas de
Jong]
ZIE: Beschikking dd. 31 mei j.l.
Gilden -- 18-10-1785 (99v)
Resolutie naar aanleiding van het verzoek dd.
20 september j.l. van het bij besluit dd. 31 mei
1785 opgeheven pijpmakersweduwenfonds,
waarin bepaald dat achterstallige bijdragen
eerst moeten zijn voldaan, vóór men in

Gilden -- 22-11-1785 (101v)
Presentatie en goedkeuring van de rekening
van het bij bepaling van 31 mei j.l. opgeheven
pijpmakersweduwenfonds.
Gilden -- 13-12-1785 (102)
Afhandeling van het verzoek van de
koekenbakkers om wijziging van het 7e artikel
van de gildebrief.
ZIE: Requestboek X folio 226.
Gilden -- 13-12-1785 (102)
Beschikking van het verzoek van enkele
schoenmakersknechts.
ZIE: Requestboek X folio 230.
Gilden -- 13-12-1785 (102)
Beschikking op het verzoek van enkele
pijpmakersbazen om verandering van art. 7
en 8 van de gildebrief, het 2e lid vastgesteld
dd. 24 september 1784.
ZIE: Requestboek X folio 232 e.v.
Bakkers -- 3-1-1786 (2)
Herziening prijs boekweitmeel.
Slepers -- 3-1-1786 (2)
Matthijs van der Egt wordt aangesteld in
plaats van Hartigh Hendrik Otten, overleden.
Slepers -- 3-1-1786 (2v)
Matthijs van der Egt wordt aangesteld tot
sleper van de zeep (van buitenaf) in plaats
van Hartig Hendrik Otten, overleden.
ZIE: Verordening op de zeepbelasting dd. 810-1749.
Gilden -- 3-1-1786 (2v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas, Pieter
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Romeyn; en tot dekens: Jan Soos, Homan
Homans, Pieter Zeewolt, Franc van den
Andel.
Gilden -- 4-1-1786 (3)
Toestemming om voor iedere gesleepte hoed
kolen en kalk een bepaald "zakgeld" te
vragen.
[St. Eloysgilde]
ZIE: Requestboek X folio 228.
Gilden -- 9-1-1786 (3v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
Jacob Justus van Weede; tot looiers: Jan
Souffreu en Anthony van Burchem.
[wollen laken saaien baai]
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Gilden -- 26-1-1786 (9)
Aanstelling tot overlieden van het grofgaren-,
kleingaren- en lontspinnersgilde: Jan van den
Vijver (grofgarenspinner) en Coenraad Linkers
(lontspinner); tot dekens: Leendert Kramer
(kleingarenspinner), Dirk van der Starre
(grofgarenspinner), Frans Kamer
(grofgarenspinner), Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik IJsselsteyn
(grofgarenspinner).
Gilden -- 26-1-1786 (9)
Aanstelling tot dekens van het
glazemakersgilde: Willem de Gorder en Pieter
Swanenburg.

Bakkers -- 10-1-1786 (4v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.

Detailhandel -- 26-1-1786 (9)
Vergunning voor Willem Jonkhoen
(Hoogstraat) om koffie, thee en snuiftabak te
verkopen.

Detailhandel -- 10-1-1786 (4v)
Vergunning voor Ary Mullart (Gouwe) om
koffie, thee en azijn te verkopen.

Bakkers -- 31-1-1786 (9v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.

Gilden -- 12-1-1786 (5)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Dirk van der Bijl; tot
dekens: Christiaen van den Berg sr en
Maarten Koot.

Uithangborden -- 2-2-1786 (10)
Toestemming voor Willem van der Straete,
grossier in wijnen, wonend aan de Kleiweg.

Bakkers -- 17-1-1786 (5)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 19-1-1786 (6v)
Vergunning voor Lijsje van Houweling tot
gebruik van de visbank.
Bakkers -- 24-1-1786 (7v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 24-1-1786 (8)
Vergunning voor Francijntje Visser, vrouw van
Pieter Krijger (Raam), om koffie, thee en
chocolade te verkopen.
Gilden -- 24-1-1786 (8)
Aanstelling tot overman van het
St.Josephsgilde: Jan Bleuland, tot dekens:
Geerlof van de Waal en Jan Bakker.

Bakkers -- 7-2-1786 (10v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Bank van lening -- 9-2-1786 (10v)
Hendrik Reunis wordt aangesteld tot
onderkassier in plaats van Abraham Moors,
overleden.
Bakkers -- 14-2-1786 (12)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Bakkers -- 21-2-1786 (12v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Jacob Starre, jonger dan
14 jaar, om als leerling te mogen spinnen bij
Cornelis Molenaar.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
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Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Paulus van der Spelt om
als leerling te mogen werken bij Pieter
Koeman.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Theodorus van Stolwijk om
als leerling te mogen werken bij Crijn de Jong.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 27-2-1786 (14)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Verhuur -- 27-2-1786 (14)
Het halve stuivershek (tol) aan het
Amsterdams Rijpad aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek folio 231.
Slepers -- 27-2-1786 (14v)
Willem Sonneveldt wordt aangesteld in plaats
van Jan de Wit, overleden.
Verhuur -- 2-3-1786 (14v)
Boterhuis aan Hermanus van Wijk voor 3 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek; staat thesaurier folio
24.
Keurmeesters -- 2-3-1786 (15)
Jan Meyer wordt aangesteld tot keurmeester
van de riviervis in plaats van Cornelis
Oosterhoudt, overleden.
Verhuur -- 4-3-1786 (16v)
In erfpacht gegeven aan Jacob de Bas een
gedeelte van de vesten bij het Zwaansgat.
Gilden -- 4-3-1786 (16v)
Cornelis Verzijl ("gequalificeerde uit de
pijpmakersbazen") wordt aangesteld als
gecommitteerde verantwoordelijk voor de
jaarlijkse (af)rekening in plaats van Frans
Verzijl, overleden.
Bakkers -- 7-3-1786 (17)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 7-3-1786 (17)
Vergunning voor Anna van Veen, weduwe van
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Jacobus de Jong (Vogelenzang), om turf en
brandhout te verkopen.
Gilden -- 7-3-1786 (17v)
Aanstelling tot dekens van de knechts van het
Amsterdams schuitvoerdersgilde: Joost Cinke
en Jan Dul.
Gilden -- 9-3-1786 (18)
Toestemming voor Willem van den Ring,
jonger dan 14 jaar, om bij Jacob van Straelen
te mogen spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 14-3-1786 (18v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 14-3-1786 (18v)
Vergunning voor Geertruy Geering
(Wijdstraat) om snuiftabak, koffie, thee,
brandhout, boter en azijn te verkopen.
Uithangborden -- 14-3-1786 (18v)
Toestemming voor Geertruy Geering,
winkelierster en tabakverkoopster aan de
Wijdstaat.
Gilden -- 16-3-1786 (19)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans, Pieter
Zeewoldt.
Bakkers -- 21-3-1786 (20v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Uithangborden -- 21-3-1786 (20v)
Toestemming voor Johanna Vermeulen,
vrouw van Wiggert van der Pool,
tabaksverkoopster op de Raam.
Detailhandel -- 21-3-1786 (21)
Vergunning voor Wilhelmina van Burik, vrouw
van Ary Oudshoorn (Walestraat), om
scharbier en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 21-3-1786 (21)
Vergunning voor Caatje Beekman, vrouw van
Jan Corret (Nieuwehaven), om scharbier te
verkopen.
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Ambten -- 23-3-1786 (21)
Joan Boers Jansz wordt beëdigd als makelaar
in onroerend goed, effecten en financiën,
notaris en procureur op 9 maart j.l.
ZIE: Formulierboek van eden folio 106v.
Detailhandel -- 23-3-1786 (21)
Vergunning voor Johanna van Maaren, vrouw
van Sander Dortland (Noodgodsstraat), om
koffie, thee, boter en azijn te verkopen.
Detailhandel -- 25-3-1786 (22)
Vergunning voor Hermanus Polijn (Markt) om
koffie, thee, Spaanse zeep en azijn te
verkopen.
Detailhandel -- 25-3-1786 (22)
Vergunning voor Dyna van der Vlercq,
weduwe van Claas Bloed (Vlamingstraat), om
koffie en thee te verkopen.
Detailhandel -- 25-3-1786 (22)
Vergunning voor Claas Boers (Groeneweg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Keurmeesters -- 27-3-1786 (22v)
Aanstelling op de steenplaatsen. Zuidzijde:
Jan van der Dussen en Anthonie Streefland;
noordzijde: Jan Puts en mr. Reinier
Swanenburg.
Slagers -- 27-3-1786 (22v)
Jan Scheerwaart wordt aangesteld tot
waarnemer van de functie van Fredrik
Korevaar in het Boterhuis. Geen toestemming
om bij particulieren te slachten; verzoek tot
continuering jaarlijks in de maand maart.
ZIE: Verordening op het bestiaal.
Detailhandel -- 28-3-1786 (23)
Vergunning voor Dirk Douglas (Vogelenzang)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 28-3-1786 (23)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 28-3-1786 (23)
Vergunning voor Marrigje de Koning, weduwe
van Andries Broer (Naaierstraat), om koffie en
thee te verkopen.
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Detailhandel -- 28-3-1786 (23)
Vergunning voor Sara Schoonderwoerd,
vrouw van Willem Visscher (Spieringstraat),
om snuiftabak te verkopen.
Detailhandel -- 28-3-1786 (23)
Vergunning voor Marrigje van der Ben, vrouw
van Jacob Luynenburg (Vuilsteeg), om
scharrebier te verkopen.
Detailhandel -- 30-3-1786 (23v)
Vergunning voor Marrigje de Vriend, vrouw
van Dirk Schilder (Raam), om koffie en thee te
verkopen.
Gilden -- 30-3-1786 (23v)
Toestemming voor Cornelis de Bruyn om als
leerling jonger dan 14 jaar te mogen spinnen
bij Dirk IJsselsteyn.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 4-4-1786 (25)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Slepers -- 4-4-1786 (25v)
Rutgerus de Bruyn wordt aangesteld als
vervanger van Dirk van Kampen, aangesteld
dd. 28 juni 1785, die bij attest van dr. Jan
Bleuland wegens benauwdheid op de borst
niet in staat is als zakkendrager te blijven
werken.
Detailhandel -- 4-4-1786 (25v)
Vergunning voor Mie Sas, wonend in het
klooster, om koffie, thee en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 11-4-1786 (26v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Turftonsters -- 11-4-1786 (27)
Aagje Pijpenzeel, vrouw van Cornelis Salis,
wordt aangesteld in plaats van Elisabeth
Coppendrayer, die overleden is.
Bakkers -- 20-4-1786 (27v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
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Uithangborden -- 22-4-1786 (28)
Vergunning voor Bernardus van Duyzelen,
tapper, wonend aan de Spieringstraat.
Bakkers -- 25-4-1786 (30)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Gilden -- 25-4-1786 (30)
Toestemming voor Gerrit Verkaik, jonger dan
14 jaar, te mogen spinnen bij Jan Huyzer.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 2-5-1786 (31)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Gilden -- 2-5-1786 (31v)
Toestemming voor Ary de Leeuw, om als
leerling beneden de 14 jaar, te mogen
spinnen bij Cornelis van de Vijver.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7-3-1744.
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Detailhandel -- 11-5-1786 (33v)
Vergunning voor Jan Danens (Raam) om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 11-5-1786 (34)
Vergunning voor Jan van der Jacht (Markt) om
koffie en thee te verkopen.
Bakkers -- 16-5-1786 (34)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Detailhandel -- 16-5-1786 (34)
Vergunning voor Pieter Korver (Raam) om
koffie en thee te verkopen.
Uithangborden -- 18-5-1786 (34v)
Toestemming voor Jan Scherrewaerdt op de
Tiendeweg.
Detailhandel -- 26-5-1786 (35)
Vergunning voor Pieter van Omme
(Nieuwehaven) om koffie en thee te verkopen.

Uithangborden -- 2-5-1786 (31v)
Toestemming voor Samuel Keyzer aan de
Oosthaven.

Detailhandel -- 29-5-1786 (35)
Vergunning voor Elias Levi Cast (Tiendeweg)
om snuiftabak te verkopen.

Gilden -- 4-5-1786 (32)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Joost Boesveld, tot dekens: Jan Cornelisz
Tak, Pieter Janse van Hofwegen en Maarten
de Jong.

Uithangborden -- 29-5-1786 (35)
Toestemming voor Elias Levi Cast,
tabakverkoper op de Tiendeweg.

Detailhandel -- 4-5-1786 (32)
Vergunning voor Dirk van der Hoeve (Raam)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 6-5-1786 (32)
Bijstelling van de prijs van brandewijn en
gedestilleerd.
Bakkers -- 9-5-1786 (32v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Uithangborden -- 11-5-1786 (32v)
Vergunning voor Willem de Bruyn, verhuurder
van rijtuigen, wonend aan de Veerstal.

Bakkers -- 30-5-1786 (36)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Bakkers -- 6-6-1786 (36)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.
Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Jacob van Leeuwen,
jonger dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij
Peter van Leeuwen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.
Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Jan IJsselsteyn, jonger
dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij Cornelis
Molenaar.
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[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.

om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Lambert Koemans, jonger
dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij Cornelis
Koemans.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.

Gilden -- 24-6-1786 (39)
Aanstelling tot overlieden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker); tot deken: Cornelis van der
Linden (bezemmakker), Pieter Fokker
(mandenmaker), Johannes Blok
(mandenmaker) en Mijndert Vertoorn
(bezemmaker)

Turftonsters -- 7-6-1786 (36v)
Kaatje Marlé wordt aangesteld als waarnemer
voor Aletta de Coster, aangesteld dd. 30
december 1745.
Detailhandel -- 10-6-1786 (37)
Vergunning voor Johanna van Vliet, weduwe
van Jan Snel (Kleiweg), om koffie, thee, boter,
azijn en brandhout te verkopen.
Aalmoezeniershuis -- 10-6-1786 (37)
Door het pottenbakkersgilde is over de
periode 1 juni 1785 t/m 31 mei 1786 een
bedrag bijeengebracht over de gebruikte
Friese turf ten bate van het
aalmoezeniershuis.
Bakkers -- 13-6-1786 (37v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 3 januari j.l.

Gilden -- 26-6-1786 (40v)
Aanstelling tot overluiden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Pieter Romeyn,
Frank van der Andel, Adrianus Leeflang,
Pieter van Hensbergen.
Gilden -- 26-6-1786 (41)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Cornelis Grotendorst; tot
dekens: Adrianus van der Linden, Mattheus
Bijl, Sander Dortland en Cornelis Blom.
Bakkers -- 26-6-1786 (41)
Beschikking op het verzoek van de bakkers
ten plattelande, ressorterend onder Gouda.
ZIE: Requestboek IJ folio 64v.

Gilden -- 14-6-1786 (37v)
Op verzoek van Jacob Kool,
pijpenvormmaker, toestemming om zijn 13jarige zoon op de schroef te zetten, om hem
het handwerk te doen leren bij Cornelis
Thorens.
ZIE: Art. 12 van de pijpenmakersgildebrief.

Bakkers -- 27-6-1786 (41)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.

Gilden -- 17-6-1786 (38)
Beschikking op het verzoek tot wijziging en
uitbreiding van artikelen 2, 3 en laatste van
het reglement op de verkoop van
boekweitmeel dd. 31 december 1723.
[gruttersgilde]
ZIE: Requestboek IJ folio 59v.

Detailhandel -- 27-6-1786 (41v)
Vergunning voor Willem van Wijk
(Nieuwehaven) om brandhout te verkopen.

Gilden -- 27-6-1786 (41)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Gaalen, Gijsbert Slierkamp en Jan
Schravelaar.

Bakkers -- 4-7-1786 (42)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.

Bakkers -- 23-6-1786 (38v)
Aanpassing van de prijs van brood en
boekweitmeel.

Slagers -- 6-7-1786 (43)
Aanstelling tot opzieners van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Kleypool.

Detailhandel -- 23-6-1786 (38v)
Vergunning voor Abraham Makreel (Vuilsteeg)

Slepers -- 6-7-1786 (43)
Jacobus Wilschut wordt aangesteld als
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zakkendrager, zoutdrager en noodhulp van de
zoutmetersplaats, waarnemend voor Barend
Hendrikse de Jong, aangesteld dd. 17
november 1746.
Detailhandel -- 6-7-1786 (43)
Vergunning voor Jacoba Maria Curajolles
(Raam) om koffie, thee, snuiftabak en
chocolade te verkopen.
Bakkers -- 11-7-1786 (43v)
Prijs van brood / boekweitmeel als op 23 juni
j.l.
Bakkers -- 18-7-1786 (44)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.
Uithangborden -- 18-7-1786 (44v)
Vergunning voor Maria Kunst, vrouw van
Christiaan Eling, wonend op de Turfmarkt.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Hendrik de Vries om op de
kermis wassen beelden te tonen, mits akkoord
met regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Claas Roos om op de
komende jaarmarkt op te treden met een tent,
voorstellende de "Konstige Drie Kroonen",
mits akkoord met regenten van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Vergunning voor Wensel om met de komende
jaarmarkt een klein mannetje te laten
optreden, mits toestemming van de regenten
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Wensel om op de
komende jaarmarkt een Chinees
schimmenspel te laten zien, mits akkoord met
regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45v)
Vergunning voor Rinsard de la Court om met
de komende jaarmarkt in de looihal een
komedie en opera te laten opvoeren, mits
toestemming van de regenten van het
aalmoezeniershuis.

263

Bakkers -- 25-7-1786 (45v)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.
Markten -- 27-7-1786 (46)
Vergunning voor Melkemeyer om op de
komende jaarmarkt een kunstig uurwerk te
tonen, mits toestemming van de regenten vam
het aalmoezeniershuis.
Detailhandel -- 27-7-1786 (46)
Vergunning voor Pieter Otten (Markt) om
brandhout te verkopen.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Toestemming voor Carel Kok om met de
komende jaarmarkt op te treden met de
mallemolen, mits vergunning van de regenten
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Vergunning voor Pieter Rootherm om op de
komende jaarmarkt op te treden met een
theater, mits akkoord met het chirurgijnsgilde.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Toestemming voor Joseph Carstange om op
de komende jaarmarkt op te treden met een
Italiaanse marionet, mits akkoord met de
regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Vergunning voor Leonardus Kinsbergen om
op de komende jaarmarkt een Venetiaanse
acrobaat te laten optreden, mits akkoord met
de regenten van het aalmoezeniershuis.
Detailhandel -- 29-7-1786 (47)
Vergunning voor Maria van Vliet
(Spieringstraat) om snuiftabak te verkopen.
Uithangborden -- 29-7-1786 (47)
Vergunning voor Maria van Vliet, grossierster
en tabaksverkoopster aan de Spieringstraat.
Bakkers -- 1-8-1786 (47)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.
Gilden -- 1-8-1786 (47v)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Herman Doesburg en
Pieter Maarling; tot dekens: Dirk Fuyk, Dirk
Oortman, Jan Hekelman en Leendert Boot.
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Bakkers -- 8-8-1786 (48)
Prijs brood en boekweitmeel als op 23 juni j.l.
Bakkers -- 15-8-1786 (50)
Herziening prijs brood en boekweitmeel.
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Uithangborden -- 24-8-1786 (52v)
Vergunning voor Cornelis van Waas,
kleingarenspinner aan de Spieringstraat.
Bakkers -- 29-8-1786 (52v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.

Gilden -- 15-8-1786 (50)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Jan Muskeput, Arent Timmer, Daniel
Allot, Reynier Schouten.

detailhandel -- 31-8-1786 (53)
Vergunning voor Margaretha de Wit, vrouw
van Anthonius de Krap (Groenendaal), om
koffie, thee en azijn te verkopen.

Gilden -- 15-8-1786 (50v)
Op verzoek van Andries Bolonge
toestemming om Jan van Buuren, 17 jaar oud,
"op de schroef te mogen zetten".
ZIE: Art. 12 van de Pijpenmakersgildebrief.

Detailhandel -- 31-8-1786 (53)
Vergunning voor Annigje van der Giese,
weduwe van Jan Prinse (Nieuwehaven), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Gilden -- 17-8-1786 (51)
Op verzoek van Andries Brem,
pijpmakersbaas, is toestemming verleend om
zijn zoon Cornelis Brem, 16 jaar oud, "op de
schroef te zetten".
ZIE: Art. 12 van de Pijpenmakersgildebrief.

Detailhandel -- 31-8-1786 (53)
Vergunning voor Chila Prinse (Vrouwensteeg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Uithangborden -- 17-8-1786 (51v)
Vergunning voor Catharina Propst, vrouw van
Jan Wijngers, in de Groenendaal.
Bakkers -- 22-8-1786 (51v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 15
augustus j.l.
Detailhandel -- 22-8-1786 (51v)
Vergunning voor Paulus de Jong, pachter van
het Moordrechts Verlaat, om bier te mogen
tappen.
Grossiers -- 22-8-1786 (52)
Toewijzing op verzoek van grossiers en slijters
van brandewijn betreffende verordening op de
verkoop van hun waren.
ZIE: Requestboek IJ folio 106.
Gilden -- 22-8-1786 (52)
Aanstelling tot overluiden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Jan
Versluys; tot dekens: Barth. de Pier, Pieter
Stomman, Cornelis van Leeuwen, Jacob Bos;
tot administrateurs van het pijpenpand:
Andries Brem en Cornelis van Leeuwen.

Bakkers -- 5-9-1786 (53v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 29
augustus j.l.
Uithangborden -- 9-9-1786 (54)
Vergunning voor Jan Hendrik Caspelheer,
schoolmeester (Gouwe).
Bakkers -- 12-9-1786 (55)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Gilden -- 12-9-1786 (55v)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkwerkersgilde: Anthony
van Burchem; tot dekens: Gerard Carlier,
Pancras Bloemendaal, Willem Houbraek,
Hendrik Verbruggen.
Bakkers -- 19-9-1786 (56v)
Herziening prijs van brood en boekweitmeel.
Uithangborden -- 19-9-1786 (57)
Vergunning voor Teunis van Vreumingen,
koekenbakker (Korte Groenendaal).
Uithangborden -- 25-9-1786 (58)
Vergunning voor Ary Zoet,
schoenmakersbaas (Veerstal).
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Bakkers -- 26-9-1786 (58)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
september j.l.
Gilden -- 28-9-1786 (58)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barendse, tot
dekens: Abraham Franke en Hendrik
Barendse.
Slepers -- 28-9-1786 (58v)
Gerrit van Emmerik wordt aangesteld als
zakkendrager in plaats van Tieleman Recourt,
ontslagen.
Gilden -- 28-9-1786 (59)
Aanstelling tot dekens van het
kleermakersgilde: Abraham Thobias van der
Wiel; Jan van Oyen, Dirk Steeversloot,
Hendrik Bachman, Cornelis Samorra; tot
dekeninnen: Aagje Luynenburgh, Ariaentje
van Nierop, Maria Blanket, Maria Louisa
Schouten.
Gilden -- 30-9-1786 (9v)
Toestemming voor Jacobus Nieuwveldt om
als leerling jonger dan 14 jaar te mogen
spinnen bij Abraham Nieuwveldt.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 30-9-1786 (60)
Toestemming voor Ary van Es om als leerling,
jonger dan 14 jaar te mogen spinnen bij Jacob
van Straelen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 3-10-1786 (60v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
september j.l.
Gilden -- 5-10-1786 (60v)
Aanstelling tot overluiden van het
chirurgijnsgilde: Jan Bleuland en Jan van
Breda; tot dekens: Cornelis Bleuland, Pieter
van Willemsvaart, Jan Jongejan en Jacobus
van Steel.
Bakkers -- 10-10-1786 (61)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
september j.l.
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Gilden -- 11-10-1786 (61)
Het verzoek van dr. Jan Bleuland, stadsdokter
en overman van het chirurgijnsgilde, én van
Jacobus van Steel, stadschirurgijn en deken
van voornoemd gilde, om ontheven te worden
van hun functie, ingewilligd. Verzoek aan het
gilde om een voordracht te doen voor de
vacatures.
Gilden -- 12-10-1786 (61v)
Toestemming voor Abraham van der Vin om
zijn zoon Leendert, jonger dan 15 jaar, "op de
schroef te mogen zetten" bij Wiggert van der
Heyde.
ZIE: Art. 12 van de Pijpmakersgildebrief.
Gilden -- 12-10-1786 (62)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Adrianus van Leeuwestijn, tot dekens: Willem
de Lange en Bastiaan Fuyk; tot overman bij
de slepers: Philip Kamphuyzen, tot dekens:
Christiaan Merk en Ulrich Rijk.
[wagenaars- en slepersgilde]
Gilden -- 14-10-1786 (62)
Aanstelling tot deken van het chirurgijnsgilde:
Hermanus de Mol in plaats van Jacobus van
Steel, op zijn verzoek daarvan ontheven.
Scheepvaart -- 16-10-1786 (62v)
Vanwege klachten van Abrahan de Milleville
en Matheus Bijl, commissaris en schipper van
het Leids schuitenveer, over Jan Winkers,
knecht, is besloten deze voor 6 weken te
schorsen en Matheus Bijl op te dragen een
bekwame vervanger te zoeken.
Bakkers -- 17-10-1786 (62v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
september j.l.
Gilden -- 17-10-1786 (63)
Waarneming van de "knaapsplaats" in het
pijpmakersgilde van Jan Spille, aangesteld dd.
22 december 1727, door Hendrik Houbraak.
Detailhandel -- 19-10-1786 (63)
Vergunning voor Cornelia Claris (Gouwe) om
koffie en thee te verkopen.
Detailhandel -- 21-10-1786 (63v)
Vergunning voor Dirk Smit (Kleiweg) om
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gerookt spek, hammen, koffie, thee, boter en
azijn te verkopen.
Goud- en zilversmeden -- 21-10-1786 (63v)
Eedaflegging door zilversmid Jacobus de
Keyzer.
ZIE: Plakkaat dd. 23 oktober 1733 op het
goud- en zilversmeden.
Bakkers -- 24-10-1786 (63v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
september j.l.
Detailhandel -- 26-10-1786 (63v)
Vergunning voor Willemijntje van Kluyven
(Raam) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Keurmeesters -- 28-10-1786 (64v)
Aanstelling als keurmeester van de riviervis:
Cornelis Hensbroek in plaats van Jan Meyer.
Bakkers -- 31-10-1786 (65)
Herziening van de prijs van boekweitmeel.
Detailhandel -- 2-11-1786 (66)
Vergunning voor Greetje Vermey, vrouw van
Machiel de Vroom (Lem Dulsteeg), om koffie
en thee te verkopen.
Bakkers -- 7-11-1786 (66v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.
Slepers -- 7-11-1786 (66v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Omme,
Lodewijk Strauwits.
Gilden -- 7-11-1786 (66v)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleuland; tot dekens:
Paulus Berlijn en Jacob van Kluyven.
Bakkers -- 14-11-1786 (67v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.
Detailhandel -- 16-11-1786 (67v)
Vergunning voor Leendert Hulst (Gouwe) om
koffie, thee, azijn en Spaanse zeep te
verkopen.
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Detailhandel -- 16-11-1786 (67v)
Vergunning voor Johanna Hornes, vrouw van
Ewout van der Kleyn (Rozendaal), om koffie,
thee, snuiftabak, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 21-11-1786 (68)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.
Detailhandel -- 23-11-1786 (68)
Vergunning voor Pieternella de Koster, vrouw
van Adrianus Hoes (Markt), om koffie, thee en
azijn te verkopen.
Gilden -- 27-11-1786 (68v)
Aanstelling als overman van het St. Eloys- of
smidsgilde: Otto van der Hout; als dekens:
Jan Justus Martijn, Laurents van Es, Pieter
van Gogh.
Gilden -- 27-11-1786 (68v)
Aanstelling tot overman van het laken- en
zijden-stoffenverkopersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Gerard Carlier,
Willem Houbraak, Pieter Boon, Hendrik
Verbrugge.
Gilden -- 27-11-1786 (69)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reynier Sonneveldt; tot
dekens: Daniel Polijn, Aart de Jong,
Hillebrand van Rotten, Johannes Gibbon.
Gilden -- 28-11-1786 (69)
Toestemming voor Gerrit Post om een schip
buiten de stad te laten maken, mits zich
houdend aan de resolutie dd. 12 juli 1735
waarin bepaald dat schippers van het grooten kleinschippersgilde compensatie betalen
naar grootte van het te bouwen schip, dat
wordt verdeeld over de armen en het
scheepmakersgilde.
ZIE: Autorisatie dd. 17 mei 1734, dispensatie
van gildebrief dd. 28 mei 1696.
Bakkers -- 28-11-1786 (69v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.
Gilden -- 2-12-1786 (70)
Aangesteld tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adrianus Voorduyn sr.; tot
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oud-deken: Johannes Smits, tot keurmeester:
Gerardus van der Starre.

Fop Booy; tot dekens: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.

Gilden -- 2-12-1786 (70)
Afdracht door overman en dekens van het
lijndraaiersgilde van ƒ 18 gildegeld over het
jaar 1786 en aan regenten aalmoezeniershuis
ter hand gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.

Grutters -- 16-12-1786 (84)
Benoeming tot beheerders van het fonds ter
vermindering van het aantal grutterijen: Carel
Stortenbeeker en Hendrik Heyermans, en tot
beheerder van de geldkist: Fop Booy.
ZIE: Reglement dd. 22 januari 1770.

Bakkers -- 5-12-1786 (81)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.

Bakkers -- 19-12-1786 (84)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.

Turftonsters -- 5-12-1786 (81)
Maria van Tricht, weduwe van Jan Schouten,
wordt aangesteld in plaats van Helena de
Bruyn, overleden.

Gilden -- 19-12-1786 (84v)
Benoeming tot beheerders van de bus van de
pottenbakkersknechts: Jan Lugthart, Cornelis
Zorg, Wouter Bijl, Philip Hogenboom, Pieter
van der Kleyn.

Gilden -- 9-12-1786 (82)
Aangesteld als overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange; als
dekens: Pieter de Lange en Adrianus
Weyland.
Gilden -- 9-12-1786 (82)
Aanstelling als overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoerd (stoeldraaier); als dekens:
Nijs van der Ben (wieldraaier), Jacob van Vliet
(stoeldraaier), Ary van den Bos (stoofmaker),
Adrianus Linke (blokmaker).
Bakkers -- 12-12-1786 (82v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 31
oktober j.l.
Turftonsters -- 14-12-1786 (83)
Elisabeth Nieuwenhuyze, vrouw van Dirk Bul,
wordt aangesteld in plaats van Geertruy van
Kleef, weduwe van Jan Nieuwenhuyze,
overleden. Turf uit de schuren van de
stadssingel en die 's winters over het ijs wordt
aangevoerd.
ZIE: Resolutie dd. 22 december 1691.
Turftonsters -- 14-12-1786 (83v)
Theresia Valk, vrouw van Jan Romers, wordt
aangesteld in plaats van Aletta Coster,
overleden.
Gilden -- 16-12-1786 (84)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:

Gilden -- 21-12-1786 (84v)
Benoeming tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Hendrik van der Kleyn, tot
deken: Jacob Willebeek.
Gilden -- 3-1-1786 (87)
Beschikking op het verzoek van overluiden en
dekens van het zak- en turfdragersgilde.
ZIE: Requestboek X folio 229.
Gezondheidszorg -- 5-1-1786 (88)
Beschikking op het verzoek van F. Grendel en
S. van Paddenburgh, apothekers, tot
oprichting van een collegium medicum met
bijgevoegd plan en commentaar van doktoren
en het apothekers- en chirurgijnsgilde.
ZIE: Requestboek IJ folio 1 e.v.
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Teruggegeven het verzoek van enige grote en
kleine pijpmakersbazen, waarop dd. 13
december 1785 is beschikt en waarbij
voorlopig het effect van de maatregel wordt
aangehouden. Mr. Jan Couperus heeft in de
kantlijn de aantekening laten maken te
waarschuwen voor de gevolgen van toestaan
van het verzoek en niet verantwoordelijk te
zijn voor de gevolgen daarvan.
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Van het verzoek van de pijpmakersbazen is
punt 2 op 25 mei 1784 voor advies
aangehouden, betreffende de betaling van ƒ 6
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aan het weduwenfonds door diegenen die
twee merken tegelijk hebben.
ZIE: Requestboek X folio 98 e.v.
Gilden -- 5-1-1786 (88)
Besloten de voornoemde ƒ 6, eertijds bij
bepaling van 1 december 1778 uitgekeerd
door bazen met twee merken aan het nu
opgeheven pijpmakersweduwenfonds,
voortaan te doneren aan de kas ten behoeve
van de pijpennering dan wel het pijpenpand.
ZIE: Nrs. 852 en 853.
Gilden -- 10-1-1786 (91v)
Kennis genomen van het op 5 januari j.l.
opgevraagde en ingekomen commentaar bij
het verzoekschrift van enige grote en kleine
pijpmakersbazen, waarop dd. 13 december
1785 een beslissing was genomen.
ZIE: Notulen 5 januari j.l.
Gilden -- 10-1-1786 (92)
Commissie ingesteld om het voorliggende
verzoek van de pijpmakersbazen betreffende
art. 7 en 8 van de gildebrief en de uitbreiding
ervan te onderzoeken en daarover te
rapporteren. Commissieleden: burgemeester
Jacob Boon van Ostade en schepenen mr.
Diderik Gregorius van Teylingen en mr.
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck.
Gilden -- 14-1-1786 (92)
Beschikking op het verzoek van de grote en
kleine pijpmakersbazen betreffende art. 7 en 8
van de Gildebrief.
ZIE: Requestboek IJ folio 12 e.v.
Verordeningen -- 28-11-1786 (116v)
Verzoek om - als elders - de keuren
betreffende het hamsteren van basisvoedsel
zodanig te herzien dat de aanvoer wordt
vergemakkelijkt en prijsopdrijving wordt
voorkomen. "... tegen voorkopen, deelingen
en opkopen van ooft, groente, aardvrugten,
suyvel ... aardappelen, aardperen ...
onontbeerbaar voedsel ..."
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde. Zij hebben aangegeven dat
Paulus van der Linden art. 18 van de
verordening op het wagenveer heeft
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overtreden: het vervoer van vreemdelingen
zonder de vereiste kennisgeving bij de
commissaris. Hij weigert de boete te voldoen.
Conform art. 20 wordt hij alsnog veroordeeld
tot betaling van de boete bovenop het geld dat
hij voor de vracht heeft ontvangen.
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde dat Ary Groeneveld niet alleen
geweigerd had iemand volgens de verplichte
toerbeurt naar Utrecht te brengen, maar die
persoon ook op onheuse wijze van zijn wagen
had verwijderd, toen die reclameerde. Hem is,
na gehoord te zijn, een boete opgelegd
conform art. 10 van de verordening. "... een
pennevragt naar Utrecht ..."
Voerlieden -- 13-12-1786 (118)
Begeleidend schrijven bij (kopie van) het
verzoekschrift van commissaris en
hoofdlieden van het Gouds wagenveer,
aangeboden aan de magistraat van
Rotterdam.
[J. van Zuylen van Nyevelt]
Voerlieden -- 12-12-1786 (119)
Brief van commissaris en hoofdluiden van het
Gouds voermansgilde aan het stadsbstuur
van Rotterdam, waarin wordt verzocht om een
hoger tarief dan het gebruikelijke voor het
gebruik van riemgeveerde phaetons en af te
zien van het gebruik van de oncomfortabele
bolderkarren, die volgens art. 4 ook nog
gedwongen overbeladen zijn, zodat
passagiers de postwagens mijden en die dus
niet uit de kosten komen. Op termijn vreest
men voor het voortbestaan van de bedrijfstak
en het derven van "... 's lands inkomsten".
Instelling van een commissie van onderzoek.
Betreft het "in de krat zitten" (= op het
(neergelaten) achterschot zitten en dus
"achteruit" moeten rijden).
[Jan van der Laan, Cornelis van Ronsele,
Adrianus Sikkel; N. Teyssen, M. Bisdom, A.J.
van der Does]
Voerlieden -- 19-12-1786 (123)
Ontvangst van de brief door baljuw C.N.
Plemper van Bree gemeld en het bijbehorend
verzoekschrift gesteld in handen van een
commissie. Opdracht tot onderzoek van de
verordening op het wagenveer op bedoelde
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punten.
[Nic. Teyssen, Marcellus Bisdom, Adriaan
Jacob van der Does]
ZIE: nr. 950
Bakkers -- 3-1-1787 (1v)
Vaststelling van de prijs van brood en
boekweitmeel, voor stad en platteland.
Veerlieden -- 4-1-1787 (2v)
Cornelis de Jong wordt aangesteld tot knecht
op de schuit van Gouda naar Bodegraven in
plaats van Pieter Valle.
Voerlieden -- 4-1-1787 (3)
David Johannes Marskamp jr wordt
aangesteld in plaats van Tieleman Recourt.
Detailhandel -- 4-1-1787 (3)
Vaststelling van de prijs van brandewijn en
gedestilleerd ("de stoop").
Veerlieden -- 4-1-1787 (3v)
Pieter Vallé wordt aangesteld tot knecht op de
Amsterdamse binnenschuit in plaats van Jan
Dül, die is overleden.
Scheepsjagers -- 5-1-1787 (4)
Hendrik de Roo wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad voor Gerrit Hogenboom, aangesteld
dd. 22 maart 1777. Attest van chirurgijn
Cornelis Bleuland wegens een zwak
rechterbeen.
Bank van Lening -- 6-1-1787 (4v)
Uitgifte van een betalingsopdracht van ƒ 2000
ten laste van de stadskas ten behoeve van
thesaurier en kassier van de bank van lening.
Bakkers -- 9-1-1787 (5)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 9-1-1787 (5)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Christiaen van den Berg
sr; tot dekesn: Maarten Koot en Zeegert van
den Bijl.
Gilden -- 9-1-1787 (5)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal:
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Justus van Weede; tot looiers: Jan Souffreu
en Hendrik Verbruggen.
Scheepsjagers -- 11-1-1787 (5v)
Gerrit Hendrik van 't Wout wordt aangesteld
tot jager aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad als waarnemer voor Johannes
Martinus Bosch, aangesteld dd. 14 februari
1767.
Gilden -- 13-1-1787 (6v)
Aangesteld tot overman: Jan Bleuland van het
St. Jozefsgilde; tot dekens: Gerlof van de
Waal en Gerardus Maas.
Bakkers -- 16-1-1787 (7)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Slepers -- 18-1-1787 (7v)
Claas van Leeuwen wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Ambrosius
Ellinckhuizen, overleden.
Bakkers -- 25-1-1787 (8)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Slagers -- 22-1-1787 (8v)
Jan Duyts wordt aangesteld als substituutvilder voor Jacob van Nooten, aangesteld dd.
28 juni 1738.
Gilden -- 22-1-1787 (9)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Willem de Gorder en Jan
Borst.
Gilden -- 22-1-1787 (9)
Aanstelling tot overlieden van het grofgaren-,
kleingaren- en lontspinnersgilde: Jan de Vijver
en Coenraad Linkers; tot dekens: Leendert
Kramer (kleingarenspinner), Dirk van der
Starre (grofgarenspinner), Frans Kramer
(grofgarenspinner), Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik van IJsselsteyn
(grofgarenspinner).
Bakkers -- 30-1-1787 (9v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
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Bakkers -- 6-2-1787 (10v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 8-2-1787 (11v)
Aanstelling tot dekens van de knechts van het
Amsterdams schuitvoerdersgilde: Joost
Cinken en Jacobus Verhoek.
Bakkers -- 12-2-1787 (12v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 17-2-1787 (13v)
Vergunning voor Elisabeth Pijpenzeel
(Keizerstraat) om koffie, thee, snuiftabak,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Slepers -- 22-2-1787 (14)
Bastiaan van Markesteyn wordt aangesteld
als sleper van haringvis in plaats van Gerrit
Keuskes, overleden.
Bank van Lening -- 24-2-1787 (14)
Johanna Hendrica IJsenburg, weduwe van
Cornelis Docters, wordt aangesteld tot
inbrengster in plaats van Johanna Houtman,
weduwe van Leendert Nieuwerkerk,
overleden.
Bakkers -- 27-2-1787 (14a)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 5-3-1787 (15)
Vergunning voor Geertruy Brend, weduwe van
Reinier Tap (Molenwerf), om koffie, thee,
snuiftabak, boter en azijn te verkopen.
Bakkers -- 8-3-1787 (15v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 10-3-1787 (18)
Vergunning voor Ariaantje Boer, weduwe van
Gijsbert van Royen (Lange Tiendeweg), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 10-3-1787 (18v)
Vergunning voor Jannigje Stuyvenbergh,
weduwe van Eldert Kool (Rozendaal), om
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koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 10-3-1787 (18v)
Vergunning voor Johannes Menke (de Tilbrug
(= Dubbele Buurt)) om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 13-3-1787 (18v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 15-3-1787 (19)
Vergunning voor Cornelia van den Tucht
(Vogelenzang) om koffie, thee, boter, azijn,
snuiftabak en brandhout te verkopen.
[]
Bakkers -- 20-3-1787 (19)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bank van Lening -- 20-3-1787 (19v)
Betalingsopdracht ten behoeve van de bank
van lening uit de stadskas.
Gilden -- 20-3-1787 (19v)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en Pieter
Zeewolt.
Detailhandel -- 22-3-1787 (20)
Vergunning voor Ary van der Kleyn
(Doelesteeg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 22-3-1787 (20)
Vergunning voor Cornelis Langeveldt om
koffie, thee en snuiftabak te verkopen.
Detailhandel -- 22-3-1787 (20v)
Vergunning voor Johannes van Leeuwen
(Cappenersteeg) om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 27-3-1787 (20v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 29-3-1787 (21)
Vergunning voor Hillegonda van Delft, vrouw
van Leendert Rietveldt (Noodgodsstraat), om
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koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 3-4-1787 (21v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 5-4-1787 (21v)
Toestemming voor Jan Loos, jonger dan 14
jaar, om te spinnen bij Cornelis van Maaren.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Gilden -- 5-4-1787 (22)
Toestemming om Dirk van Eest, jonger dan 14
jaar, te laten spinnen bij zijn vader Pieter van
Eest.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Bakkers -- 12-4-1787 (22)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 17-4-1787 (22)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 24-4-1787 (23)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Detailhandel -- 26-4-1787 (23v)
De visbank aan Cornelia Verboom gegund,
nadat Jannigje Vermey vrijwillig van het
gebruik afstand heeft gedaan.
[]
Detailhandel -- 26-4-1787 (23v)
Vergunning voor Christina Luynenburch
(Spieringstraat) om turf en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 28-4-1787 (24)
Vergunning voor Jan van den Oever
(Molenwerf) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Scheepsjagers -- 28-4-1787 (24)
Aanstelling van overman van het
scheepsjagersgilde: Cornelis Teeuwe; tot
dekens: Jan Cornelis Tak, Maarten den Jong,
Bart Lubert.
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Detailhandel -- 30-4-1787 (24v)
Vergunning voor Aaltje de Rijke (Raam) om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 1-5-1787 (24v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 8-5-1787 (25v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Slepers -- 8-5-1787 (25v)
Rutgerus de Bruyn wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan Hendrik
Winken.
Detailhandel -- 8-5-1787 (26)
Vergunning voor Jan Hendrik Winken
(Kleiweg) om turf en brandhout te verkopen.
Uithangborden -- 8-5-1787 (26)
Vergunning voor Cornelis Langeveldt (Markt)
om tabak te verkopen. "... geen aanstotelijke
verbeeldingen/opschriften".
Turftonsters -- 10-5-1787 (26)
Lena van der Burg, vrouw van Arend Snoer,
wordt aangesteld tot substituut-turftonster in
plaats van Mathilda Stapis, vrouw van
Jeronimus de Jacker, aangesteld dd. 25
februari 1777. Attestatie van dr. Albert Verrijst:
wegens zwakheid.
Slepers -- 10-5-1787 (26v)
Jan Nobel wordt aangesteld tot zakkendrager
in plaats van Dirk van Kampen, aangesteld
dd. 28 juni 1785, wegens benauwdheid op de
borst. Attestatie van dr. Jan Bleuland.
Industrie -- 10-5-1787 (27)
Pieter van Gassel en Lucas Plomp worden
aangesteld tot knechts in de loodwitmakerij
van Pieter Blok en krijgen toestemming tot
verwerken van de azijn die bij de fabricage
wordt gebruikt.
ZIE: Art. 13 van de verordening op de wijnen.
Bakkers -- 15-5-1787 (27v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
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Bakkers -- 22-5-1787 (28)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 29-5-1787 (29)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Bakkers -- 7-6-1787 (31)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Aalmoezeniershuis -- 7-6-1787 (31v)
De overman van het pottenbakkersgilde heeft
de opbrengst van een collecte ten behoeve
van het aalmoezeniershuis over de periode
juni 1768 tot eind mei 1787 over het gebruik
van 111344 tonnen Fries turf overhandigd aan
de regenten.
Gilden -- 7-6-1787 (31v)
Aanstelling tot overmanvan het
kleinschippersgilde: Adrianus van der Linden;
tot dekens: Matheus Bijl, Sander Dortland,
Cornelis Blom en Jan Hussem.
Bakkers -- 14-6-1787 (32)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 3
januari j.l.
Gilden -- 16-6-1787 (32v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas en
Cornelis de Peer; tot dekens: Frank van den
Andel, Adrianus Leeflang, Pieter van
Hensbergen en Pieter Kurver.
Bakkers -- 19-6-1787 (33)
Vaststelling prijs van het brood en
boekweitmeel.
Gilden -- 19-6-1787 (33)
Aangesteld tot deken van het
glazenmakersgilde: Paulus van der Linden
voor de resterende tijd die Willem de Gorder,
overleden, nog zou hebben gediend.
Detailhandel -- 23-6-1787 (33v)
Vergunning voor Pieternella van Oostenrijk
(Cappenersteeg) om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
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Gilden -- 23-6-1787 (34)
Aangesteld als overluiden van het mandenen bezemmakersgilde: Anthony Spiering
(mandenmaker) en Pieter van den Broek
(bezemmaker); als dekens: Cornelis van der
Linden (bezemmaker), Pieter Fokkert
(mandenmaker), Johannes Blok
(mandenmaker) en Mijndert Vertoorn
(bezemmaker).
Bakkers -- 26-6-1787 (34v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Gilden -- 26-6-1787 (34v)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willen van Gaalen, Gijsbert Slierkamp en Jan
Schravelaar.
Bakkers -- 3-7-1787 (35v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Slagers -- 9-7-1787 (37)
Aanstelling tot opzieners van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman en Daniel
Kleypool.
Bakkers -- 10-7-1787 (37v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Slepers -- 14-7-1787 (38)
Dirk de Vries wordt aangesteld tot noodhulp
van de hooiweger.
ZIE: Verordening dd. 2 september 1766; eed
van de hooiwegers in 12e stadsregister folio
114.
Bakkers -- 17-7-1787 (38v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Detailhandel -- 17-7-1787 (38v)
Vergunning voor Cornelis de Jong
(Groeneweg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 19-7-1787 (39v)
Vergunning voor Dana van Keman
(Nieuwehaven) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
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Detailhandel -- 21-7-1787 (41)
Vergunning voor Willem van Wijk
(Kleiwegsteeg) om koffie, thee, boter en azijn
te verkopen.
Bakkers -- 26-7-1787 (41v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Gilden -- 27-7-1787 (41v)
Aanstelling tot overluiden van het
zakkendragersgilde: Hermanus Doesburg en
Pieter Maarling; tot dekens: Dirk Puyk, Dirk
Oortman, Jan Hekelman en Leendert Boot.
Bakkers -- 31-7-1787 (42)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Detailhandel -- 2-8-1787 (43)
Vergunning voor Saka van der Heyden
(Raam) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Scheepsjagers -- 4-8-1787 (43)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong in plaats van Cornelis
Teeuwe die tot commissaris van het gilde is
aangesteld.
Bakkers -- 7-8-1787 (43)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
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van Pieter de Jong (Gouwe), om wijn,
brandewijn en gedestilleerd te verkopen in
plaats van haar man.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 21
november 1758.
Bakkers -- 21-8-1787 (45v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Bakkers -- 28-8-1787 (46)
Herziening prijs boekweitmeel voor stad en
platteland..
Slepers -- 28-8-1787 (46v)
Op verzoek van eigenaar Gerrit Boon van
Ostade, toestemming tot het aanstellen van
een tweetal knechts uit het bedrijf in plaats
van Hendrik Franken, aangesteld in 1758 tot
het slepen van zeep, die overleden is. Eed af
te leggen aan schepenen-commissarissen.
[Jan Franken en Gerrit de Wijs]
ZIE: Art. 29 van de verordening op de
consumptie van de zeep.
Gilden -- 28-8-1787 (47)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddentijkwerkersgilde: Gerard
Carlier, tot dekens: Pancras Bloemendaal,
Willem Houbraak, Hendrik Verbruggen, Jacob
Staal.

Gilden -- 9-8-1787 (44v)
Toestemming voor Frans Lafébre, jonger dan
14 jaar, om bij zijn vader Frans Lafébre sr. te
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.

Gilden -- 30-8-1787 (47)
Aanstelling tot overluiden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Jan
Versluys; tot dekens: Barth de Pier, Pieter
Stomman, Cornelis van Leeuwen, Jacob Bos;
tot administrateurs van het pijpenpand voor
nog een jaar aangewezen: Andries Brem en
Cornelis van Leeuwen.

Bakkers -- 14-8-1787 (44v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.

Bakkers -- 4-9-1787 (48)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.

Gilden -- 16-8-1787 (45)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Jan Muskeput, Arent Timmer, Daniel
Hot, Reynier Schouten.

Detailhandel -- 6-9-1787 (48)
Vergunning voor Jan Hendrik Prijer (Gouwe)
om koffie, thee, boter en azijn te verkopen.

Groothandel -- 18-8-1787 (45)
Vergunning voor Johanna Veldman, weduwe

Detailhandel -- 6-9-1787 (48v)
Prijsaanpassing van brandewijn en
gedestilleerd voor burgers en flessianen.
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Bakkers -- 11-9-1787 (49v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Bakkers -- 18-9-1787 (50v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Bakkers -- 25-9-1787 (50v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
Bakkers -- 9-10-1787 (52)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.
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Gilden -- 3-11-1787 (56v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Omme,
Lodewijk Strauwitz.
Bakkers -- 6-11-1787 (56v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 23
oktober j.l.
Gilden -- 6-11-1787 (56v)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Adrianus Leeuwesteyn; tot dekens: Willem de
Lange en Bastiaen Vuyk; overman van de
slepers: Philip Kamphuyzen, tot dekens:
Christiaen Merk en Ulrich Reich.
[wagenaars- en slepersgilde]

Slagers -- 11-10-1787 (53)
Toestemming voor de vetweiders om hun
beesten te slachten op de galerij van het
Weeshuis, zolang het Boterhuis door de
Pruisische troepen wordt gebruikt. Mits op tijd
aangemeld bij de regenten.

Detailhandel -- 6-11-1787 (57)
Vergunning voor Ariaantje van der Bijl (Lange
Groenendaal) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.

Bakkers -- 16-10-1787 (53v)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 19
juni j.l.

Gilden -- 12-11-1787 (58)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. J. van Breda; tot dekens:
P. van Willenswaard, Cornelis Bleuland, Adr.
Jongejan en M. Verveen.

Gilden -- 20-10-1787 (54v)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel; tot dekens: Jan van Ooyen, Dirk
Steevesloot, Hendrik Bagman, Cornelis
Samorra; tot dekeninnen: Aagje Luynenburg,
Ariaantje van Nierop, Maria Blanket en Maria
Louisa Schouten.
Bakkers -- 23-10-1787 (55)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel
voor stad en platteland.
Verhuur -- 24-10-1787 (55)
Het Lontpad bij het Pesterf aan Gerardus
Michael de Vreede ingaande 7 oktober a.s.
Bakkers -- 30-10-1787 (56)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 23
oktober j.l.
Scheepsjagers -- 30-10-1787 (56)
Aanstelling tot deken van het jagersgilde:
Evert Sanderse in plaats van Maarten de
Jong, die tot overman is aangesteld.

Gilden -- 12-11-1787 (58)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleulandt; tot dekens:
Paulus Berlijn en Claas Zonnenbergh.
Gilden -- 12-11-1787 (58)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Sonneveld; tot
deken: Daniel Polijn, Aart de Jong, Salomon
Bokhoven en Jan van Benthem.
Bakkers -- 13-11-1787 (58v)
Vaststelling prijs van boekweitmeel voor stad
en platteland.
Bakkers -- 20-11-1787 (59)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.
Gilden -- 20-11-1787 (59v)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan Barendsen; tot
dekens: Abraham Franken en Teunis van
Vreumingen.
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Bakkers -- 27-11-1787 (59v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.
Gilden -- 29-11-1787 (60)
Aanstelling tot overman van het St.-Eloys- of
smidsgilde: Otto van der Hout; tot dekens:
Laurens van Es, Pieter van Gog en Gerrit
Atkins.
Bakkers -- 4-12-1787 (60v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.
Gilden -- 4-12-1787 (60v)
Aanstelling tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adriaan Voorduyn sr., tot
oud-deken: Johannes Smits en tot
keurmeester: Gerardus van der Starre.
Bakkers -- 11-12-1787 (61v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.
Slepers -- 17-12-1787 (62v)
Aanstelling tot sleper van wijn, haring, vis en
tabak: Gerrit de Lange in plaats van Jan
Menke, overleden.
Detailhandel -- 17-12-1787 (63)
Prijsvaststelling voor brandewijn en
gedestilleerd voor burgers en flessianen.
Bank van Lening -- 17-12-1787 (63)
Aanstelling tot inbrengster: Jannetje
Uyttenbroeck in plaats van Agnitta Pullen, die
is overleden.
Markten -- 17-12-1787 (64)
Na de dood van Steeven Maarschalk,
bewaker van de groentenmarktschuitjes,
besluit om de functie te laten vervallen en de
groentelieden deze zelf te laten invullen.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Hendrik Reynhart wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Jan Tussenbroek,
overleden.
Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Dirk Verhoek wordt aangesteld tot kooldrager
in plaats van Jan Tussenbroek, overleden.
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Slepers -- 17-12-1787 (64v)
Louis Mijngaart wordt aangesteld tot
kalkdrager in plaats van Jan Tussenbroek,
overleden.
Gilden -- 17-12-1787 (65)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Fop Booy; tot dekens: Hendrik Spoor en
Hendrik de Zeeuw.
Grutters -- 17-12-1787 (65)
Aanstellen van twee beheerders van het fonds
ter vermindering van het aantal grutterijen,
alsmede een penningmeester van de "kist".
[Carel Stortenbeeker, Hendrik Heyermans en
Fop Booy]
ZIE: Art. 9 van het reglement dd. 22 januari
1770.
Gilden -- 17-12-1787 (65)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Hendrik van der Kleyn; tot
deken: Jan Willebeek.
Gilden -- 17-12-1787 (65v)
Aanstelling tot overman van het tingieters- en
blikslagersgilde: Cornelis de Lange; tot
dekens: Pieter de Lange en Adrianus
Weyland.
Gilden -- 17-12-1787 (65v)
Aangesteld tot beheerders van het fonds van
de pottenbakkersknechts: Jan Lichthart,
Cornelis Zorg, Wouter Bijl, Philip Hogenboom
en Pieter van der Kleyn.
[pottebakkersknegtsbosse]
Gilden -- 17-12-1787 (65v)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoert, stoeldraaier; tot dekens: Nijs
van der Bent, wieldraaier; Jacob van Vliet,
wieldraaier; Ary van den Bos, stoofmaker;
Adrianus Cinke, blokmaker.
Gilden -- 17-12-1787 (66)
Aanstelling tot overman van het laken- en
zijdenstoffenverkopersgilde: Pancras
Bloemendael; tot dekens: Gerard Carlier,
Willem Houbraek, Pieter Boon en Hendrik
Verbruggen.
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Bakkers -- 18-12-1787 (66)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.
Detailhandel -- 20-12-1787 (67)
Vergunning voor Jannetje Verkinderen, vrouw
van Jan Anthony van Druynen
(Spieringstraat), om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Markten -- 20-12-1787 (67v)
Pieter de Waal wordt aangesteld tot vislegger
aan de vismarkt in plaats van Jannetje
Vermey, overleden.
Turftonsters -- 20-12-1787 (67v)
Henrica de Bas, vrouw van Jan Nobel, wordt
aangesteld in plaats van Cornelia de Vos,
overleden.
Detailhandel -- 20-12-1787 (67v)
Vergunning voor Thomas van der Pool
(Hoogstraat) om zeep "bij de kleyne maat" te
verkopen in plaats van Jan Menke, die is
overleden.
Slepers -- 22-12-1787 (68)
Albert la Fébre wordt aangesteld tot
zakkendrager in plaats van Gerrit Brammer,
overleden.
[Lafeber]

276

Gilden -- 5-1-1787 (75v)
Geschil tussen pottenbakkers en pijpmakers
betreffende het vletloon (= voor het vlakleggen
/ stapelen van turf) door eerdere commissie
via de president-burgemeester Jacob Boon
van Ostade verwezen naar de magistraat,
omdat eerdere pogingen tot een vergelijk
waren mislukt. Er wordt een commissie
ingesteld ter nader onderzoek.
[J.J. Boon van Ostade, C.J. de Lange van
Wijngaarden, D,G. van Teylingen.]
Verordeningen -- 5-1-1787 (76)
Concept verordening betreffende koop en
verkoop van aardappelen goedgekeurd en
vastgesteld.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 28 november
1786; registratie in keurboek N folio 98.
Turftonsters -- 5-1-1787 (76)
Een verordening wordt vastgesteld tegen
wangedrag van turftonsters die illegaal turf
meenemen, naar aanleiding van klachten.
ZIE: Keurboek N folio 100.
Turftonsters -- 5-1-1787 (76v)
Opdracht aan burgemeesters om er op toe te
zien dat bij de eedaflegging de turftonsters
uitdrukkelijk wordt gewezen zich te houden
aan de voorschriften.

Bakkers -- 26-12-1787 (68)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 13
november j.l.

Slepers -- 5-1-1787 (77)
Verzoek aan de burgemeesters om de
zakkendragers op te dragen er op toe te zien
dat het getal van de getonde en opgedragen
turf correct en precies wordt genoteerd.

Gilden -- 3-1-1787 (73v)
Verslag en advies tot goedkeuring door
commissie van burgemeesters betreffende het
verzoek van aantal een pijmakersbazen aan
gildebesturen over het maken van
betalingsregels bij aankoop van (schepen)
turf. Gehoord hebbende bestuur van
pijpmakers- én pottenbakkersgilde. Art. 1 t/m
6: betreffende het in rekening brengen van
(vooraan)koop ladingen (hetzij Friese, hetzij
lichte of zware Groninger) turf; zwarte turf;
baklonen; contract tussen beide gilden uit
1764.
[Jan Jacob Slicher, Corn. Joan de Lange van
Wijngaarden, Jan Couperus]
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 28 maart j.l.

Gilden -- 31-1-1787 (82)
De commissie die dd. 5 januari j.l. is ingesteld,
heeft op 20 januari met overlieden en dekens
van het pottenbakkersgilde overlegd over de
vletlonen, in verband met de moeite de turf op
de juiste plek (aan land) te krijgen, het
misbruik met betrekking tot de kwaliteit ervan,
het opnemen ervan in de rekening en de
vereffening met de baklonen, en een regeling
opgesteld, waarin alle partijen zich kunnen
vinden. Dit krijgt fiat van de raad. Opdracht
aan de gilden om hiernaar te handelen.
[J.J. Boon van Ostade, C.J. de Lange van
Wijngaarden en D.G. van Teylingen]
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Voerlieden -- 27-3-1787 (96v)
Brief van schout, burgemeesters en
schepenen van Rotterdam over het
wagenveer. Wordt beantwoord.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 9.
Voerlieden -- 5-3-1787 (97)
Voorstel van het Rotterdams stadsbestuur als antwoord op de boodschap van 13
december 1786 - tot een gezamenlijk overleg
naar aanleiding van het verzoek van de
Goudse voerlieden tot het gebruik van
riemgeveerde phaetonwagens in plaats van
bolderwagens en bijbehorende
tariefsverhoging.
[J.W. Beelaerts]
Voerlieden -- 28-4-1787 (101v)
De brief van het stadsbestuur van Rotterdam
betreffende het wagenveer wordt voor advies
aangehouden.
ZIE: Brief: folio 102, nr. 1348.
Detailhandel -- 3-7-1787 (123)
Maatregel tot herstel van de stadsfinanciën:
art. 39. betaling van accijns door de
wijnkopers, ieders aandeel per 1,5 okshoofd
jaarlijks berekend.
ZIE: Uittreksel uit het Vroedschapsboek,
ingevolge resolutie dd. 25 februari j.l.; zie ook
notulen 12 december 1786; getekend dd. 12
maart 1787.
Garnizoen -- 18-10-1787 (166)
Verzoek aan burgemeesters tot het
uitvaardigen van een verordening om burgers
aan militairen geen krediet toe te staan noch
na sluitingstijd drank te serveren. Concept ter
tafel brengen en nader bekijken.
Garnizoen -- 19-10-1787 (168)
Verbod op het verlenen van borg aan
militairen en drank schenken na sluitingstijd in
de cafés uitgevaardigd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 18 oktober j.l.
Publicatieboek K folio 133v.
Voedselvoorziening -- 4-12-1787 (195v)
Na overleg met de Gecommitteerde Raden
via pensionaris Hendrik van Wijn, wordt
besloten om de resterende graanvoorraden,
bestemd voor de Pruisische troepen,
openbaar te verkopen.
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[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck]
ZIE: Resolutie dd. 13 oktober j.l.
Gilden -- 11-12-1787 (196v)
Beschikking op het verzoek van overman en
dekens van het schoenmakers-,
huidenkopers-, looiers en schoenlappersgilde
"om alteratie".
ZIE: Requestboek IJ folio 192.

14 -- Sociale zorg
Armenzorg, godshuizen
(gasthuizen, weeshuizen, leproosen proveniershuis,
oudemannenhuis).
Tuchthuis -- 15-3-1785 (13v)
Voortzetting van de opname van Louisa Ney
Brouwers, weduwe van Hendrik Gults, met
bijdrage van het aalmoezeniershuis met
ingang van 3 maart j.l.
Gasthuizen -- 19-3-1785 (14v)
Opname van Salomon Soudaan, met
bijdragen van de diakonie van de hervormde
gemeente en het aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 22-3-1785 (16)
Ontslag van Wouter Maas, opgenomen 20
maart 1758 wegens krankzinnigheid, om
vervolgens te plaatsen in het gasthuis op
grond van het contract tussen zijn voogden
Michaël Haddengehaü en Gerrit Post en de
regenten van voornoemde instelling.
ZIE: Voogdbenoeming door magistraat dd. 6
mei 1783; contractdatum: 21 februari 1785.
Gasthuizen -- 22-3-1785 (16)
Opname van Anna van IJsendoorn, weduwe
van Jan Hogenboom, met bijdrage van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 22-3-1785 (16v)
Opname van Anna Hogenboom met bijdrage
van de diakonie van de hervormde gemeente
en het aalmoezeniershuis.
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Tuchthuis -- 25-4-1785 (21v)
Opname van Elisabeth van Kluyven, vrouw
van Pieter van Kenichem, wegens
krankzinnigheid, met bijdrage van haar man
en van het aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 9-5-1785 (26)
Bijdrage aan Maria van Veen, weduwe Van
Vliet, tot beter onderhoud van haar kind
Johanna van Vliet, dat krankzinnig is,
tweewekelijks 8 stuivers.
Gasthuizen -- 12-5-1785 (27)
Opname van Johanna Veldman.
Aalmoezeniershuis -- 11-6-1785 (31v)
Via het pottenbakkersgilde is een
collecteopbrengst over een hoeveelheid
Friese turf, gebruikt tussen 1 juni 1784 en 31
mei 1785, overhandigd aan de regenten.
Tuchthuis -- 9-7-1785 (37)
Opname van Jannigje Vermeer, op verzoek
van haar zuster Maria van Wijngaarden,
vrouw van Machiel van der Egt, vanwege haar
"kwaad gedrag", met bijdrage van
voornoemde zuster en het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 21-7-1785 (39v)
Ontslag van Elisabeth van Kluyven, vrouw van
Pieter Kenichem, wegens krankzinnigheid
opgenomen 25 april j.l.
Gasthuizen -- 26-10-1785 (57)
Akkoord van burgemeesters naar aanleiding
van bericht van regenten over verzoek van
Jasper Bleuland om de onderhoudsbijdrage
van Pieter Korevaar ten behoeve van zijn
vader Jan Korevaar af te kopen middels een
bedrag ineens.
ZIE: Resolutie dd. 19 oktober 1778.
Gasthuizen -- 13-12-1785 (64v)
Verlenging van de opname van Jacobus la
Courière en zijn vrouw Grietje van Bennekom,
sinds 30 mei geplaatst, met bijdragen van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 17-12-1785 (66v)
Opname van Adriana Kreuk, vrouw van
Willem van Vliet, wegens wangedrag met
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verplichting zelf haar kost te verdienen en met
een bijdrage van haar man.
Gasthuizen -- 20-12-1785 (68)
Opname van Anna Valkenburg, weduwe van
Jan van Somer, met bijdragen van de
hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Oudemannenhuis -- 24-12-1785 (68v)
Wilhelmina Louisa Quarles, vrouw van mr. Jan
Jacob Slicher, wordt aangesteld tot regentes
en moeder in plaats van Anna Maria
Dupeyrou, vrouw van mr. François de Mey,
overleden. J.J. Slicher, burgemeester; F. de
Mey, oud-burgemeester.
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van weesmeesters: mr. Martinus
van Toulon, mr. Huybert van Eyck, mr. Pieter
Leonard Schippers in plaats van dr. Willem
Griffioen, mr. Reinier Swanenburg en Samuel
Gideon Wobma.
Aalmoezeniershuis -- 8-2-1785 (75v)
Johan de Wit en Johannes Smits worden
aangesteld tot mederegenten, uit de lijst van
ouderlingen en diakenen voor 1785.
Gasthuizen -- 1-3-1785 (77v)
Aanstelling tot regentes van het St.
Catharinagasthuis en van het Oudevrouwenof St. Elisabethsgasthuis: Anna Judith
Putman, vrouw van Samuel Gideon Wobma,
in plaats van Adriana van Immerseel, vrouw
van mr. Cornelis Adriaan van den
Kerckhoven, overleden.
Aalmoezeniershuis -- 26-3-1785 (81)
Collecte met de schaal.
Ambten -- 4-4-1785 (82)
Op 19 april besluiten wat te doen met de
vacature ziekenbezoeker en -trooster, door
overlijden van Jan Deyts.
Weeshuis -- 25-6-1785 (88v)
Collecte met de schaal: ƒ 297:9:8.
Gilden -- 20-9-1785 (99)
Vraag (via afgevaardigden) van de
beheerders van de pijpmakersweduwenbus
naar aanleiding van het verzoek van enige
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pijpmakersbazen en andere contribuanten om
het overschot te verdelen onder de leden die
de laatste 4 tot 8 jaar hebben bijgedragen, of
de anderen daarvan uitgesloten moeten
worden, is aangehouden voor advies.
[Cornelis de Hoop, Maarten Monk en Claas de
Jong]
ZIE: Beschikking dd. 31 mei j.l.
Weeshuis -- 24-9-1785 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 283:11.
Gilden -- 18-10-1785 (99v)
Resolutie naar aanleiding van het verzoek dd.
20 september j.l. van het bij besluit dd. 31 mei
1785 opgeheven pijpmakersweduwenfonds,
waarin bepaald dat achterstallige bijdragen
eerst moeten zijn voldaan, vóór men in
aanmerking komt voor het meedelen in het uit
te keren overschot.
Leprooshuis -- 8-11-1785 (100)
Verzoek van Anna Petronella Klad, vrouw van
ds. Jan Arend Smit, predikant van de
hervormde gemeente, om ontslag als
regentes.
ZIE: Requestboek X folio 223.
Gilden -- 22-11-1785 (101v)
Presentatie en goedkeuring van de rekening
van het bij bepaling van 31 mei j.l. opgeheven
pijpmakersweduwenfonds.
Gasthuizen -- 13-12-1785 (102)
Instemming met het ontslag van W. van der
Hoeve, president-burgemeester, als regent,
mits aanblijvend tot koppermaandag 1786.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1785 (103)
Collecte met de schaal, opbrengst ƒ 352.
Gasthuizen -- 2-2-1786 (10)
Opname van Teunis van der Bent, met
tweewekelijkse bijdrage van de diakonie van
de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Voerlieden -- 7-3-1786 (17v)
Toestemming voor Dirk Toors om zieke en
gebrekkige collega's te vervangen op het
traject Gouda - Rotterdam.
ZIE: Reglement voor de voerlieden en

279

verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Aalmoezeniershuis -- 1-4-1786 (24)
Toestemming tot inwisseling van een aantal
kleine losrentebrieven ten laste van de Staten
van Holland voor grote losrentebrieven op
naam van óf regenten óf het
aalmoezeniershuis ten comptoire van deze
stad. Verzoek aan Gecommitteerde Raden
der Staten via mr. R. Swanenburg als medevoorzittend regent.
Gasthuizen -- 6-4-1786 (26)
Opname van Jan Vermey met bijdrage van
hemzelf en van het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 11-4-1786 (27)
Opname van Elisabeth van Kluyven, vrouw
van Pieter van Kenichem, wegens
krankzinnigheid, met bijdragen van haar man
en het aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 22-4-1786 (27v)
Opname van Gerrit de Bruyn met bijdragen
van de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 22-4-1786 (28)
Opname van Jannetje Vermeer vanwege
wangedrag tot 1 november 1786 met bijdrage
voor het onderhoud van Maria van
Wijngaerden, weduwe van Machiel van der
Echt, en het aalmoezeniershuis.
Kerkelijke zaken -- 11-5-1786 (33)
Gedeputeerden van de Waalse kerkenraad,
niet in staat tot voordracht via de gebruikelijke
voordracht, omdat ondanks adverteren zich
slechts één persoon had gemeld voor de
vacature van voorlezer, voorzanger en
ziekentrooster: Hendrik Scholten,
ondermeester van Gerrit ten Brummeler,
Franse kostschoolhouder alhier, verzoeken
toestemming tot diens benoeming en het
gebruik van het overschietend traktement ter
bestrijding van de onkosten in dezen.
[ds. Abraham Willet, Fredrik van Breda en
Willem Jan van As; Isaac Rolier]
Aalmoezeniershuis -- 10-6-1786 (37)
Door het pottenbakkersgilde is over de
periode 1 juni 1785 t/m 31 mei 1786 een
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bedrag bijeengebracht over de gebruikte
Friese turf ten bate van het
aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 13-7-1786 (43v)
Opname van Pleuntje Tuynman vanwege
wangedrag voor 3 weken.
Gasthuizen -- 15-8-1786 (50)
Opname van Pieternella Ankers, vrouw van
Claas van Es, met bijdrage van het
aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 19-9-1786 (57)
Opname van Jan Recourt, oud ruim 9 jaar,
zoon van Tieleman Recourt, die uit de stad is
gezet.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 16 september j.l.
Gasthuizen -- 23-9-1786 (57v)
Opname van Jacoba Bierman met
tweewekelijkse contributie van de diakonie
van de hervormde gemeente en van Anna
Maria Bierman.
Aalmoezeniershuis -- 28-10-1786 (64)
Plaatsing voor 3 maanden in het tuchthuis van
Jacob van Badenburch, voor de tweede keer
weggelopen uit het aalmoezeniershuis.
ZIE: Verordening dd. 4 december 1759 tegen
het weglopen van de kinderen uit de wees- en
aalmoezeniershuizen. Magistraatsresolutie
dd. 29 december 1779.
Gezondheidszorg -- 2-11-1786 (65v)
Op basis van het rapport van stadschirurgijn
Jacobus van Steel en Cornelis Bleuland,
chirurgijn van de respectieve godshuizen,
aanpak van de ziekte van Frans Mathé, voor
rekening van het Leprooshuis.
Gasthuizen -- 30-11-1786 (69v)
Opname van Ary Verzijl wegens
krankzinnigheid, met tweewekelijkse bijdrage
van het aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 16-12-1786 (83v)
Ontslag voor Lijsje van Klaveren, opgesloten
wegens wangedrag dd. 28 oktober 1786.
Aalmoezeniershuis -- 23-12-1786 (85)
Bijdrage van regenten in verband met opname
in het tuchthuis van Willem Hendrik Tap,
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tweewekelijks 36 stuivers vanaf 2 oktober
1786 tot ultimo december 1787.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot weesmeesters: mr. Reinier
Swanenburch en mr. Jan Arend van der Burch
in plaats van Marcellus Bisdom, tot schepen
benoemd, en mr. Pieter Leonard Schippers,
overleden.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot meester en regent van het St.Catharinagasthuis alsmede van het St.Elisabethsgasthuis: Samuel Gideon Wobma in
plaats van Willem van der Hoeve, die daarvan
afstand heeft gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het Heilige
Geesthuis of Weeshuis: mr. Adriaan Jacob
van der Does, in plaats van Gerard Willem
van Blijdenbergh, die daarvan afstand heeft
gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regentes van het Leprooshuis:
Petronella van der Spijk, vrouw van Paulus
Otto van Hemessen, in plaats van Anna
Petronella Klad, vrouw van ds. Jan Arend
Smit, die daarvan afstand heeft gedaan.
Ambten -- 9-1-1786 (91)
Aanstelling tot regent van het
aalmoezeniershuis: Johannis van der Hoeve
in plaats van Pieter Boon, overleden.
Godshuizen -- 24-1-1786 (92v)
Beschikking op het verzoek van Arnolla
Kerssenbergh, vrouw van Ary de Groot, om
haar man geplaatst te krijgen.
ZIE: Requestboek IJ folio 29.
Aalmoezeniershuis -- 7-2-1786 (93)
Verkiezing van twee mede-regenten uit de
kerkenraad voor 1786: Adrianus Jongejan en
Quirijn Johannes van der Valk.
Gasthuizen -- 11-3-1786 (94)
Verzoek van de regenten van het gasthuis om
actie in een dispuut met het bestuur van het
tuchthuis over de restitutie van een teveel aan
onderhoudsgeld voor Wouter Maas, wegens
krankzinnigheid daar geplaatst, dat blijkens
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controle van de boeken tussen 1763 tot 1784
betaald zou zijn. De regenten van het
tuchthuis willen alleen betalen mits daartoe
vanuit de raad opdracht wordt gegeven. 12
stuivers in plaats van 6 stuivers per week.

verwekt.
ZIE: Requestboek IJ folio 112

Aalmoezeniershuis -- 15-4-1786 (99)
Collecte met de schaal: ƒ 357:16.

Voogdij -- 3-10-1786 (114v)
Beschikking op het verzoek van Kaatje de Ru,
om voogdij.
ZIE: Requestboek IJ folio 114.

Voogdij -- 15-4-1786 (99)
Beschikking op het verzoek van Grietje en Jan
Prince "... omme voogdij ...".
ZIE: Requestboek IJ folio 56.
Voogdij -- 15-4-1786 (99)
Beschikking op het verzoek van Grietje
Hardijser c.s. om curator en voogd te zijn over
Jan Hardijser.
ZIE: Requestboek IJ folio 58v.
Weeshuis -- 24-6-1786 (108)
Collecte met de schaal: ƒ 319:13:8.
Voogdij -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Cornelis
Zitvast, om toestemming en benoeming tot
voogd in verband met uitkering van
inkomsten.
ZIE: Requestboek IJ folio 96v.
Voogdij -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking op het verzoek van Magdalena
Atkins, weduwe van Valentijn Meyer, om
aanstelling tot voogden.
ZIE: Requestboek IJ folio 97.
Tuchthuis -- 12-9-1786 (112v)
Vastzetten van Tieleman Recourt, wegens
herhaaldelijk wangedrag. Verdere
beraadslagingen omtrent wat te doen.
Curatele -- 16-9-1786 (113)
Beschikking op het verzoek van mr. N.
Teyssen en J. de Marez van Zuylen, om H.C.
Teyssen wegens (ernstige) depressie onder
curatele te stellen.
ZIE: Requestboek IJ folio 110.
Voogdij -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Meyndert
Stekelenburg om aanstelling tot twee voogden
over de minderjarige kinderen, door hem in
een vorig huwelijk bij zijn overleden vrouw

Weeshuis -- 23-9-1786 (114)
Collecte met de schaal: ƒ 291:11.

Aalmoezeniershuis -- 28-11-1786 (116)
Opname verzocht van Johanna Muyt, wonend
bij Pieter Wijs, omdat zij niet voor zichzelf kan
zorgen en voorts het bedrag te innen dat bij
testament uit de nalatenschap van Grietje
Jans afkomstig is, thans nog onder beheer
zijnde bij Jan de Bruyn.
Aalmoezeniershuis -- 23-12-1786 (123v)
Collecte met de schaal: ƒ 348:5.
Tuchthuis -- 5-2-1787 (10)
Verlof om Jacob van Batenburgh, in het
tuchthuis opgenomen, te ontslaan wegens
goed gedrag en te laten voorkomen bij de
burgemeesters om hem op gedrag aan te
spreken met dreiging van sanctie bij
herhaling.
ZIE: Resolutie 28 oktober 1786.
Aalmoezeniershuis -- 8-2-1787 (11)
Pardon verleend aan Jacob Batenburgh op
het betonen van berouw over zijn wangedrag.
[Reinier Swanenburgh; bannissement]
ZIE: Resolutie dd. 5 februari j.l.; idem resolutie
op het weglopen van kinderen; zie ook nr.
1005.
Gasthuizen -- 14-2-1787 (12v)
Opname van Engelina Wiesbergen, weduwe
van Jacobus Rosmoolen, voor 2 weken met
bijdrage van notaris Joan Boers Jz.
Tuchthuis -- 17-2-1787 (13)
Opname wegens krankzinnigheid van
Pietertje de Jong op verzoek van Ary de Jong,
mits hij haar onderhoudt.
Gasthuizen -- 17-2-1787 (13v)
Opname wegens krankzinnigheid van
Geertruy Fierens, vrouw van Jan Menke, op
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diens verzoek, mits hij voor het onderhoud
zorgt.
Tuchthuis -- 22-2-1787 (14)
Ontslag voor Jannigje Vermeer, ingesloten
wegens weerspannig gedrag dd. 9 juli 1785.
Tuchthuis -- 27-2-1787 (14v)
Ontslag voor Barend Maartens.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 28 november
1786.
Tuchthuis -- 27-2-1787 (14a)
Ontslag voor Catharina Elisabeth Michels, bij
vonnis van schepenen voor 6 jaar opgesloten.
Gasthuizen -- 10-3-1787 (18)
Ontslag voor Geertruy Fierens, vrouw van Jan
Menke, dd. 17 februari j.l opgenomen wegens
krankzinnigheid.
Gasthuizen -- 13-3-1787 (18v)
Voortzetting opname van Aletta van den
Heuvel met bijdrage van het
aalmoezeniershuis en Hendrik van den
Heuvel.
Gasthuizen -- 20-3-1787 (19v)
Ontslag voor Ary Verzijl, opgenomen dd. 30
november 1786 wegens krankzinnigheid.
Gasthuizen -- 5-4-1787 (21v)
Opname van Agnietje de Pulle, weduwe van
Cornelis Brouwer, met bijdrage van het
aalmoezeniershuis en de diakonie van de
hervormde gemeente. Het restant wordt
betaald uit de bijdrage van Cornelia
Luchtenburgh, als waarnemend inbrengster bij
de bank van lening.
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Aalmoezeniershuis -- 7-6-1787 (31v)
De overman van het pottenbakkersgilde heeft
de opbrengst van een collecte ten behoeve
van het aalmoezeniershuis over de periode
juni 1768 tot eind mei 1787 over het gebruik
van 111344 tonnen Fries turf overhandigd aan
de regenten.
Gasthuizen -- 19-6-1787 (33)
Opname van Geertruy Vuurens, vrouw van
Jan Menke, wegens krankzinnigheid, met
bijdrage voor onderhoud van haar man.
Leproos- en proveniershuis -- 19-6-1787
(33v)
Op verzoek van (regent) Gerard van Munster
krijgen regenten toestemming om de
bezittingen van wijlen Gerrit Swaneveld, exprovenier, te verkopen "op het ordinaire
tweeweekelijkse erfhuis a.s. vrijdag" en
daarmee diens begrafenis te betalen.
Gasthuizen -- 3-7-1787 (36)
Opname van Engelina Wiersbergh, weduwe
van Jacobus Rosmoolen. De opbrengst van
haar boedel door de beheerders Pancras
Bloemendaal en Gijsbertus van Bekum en het
aalmoezeniershuis dragen bij in de kosten.
Tuchthuis -- 23-8-1787 (45v)
Op aangeven van Ary de Jong, advies aan de
regenten om voor diens nicht Pietertje de
Jong, wegens krankzinnigheid opgenomen en
zodanig hersteld dat ze geen gevaar meer
vormt, een dienovereenkomstige beslissing te
nemen.

Gasthuizen -- 19-4-1787 (22v)
Opname van Jan Bastiaan met bijdragen van
het aalmoezeniershuis en Jan Staphorst, die
zijn plaats waarneemt als veerman op de
IJssel.

Gemeentefinanciën -- 8-9-1787 (48v)
Aflossing door thesaurier Jan Arend van den
Burch van 2 obligaties aan regenten van het
leproos- en proveniershuis, één belegd ten
name van Johanna Essing dd. 29 januari
1744 en één ten name van Gualtherus de
Moor als voogd voor Mathias Willem Boon,
dd. 1 maart 1758.

Gasthuizen -- 23-4-1787 (23)
Voorlopige verlenging van de opname van
Gerrit de Bruyn, met bijdragen van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.

Gasthuizen -- 25-9-1787 (50v)
Opname van Meynsje Loos, vrouw van David
van Wijk, wegens krankzinnigheid, met
bijdrage van het aalmoezeniershuis.
[]
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Gasthuizen -- 10-10-1787 (52)
Toestemming voor Jan Menke om zijn vrouw
Geertruy Vuurens, wegens krankzinnigheid
opgesloten en herstel vertonend, af en toe
thuis te hebben, mits hij haar haalt en brengt
en voor een goede orde in huis zal zorgen.
Regenten van het gasthuis hebben haar laten
onderzoeken door stadsdokter Jan Bleuland:
"... huyshoudelijke beezigheeden misschien
tot haar verdere herstelling zoude kunnen
strekken".
Gasthuizen -- 2-11-1787 (56)
Ontslag voor Meynsje de Loos, opgenomen
dd. 25 september j.l. wegens krankzinnigheid.
Tuchthuis -- 6-11-1787 (57)
Ontslag voor Leendert van Dieveren,
vanwege zijn "kwaad gedrag" op 9 juli 1787
opgesloten.
Tuchthuis -- 10-11-1787 (57v)
De opname van Hendrik Willem Tap wordt
wegens diens krankzinnigheid met een jaar
verlengd.
Gasthuizen -- 18-12-1787 (66v)
Opnieuw opname van Geertruy Fierens,
weduwe van Jan Menke, wegens
krankzinnigheid, met ondersteuning van het
aalmoezeniershuis en de r.k. statie van
pastoor Barends.
Oudemannenhuis -- 26-12-1787 (70v)
Gift aan het stadsbestuur namens de
regenten, omdat het huis niet was gevorderd
voor inkwartiering of andere verplichtingen. "...
welgem. regenten zig ten uytersten getroffen
(...) door de calamiteuse omstandigheeden,
waarin zig deeze stad onlangs heeft
bevonden, zoo door de tumultueuse
beweegingen (...) als door de nadeelige
inquartiering der Pruysische troupes, (...) niet
onbekent was dat haar finantiën (...) in geen
florissanten staat bevonden ...".
[F. de Mey en J.D. van der Burch]
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot weesmeesters: Willem van der
Hoeve, François van Harencarspel Decker en
Samuel Gideon Wobma in plaats van
Martinus van Toulon (tot burgemeester
benoemd), Huybert van Eyck en Alex. Hendrik
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Metelerkamp (tot schepen benoemd).
[subalterne gezagsdragers]
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot regentes van het
aalmoezeniershuis: Maria Zeewoldt in plaats
van Engelina la Force, weduwe van Jan van
Buuren, overleden.
[subalterne gezagsdragers]
Aalmoezeniershuis -- 7-4-1787 (100)
Collect met de schaal: ƒ 343:9:0.
Oudemannenhuis -- 28-4-1787 (101v)
Beschikking op het verzoek van de regenten
van het Oudemannenhuis om opheffing van
de machtiging aan Gijsbertus van Werkhoven
en Gijsbert van Bekom.
ZIE: Requestboek IJ folio 158.
Weeshuis -- 23-6-1787 (121)
Collecte met de schaal: ƒ 288:3:8.
Voogdij -- 10-7-1787 (123v)
Uitsluitsel op het verzoek om (aanstelling van
(een) voogd(en)) van Madelon van Es,
weduwe van Jacobus van Eeten.
ZIE: Requestboek IJ folio 168v.
Weeshuis -- 25-9-1787 (147)
In verband met de onrustige tijden ditmaal
geen collecte met de schaal, op advies van de
regenten van het Heilige Geest- of weeshuis.
Weeshuis -- 4-12-1787 (194v)
Beschikking op het verzoek van Catharina
Blom, vrouw van Alexander Samuel Petrus
Elsnerus, om ontslag als regentes.
ZIE: Requestboek IJ folio 189.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1787 (219v)
Collecte met de schaal: ƒ 316:6.

15 -- Onderwijs, cultuur, recreatie
Schoolgebouwen, leerkrachten,
leerlingen. Kunst (letterkunde,
beeldende kunsten, muziek).
Feestelijkheden, kermis.
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Onderwijs -- 10-1-1785 (2v)
Greetje Blok wordt aangesteld tot
bewaarvrouw van kleine kinderen in plaats
van Cornelia van Mechelen, weduwe van
Franco Blok, overleden.
[kleinkinderschool, bewaarschool, reglement
op de scholen, censeurs van de scholen]
Onderwijs -- 14-2-1785 (8v)
Toestemming voor zoon Willem om zijn vader
Jan Ligthart te assisteren bij het houden van
een openbare school, omdat vader op
attestatie van dokter J. Bleuland kalm aan
moet doen. Op advies van de scholarchen.
Gilden -- 1-3-1785 (11)
Toestemming om Jan Straver, jonger dan 14
jaar, te laten spinnen bij Frans Kramer.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Onderwijs -- 4-4-1785 (17v)
Willem Ligthart wordt aangesteld tot
onderwijzer in plaats van Jan Dijs, overleden.
Op advies van de scholarchen.
Gilden -- 5-4-1785 (18)
Toestemming om Sijmen van den Hoek,
jonger dan 14 jaar, te laten spinnen bij Crijn
de Jong.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 9-4-1785 (18v)
Toestemming voor Abraham de Jong, jonger
dan 14 jaar, te mogen spinnen bij Hendrik van
Aken.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 9-4-1785 (19)
Toestemming voor Frankes Vergeer, jonger
dan 14 jaar, te mogen spinnen bij Pieter
Bruynvis.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 4-5-1785 (25)
Toestemming voor Hendrik Hogenvorst,
jonger dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij
Lambert IJsselsteyn.
[lijndraaiersgilde]
Gilden -- 21-5-1785 (28v)
Johanna Elisabeth Preesman heeft - met
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dispensatie - de proef als wolnaaister
afgelegd.
ZIE: Kleermakersgildenbrief dd. 30-8-1678.
Onderwijs -- 31-5-1785 (29v)
Toewijzing van de opengevallen
alumnusplaats van deze stad aan het
Collegium Theologicum aan de universiteit te
Leiden aan Gerard Dirk Swanenburg.
Gilden -- 21-6-1785 (33)
Toestemming voor Claas de Jong om zijn
zoon Jacobus de Jong, 16 jaar oud, "op de
schroef te mogen zetten" vanwege de
schaarste aan pijpmakersknechts.
ZIE: Art. 12 van de pijpmakersgildebrief.
Onderwijs -- 28-6-1785 (35v)
Toestemming voor Jacobus Loet om
onderwijs te geven ("leeren spelden en
leezen") aan huis en "langs de baan" in plaats
van Pieter Krijger, die overleden is.
Gilden -- 2-7-1785 (36)
Toestemming voor Roelof Booy, jonger dan
14 jaar, te mogen spinnen bij Frans
Luynenburg.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Markten -- 18-7-1785 (38)
Toestemming voor Jochem Gensborg om op
de komende jaarmarkt zijn act op het slappe
koord, alsmede een aantal kunstjes van
kinderen te laten zien, mits akkoord met het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1785 (39)
Toestemming voor Louis Chariny om op de
komende jaarmarkt zijn kunsten met paarden
en op het slappe koord te tonen, mits
toestemming van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 21-7-1785 (39v)
Toestemming voor Balp om op de komende
jaarmarkt zijn kunsten met paarden te
vertonen, mits akkoord met
aalmoezeniershuis. Idem met dieren.
Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor de weduwe De Vries om
op de komende jaarmarkt op te treden met
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marionetten, mits toestemming
aalmoezeniershuis.
Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor Huybert Prinse om op
komende jaarmarkt op te treden met dieren.
Markten -- 25-7-1785 (40)
Toestemming voor Adolphi Claruis om op de
komende jaarmarkt op te treden met een kind
zonder benen, mits akkoord met de regenten
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 26-7-1785 (41)
Toestemming voor Jan Hekking om op de
komende jaarmarkt met twee paarden en een
sterke vrouw op te treden, mits
overeenstemming met het aalmoezeniershuis.
Markten -- 26-7-1785 (41)
Toestemming voor Christiaan Liebfeher om op
de komende jaarmarkt om met twee reuzen
op te treden, mits akkoord met regenten van
het aalmoezeniershuis.
Onderwijs -- 25-8-1785 (47v)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Coenraad Bierman.
Onderwijs -- 17-10-1785 (56)
Aanstelling tot "bewaarvrouw van kleine
kinderen": Ida Beyman, vrouw van Gerrit
Fokkert, in plaats van Anna Nerbank,
overleden. Betaling aan schoolmeestersgilde
en tonen van akte aan censeurs.
[bewaarschool]
Ambten -- 22-11-1785 (62)
Jacob de Groot wordt aangesteld als
waarnemer van de functies van binnenbode,
scholasteriebode, marktmeester en bediende
van de steenplaatsen voor Thomas Pelt,
aangesteld dd. 14 april 1739.
[busdrager]
ZIE: Kamerboek 1642 fol. 73v.
Gilden -- 22-11-1785 (62)
Toestemming om Dirk van Leeuwen, jonger
dan 14 jaar, bij Cornelis de Bruyn te laten
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
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Gilden -- 13-12-1785 (65v)
Toestemming voor Johan Michael
Schretsmeyer om zijn kleermakersproef af te
leggen en kwijtschelding van de tijd die hij nog
bij een baas had te voldoen.
ZIE: Kleermakersgildebrief dd. 30-8-1678.
Gilden -- 13-12-1785 (65v)
Toestemming voor Maria Johanna Brottier om
haar wollenaaistersproef af te leggen en haar
te ontslaan van de rest van de verplichte
diensttijd bij een baas.
ZIE: Lleermakersgildebrief dd. 30-8-1678.
Librije -- 17-12-1785 (67)
Subsidie aan librijemeesters tot aankoop van
enige boeken.
Ambten -- 10-1-1785 (73)
Aanstelling van librijemeesters: dr. Jan van
Breda in plaats van dr. Jan Bleuland, mr.
Huybert Griffioen, heer van
Barwoudswaarder, Bekenes, Rietveld en de
Bree in plaats van mr. Jan Couperus.
Onderwijs -- 24-1-1786 (7v)
Maria la Febre, vrouw van Gerrit Venju, wordt
aangesteld tot oppas van kleine kinderen in
plaats van Lena Verboom, overleden. Zij moet
elk jaar vóór 1 september akte tonen aan de
censeurs van de scholen en betaling ten
behoeve van de kas van het
schoolmeestersgilde.
Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Jacob Starre, jonger dan
14 jaar, om als leerling te mogen spinnen bij
Cornelis Molenaar.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Paulus van der Spelt om
als leerling te mogen werken bij Pieter
Koeman.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 23-2-1786 (13)
Toestemming voor Theodorus van Stolwijk om
als leerling te mogen werken bij Crijn de Jong.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
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Onderwijs -- 27-2-1786 (14)
Toestemming voor Lijsje de Bruyn om op
kleine kinderen te passen in plaats van Grietje
Volkert, vrouw van Anthony Jonker, die
overleden is. Akte te tonen aan de censeurs;
betaling aan de kas van de schoolmeesters.
[bewaarschool]
Gilden -- 9-3-1786 (18)
Toestemming voor Willem van den Ring,
jonger dan 14 jaar, om bij Jacob van Straelen
te mogen spinnen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
onderwijs -- 27-3-1786 (22)
Jan Hendrik Caspelheer wordt aangesteld tot
onderwijzer, voorlezer en voorzanger in de
Lutherse gemeente in plaats van Jan Kistman,
overleden. Geen les aan kinderen van ouders
met de gereformeerde religie.
ZIE: Verordening dd. 2 februari 1706.
Kerkelijke zaken -- 27-3-1786 (22v)
Reinier Tap, de koster van de consistorie,
wordt aangesteld tot oppasser van de
catechesaties in plaats van Hendrik de Rue,
overleden.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 15 december
1784.
Gilden -- 30-3-1786 (23v)
Toestemming voor Cornelis de Bruyn om als
leerling jonger dan 14 jaar te mogen spinnen
bij Dirk IJsselsteyn.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Gilden -- 25-4-1786 (30)
Toestemming voor Gerrit Verkaik, jonger dan
14 jaar, te mogen spinnen bij Jan Huyzer.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Gilden -- 2-5-1786 (31v)
Toestemming voor Ary de Leeuw, om als
leerling beneden de 14 jaar, te mogen
spinnen bij Cornelis van de Vijver.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7-3-1744.
Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Jacob van Leeuwen,
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jonger dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij
Peter van Leeuwen.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.
Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Jan IJsselsteyn, jonger
dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij Cornelis
Molenaar.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.
Gilden -- 7-6-1786 (36v)
Toestemming voor Lambert Koemans, jonger
dan 14 jaar, om te mogen spinnen bij Cornelis
Koemans.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd.7 april 1744.
Gilden -- 14-6-1786 (37v)
Op verzoek van Jacob Kool,
pijpenvormmaker, toestemming om zijn 13jarige zoon op de schroef te zetten, om hem
het handwerk te doen leren bij Cornelis
Thorens.
ZIE: Art. 12 van de pijpenmakersgildebrief.
Onderwijs -- 1-7-1786 (41v)
Vergunning voor Hendrik Scholte om
(openbaar) onderwijs te geven, met
dispensatie voor de maandelijkse sessie in de
looihal volgens art. 19 van de verordening.
ZIE: Verordening op de scholen dd. 2 februari
1706, uitgebreid dd. 28 april 1742.
Onderwijs -- 18-7-1786 (44)
Aanstelling als oppas van kleine kinderen:
Johanna Carlier, vrouw van Cornelis Broer, in
plaats van Grietje Goedhart, weduwe van
Leendert Broer, die is gestopt. Akte van
aanstelling jaarlijks vóór 1 september tonen
aan de censeurs en betalend aan de
schoolmeesterskas 4 stuivers.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Hendrik de Vries om op de
kermis wassen beelden te tonen, mits akkoord
met regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Claas Roos om op de
komende jaarmarkt op te treden met een tent,
voorstellende de "Konstige Drie Kroonen",
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mits akkoord met regenten van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Vergunning voor Wensel om met de komende
jaarmarkt een klein mannetje te laten
optreden, mits toestemming van de regenten
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45)
Toestemming voor Wensel om op de
komende jaarmarkt een Chinees
schimmenspel te laten zien, mits akkoord met
regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1786 (45v)
Vergunning voor Rinsard de la Court om met
de komende jaarmarkt in de looihal een
komedie en opera te laten opvoeren, mits
toestemming van de regenten van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46)
Vergunning voor Melkemeyer om op de
komende jaarmarkt een kunstig uurwerk te
tonen, mits toestemming van de regenten vam
het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Toestemming voor Carel Kok om met de
komende jaarmarkt op te treden met de
mallemolen, mits vergunning van de regenten
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Vergunning voor Pieter Rootherm om op de
komende jaarmarkt op te treden met een
theater, mits akkoord met het chirurgijnsgilde.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Toestemming voor Joseph Carstange om op
de komende jaarmarkt op te treden met een
Italiaanse marionet, mits akkoord met de
regenten van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1786 (46v)
Vergunning voor Leonardus Kinsbergen om
op de komende jaarmarkt een Venetiaanse
acrobaat te laten optreden, mits akkoord met
de regenten van het aalmoezeniershuis.
Gilden -- 15-8-1786 (50v)
Op verzoek van Andries Bolonge
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toestemming om Jan van Buuren, 17 jaar oud,
"op de schroef te mogen zetten".
ZIE: Art. 12 van de Pijpenmakersgildebrief.
Gilden -- 17-8-1786 (51)
Op verzoek van Andries Brem,
pijpmakersbaas, is toestemming verleend om
zijn zoon Cornelis Brem, 16 jaar oud, "op de
schroef te zetten".
ZIE: Art. 12 van de Pijpenmakersgildebrief.
Onderwijs -- 24-8-1786 (52)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Hendrik Scholte.
Gezondheidszorg -- 5-1-1786 (88)
Beschikking op het verzoek van F. Grendel en
S. van Paddenburgh, apothekers, tot
oprichting van een collegium medicum met
bijgevoegd plan en commentaar van doktoren
en het apothekers- en chirurgijnsgilde.
ZIE: Requestboek IJ folio 1 e.v.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Mr. Jan Jacob Slicher wordt aangesteld tot
scholarch in plaats van mr. Martinus van
Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot afgevaardigde van de
vroedschap voor de librije: mr. Jan Jacob
Slicher in plaats van mr. Martinus van Toulon.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot librijemeester: ds. Jacobus de
Visscher in plaats van ds. Jan Arend Smit, na
3 jaar deze functie te hebben vervuld.
Schutterij -- 25-11-1786 (115v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Versluys, Paulus van der Linden en Pleunis
van Geelen, uit naam van meer dan 100
burgers, om één keer per maand met slaande
trom en vliegend vaandel uit te rukken. A.J.
van der Does en G. Wobma, schepenen,
hebben hun toestemming onthouden omdat zij
niet instaan voor de mogelijke gevolgen.
ZIE: Requestboek IJ folio 121.
Kerkelijke zaken -- 4-1-1787 (2)
Op voorstel van gecommitteerden van de
hervormde kerkenraad (ds. Jacobus de
Visscher en ouderling Pieter Meyer) wordt
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verboden om tegen betaling onderricht te
geven in belijdeniscatechisatie, tenzij men
daartoe bevoegd is of bereid is een daartoe
strekkend examen af te leggen voor een
afvaardiging van de kerkenraad.
Gilden -- 5-4-1787 (21v)
Toestemming voor Jan Loos, jonger dan 14
jaar, om te spinnen bij Cornelis van Maaren.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 7 april 1744.
Gilden -- 5-4-1787 (22)
Toestemming om Dirk van Eest, jonger dan 14
jaar, te laten spinnen bij zijn vader Pieter van
Eest.
[lijndraaiersgilde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 7 april 1744.
Librije -- 5-7-1787 (36v)
Subsidie aan de librijemeesters tot aankoop
van boeken. "... zonder dat daarvan (..) een
maaltijd zal worden gehouden".
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.12 maart 1787.
Kerkelijke zaken -- 4-9-1787 (48)
Aanstelling tot catechesatiemeester voor
kleine kinderen in plaats van de overleden
Cornelis Oosterling: Gerrit van Leeuwen. Op
een traktement van ƒ 60 per jaar.
Onderwijs -- 15-9-1787 (50)
Aanstelling tot censeurs van de scholen:
Johannes van Houten en Hendrik Scholten.
Ambten -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot librijemeester: Gerard Carel
Conraad Vatebender, rector van het
gymnasium, in plaats van mr. Huybert
Griffioen, heer van Barwoutswaarder enz , die
2 jaar extra heeft gedaan.
[subalterne gezagsdragers]
Feestelijkheden -- 21-9-1787 (138)
Verzoek aan de burgemeesters om de
vroedschap bijeen te roepen in verband met
de komst van prinses Wilhelmina, echtgenote
van de stadhouder, en overleg hoe en in wier
naam zij wordt welkom geheten.
Feestelijkheden -- 24-9-1787 (141)
Vanwege het aangekondigd bezoek van
prinses Wilhelmina, echtgenote van de
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stadhouder, onderweg van Nijmegen naar
Den Haag, is (in haast) besloten tot een
ontvangst door magistraat en vroedschap in
de burgemeesterskamer en verder
stadsboden de raadsleden bijeen te laten
roepen, de klokkenluider te instrueren,
Schoonhoven op de hoogte te stellen van
haar komst, maar ook aangedrongen op
terugtrekken van de Pruisische troepen en
amnestie voor degenen die zich schuldig
hebben gemaakt aan de aanhouding en
partijschap. Compleet protocol. Oproep aan
de burgerij tot orde en rust en aansporing de
huizen 's avonds van 20.00 tot 24.00 uur te
verlichten.
[A.H. Metelerkamp]
Onderwijs -- 26-9-1787 (147)
Verzoek aan de scholarchen (via de
censeurs) om de leerkrachten de lessen weer
(op de normale tijden) te doen hervatten, ten
gunste van orde en rust, tot gemak van
ouders en voogden en om de kinderen van de
straat te houden.
Onderwijs -- 26-9-1787 (147v)
Verslag van scholarchen dat zij de
leerkrachten opdracht hebben gegeven de
lessen de volgende dag te hervatten.
Feestelijkheden -- 24-12-1787 (216)
Onderzoek naar de mogelijkheid om de
schutterij in te zetten bij een eresaluut aan de
gecommitteerden van de stadhouder ter
gelegenheid van hun bezoek aan de stad.
Verzoek gedaan door kolonel A.J. van der
Does, middels kapitein Verrijst.
Feestelijkheden -- 26-12-1787 (220v)
De organisatie van het voorgeschreven
eerbetoon aan de gecommitteerden vanwege
de stadhouder wordt in handen van de
burgemeesters gesteld.
[schutterij militie]

16 -- Kerkelijke zaken
Kerkgebouwen, predikanten,
pastoors, kerkmeesters,
eredienst.
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Onderwijs -- 31-5-1785 (29v)
Toewijzing van de opengevallen
alumnusplaats van deze stad aan het
Collegium Theologicum aan de universiteit te
Leiden aan Gerard Dirk Swanenburg.
Kerkelijke zaken -- 15-10-1785 (55v)
Toestemming aan Cornelis Barents om
Gerardus Keuten (overleden) te vervangen als
rooms-katholiek priester, met uitdrukkelijke
verwijzing naar resoluties, plakkaten,
verordeningen en reglementen van stad en
staat om zich te onthouden van prediking en
bekeringsijver, teneinde geen aanstoot te
geven en onrust te veroorzaken.
[r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730, onderschreven door
betrokkene op 17 december 1759.
Kerkelijke zaken -- 28-10-1785 (57v)
Toestemming voor rooms-katholiek
priesterJohannes Coenrandus Makke om bij
kerkelijke hoogtijdagen en/of afwezigheid van
Andreas van Leeuwen de mis op te dragen,
zolang dat in alle stilte gebeurt en niet tegen
de heersende plakkaten in gaat.
[r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730.
Kerkelijke zaken -- 22-11-1785 (61v)
Toestemming voor Agidius Gilissen voorlopig
als assistent op te treden voor Cornelius
Barends, rooms priester.
[kapelaan r.k. statie]
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
21 september 1730.
St.-Janskerk -- 5-12-1785 (63)
De resolutie door gecommitteerden van de
kerkmeesters ten aanzien van het vernieuwen
van kerkbanken, preekstoel, doophek enz. ter
advies en goedkeuring aangeboden.
[Martinus van Toulon en Marcellus Bisdom ;
St.-Janskerk bezichtiging]
St.-Janskerk -- 26-12-1785 (68v)
Akkoord met het bericht van de
gecommitteerden van kerkmeesters om naar
eigen inzicht en middelen het interieur van de
St.-Janskerk te vernieuwen.
ZIE: Resolutie 5 december j.l.
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Ambten -- 10-1-1785 (73v)
Aanstelling van kerkmeesters van de St.Janskerk: mr. Martinus van Toulon in plaats
van mr. Reinier Swanenburg; Adriaan de
Kedts Houtman in plaats van mr. Adriaan
Jacob van der Does; mr. Huybert Griffioen,
heer van Barwoudswaarder, Bekenes,
Rietveld en de Bree in plaats van mr. Jan
Couperus, mr. Adriaan van der Does in plaats
van mr. Jacobus Blauw.
Kerkelijke zaken -- 8-2-1785 (75)
Aangeboden door Jacobus de Visscher en
Alexander Samuel Petrus Elsnerus,
gecommitteerden van de kerkenraad van de
hervormde gemeente, een lijst met namen
van de ouderlingen: Alexander Samuel Petrus
Elsnerus, Johan de Wit, Daniel Polijn,
François Gibbon, Johan Pieter Meyer,
François Grendel, en diakenen: Johannes
Smits, Otto van der Hout, Gerardus Maas,
Adriaan Voorduyn jr., Ary Mullart, Pieter
Huyzer.
ZIE: Uittreksel uit de resoluties van de
kerkenraad van de hervormde gemeente, art.
4.
Aalmoezeniershuis -- 8-2-1785 (75v)
Johan de Wit en Johannes Smits worden
aangesteld tot mederegenten, uit de lijst van
ouderlingen en diakenen voor 1785.
Bekendmakingen -- 12-4-1785 (82v)
Publicatie van een bededag op 12 april a.s.
St.-Janskerk -- 25-4-1785 (90v)
Ingevoegd uittreksel uit het kamerboek van de
St.-Janskerk betreffende het advies van
commissarissen c.q. kerkmeesters over de
Van Beverninghkapel.
[Van Toulon en Bisdom]
St.-Janskerk -- 11-4-1785 (92)
Ingevoegd uittreksel uit het kamerboekx van
de St.-Janskerk over de geschiedenis, de
rechten en het onderhoud betreffende de
IJzeren kapel, voorheen de Van
Beverninghkapel, aan de zuidzijde van het
koor. Gebouwd door Jan van Blois, heer van
Treslong en van Stein, getrouwd met Maria
van Heemstede, gewijd aan de martelaren
Christophorus en Georgius met dagelijks op te
dragen mis (zie fundatiebrief).
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[Martinus van Toulon, Marcellus Bisdom en
Frederik van der Hoeve; Hieronimus van
Beverningh; Willem en Johan van Blois
Treslong; Adriana van Steenhuysen; Anna en
Agnes van Treslong, Catharina en Sophia de
Blois; Jacobus van der Dussen, Johanna le
Gillon]
ZIE: Beschrijving der stad Gouda, deel 12,
blz. 15. Grafstedeboek anno 1702.
St.-Janskerk -- 28-6-1785 (95v)
Oproep in binnen- en buitenlandse kranten
aan de nazaten van Hieronymus van
Beverningh en zijn vrouw Johanna de Gillon
om zich te melden in verband met de
reparaties aan de kapel.
Kerkelijke zaken -- 8-11-1785 (100)
Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden
wordt aangesteld tot kerkmeester in plaats
van mr. Pieter Leonard Schippers, overleden.
Kerkelijke zaken -- 27-3-1786 (22v)
Reinier Tap, de koster van de consistorie,
wordt aangesteld tot oppasser van de
catechesaties in plaats van Hendrik de Rue,
overleden.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 15 december
1784.
Kerkelijke zaken -- 11-5-1786 (33)
Gedeputeerden van de Waalse kerkenraad,
niet in staat tot voordracht via de gebruikelijke
voordracht, omdat ondanks adverteren zich
slechts één persoon had gemeld voor de
vacature van voorlezer, voorzanger en
ziekentrooster: Hendrik Scholten,
ondermeester van Gerrit ten Brummeler,
Franse kostschoolhouder alhier, verzoeken
toestemming tot diens benoeming en het
gebruik van het overschietend traktement ter
bestrijding van de onkosten in dezen.
[ds. Abraham Willet, Fredrik van Breda en
Willem Jan van As; Isaac Rolier]
Kerkelijke zaken -- 4-11-1786 (66)
Cornelis Lunenburgh wordt aangesteld tot
koster in de Lutherse kerk in plaats van
Reynier Tap, overleden, op gelijk traktement
als zijn voorganger.
Ambten -- 9-1-1786 (90v)
Aanstelling tot kerkmeesters van de St.-
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Janskerk: Willem van der Hoeve en mr.
Jacobus Blauw in plaats van mr. Cornelis
Joan de Lange van Wijngaarden en Marcellus
Bisdom, vrijheer van Vliet, tot schepenen
benoemd.
Kerkelijke zaken -- 7-2-1786 (92v)
Aanbieden van de lijst van leden van de
kerkenraad van de hervormde gemeente voor
1786 door ds. Jacobus de Visscher, predikant,
en Johan Pieter Meyer, ouderling, als
gecommitteerden. Ouderlingen: Francois
Gibbon, Johan Pieter Meyer, Francois
Grendel, Johannes van der Hoeve, Marinus
Zeewoldt, Adrianus Jongejan; diakenen:
Adrianus Voorduyn jr., Ary Mullart, Pieter
Huijzer, Hendrik Verbruggen, Coenraad
Linkerts, Quirijn Johannis van der Valk.
Bekendmakingen -- 21-2-1786 (93)
Publicatie dat de bededag is bepaald op 23
februari a.s.
Kerkelijke zaken -- 28-2-1786 (93v)
Toestaan van het voorstel van de kerkenraad
van de hervormde gemeente om vanaf heden
de voorpsalmen door de predikant te laten
voorlezen in navolging van de Waalse en
andere kerkgenootschappen. "..ter
bevordering van de meerdere stigting in den
openbaren Godsdienst ..." Uittreksel uit de
kerkenraadsnotulen, ondertekend door ds.
P.J. Couperus, praeses, en ds. J de Visscher,
scriba.
Kerkelijke zaken -- 11-4-1786 (99)
Toestemming voor Cornelis Schriek om Jan
Groeninx te vervangen als voorlezer en
voorzanger in de hervormde kerk. Verslag van
dr. Albert Verrijst aangaande de "indispositie"
van Jan Groeninx; "... behoorlijk in het zwart
gekleed, met mantel en beff ...".
ZIE: Contract gesloten dd. 28 maart 1786.
Kerkelijke zaken -- 4-1-1787 (2)
Op voorstel van gecommitteerden van de
hervormde kerkenraad (ds. Jacobus de
Visscher en ouderling Pieter Meyer) wordt
verboden om tegen betaling onderricht te
geven in belijdeniscatechisatie, tenzij men
daartoe bevoegd is of bereid is een daartoe
strekkend examen af te leggen voor een
afvaardiging van de kerkenraad.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Kerkelijke zaken -- 31-7-1787 (42)
Mededeling aan burgemeesters dat het voor
hen bedoelde gestoelte in de St.-Janskerk
binnen 14 dagen wordt geplaatst.
Kerkelijke zaken -- 4-9-1787 (48)
Aanstelling tot catechesatiemeester voor
kleine kinderen in plaats van de overleden
Cornelis Oosterling: Gerrit van Leeuwen. Op
een traktement van ƒ 60 per jaar.
Ambten -- 8-1-1787 (80)
Aanstelling tot kerkmeester: Jan Couperus in
plaats van Martinus van Toulon,
burgemeester geworden.
[subalterne officianten]
Godshuizen -- 8-1-1787 (81v)
Ter tafel gebracht door burgemeesters: de
financiële stand van zaken; gaat rond onder
de raadsleden.
Kerkelijke zaken -- 6-2-1787 (85v)
Aanbieden door gecommitteerden van de
kerkenraad van de hervormde gemeente: lijst
van ouderlingen en diakenen. Ondertekening
door ds. Jacobus de Visscher. Aanstellen van
mederegenten van het aalmoezeniershuis
voor 1787: Adrianus Jongejan en Quirijn
Johannes van der Valk.
[Ouderlingen: Joh. van der Hoeven, Marinus
Zeewold, Adrianus Jongejan, mr. Alex.
Hendrik Metelerkamp, Adrianus Voorduyn sr.,
Jasper Bleuland; diakenen: Hendrik
Verbrugge, Coenraad Linkerts, Quirijn Joh.
van der Valk, Hendrik Smaasen, Pieter
Hoffman, Jacobus van Steel]
Bekendmakingen -- 20-3-1787 (92)
Publicatie dat de biddag op 22 maart a.s. zal
zijn.
[bededag]
Ambten -- 8-5-1787 (109)
Mr. Jan Jacob Slicher wordt aangesteld tot
kerkmeester van de St.-Janskerk in plaats van
mr. Jan Couperus in verband met diens
benoeming tot baljuw en schout.
Gemeentefinanciën -- 3-7-1787 (122)
Maatregelen tot herstel van de stadsfinanciën:
zie art. 5: inkomsten van de St.-Janskerk
overhevelen naar de stadskas en art. 6: nader

291

onderzoek naar bestemmimg revenuen uit het
klokkenluiden in overleg met de kerkmeesters.
[Noortbergh (raad en oud-burgemeester), J.D.
van der Burch; François de Mey, Huybert van
Eyck, A.H. Metelerkamp]
ZIE: Uittreksel uit het Vroedschapsboek,
ingevolge resolutie dd. 25 februari j.l.; zie ook
notulen 12 december 1786; getekend dd. 12
maart 1787.
Ambten -- 4-9-1787 (127)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kerkmeester van de St.Janskerk in plaats van Adriaan de Kedts
Houtman, die tot schepen is verkozen.
Kerkelijke zaken -- 19-9-1787 (134)
Kennisgeving aan de kerkenraad dat er geen
dienst zal zijn, omdat ds. De Moraaz daartoe
niet in staat is.
Kerkelijke zaken -- 19-10-1787 (167v)
Via mr. F. de Mey, melding van predikanten
van de hervormde gemeente dat zij geen
vervangers hebben kunnen vinden om
diensten (ook in de week!) waar te laten
nemen in verband met afwezigheid en ziekte
van collega's. Het verzoek van de predikanten
om voorlopig de Gasthuiskerk niet te
gebruiken en te schuiven met catechisatie en
prediking wordt gehonoreerd.
[J.D. Metske, J. de Visscher, De Moraaz]
Kerkelijke zaken -- 23-10-1787 (173v)
Brief van de Staten van Holland met een
resolutie betreffende de biddag voor de hoge
en subalterne overheden en het Oranjehuis.
Een afschrift wordt gezonden naar de
predikanten van de hervormde gemeente en
aan die van de Waalse kerk, met
uitdrukkelijke opdracht deze van de kansel af
te kondigen.
ZIE: Resolutie van 17 oktober j.l.
Kerkelijke zaken -- 17-10-1787 (175)
Resolutie van de Staten van Holland
betreffende het bidden voor de hoge en
subalterne overheden en het Oranjehuis.
Gedrukt exemplaar met officieel zegel.
[C. Clotterbooke]
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (191v)
Opdracht aan ds. Smit, predikant van de
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hervormde gemeente, om zijn verzoek tot
hervatting van zijn arbeid schriftelijk in te
dienen en tevens uitleg te geven over zijn
langdurige afwezigheid. Ds. Smit had
geklaagd dat zijn vervangers de hervatting
van zijn werk bemoeilijkten wegens de
resolutie van 19 oktober j.l. waarin door de
magistraat maatregelen waren genomen
betreffende de erediensten.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (192v)
Het verzoekschrift van enige lidmaten ten
aanzien van ds. Jan Arend Smit wordt niet
ontvankelijk verklaard, aangezien het onjuist
en zonder handtekening is aangeboden.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
Kerkelijke zaken -- 4-12-1787 (194v)
Het verzoek van ds. Smit om zijn
werkzaamheden te kunnen hervatten zal
rondgaan en wordt aangehouden tot een
volgende (voltallige) vergadering, gezien de
absentie van de baljuw.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (196v)
Verzoek van enige lidmaten van de
hervormde gemeente, tevens namens
anderen, aangeboden ter vergadering.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham van der
Brugge en Jan Swanenburg]
ZIE: Nr. 1520.
Kerkelijke zaken -- 1-12-1787 (197)
Verzoek waarin van ds. Smit wordt gevraagd
publiekelijk afstand te nemen van kritische
uitlatingen eerder gedaan in anti-orangistische
zin, ter voorkoming van nieuwe
ongeregeldheden. "... dat zijn eerwaarde
noeid honorair lid off contribuant geweest is in
eenig zoo genaamd Vaderlands off Nationaal
fonds off genootschap van wapenhandel off in
de gesubstiteerd hebbende patriottische
Societeyt".
[Ondergetekenden: Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Bruggen, Jan
Swanenburg; namens medeondergetekenden: Carel Bentfort, Dirk
IJzerman, Jan Soos, Arend Timmers, Cornelis
van der Koren (handmerk); Jan Pluym, Jan
Lugthart, Jan van den Boogerd (handmerk);
Jan Doesburg, C. Verbruggen, Joan Oudaan,
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D. Versluys, Johannis Kloot, Jan
Eenderbruggen, Cornelis de Kooning, Dirk
van den Broek, Martinus Scholten, Johannis
Booy, Ary van den Berg, Cornelis van Waas,
B.N. Smeeks, Cornelis de Ruyter, J.A.
Preesman Buys, Cornelis Muyt, Willem
Waagenaar, Ary van den Broek, Johannis
Blok, Jan van Baalen, Jan de Bruyn, Gerrit
Prinssen, Lourens van der Helm, J. Bouwens,
Klaas van Sonnenberg, Klaas Booy, Johannis
Mild, Dirk van der Tij, Gerrit Attekins jr., Pieter
Espeel, M. Haddinghauw, Adrianus Versluys,
Johannis de Goede, Leendert Slobbe,
Nicolaas Bakker, Abraham de Hoop, Willem
Jonkhoen, Jacob Eling, Jan van Ham, Aart
Smits, Gerrit Atkins, Pieter Zwart, Nicolaas
van Brandenburg, Elias van Wijk, de wed.
Holstijn, Hendrik Meyer, Aem Arkenbout, Jan
Christiaan Vinke, Jacobus de Voogel, Pieter
Fiers, Johanna Roskam (handmerk), Adriana
Swartbol, Arie de Mol, Cornelis den Heeten,
Ary van der Kleyn, Willemina van Ommeren,
Leendert Verhoek, Zeegert van der Bijl,
Willem Vinke, Adriana de Vries, Allebertus
Vinke, Teunis IJsselstijn, Pieternella de Jong,
Hijnderik IJsselstijn, Maria Preyt, Willem de
Rijden, Johanna van der Hey, Johanna van
Es, Martijntje Nieuwland, Jan Fred. van
Swieten, Jonas van Mourik, J.N. Smeeks,
Carel Stortenbeeker, Jan Bosman, Adrianus
Leeuwestijn, Maarten van Klaaveren, Antony
Goudaarde, Hendrik Spoor, Klaas
Mansvelder, Jan de Ruyter, Johannis Spoor,
Antony van IJsendoorn, Cornelis van
Schenkhorst, Pieter Fokker, Adrianus van
Breenigen, Willem deLange, Cornelis
Samsom, J.G. Schathuysen, Hendrik
Voorhoeve, Jan Visser, Coenraad. Coenraad
van Os, Maarten Trip, Wlm Kamphuyzen,
Frank de Weeger, Gerrit Vergeer, Jacob Kool,
Frans van Waas, Cornelis van der Schelden,
Cornelis Lunenburg, Claas Roomijn, Dirk
Luyk, Cornelis Peuselaar, Gerrit Hendrik de
Heer, Teodora Brant, Elisabeth de Heer,
Pieter de Mol, Leendert Schenk, Hendrik van
den Bergh, Arie van Kleeff, Anna Sibbes,
Gerrit Poot, Elisabet Groeff (handmerk),
Geertruy Ban, Femmetje van den Driessen
(handmerk), Aryaantje Timmer (handmerk),
Hermanus Hundt, Teunis van Asperen, Jacob
Dijkman, Pieter Esser, Anna Pors, Neeltje van
Gelder, Anna van Asperen, Clasina
Scheereweert, Pieter de Kooning, Petronella
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Hoogstraaten, Petronella Blok, Ary
Negenduizent, Gooltje Negenduizent geb.
Van der Maan, Neeltje Haddingehou geb.
Ban, Johanna Post geb. Witte, Emmigje
Buytelaar, Wilhelmina de Lange, Catrina Ban,
Dirk Broer, Jacob van der Kemp, Elisabeth
van den Broek, Agatha Nieuwland, Johanna
van der Strigt, Maria van der Strigt
(handmerk), Margje Schenk (handmerk),
Janna Schenk, Jan de Groodt, Grietje Blok,
Reynier Schouten, Jan Jansen, Johannis Mils
jr., Hendrik de Moor, Louis Mijngaard, Teunis
Boot, Pieter Wout, Joost Bloet, Grietje van
IJzendoorn, Elisabeth van der Tij, Elibeth
Rijnhout wed. Antony IJsendoorn, Reina van
IJzendoorn, Johanna van Dijk, Adriana
Wiltenburg, Maria van der Bant, Grietje van
IJzendoorn, Antony Wiltenburg, Willemina van
Rijn vrouw van Antony Wiltenburg, Pieter van
den Broek, Cornelis van der Werff, Abraham
Godijn, Jan Swanenburg, Adrianus Sparnaay
(handmerk), Cornelis van Doorn (handmerk),
Pieter Rijnders (handmerk), Willem
Mansvelder, Thomas de Moor, Pieter van den
Berg, Hendrik Horsman, Adam van Omme,
Jan Verblaauw, Maarten Proeffhaamer, Arij
Proeffhaamer, Nicolaas Grendel, Johannes
Arnoldus van de Werven, Christina van de
Werven geb. Vinke, Abraham van den Berg,
Willem van der Bent, Magdaleena Viane,
Cornelia van der Strigt, Trijntje van Leeuwen
(handmerk), Dirk van Steyn, Adriana Bolten,
Geertruy de Weeger (handmerk), Teuntje van
Ommen (handmerk), Maria IJsselstijn, Janna
IJsselstijn, Hendrik van Roon (handmerk),
Marta van Roon, Willem de Sitter, Dirkje van
dewr Brugge, Jan de Mol, Jan Verhaar, Maria
Buys, C.H. de Coole, J. Middelkoop, Joanna
van Buarts (handmerk), Willempje van
Zutveen (handmerk), Joucus van der Helm,
Angenietje Ouweling (handmerk), Ariaantje
Kaanen (handmerk), Dirk Verlooy, Aaltje de
Grieff, Maria Verlooy, Pieternella Bul, Elisabet
de Lange (handmerk), Cornelis van Wel,
Benjamin Wout (handmerk), Dirk van Eyck,
Benjamin Lens, Adrianus Claus, Leendert
Visser (handmerk), Rempje van Gog, Grietje
van der Bruggen (handmerk), Jan Sijbrats
Lugthart, Albertus Voorbij, Pieter van Gog,
Neeltje Verzon, Johanna Clous, Johanna
Proeffhamer, Johanna Dortland, Hendrik
Olykan (handmerk), Zijna Blok (handmerk),
Mathijs van de Regt (handmerk), Marija van
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Nomme (handmerk), Pieter Bruynvis, de
vrouw van Pieter Bruynvis (handmerk), Margje
van den Boogaard (handmerk), Cornelis
Grootendorst, Eva van Willigen, Josua den
Raadt, Jacobus Olykan, Dirk IJsselstijn, Maria
Maas, Anna Korthouwer, J.G. Keyser, Hendrik
van Dijk, Maria Boesberge, Jan Bax, Pieter
van der Valk (handmerk), Johanna Blom
(handmerk), Grietje van Wel (handmerk),
Leendert Bloet, Grietje van Kesten, Marta van
Leeuwen, Lena van Gaalen (handmerk), Jan
Wakker, Kaatje Rietveld (handmerk), Antje
van Deventer, Jan Frundt, Rijna de Leer
(handmerk), Françoistje Versluys (handmerk),
Elsje van Velsen, Jaapje van der Pijl, Cornelis
Schouten, Pieternella van Straalen, Judic
Anroe, Dirk Bus, Lijsje Nieuwenhuyzen,
Caatje Dekker (handmerk), Barend Larijveld,
Neeltje van Eijk (handmerk), Margrietje Boot,
Aagje Anro (handmerk), Jan van der Pijl, Alida
Zwanenburg, Dirkje Matse, Anna Ligthart,
Maria Lans, Dorothea Elisabeth Michael,
Pieter van der Tij, Jillis van Maaren
(handmerk), Hermanus Petrus de Mol,
Catharina Waagenaar, Grietje Schoorel,
Cornelis Langeveld, C. van Wijk, J.
Langeveld, Johannis van der Tij, Hendrik
Ochuyzen, Elsje Houtam, Wm van
Schenderen (handmerk), Pieternella van
Houten (handmerk), Pieternella Sandijk,
Cornelia de Kooning (handmerk), Gerrit van
Ham (handmerk), Antonia van Ham, Clasina
Vergeer, Sijmon Spruyt, Cornelis Egmond,
Cornelis van der Stricht, Gerrid van Ommen,
Lena Pronk (handmerk), Neeltje van der Dey,
Marija van der Pool (handmerk), Chatarina
van de Water (handmerk), Jacob van der
Palm (handmerk), Adrina van Leeuwen,
Boudewijn van den Broek jr., Pieternella van
Breda, Adrianus Sinke, Paulus de Jong, Pieter
van Veen, Aagje van Veen, Willem Begeer,
Johanna.. Johanna Bloemendale, Jan Smient
(handmerk), Thomas van der Pool
(handmerk), ija van der Mey (handmerk),
Margje van der Pijl, Willem van Floorens,
Cornelis van Floorens, Jan van Rijn, Cornelis
van Veen, Maria Averzaat (handmerk),
Geertruy de Groot (handmerk), Joana Toen,
Johanna van der Kraan (handmerk), Joost
Cijnke, Tona Alewijn (handmerk), Arie van der
Speldt, Adrianus de Kooning (handmerk),
Lijsje Akarijn (handmerk), Neeltje van den
Berg.]
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Kerkelijke zaken -- 10-12-1787 (201)
Verklaring van ds. Jan Arendt Smit, waarin hij
toelicht zijn vrouw in Amsterdam in veiligheid
te hebben gebracht en dat hem afgeraden
werd terug te keren zolang de onrust
aanhield. Hij bezweert nooit lid te zijn geweest
van enige organisatie met politieke
oogmerken noch zich te hebben gekeerd
tegen het wettig gezag van de Oranjes en
verklaart hiervan openlijk akte te geven. "...
alleen het Edams genootschap Tot 't nut van 't
Algemeen"...; ... zijne rondborstige
verklaaringe in het voorbericht van zijne
leerreden en pg. 19."
Kerkelijke zaken -- 11-12-1787 (203)
Besluit om ds. Smit op zijn woord te geloven
dat hij noch lid is geweest van enig politiek
orgaan dan wel zich tegen het stadhouderlijk
bewind zou hebben uitgesproken; hem te
ontbieden en op te dragen zich vanaf de
preekstoel in duidelijke bewoordingen uit te
spreken en de magistraat zijn loyaliteit in
geschrifte te doen toekomen, waarna hij zijn
taken weer kan hervatten.
Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (206)
Aanbieden van resolutie aan ds. Smit. Na
ontvangst van diens schriftelijke reactie wordt
daarmee akkoord gegaan en wordt hem
toestemming verleend om zijn prediktaken te
hervatten.
ZIE: Resolutie magistraat dd. 11 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (206v)
Voorstel om de predikbeurten door middel van
een resolutie te reguleren, nu pogingen om dit
onderling te regelen op niets zijn uitgelopen.
"..relativ de admissie van ds. Smit (...) bij
indispositie van ds. Samuel François de
Moraaz".
[Johannes Didericus Metske, De Visscher]
Openbare orde -- 12-12-1787 (207)
Verklaring van ds. Jan Arend Smit, waarin hij
schriftelijk uiteenzet wat hem in de
magistraatsresolutie van 11 december j.l. is
opgedragen. Nooit lid te zijn geweest van enig
genootschap met staatsgevaarlijke of antiorangistische oogmerken enz..
ZIE: Nr. 1534.
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Openbare orde -- 15-12-1787 (208)
Mededeling aan de indieners van het
verzoekschrift tegen ds. Smit dat hij aan de
gestelde voorwaarden heeft voldaan en dat
daarmee de zaak is afgedaan.
[Gerrit Post, Jan Nieuwland, Abraham
Verbrugge en Jan Swanenburg]
Openbare orde -- 15-12-1787 (208v)
Omdat de schrijvers van het verzoekschrift
zich blijven verzetten tegen het besluit van de
magistraat, worden zij opgeroepen te
verschijnen om hen nogmaals te informeren
ter voorkoming van verdere onrust.
[Van Eyck; Gerrit Post, Jan Nieuwland,
Abraham van den Brugge en Jan
Swanenburg]
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209)
Toelichting - bij monde van Jan Nieuwland van de vier indieners van het verzoekschrift
op de redenen die hen tot protest had
gebracht tegen de terugkeer van ds. Smit en
indiening van een nieuw rekest op advies van
graaf Bentinck, heer van Rhoon.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (209v)
In acht genomen de kritieke
tijdsomstandigheden, wordt de indieners van
het verzoekschrift meegedeeld dat hun nieuw
verzoek via de magistraat aan de vroedschap
wordt voorgelegd.
Kerkelijke zaken -- 13-12-1787 (210)
Verzoek van (eerdere) indieners van het
verzoekschrift betreffende de terugkeer van
ds. Smit. Daarin aangegeven 5 voorwaarden.
[Jan Arend Smit; H. van Eyck; Gerrit Post, Jan
Nieuwland, Abraham van der Brugge en Jan
Swanenburg]
ZIE: Nrs. 1534, 1537 e.v.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (212v)
Uiteenzetting - voor de vroedschap - van de
gronden voor de magistraat om te blijven bij
de eerdere verklaring en beslissing jegens ds.
Smit en de psychologische en juridische
onderbouwing ervan.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (213v)
Hoewel de resolutie betreffende ds. Jan Arend
Smit wordt gehandhaafd, lijkt het raadzaam
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het moment van bestijgen van de preekstoel
nog even uit te stellen.

alle relevante stukken.
[Van Eyck]

Openbare orde -- 15-12-1787 (213v)
De zaak-Smit wordt door Van Eyck,
burgemeester ter dagvaart, opgenomen met
de stadhouder, omdat rust en orde door het
nieuwe verzoekschrift opnieuw onder druk zijn
gekomen.

17 -- Militaire zaken
Schutterij, garnizoen.

Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214)
De magistraat is unaniem van oordeel dat de
verklaring van ds. Smit voldoende tegemoet
komt aan de gestelde eisen en dat dus een
datum voor zijn terugkeer op de preekstoel
dient vastgesteld.
Kerkelijke zaken -- 15-12-1787 (214v)
De indieners van het verzoekschrift dienen
middels een resolutie of gemeentelijke
publicatie te worden vermaand zich tevreden
te stellen met de van de preekstoel af te
leggen verklaring, op straffe van nog nader te
bepalen maatregelen.
[Jan Arend Smit; openbare orde]
Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
Brief van de stadhouder voor kennis
aangenomen en besluit op basis hiervan een
publicatie op te stellen.
[De Mey, heer van Limmen]
Kerkelijke zaken -- 24-12-1787 (216v)
De stadhouder kan niet zonder meer akkoord
gaan met het besluit, omdat hij in soortgelijke
gevallen eerder zich niet had uitgelaten, maar
overtuigd van de noodzaak krachtdadig op te
treden, heeft hij geadviseerd om ds. Smit 8
dagen de toegang tot de preekstoel te
ontzeggen, tot een commissie zijnerzijds in
Gouda de zaak komt onderzoeken.
Burgemeester Van Eyck heeft samen met de
pensionaris dd. 19 december j.l. overleg
gevoerd met de stadhouder over de resolutie
betreffende ds. Smit ter voldoening aan de
resolutie commissoriaal dd 15 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 26-12-1787 (220)
Voorlopig uitstel van uitvoering van de
resolutie betreffende ds. Smit, op verzoek van
de stadhouder. Gecommitteerden van de
stadhouder, die a.s. vrijdag zullen arriveren,
worden geïnformeerd onder overlegging van
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Schutterij -- 15-1-1785 (3v)
Aankoop van 30 driekwarts-geweren voor
schutterij, met bajonetten, patroontassen en
bandelieren.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 27 december
1783.
Schutterij -- 25-1-1785 (5v)
Opdracht aan fabricagemeesters om oude
stadswapens, opgeslagen op de
stadswapenkamer boven de Waag, te
verkopen aan de rechthebbenden, zowel aan
die van de stadsheerlijkheden als die van
Sluipwijk. Prijzen van een sponton, een
hellebaard, een piek, een degen en een
portepee.
Schutterij -- 8-3-1785 (13)
Akte van non-praejudicie gegeven aan
Bloemendaal wegens het bestemmen van een
stuk land in de Ouwe Gouwe tot exercitieveld.
ZIE: 12e Stadsregister folio 249v.
Schutterij -- 19-3-1785 (14v)
Opbergen van de stadstrommels op de
stadswapenkamer boven de Waag, behalve
de 5 nieuwe koperen trommels die zijn
uitgereikt aan officieren van de krijgsraad.
Zonder toestemming van de burgemeesters
mogen ze niet worden meegenomen.
Fabricagemeesters -- 27-7-1785 (41)
Opdracht tot het verkopen van het oude
stadsgeschut tegen de beste prijs.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784 en 25 juli 1785.
Fabricagemeesters -- 22-8-1785 (45)
Brief van de Amsterdamse kanonnengieter
Christiaan Seest, die na inspectie van het
materiaal een offerte doet, waarop wordt
ingegaan en het oude geschut naar de
grofgeschutsgieterij te Amsterdam wordt
afgevoerd.
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[Alexander Hendrik Metelerkamp, Melchior
Willem van den Kerckhoven]
Schutterij -- 1-2-1785 (74v)
Beschikking op het verzoek en plan van een
aantal schutters en burgers tot oprichting van
een artilleriekorps.
ZIE: Requestboek X folio 778.
Schutterij -- 1-2-1785 (74v)
Op het verzoek van kolonel François van
Harencarspel Decker om in de gesprekken
tussen magistraat en burgemeesters
aandacht te besteden aan de verordening op
de schutterij betreffende het aanpakken van
zich misdragende lieden, bepaald dat de
patrouilles baldadige personen arresteren, op
de wacht brengen en daarvan melding te
doen aan de president-burgemeester.
[gijzelkamer stadhuis krijgsraad]
Schutterij -- 8-2-1785 (75v)
Melding van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker van de verkoop van een stadsgeweer
met toebehoren door de schutter Barend
Mertens aan Cornelis van den Vijver op
Driekoningen in het Harthuis. Dagvaarding
van beide personen op 15 februari voor het
college.
Schutterij -- 15-2-1785 (76)
Gedagvaarden Barend Mertens en Cornelis
van den Vijver inzake verkoop stadsgeweer
gehoord en B. Mertens opgedragen de boete
(vanwege het verlies van stadseigendom) aan
de kolonel te voldoen. Bij zijn weigering op
grove toon, een reprimande uitgedeeld en de
extra eis gesteld een ducaton in de armenbus
te stoppen en onverwijld de boete te betalen.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 8 februari 1785.
Schutterij -- 15-3-1785 (78)
Bericht van de kolonel Fr. van Harencarspel
Decker over onwettige afwezigheid van
vaandrig P. Snoek van 7 tot 10 maart, wiens
compagnie dienst had op 7 maart j.l., voor
advies aangehouden.
[openbare orde]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 22 februari j.l.
Geheime instructie voor de officieren van de
schutterij in d.d. 23 december 1784.

296

Schutterij -- 19-2-1785 (76v)
Mededeling van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker dat B. Mertens zijn boete nog niet had
voldaan, ondanks een bezoek van een bode
der krijgsraad. Bepaald dat een stadsbode,
vergezeld van twee justitiedienaren het
bedrag, vermeerderd met krijgsraadkosten,
zou innen, met - bij weigering - een nieuwe
dagvaarding.
Schutterij -- 22-2-1785 (76v)
Rapport van stadsbode Cornelis van der Poll
dat de boete van B. Mertens door diens vader
is betaald. Opdracht aan een secrtaris de
boete aan de thesaurier te overhandigen en
de kosten van de krijgsraad aan de kolonel.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 19 februari j.l.
Schutterij -- 22-2-1785 (77)
Verzoek van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker om vrijwilligers een geweer te
verstrekken, zolang de compagnieën niet op
sterkte zijn. Toestemming aan de krijgsraad
de kapiteins zulks te verstrekken onder
duidelijke voorwaarden.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77v)
Verzoek van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker om een dubbele bewaking te mogen
uitvoeren, met name op 7, 8 en 9 maart. Een
dubbele boete voor een afwezige van de
wacht.
Schutterij -- 12-4-1785 (82)
Intrekken van het voorstel van 15 maart j.l.
door kolonel Fr. van Harencarspel Decker en
afdoening ervan opgeschort tot terugkeer van
burgemeester Willem van der Hoeve. Affairevaandrig P. Snoeck.
Schutterij -- 12-4-1785 (82v)
Wapenschouw wordt gehouden op maandag
23 mei a.s.
[François van Harencarspel Decker]
ZIE: Art. 13 van hfdst. 5 van de verordening
op de schutterij.
Schutterij -- 26-4-1785 (83v)
Voorstel van kolonel F. van Harencarspel
Decker van 15 maart j.l. opnieuw in
behandeling, geseponeerd vanwege eigen
verzoek van ontheffing uit zijn poorterschap
door Peter Snoek.
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Schutterij -- 17-5-1785 (84v)
Door de krijgsraad wordt toestemming
gevraagd om de commanderend officier F.
van Harencarspel Decker - wegens ziekte
afwezig - te mogen vervangen en zodanige
maatregelen te nemen dat een goed verloop
van de algemene wapeninspectie op 23 mei
wordt gegarandeerd. Jan Couperus, oudste
kapitein in rang, wordt vervanger. Uitstel van
de wapenschouw is niet gewenst omdat
verscheidene schutters deze datum al hadden
gereserveerd.
Schutterij -- 23-5-1785 (85v)
Bij resolutie unaniem besloten de
wapeninspectie dit jaar uit te voeren met de
volledige magistraat én korps (in het zwart
gekleed). Wapeninspectie over de vier
compagnieën voorts succesvol uitgevoerd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 12 april j.l.
Schutterij -- 21-6-1785 (88)
Uitstel van de schietoefening van de
compagnie van de Markt tot 18 juli a.s. in
verband met het feit dat het daartoe
aangekochte stuk land nog niet aan de eisen
voldoet.
[François van Harencarspel Decker]
Schutterij -- 19-11-1785 (100)
Toestemming aan de krijgsraad om via de
fabricagemeesters aan de nieuwe lichting
schutters wapens en toebehoren te
verstrekken, de ontvangstbewijzen te laten
tekenen en die ter bestemder plaatse af te
leveren.
[Fr. van Harencarspel Decker; geweren,
patroontassen, krassers, bajonetten en
bandelieren]
Schutterij -- 22-11-1785 (101)
Bepaling op verzoek van de krijgsraad (via
kolonel Fr. van Harencarspel Decker) voor het
stellen van een boete bij defecten aan
wapens, geconstateerd bij visitatie en
verplichting tot reparatie. Aanvulling van art. 8
van het 3e hoofdstuk van de verordening op
de schutterij.
Schutterij -- 13-12-1785 (102v)
Instemming met het ontslag van mr. Jan
Couperus, sinds 4 jaar kapitein bij de
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marktcompagnie, mits aanblijvend tot
koppermaandag 1786.
Schutterij -- 17-6-1786 (38)
Aanpassing van instructie voor de burgers om
niet zonder meer toe te staan dat gewapende
eenheden zich zonder toestemming van de
burgemeesters de stad in begeven. Dit naar
aanleiding van de melding van een incident op
pinkstermaandag j.l. door de kolonel waarbij 2
officieren en een aantal manschappen "met
bloot geweer" via de Rotterdamse poort de
stad in en via de Tiendewegspoort weer uit
zijn getrokken.
[Jacob Boon van Ostade; François van
Harencarspel Decker; krijgsraad.]
Garnizoen -- 26-6-1786 (40)
Naar aanleiding van het incident met de
gewapende colonne op 5 juni j.l. - door de
stad marcherend zonder patent -, heeft de
bevelvoerend officier zich gemeld en zijn
excuses aangeboden, jeugd en onervarenheid
als reden aanvoerend. Thans in garnizoen te
Woerden, op 3 juni uit Willemstad
opgetrokken, 1 subaltern officier, 1
bombardier en 12 artilleristen, o.l.v. Carel
Blécourt, 17 jaar oud, onderluitenant in de
compagnie van luitenant-kolonel Gelink, 3e
bataljon korps artillerie van luitenant-generaal
Du Pont.
[Boon van Ostade]
ZIE: Resolutie dd. 17 juni j.l.
Openbare orde -- 8-8-1786 (48)
Melding van onbehouwen optreden door
substituut-nachtwaker Jan Lans tegenover de
wacht op het stadhuis en noodzaak deze
gewapenderhand eerst vast te zetten en later
thuis te brengen. Verzoek aan de commissaris
van de klaplieden om Huybert Vark iemand
anders te laten zoeken als substituutklapwaker. Boete volgens art. 36 van de
verordening op de schutterij en ontslag als
substituut-klapwaker.
[Huybert Griffioen, Cornelis van Leeuwen
(kapitein-luitenant en vaandrig van de
compagnie van de Oosthaven), J. Bouwens,
gecommitteerden van de krijgsraad]
Schutterij -- 9-9-1786 (54)
Op verzoek van mr. Cornelis Joan de Lange
van Wijngaarden, plaatsing van het kruit, in
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gebruik bij het Exercitiegenootschap, om
veiligheidsredenen in het kruitmagazijn;
sleutels ervan te halen bij de
fabricagemeesters of de kolonel.
Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Er wordt bepaald dat schepen met militaire
bagage en zieke soldaten - niet staande ter
repartitie van de provincie Holland - op
doorvaart moeten worden bezocht door de
stadsbode met één van de officieren van de
schutterij.
Schutterij -- 9-9-1786 (54v)
Verzoek aan fabricagemeesters om schutters
ouder dan 50 jaar van geweren te voorzien en
opdracht te geven tot onderhoud ervan.
Schutterij -- 30-11-1786 (69v)
Aankoop door de fabricagemeesters van
zoveel geweren met bajonetten, bandeliers en
patroontassen als binnen het beschikbare
bedrag voor het mantellaken over 1786 kan
worden besteed.
Schutterij -- 9-1-1786 (91)
Voordracht tot kapiteins van de compagnie
van de Markt: mr. Gerardus de Man en
Cornelis van Leeuwen in plaats van mr. Jan
Couperus. Voordracht namens de krijgsraad
door kolonel van de schutterij François van
Harencarspel Decker, kapitein mr. Jan
Couperus, luitenant Cornelis van Leeuwen en
vaandrig Hermanus de Coole; ondertekend:
Cornelis van Alphen. C. van Leeuwen valt af.
Schutterij -- 9-1-1786 (91v)
Voordracht tot luitenant in de compagnie van
de Markt: Hermanus de Coole en in de
compagnie van de Oosthaven mr. Willem
Maurits Swellengrebel in plaats van mr.
Gerardus de Man en Cornelis van Leeuwen.
Voordracht van de krijgsraad op grond van de
beslissing van de stadhouder etc. W.M.
Swellengrebel valt af.
Schutterij -- 11-3-1786 (94)
Toestemming voor kolonel Fr. van
Harencarspel Decker op zijn verzoek via de
president-burgemeester, om vanwege het
slechte weer een andere dag te mogen
bepalen voor de maandelijkse
exercitieoefeningen van de burgers, mits het
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een maandag blijft en de leden tijdig op de
hoogte worden gesteld.
Schutterij -- 8-4-1786 (97v)
Toestemming voor de commandant van de
schutterij om de compagnieën van de Markt
en Westhaven in de maanden november en
januari en die van de Oosthaven en de
Gouwe in december en februari te laten
oefenen en hun afvuurverplichting te doen: de
compagnie van de Markt in juni, die van de
Oosthaven in juli, die van de Westhaven in
augustus en die van de Gouwe in september,
om reden van te weinig ruimte en dus
scholingsmogelijkheid om het voorgeschreven
aantal schutters tegelijk te kunnen laten
oefenen. Exercitie per 50 man zoals
voorgeschreven in art. 24, hfdst. 5 van de
verordening op de schutterij; niet meer dan
vier keer per maand en ná 7 uur 's avonds.
[Fr. van Harencarspel Decker]
Schutterij -- 8-4-1786 (98)
Het voorstel van de krijgsraad (via de
commandant) om diegenen die met de
krijgsraad in botsing gekomen waren en
weigerden de boetes te betalen door middel
van parate executie daartoe te dwingen, wordt
afgewezen. De oude regeling wordt
gehandhaafd.
ZIE: Art. 2, hfdst. 2, van de verordening op de
schutterij.
Schutterij -- 8-4-1786 (98v)
Toestemming om de wachtmeester een deel
te geven van de boetes voor afwezigheid of te
laat op de nachtwacht verschijnen. Vier
stuivers per absent; 2 stuivers per te laat
komende.
Schutterij -- 11-5-1786 (99v)
Akkoord met voorstel tot wapeninspectie op
maandag 15 mei a.s. om 11.00 uur. Fr. van
Harencarspel Decker is verhinderd om
persoonlijk zijn voorstel te doen.
Schutterij -- 11-5-1786 (99v)
Verzoek om de ceremonie voor de
wapeninspectie net als vorig jaar te mogen
uitvoeren, het marktveld af te zetten en enige
wijzigingen en aanvullingen toe te staan. Dit
wordt deels ingewilligd; punt 2 wordt in beraad
gehouden. Een stadsbode zal de raad ter
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inspectie oproepen en verzoeken in het zwart
gekleed te gaan.
[Fr. van Harencarspel Decker]

(schutters); Jan van Hal en Lijsie Kloofhout
(getuigen); chirurgijn Van Steel; Jan Danens,
Leendert Boer (de jonge), H. van Eyck]

Schutterij -- 15-5-1786 (100v)
Het voorstel van de commandant van de
schutterij - namens de krijgsraad - van 11 mei
j.l. om een lid van de krijgsraad de inspectie te
laten aankondigen, alsmede de resterende
ceremonieën als afmarcheren etc,
goedgekeurd.
[Jacob Boon van Ostade, Fr. van
Harencarspel Decker]

Openbare orde -- 15-6-1786 (106)
Verklaring van bereidheid om te getuigen door
de schutters als bedoeld in het voorgaande
adres (zie nr. 908).
[Blauw, J. van der Grijp, luitenant en Corn.
van Alphen, secretaris.]

Schutterij -- 15-5-1786 (101)
De wapenschouw zal door het voltallige
college plaatsvinden en niet door een
commissie. Wapenschouw uitgevoerd
conform verordening van de schutterij en
akkoord bevonden.
[Jacob Boon van Ostade]
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z.
Schutterij -- 17-6-1786 (101v)
Beleggen van een vergadering om 19.00 uur
naar aanleiding van het hierna volgende adres
(zie nr. 908). Opdracht aan Cornelis Muyt en
Cornelis van den Vijver om voor de raad te
verschijnen. Opdracht aan de commissie van
de krijgsraad om zo spoedig mogelijk de bij de
getuigen ingewonnen informatie aan de
baljuw te geven zodat hij nog vóór de
raadszitting de getuigen kan beëdigen. Adres
op naam van Jacobus Blaauw, kapitein,
namens de krijgsraad.
[C.N. Plemper van Bree]
Openbare orde -- 15-6-1786 (102)
Verslag van het incident bij de
Tiendewegspoort, waarbij Cornelis van den
Vijver en Cornelis Muyt, zonder het meerdere
poortgeld te betalen, zich met geweld toegang
hadden verschaft, omdat onduidelijk was of
het poorthek niet te vroeg op slot was gedaan
door Cornelis Hulst, zoon van de portier. Een
afdeling van vier schutters had zich op
verzoek van de zoon met de zaak bemoeid.
Beiden zijn voor hun wangedrag beboet, na
voor de raad gedaagd te zijn, waarbij vooral
Cornelis Muyt zijn aanval op een schutter-infunctie ernstig wordt aangerekend.
[Bart de Bier / Pier (sergeant), Arend de Jong,
Huig Verblauw, Jan van Dam en Jan Mulder

Openbare orde -- 17-6-1786 (107)
Ernstige reprimande voor Cornelis van den
Vijver door pensionaris Van Wijn, en opdracht
om bij de volgende vergadering van de
krijgsraad te verschijnen, boete te betalen en
excuses te maken op straffe van een
zwaarder oordeel. Gehoord de feiten rond het
incident aan de Tiendewegspoort dd. 15 juni
j.l.; boete conform art. 36, hfst.4 van de
verordening op de schutterij.
Openbare orde -- 17-6-1786 (107v)
Cornelis Muyt wordt veroordeeld tot
verwijdering uit de stad binnen twee etmalen
nadat hem de resolutie is bezorgd. Hij is niet
ter zitting verschenen ondanks het bevel
daartoe, vanwege zijn wangedrag, in het
bijzonder de aanval op een schutter in functie.
Schutterij -- 28-6-1786 (108)
Verzoek (via kapitein Jacobus Blauw namens
de krijgsraad) van de bode van de wacht om
extra salaris omdat zijn functie verzwaard is
met het frequenter oproepen van de schutters
voor de noodzakelijke exercitie, afgewezen.
Voorstel tot salarisverhoging uit de boetes van
de laat gekomen, te vroeg vertrekkende en
absente schutters.
Verzoekschriften -- 28-6-1786 (108v)
Beslissing op het verzoek van het bestuur van
het Genootschap der Wapenhandel.
Genootschap met als spreuk: "Eendragt
maakt magt".
ZIE: Requestboek IJ folio 67v.
Schutterij -- 8-9-1786 (110)
Voorstel van Cornelis Joan de Lange van
Wijngaarden als commandant van het
Genootschap van Wapenhandel met
betrekking tot schikkingen voor burgers en
schutters die meedoen aan een gewapende
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expeditie naar Utrecht, "... in deze presente
nood des vaderlands ... tot afkeering van
geweld ..." 1. Schutters zonder eigen geweer
mogen stadswapenuitrusting gebruiken. 2. De
commandant dient de schutters de keuze te
laten tussen dienst als vrijwilliger in het
Vrijkorps of als stadswacht achter te blijven. 3.
Schutters die meedoen worden vrijgesteld van
boetes. 4. Daniël van Genderen, adjudant van
voornoemd vrijkorps, moet kunnen meedoen,
als de noodzaak daar is. 5. Vrijwilligers wordt
toegestaan de burgereed elders af te leggen,
zonder schade aan hun burgerrecht hier ter
stede.
Schutterij -- 8-9-1786 (111)
Akkoord (van de magistraat) met het voorstel
van De Lange van Wijngaarden (zie nr. 920, 5
punten), mits met voorkennis van de
burgemeesters. Bovendien worden geweren
beschikbaar gesteld voor wachtlopende
schutters, die niet zijn meegegaan, ter
bewaking van de openbare orde. Mr. A.J. van
der Does en Samuel Gideon Wobma laten
aantekenen zich niet met de woorden van
Joan de Lange van Wijngaarden te kunnen
verenigen, maar verzetten zich niet tegen de
te nemen maatregelen.
Garnizoen -- 8-9-1786 (111v)
Verzoek van een officier van het 2e bataljon
van het regiment van luitenant-generaal
Onderwater met last van de Staten van
Holland, op doortocht van Den Briel naar
Woerden, om te overnachten, afgewezen en
in plaats daarvan instructie om via de
Turfsingel naar de Potterspoort te trekken en
aanbod tot vervoer met trekschuiten ("de
haagsche, drie Amsterdamsche en twee
ijkerschuiten"), nadat de wapens zijn afgelegd
en verversing is aangeschaft.
Schutterij -- 12-9-1786 (112v)
Toestemming voor mr. A van der Does,
kapitein van de compagnie van de Gouwe, om
zijn troep wegens de vroeg invallende
duisternis deze maand eerder dan 19.00 uur maar niet vóór 18.00 uur - te mogen doen
aantreden.
ZIE: Resolutie dd. 8 april j.l.
Gemeentefinanciën -- 16-9-1786 (113v)
Ingekomen rekening van de schippers die op
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8 september j.l. militairen en bagage in
opdracht van de magistraat naar Woerden
hadden vervoerd, aan burgemeesters
overhandigd ter afdoening.
[schipper Des Millesvilles]
Schutterij -- 7-11-1786 (115)
Opdracht tot uitgifte van wapenrusting aan de
nieuw opgekomen schutters, op verzoek van
Jacobus Blaauw, kapitein van de compagnie
van de Westhaven. Bij gebrek aan materiaal
moet het nodige worden aangeschaft.
Schutterij -- 25-11-1786 (115v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Versluys, Paulus van der Linden en Pleunis
van Geelen, uit naam van meer dan 100
burgers, om één keer per maand met slaande
trom en vliegend vaandel uit te rukken. A.J.
van der Does en G. Wobma, schepenen,
hebben hun toestemming onthouden omdat zij
niet instaan voor de mogelijke gevolgen.
ZIE: Requestboek IJ folio 121.
Schutterij -- 5-12-1786 (117)
Aan mr. Jacobus Blaauw wordt op eigen
verzoek ontslag verleend uit zijn functie als
kapitein van de compagnie van de
Westhaven, mits hij aanblijft tot
koppermaandag 1787.
Tuchthuis -- 4-3-1787 (14av)
Verzoek van Adriaan de Kedts Houtman om
voor, op of na 8 maart de sleutels van het
tuchthuis in verzekerde bewaring te geven bij
de concierge van het stadhuis.
Schutterij -- 3-7-1787 (36)
Verzoek aan de fabricagemeesters om zoveel
geweren met toebehoren aan te schaffen als
de begroting over 1787 toestaat.
Gemeentefinanciën -- 27-9-1787 (51)
Toestemming voor de ontvanger van de
gemene middelen tot betaling van ƒ15.000
voor de aanschaf van uitrustingstukken voor
het Pruisisch leger, op verzoek van de
magistraat gedaan. Uitgifte ervan door de
thesaurier op aangeven van de
burgemeesters en aparte verantwoording, los
van de stadskas.
[Vincent van Eyck, Jan Arend van der Burch]
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ZIE: Brief Gecommitteerde Raden te Den
Haag dd. 24 september 1787.

301

teveel werk, aangezien bijna alle militie
ingekwartierd is in stadsgebouwen, een
enkele gehuwde daar gelaten.

Garnizoen -- 11-10-1787 (52v)
Betaling ontvangen van de (provinciale)
overheid aan het stadsbestuur (via de
thesaurier) tot onderhoud van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van der Burch]
ZIE: Verordening van Gecommitteerde Raden
der Staten van Holland.

Reglementen -- 26-12-1787 (68v)
Regeling van het ceremonieel rond de
ontvangst van de commissarissen van de
stadhouder.
[ds. Smit; schutterij, Herthuis]
ZIE: Artikelen 1 t/m 12, pp. 68v - 70v.

Garnizoen -- 19-10-1787 (54)
Verzoek aan de commandant van het
garnizoen (hier gelegerde troepenmacht) om
een detachement van 12 man met een
onderofficier te sturen naar het ambacht
Bloemendaal (Goudkade) ter handhaving van
rust en orde. Het gerecht van Bloemendaal
maakt melding van "combustiën" en
plunderingen in haar gebied.

Begraven -- 3-1-1787 (73)
Het verzoek van Ary Meurs en Maarten Monk,
als commissarissen van het Genootschap van
Wapenhandel, om hun medelid George Pisa
met (gewone) militaire eer a.s. vrijdag te
mogen begraven, wordt toegestaan. Dr.
Willem Griffioen en mr. Adriaan Jacob van der
Does hebben te kennen gegeven niet akkoord
te kunnen gaan met de bedoelde dag, gezien
het feit dat die dag de magistraat wisselt en er
gevaar voor onrust bestaat.

Verhuur -- 24-10-1787 (55)
Het Lontpad bij het Pesterf aan Gerardus
Michael de Vreede ingaande 7 oktober a.s.
Garnizoen -- 27-10-1787 (55v)
Brief van Gecommiteerde Raden waarin
toestemming wordt gegeven tot uitgifte van
turf en kaarsen aan de wacht van het
garnizoen, met een daartoe strekkende lijst.
[Cornelis van der Burch]
ZIE: Brief dd. 26 oktober 1787 als reactie op
die van de burgemeesters dd. 25 oktober j.l.
Garnizoen -- 11-12-1787 (61v)
Opdracht tot betaling van 5000 pond door
Gecommitteerde Raden dd. 27 september en
11 oktober 1787 ten behoeve van het
stadsbestuur en ten laste van de ontvangergeneraal, ter compensatie van de gemaakte
onkosten wegens legering van de Pruisische
troepen.
[Jan Arend van den Burch]
Garnizoen -- 17-12-1787 (63v)
Besluit van burgemeesters om géén
serviesmeester aan te stellen, zoals te doen
gebruikelijk in garnizoensplaatsen, maar het
beheer van de serviesgelden uit te besteden
aan de thesaurier die dat belangeloos wil
doen en voor uitgave en
inkomstenadministratie 0,5 % ontvangt. Niet

Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Aanstelling tot kolonel van de schutterij: mr.
Jacobus Blauw in plaats van Fr. van
Harencarspel Decker, die de 4 jaar vol heeft
gemaakt. Mogelijkheid tot tussentijds ontslag,
na 1, 2 of 3 jaar dienst.
Schutterij -- 8-1-1787 (80v)
Benoemingscommissie heeft voordracht
gedaan voor de vervulling van verschillende
militaire posten.
[Fr. van Harencarspel Decker, Jacobus Blauw,
Cornelis van Leeuwen en Willem Mauritz
Swellengrebel]
ZIE: Beschikking van de stadhouder dd. 31
oktober 1748.
Schutterij -- 8-1-1787 (81)
Jacob Bleuland wordt aangesteld tot kapitein
(van de compagnie van de Westhaven) in
plaats van mr. Jacobus Blauw. Allard Pierson
valt af.
[subalterne gezagsdragers]
Schutterij -- 8-1-1787 (81v)
Gerrit Maas wordt aangesteld tot luitenant
(van de compagnie van de Gouwe) in plaats
van Jacob Bleuland. Pieter Hoffman valt af.
[subalterne gezagsdragers]
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Schutterij -- 6-2-1787 (86)
Het verzoek (via kolonel mr. Jacobus Blaauw)
van de krijgsraad om de officiersoefeningen
(eenmalig) in maart te houden in plaats van in
februari, wordt toegestaan.
ZIE: Art. 1, hoofdstuk 5 van de verordening op
de schutterij.
Openbare orde -- 3-3-1787 (86v)
Resolutie over te nemen maatregelen, door
kolonel van de schutterij mr. J. Blaauw
neergelegd bij de burgemeesters, om te
voorkomen dat met de verjaardag van de
stadhouder op 8 maart a.s. onlusten zouden
uitbreken. Tekenen van Oranjegezindheid
worden aangemerkt als oproerig!
ZIE: Bijgevoegde brief van de kolonel: blz. 87
- 89 en toestemming tot uitvoeren
maatregelen: blz. 89 - 90. Art. 3 van hoofdstuk
6 van de verordening op de schutterij.
Openbare orde -- 14-3-1787 (90)
Rapport van de baljuw en verzoek tot
arrestatie van Jan van Garnay (uit de
St.Anthoniestraat) wegens het inslaan van
enige ruiten van het huis van Mathijs Liese
aan de Zeugstraat. Door 2 stadsboden
opgehaald (en begeleid door dienaren van
justitie) van het huis van pijpmakersbaas Jan
Pieter Versluys, waar hij als knecht werkt. In
civiele gijzeling op de 's Heerenpoort.
[mr. C.N. Plemper van Bree, mr. M.W. van
den Kerckhoven van Groenendijck en M.
Bisdom, heer van Vliet]
Openbare orde -- 14-3-1787 (91v)
Na verhoor van betrokkene door de
magistraat en ingaand op het verzoek van de
baljuw, wordt Jan van Garnay in civiele
gijzeling genomen op het stadhuis om de
baljuw de kans te geven tegen betrokkene
maatregelen te nemen.
Schutterij -- 8-5-1787 (108)
Akkoord met voordracht namens de krijgsraad
door kolonel mr. Jacobus Blaauw, tot
algemene wapenschouw op 29 mei a.s., om
11. 00 uur 's morgens en bijbehorende
ceremonie als in 1786. Afzetten van het
marktveld, het doen van publicatie en het
uitzetten van een viertal strepen ter opstelling
van de gelederen.
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Schutterij -- 8-5-1787 (109)
Beschikking op het verzoek tot ontslag als
luitenant van Herman de Coole.
ZIE: Requestboek IJ folio 161.
Schutterij -- 15-5-1787 (109)
Convocatie van de volledige magistraat op
dinsdag 29 mei om 10.30 uur voor de
wapenschouw, allen in het zwart gekleed.
Schutterij -- 22-5-1787 (109v)
Voordrachtscommissie presenteert volgende
nominatie: Hermanus Polijn en Pancras
Bloemendaal in plaats van Hermanus de
Coole. Luitenant in de compagnie van de
Markt; voordracht getekend door Corn. van
Alphen.
[Jacobus Blauw (kolonel), Jacob Bleuland
(kapitein), Cornelis van Leeuwen (luitenant)
en Jeronimus van Bassen Jongbloed
(vaandrig)]
Schutterij -- 22-5-1787 (110)
Hermanus Polijn wordt verkozen tot luitenant
in de compagnie van de Markt in plaats van
Hermanus de Coole.
Schutterij -- 29-5-1787 (110)
Wapenschouw over vier compagnieën
gehouden en geen defecten gevonden.
ZIE: Resolutie 5 mei j.l.; bevindingen als in
Kamerboek 1784 folio 183 en 12e
stadsregister folio 247.
Openbare orde -- 9-6-1787 (110v)
Uiting van zorg van de krijgsraad naar
aanleiding van oproerige bewegingen in
allerlei steden (teneur tussen de regels door is
anti-orangistisch, ondanks afkeer van
"partijzugt"). Veroorzakers meest van de "...
laagste classis" en idem kanttekening bij
betrouwbaarheid van de lokale schutterij.
Ongeregeldheden in Amsterdam en Den Briel
met schade aan huizen en molestatie van
burgers.
[Jacobus Blauw (kolonel), Jacob Bleuland,
Huybert Griffioen, Gerardus de Man (kapitein),
Cornelis van Alphen (secretaris krijgsraad)]
Openbare orde -- 9-6-1787 (114)
Vorming van een commissie die met een
afvaardiging van de krijgsraad maatregelen
voorstelt ter beteugeling van (politieke)
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onlusten. Mr. Huybert van Eyck, mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp, Diederik
Gregorius van Teylingen en mr. Reinier
Swanenburg hebben verklaard niet akkoord te
kunnen gaan met deze resolutie, omdat eerst
de vroedschap dient te worden geraadpleegd.
[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
(burgemeester), Diederik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Openbare orde -- 9-6-1787 (114v)
Adhesie aan het voorstel van François de Mey
om in geval van nood ten spoedigste de
magistraat bijeen te roepen ten einde de
nodige maatregelen te doen uitgaan.
[Huybert van Eyck, Alexander Hendrik
Metelerkamp, Diderik Gregorius van Teylingen
en Reinier Swanenburg]
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Beschikking op het verzoek van het
Genootschap van Wapenhandel om
toestemming tot het gebruik van twee metalen
veldstukken (geschut).
ZIE: Requestboek IJ folio 165v.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing door mr. Huybert van Eyck en mr.
Alexander Hendrik Metelerkamp van de
voorgaande beslissing (nr. 1369), omdat die
volgens hen eerst aan de vroedschap had
moeten worden voorgelegd.
Schutterij -- 9-6-1787 (114v)
Afwijzing van het voorgaande onder nr. 1369
door mr. Reinier Swanenburg, omdat hij
vreest voor de gevolgen.
Schutterij -- 11-6-1787 (115)
Verslag en resolutie betreffende maatregelen
in geval van alarm en/of oproer. De magistraat
waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van
de door de krijgsraad voorgestelde (harde)
maatregelen ten opzichte van de schutters en
vreest factievorming. Toch meent ze gezien
de ernstige toestand akkoord te moeten gaan
met de 6 voorgestelde maatregelen, die met
nadruk een tijdelijk karakter krijgen.
Commissie van de magistraat in overleg met
die van de krijgsraad ter uitvoering van de
resolutie dd. 9 juni 1787.
[Jan Couperus (baljuw), Martinus van Toulon
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(burgemeester), Diderik Gregorius van
Teylingen en Marcellus Bisdom (schepenen)]
Schutterij -- 11-6-1787 (119)
De volgende stadsbestuurders kunnen zich
niet verenigen met de genomen maatregelen,
zoals vastgesteld in de voorgaande resolutie:
François de Mey, Huybert van Eyck, A.H.
Metelerkamp. Mr. Diderik Gregorius van
Teylingen komt met een uitgebreide
stemverklaring.
ZIE: Notulen van 9 juni 1787.
Schutterij -- 17-9-1787 (127v)
Naar aanleiding van geruchten over
naderende Pruisische troepen - ze zouden al
in Schoonhoven zijn - wordt kolonel Blauw
ontboden; bij zijn afwezigheid (hij is in
Amsterdam!) vervolgens de 4 kapiteins van de
schutterij en de vroedschap tevens op de
hoogte te stellen. "... te resolveeren, 'tzij ter
defensie, 'tzij ter overgaef van deze stad, offte
receptie van gemelde trouppes".
[François de Mey, heer van Limmen]
Schutterij -- 17-9-1787 (128v)
Ondanks heldhaftige verklaringen van de
kapiteins, ontboden voor advies, valt het
besluit de stad "... op de gratieuste wijze over
te geeven en de favorabelste condities te zien
erlangen". Defensie tegen troepen van een
"gedugte mogendheid" niet mogelijk door
ontbreken van militaire middelen zoals
geschut e.d.
[Jacob Bleuland, Huybert Griffioen, Gerard de
Man, Adr. van der Does]
Schutterij -- 17-9-1787 (129)
Baljuw Jan Couperus maakt melding van een
schietincident "achter de kerk" tussen twee
personen. Zijn verzoek tot het oproepen van
gewapende schutters, na advies van de 4
kapiteins, blijkt moeilijk uitvoerbaar. Daarop is
de alarmklok geluid, de trom geslagen en zijn
de 4 compagnieën in stelling gebracht ter
onderdrukking van het geweld. Een zekere
Boer, enige tijd geleden in de warmoespot
gezeten, pakt zakkendrager Huybert Bik de
bajonet af. Bik schiet, dronken zijnde, hem
met zijn snaphaan neer.
Openbare orde -- 17-9-1787 (129v)
Publicatie vastgesteld "... ter stuiting der
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toeneemende confusie".
ZIE: Publicatieboek K folio 130v.
Schutterij -- 17-9-1787 (130)
De melding van de officieren dat de schutterij
onwillig is bevelen uit te voeren en dat dus
ook de baljuw weinig kan uitrichten, wordt
doorgegeven aan de vroedschap in de hoop
hun mening daarover te vernemen.
Garnizoen -- 17-9-1787 (130v)
Er wordt een commissie ingesteld om de
Pruisische troepen zo vriendelijk mogelijk
welkom te heten, de stad over te geven en de
"favorabelste condities te erlangen". Besluit
met eenparigheid van stemmen. Commissie
bestaande uit een burgemeester, twee
schepenen en een secretaris.
Schutterij -- 17-9-1787 (130v)
Besluit om de schutters zoveel mogelijk bij het
stadhuis te plaatsen en om de desertie zoveel
mogelijk in te dammen, voorts ieder van hen
te vragen wie bereid was mee te helpen de
orde te bewaren.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131)
Besluit om met het college de hele nacht in
vergadering te blijven en de schutterij
patrouille te laten lopen om onrust en
plundering zoveel mogelijk te beteugelen,
gesecondeerd door leden van de magistraat.
Openbare orde -- 17-9-1787 (131v)
Verzoek aan burgemeesters om de
vroedschap om 9.00 uur bijeen te roepen om
verslag uit te brengen van de gebeurtenissen
en elkaar van advies te dienen. Tegen de
ochtend is de rust enigszins teruggekeerd;
schriftelijk verslag in de vroedschapsnotulen.
Openbare orde -- 18-9-1787 (132)
Besluit om de stadspoorten gesloten te
houden, passanten om de stad heen te leiden
en niemand binnen te laten dan met
toestemming van de magistraat, geweren aan
vrijwilligers en beschikbare schutters ter hand
te stellen, de compagnieën van Markt en
Gouwe paraat te houden en die van Oost- en
Westhaven voor de nacht in te zetten, leden
van de magistraat zelf te laten patrouilleren en
in vergadering bijeen te blijven. Bij gerucht
van nadering van het "burgerlegertje", te
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Vlaardingen gescheiden, deels op weg naar
Delfshaven, deels naar Zoetermeer én dat de
huzaren van het korps Van Salm via
Nieuwkoop en Noorden op weg zijn naar
Alphen.
Openbare orde -- 18-9-1787 (132v)
Opnieuw afwijzing van het verzoek van enige
burgers "namens het volk", om de op het
stadhuis vastgezette Huybert Bik direct ter
dood te brengen.
Garnizoen -- 18-9-1787 (132v)
Vorming van een comité van ontvangst voor
de Pruisische troepen aan de
Tiendewegspoort. Het comité heeft om 18.30
uur gerapporteerd dat een wachtmeester met
12 huzaren de voorbode was van 1500 man,
huzaren zowel als infanterie, die de volgende
dag zou arriveren, met de opdracht kwartier te
maken.
[Huybert van Eyck, A. H. Metelerkamp, D.G.
van Teylingen en J.D. van der Burch]
Openbare orde -- 18-9-1787 (133)
De magistraat blijft de gehele nacht met de
(zich verfrist hebbende) schutters van de
Oost- en Westhavencompagnie patrouilleren.
Openbare orde -- 19-9-1787 (133v)
Instelling van een commissie ter visitering van
verdachte huizen op wapens e.d., op verzoek
van veel burgers na melding van dergelijke
vondsten. "... quantiteit buskruit,
handgranaaten en verder ammunitie, o.a. bij
den adjudant Van Genderingen; generale
visitatie naar geweeren, patroonen, buskruit
etc. ... met schutters en officieren ...".
[A.H. Metelerkamp, Fr. van Harencarspel
Decker]
Openbare orde -- 19-9-1787 (134)
Verslag van de zoektocht naar wapens in
diverse huizen; met goedkeuring. Vondsten
opgeslagen in het raadhuis.
[A.H. Metelerkamp en François van
Harencarspel Decker]
Garnizoen -- 19-9-1787 (134v)
Inkwartiering van de Pruisische troepen na het
verschijnen van majoor Lestock, waarna de
magistraat voor 't eerst sinds maandagmorgen
uiteen is gegaan. Corps jagers op de Kleiweg,
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bataljon van Langler op de Tiendeweg, de
huzaren op het marktveld en in de herbergen.
Herthuis gereserveerd voor generaal Eben en
zijn gevolg ondergebracht bij leden van het
stadsbestuur en (andere) vermogende
burgers.
Schutterij -- 19-9-1787 (134v)
Brief van mr. Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij, vanuit Amsterdam dd. 18
september; met besluit tot beantwoording.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 20. Missive
bijgevoegd zie nr. 1434.
Garnizoen -- 20-9-1787 (136)
Op de eis van de Pruisische kwartier- en
foeragemeester om leeftocht voor de troepen,
is besloten zoveel mogelijk bij burgers te
kopen en uit de stallen te halen en de
vroedschap bijeen te roepen. Voorts is
besloten Marcellus Bisdom als afgezant naar
Schoonhoven te sturen om de hertog van
Brunswijk, commandant van het Pruisische
leger, te verzoeken de stad te ontzien, omdat
de stad zoveel soldaten niet kan onderhouden
en daardoor geruïneerd raakt.
Garnizoen -- 20-9-1787 (136v)
Verzoek van de Pruisische proviandmeester
Van Kempen om levering van 4000 broden à
6 pond per dag, gedurende 4 dagen,
waarvoor de vroedschap wordt geconsulteerd.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Een commissie wordt ingesteld om de
proviandering van de Pruisische miltie te
regelen in opdracht van de vroedschap,
zodanig dat het "... ten meeste nutte en profijt
van stadsfinantie" zou zijn. D.G. van
Teylingen en S.G. Wobma, "... ervaaren in de
Hoogduitsche taal en tevoren zelve geweest
is in Pruissische dienst".
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magistraat om regelingen betreffende de
proviandering te treffen.
Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Besluit op het verzoek van de officier van de
Pruisische hoofdwacht om het pesthuis aan te
wijzen als plek om 34 gevangenen vast te
zetten, alsmede voedsel voor hen te
verschaffen.
[Van Teylingen, Wobma]
Garnizoen -- 21-9-1787 (138)
Ontvangst hedenmorgen van de hertog van
Brunswijk, commandant van de Pruisische
troepen, door een welkomstcomité met
opnieuw het verzoek om de troepen uit de
stad weg te halen in verband met de te grote
onderhoudsdruk.
[A.H. Metelerkamp, Van Eyck, M. Bisdom en
Van der Burch]
Schutterij -- 21-9-1787 (138v)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, uit Amsterdam dd. 19 september j.l.,
voor kennisgeving aangenomen.
ZIE: Brief bijgesloten.
Garnizoen -- 21-9-1787 (138v)
Verslag van het ontvangstcomité waarin de
hertog hen allervriendelijkst in het Herthuis
had ontvangen, maar tot zijn leedwezen
moest vasthouden aan een langer verblijf van
de troepen, met name door de strategische
ligging van de stad aan de rivier en in de
(aanvals)route. In de toekomst zou hij de stad
proberen te ontzien.
[A.H. Metelerkamp, H. van Eyck, M. Bisdom
en J.D. van der Burch]

Garnizoen -- 20-9-1787 (137)
Verslag van Marcellus Bisdom over zijn
audientie bij de hertog van Brunswijk, waarbij
hij allerhartelijkst is ontvangen en waarin hij
een spoedige komst van de hertog naar de
stad aankondigt.

Schutterij -- 19-9-1787 (139)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel van de
schutterij ("gelogeerd in de oude Graaf van
Holland in de Kalverstraat"), waarin hij
aangeeft verbaasd te zijn over het ontvangen
antwoord. Door het ontbreken van een
veiligheidsgarantie meent hij nog niet te
kunnen terugkeren. Hij eist dat het
stadsbestuur ín staat voor de veiligheid van
zijn vrouw en kind.

Garnizoen -- 20-9-1787 (137v)
Hovitz, koninklijke Pruisische
krijgscommissaris, is verschenen voor de

Openbare orde -- 18-9-1787 (135)
Brief van Jacobus Blauw, kolonel der
schutterij, vanuit Amsterdam, waarin hij zijn
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Garnizoen -- 22-9-1787 (140v)
Mededeling van D.G. van Teylingen dat de
Pruisische troepen morgen zullen vertrekken,
maar door anderen vervangen zullen worden;
voor kennisgeving aangenomen.

Hoeve, advocaat; tot kapiteins: Bleuland en
De Man; tot luitenants: Preesman Buys en
Kumsius, tot onder-luitenants: Swellingrebel
en De Wit; daarnaast onderofficieren en het
gebruik van alle noodzakelijke attributen,
zoals wees- en politiekamer als
vergaderruimte en bier (!) voor de nachtwacht
en afspraken met het Pruisisch garnizoen
over sluitingstijden van de poorten en andere
noodzakelijkheden.
[A.H. Metelerkamp]

Garnizoen -- 23-9-1787 (140v)
Majoor Hofman van het Pruisische regiment
infanterie Jung Waldeck is aanwezig om
regelingen te treffen voor de inkwartiering van
2800 man en deze aan de wijkmeesters ter
hand te stellen zodat die met de
kwartiermeesters ieder zijn plaats kan wijzen,
de officieren bij leden van het stadsbestuur en
burgers "... van rang en vermogen".

Garnizoen -- 27-9-1787 (148)
Instelling van een commissie van toezicht op
het regelen van paarden en rijtuigen voor de
ordonnansen die met commando's de stad
passeren, aangezien er grote verwarring
hierover heerst onder de voerlieden. Tot hun
beschikking een stadsbode.
[N.W. van de Kerckhoven van Groenendijck,
M. Bisdom]

Openbare orde -- 24-9-1787 (144)
Verbod gepubliceerd op het lossen van
vreugdeschoten, sinds het bezoek van prinses
Wilhelmina, die de Pruisische troepen zouden
kunnen verontrusten en dat weer tot twist en
onrust zou kunnen leiden.
ZIE: Publicatieboek K folio 131.

Openbare orde -- 27-9-1787 (148v)
Toestemming tot (nieuwe) visitatie van huizen
op wapens en munitie - op verzoek van de
waarnemend baljuw -, na daarop betrekking
hebbende geruchten en volgens aangifte via
de dienstdoende leiding der vrijwillige
schutters, omdat dit voor nieuwe onrust zou
kunnen zorgen.
[Metelerkamp]

ongerustheid toont over het publieke geweld
en zijn leedwezen betuigt over zijn
afwezigheid in de afgelopen dagen zonder de
chaos te hebben voorzien en alsnog aanbiedt
naar de stad terug te keren.

Schutterij -- 25-9-1787 (144v)
Alle vrijheden die in het verleden aan het
Genootschap van Wapenhandel zijn verleend,
worden per direct ingetrokken en het
genootschap zelf ontbonden.
Schutterij -- 25-9-1787 (145)
Voorstel van de waarnemend baljuw om
zolang de krijgsraad geen leiding heeft een
voorlopig corps van vrijwilligers te formeren
om de rust in de stad te herstellen en
bewaken. Gebruik toegestaan van de
suppoosten van de krijgsraad, adjudant,
boden, tamboers enz.; voorts van geweren en
trommels.
[A.H. Metelerkamp]
Schutterij -- 25-9-1787 (146)
Toestemming en opdracht voor de
waarnemend baljuw om over te gaan tot het
formeren van een voorlopige vrijwillige
schuttersgroep om de onrust te bestrijden.
Aanstelling tot majoor: Frederik van der

Schutterij -- 27-9-1787 (149)
Verzoek van het hoofd van de vrijwillige
schutters om de (stads)geweren die gebruikt
zijn, te laten nakijken, schoonmaken en
repareren en de overige op de
stadswapenkamer te laten opslaan. Opdracht
hiertoe aan de fabricagemeesters.
[Metelerkamp]
Garnizoen -- 27-9-1787 (149)
Dringend verzoek aan de pensionaris om de
hulp van de stadhouder in te roepen om deze
stad verder te vrijwaren van inkwartiering door
Pruisische troepen, maar dat 3 à 4
compagnieën of een bataljon Hollandse
infanterie welkom zou zijn ter ondersteuning
van herstel van rust en orde. Een brief van
deze strekking per expresse naar de
pensionaris gestuurd.
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Garnizoen -- 29-9-1787 (150)
De klacht van een drietal burgers dat
inkwartiering bij hen huns inziens onredelijk
was, omdat zij part noch deel hadden aan
redenen die tot de komst der Pruisische
troepen hebben geleid en voorstel de troepen
onder te brengen bij de "ophitsers", is niet
ontvankelijk verklaard wegens absentie van
een aantal raadsleden. Leden van de
Sociëteit in het Herthuis; zij zijn vermaand hun
aandeel te "... contribueeren om de zozeer
gescheurde harmonie onderling te herstellen".
[Jan Bosman, Ary Negenduysend en Jan de
Goede]
Openbare orde -- 30-9-1787 (150v)
De arrestatie van een zekere Jongkint, door
enige burgers op de wacht gebracht, wordt
weer ongedaan gemaakt, omdat geen wettig
bewijs tegen hem kon worden ingebracht.
[F. de Mey, Metelerkamp, Van Eyck en Van
Teylingen]
Openbare orde -- 30-9-1787 (151)
Hendrik Sonnenberg, metselaar, is
gearresterd, door enige medeburgers op de
Pruisische wacht afgeleverd, overgedragen
aan de vrijwillige schutterij onder leiding van
Metelerkamp, voor de raad verschenen en
gekapitteld om zijn deelname aan het
Genootschap (van Wapenhandel), met de eis
zich rustig te houden. Hij is onder de hoede
van Metelerkamp en Van Teylingen weer
(ongemolesteerd) thuis gebracht. Oproep aan
de "massa", dat wie wat had in te brengen
tegen Sonnenberg, officieel een aanklacht bij
het stadsbestuur moest indienen.
Openbare orde -- 30-9-1787 (151v)
Waarschuwing gepubliceerd tegen het
"eigendunkelijk" opbrengen van personen,
met de kanttekening dat bij verdenking eerst
een officiële aanklacht moet worden ingediend
bij de waarnemend baljuw of burgemeesters.
ZIE: Publicatieboek K folio 132.
Garnizoen -- 1-10-1787 (152)
Brief van de pensionaris waarin de komst
wordt gemeld van een bataljon uit Oudewater,
zodra de stadhouder zou hebben vernomen
wanneer de Pruisische troepen zouden zijn
vertrokken; voor kennisgeving aangenomen.
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Garnizoen -- 1-10-1787 (152v)
Per kerende expressepost de pensionaris
verzocht te wijzen op het feit dat onder de
huidige omstandigheden de stad niet - hoe
kort ook - zonder militaire aanwezigheid kan.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 29v.
Openbare orde -- 3-10-1787 (153)
Ingebracht door de voorzittend burgemeester
een brief van de baljuw en enige notabelen
van Rijnland en besluit tot rescriptie.
[F. de Mey, heer van Limmen.]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 30v.
Garnizoen -- 5-10-1787 (154v)
Verzoek van oud-burgemeester Van der
Hoeve om ten overstaan van de
vroedschapsleden verslag uit te brengen over
het patent van de stadhouder. "... een patent
voor de collonel of commandeerende officier
van het 2e bataillon van tweede regiment
Orange Nassau ...".
[Van der Does, vroedschapslid; Van Wijn,
raadpensionaris]
Openbare orde -- 2-10-1787 (154)
Brief van de baljuw en enige notabelen van
Rijnland, waarin wordt gemeld dat zij waren
opgebracht door Pruisische troepen en waarin
de vraag naar het hoe en waaron daarvan.
Cluwen, predikant te Sluipwijk, Roelof van
Leeuwen, bakker, Bart Verhoef, kastelein te
Nieuwveen, schoolmeester te Sluipwijk.
[L.D. Peckens z.]
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming voor A.H. Metelerkamp als
hoofd van de vrijwillige schutters om scherpe
patronen te laten maken. "... de 25
manschappen, die iedere nagt waakten,
daarvan dienden te zijn voorzien ...".
Schutterij -- 5-10-1787 (155v)
Toestemming tot gebruik van de stadswaag,
in het bijzonder de stadswapenkamer, voor de
opslag van wapens en toebehoren van de
vrijwillige schutterij. "... geweeren, bajonetten,
patroontassen, bandelieren, houwers,
ammunitie, trommen en verdere krijgstekenen
en ornamenten (..) door de burgers
opgebracht en niet aan de stad in eigendom
behooren ...".
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Schutterij -- 8-10-1787 (156v)
Opdracht via de krijgsraad aan de stadsboden
om de huizen langs te gaan en de her en der
verspreid geraakte geweren te verzamelen en
op het stadhuis te (doen) bezorgen.
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Openbare orde -- 17-10-1787 (161)
Jan de Moor, keurslijfmaker uit de
Vrouwesteeg, is ter beveiliging eveneens op
het raadhuis gebracht door een detachement
schutters. "... om de woede van het volk te
ontgaan ..."

Nachtwacht -- 9-10-1787 (156v)
Toestemming voor een nachtwacht op de
Wachtelstraat. De stadsbode moet komen
aanzeggen, anders wil / durft men niet. Iedere
nacht 6 man sterk. Het voorstel om de
huiseigenaren aan te slaan (ter dekking van
de kosten) eerst aan hen voor te leggen.
[Jan Boon, Willem Jan van As; Francken
(bode) ]
ZIE: Reglement nr. 1467.

Garnizoen -- 17-10-1787 (161v)
De vroedschap is bijeengekomen ter
bespreking van de komst van het bataljon van
Pallardy uit Woerden, ter uitvoering van de
wens, ge-uit bij de stadhouder om de
Pruisische troepen te vervangen door
nationale troepen. Via de gedeputeerden ter
dagvaart.

Garnizoen -- 13-10-1787 (159)
Verslag van Salomon de Riemer, "clercq ter
finantie van Holland", dat hij opdracht heeft
van Gecommitteerde Raden om een
gespecificeerde rekening te vragen aan de
magistraat van de uitgaven voor de legering
van de Pruisische troepen en verantwoording
voor de al voorgeschoten betaling. Er wordt
een commissie ingesteld ter overleg en
opstelling van een gedetailleerde rekening.
[H. van Eyck, D.G. van Teylingen, M.W. van
den Kerckhoven van Groenendijck, J.D. van
der Burch]

Garnizoen -- 17-10-1787 (162)
Via een brief van de pensionaris is begrepen
dat de stadhouder een patent had afgegeven
voor de legering van het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal Van Pallardy,
dat de kwartiermakers al waren gearriveerd,
dat de officieren bij de leden van de
magistraat worden ondergebracht, de
overigen in het pesthuis, de looihal en boven
de Kleiwegspoort, dat de troepen 2 dagen op
stadskosten worden gevoed en de
hoofdwacht gesitueerd wordt op het
bovenplein, het sleutelbord onder beheer van
de schutterij en de Pruisen geïnformeerd.
ZIE: 12e Stadsregister, folio 261.

Nachtwacht -- 9-10-1787 (157)
Reglement tot het houden van de nachtwacht
op de Wachtelstraat buiten de stad.
[V. van Eyck.]
Openbare orde -- 16-10-1787 (160)
Enige personen, door een meute aangevallen
na ontscheept te zijn uit de Amsterdamse
schuit, hebben als tijdelijke bescherming,
toestemming gekregen op (de gijzelkamer
van) het raadhuis te verblijven. "... dat bij deze
gelegenheid verder grote combustie, gepaart
met plundering had plaats gehad, 'twelk door
hulp der Pruissische trouppes, alhier
leggende, en tot adsistentie van de justitie
toegeschoten zijnde, gelukkig en spoedig was
gestuyt".
[Jacob van den Want en Willem de Vink
(pijpmakersbazen); Jan van Wijmen, Jacob
Valk, Jacobus Wantenaar, Eliseus Linkers,
Pieter Linkers, Jan van Veen, Jacob van
Kluyven sr. én jr.]

Openbare orde -- 17-10-1787 (162v)
Verslag van Fredrik van der Hoeve, majoor
van de vrijwillige schutters, dat ook Barth
Meyer, kastelein, om plaatsing op (de
bovengijzelkamer van) het stadhuis ter
bescherming had verzocht. "... in het
misverstand alhier (..) bij het Veerstal ... om
hem te beschermen voor de geweldadigheid
van 't volk ...".
Garnizoen -- 17-10-1787 (163)
Melding via waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp dat het Pruisisch detachement
op het punt stond te vertrekken naar Alphen;
aangenomen voor kennisgeving.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
Audientie door commanderend officier
Brender à Brandis verzocht; hij spreekt zijn
bereidwilligheid uit in het uitvoeren van de
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orders van de magistraat ter bewaring van
rust en orde.
Garnizoen -- 18-10-1787 (163v)
De vroedschap waardeert en accordeert gang
van zaken rond de komst van de Hollandse
troepen van Pallardy.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164)
Commandant Brender à Brandis verzoekt om
militairen na sluitingstijd uit de herbergen te
mogen halen. Toegestaan mits melding
daarvan aan baljuw en voorzittend
burgemeester.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164)
Op verzoek van commandant Brender à
Brandis wordt bepaald dat bij onrust of
samenscholingen dat geweld is toegestaan
waar overtuiging niet werkt.
Garnizoen -- 18-10-1787 (164v)
Inkwartiering en daarvoor benodigde zaken in
handen van de burgemeesters.
[turf, kaarsen, fournituren, wacht- en
schilderhuizen, pesthuis, looihal,
Kleiwegspoort]
Garnizoen -- 18-10-1787 (165)
Waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp
verzoekt een vergaderplek beschikbaar te
stellen voor de garnizoenskrijgsraad, voor een
provoost en een plaats waar zieke militairen
kunnen worden verpleegd. Dit wordt in
overweging genomen; voor de aanstelling van
een auditeur alsmede een provoost of
stokkeknecht zal worden bekeken hoe dat in
andere garnizoenen is geregeld om
vervolgens daartoe over te gaan.
Garnizoen -- 18-10-1787 (166)
Verzoek aan burgemeesters tot het
uitvaardigen van een verordening om burgers
aan militairen geen krediet toe te staan noch
na sluitingstijd drank te serveren. Concept ter
tafel brengen en nader bekijken.
Garnizoen -- 18-10-1787 (166v)
Verslag van de commissie belast met de
financiering en verantwoording aan
Gecommitteerde Raden betreffende het
onderhoud van de Pruisische troepen.
ZIE: Resolutie van 13 oktober j.l.
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Garnizoen -- 19-10-1787 (166v)
Toewijzing van de verhoor- of justitiekamer als
garnizoenskrijgsraadvertrek, mits niet bezet.
Als provoostruimte op de Tiendewegspoort
twee cellen, mits gemeld aan de waarnemend
baljuw en geen inbreuk makend op het
gewone justitiewerk en als lazaret de ruimte
naast de looihal, normaal de school van de
weeshuiskinderen. Voorstel commissie (zie nr.
1480) aanvaard en in resolutie omgezet.
Garnizoen -- 19-10-1787 (168)
Verbod op het verlenen van borg aan
militairen en drank schenken na sluitingstijd in
de cafés uitgevaardigd.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 18 oktober j.l.
Publicatieboek K folio 133v.
Schutterij -- 20-10-1787 (168v)
Verslag van waarnemend baljuw A.H.
Metelerkamp over zijn inspanningen met
betrekking tot de tijdelijk aangestelde
vrijwillige schutters: dat het aantal nu 300
bedraagt, er tot vier keer zoveel wordt wacht
gelopen en iedereen van wapens is voorzien.
Instemming met zijn verzoek, gezien zijn
tijdelijke status, dat er een nieuwe
commandant wordt aangezocht en de
krijgsraad in zijn functie wordt hersteld. "...
temeer, alzo hij (..) beschreeven is om alsdan
in 's Hage de deliberatiën van de
staatscommissie relatiev de volksinvloed bij te
wonen ..."
Schutterij -- 23-10-1787 (170v)
Uitgebreide dankzegging aan het adres van
waarnemend baljuw A.H. Metelerkamp voor
het waarnemen van de kolonelsfunctie van de
(vrijwillige ) schutterij en ontslag daarvan
verleend.
Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Mr. Adriaan Jacob van der Does wordt
aangesteld tot kolonel voor de tijd van 4 jaar
in de plaats van mr. Jacobus Blauw. Hij zal
ieder jaar per koppermaandag ontslag mogen
nemen, indien gewenst.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 8 januari 1787.
Schutterij -- 23-10-1787 (171)
Op verzoek ontslag verleend aan de officieren
van de vrijwillige schutterij (kapiteins en
luitenants); zij blijven in functie tot zij worden
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vervangen. Om bijzondere reden wordt
luitenant Cornelis van Leeuwen ontslagen.
[Jacob Bleuland, A. van der Does, H.
Griffioen, G. de Man; J. van der Grijp, G.
Maas en H. Polijn]
Schutterij -- 23-10-1787 (171v)
Verzoek aan de waarnemend baljuw om de
ontslagen officieren van de vrijwillige schutterij
bijeen te roepen, te informeren over de nieuw
benoemde kolonel en namens de magistraat
voor hun diensten van harte te bedanken.
Schutterij -- 20-10-1787 (172)
Brief waarin de officieren van de provisionele
vrijwillige schutterij hun functies ter
beschikking stellen aan de magistraat.
Schutterij -- 23-10-1787 (176)
Voorgedragen voor de benoeming tot
kapiteins in de compagnie van de Markt: Jan
Verreyst, heer van Oukoop, en Pieter Post in
plaats van mr. Gerardus de Man, en tot
luitenants in dezelfde compagnie: Jacobus de
Wit en Frans van Bovenen in plaats van
Hermanus Polijn. Voordracht ingevolge de
beslissing van de stadhouder.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (177)
Voorgedragen voor de functie van kapiteins in
de compagnie van de Oosthaven: mr. F. van
der Hoeve en Cornelis Hubertus de Coole in
plaats van mr. Huybert Griffioen, heer van
Barwoutswaarder, en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Rheinhardis de Graaf en Nicolaas
Wijman in plaats van Cornelis van Leeuwen.
Voordracht in naam van de stadhouder;
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (178)
Voorgedragen als kapiteins in de compagnie
van de Westhaven: Jan Aernout Preesman
Buys en Jan Bouwens in plaats van Jacob
Bleuland en tot luitenants in dezelfde
compagnie: Nicolaas Grendel en Joost
Houbeek in plaats van Jeremias van der Grijp.
Voordracht ingevolge besluit stadhouder en
uitgevoerd door de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
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Schutterij -- 23-10-1787 (179)
Voordracht voor de positie van kapiteins in de
compagnie van de Gouwe: mr. Willem Maurits
Swellengrebel en mr. Cornelis Reinier van
Bronckhorst in plaats van mr. Adriaen van der
Does en tot luitenants in dezelfde compagnie:
Hendrik Smaasen en Otto van der Hout in
plaats van Gerardus Maas. Voordracht bij
besluit van de stadhouder en uitgevoerd door
de krijgsraad.
[J. van der Grijp]
Schutterij -- 23-10-1787 (180)
Verkiezing uit de voordracht door een
commissie uit de krijgsraad: als kapitein in de
compagnie van de Markt: Jan Verrijst, als
luitenant: Jacobus de Wit; kapitein van de
Oosthaven: mr. Frederik van der Hoeve, als
luitenant: Rhijnardus de Graaf; als kapitein in
die van de Westhaven: Jan Aernout
Preesman Buys, als luitenant: Nicolaas
Grendel; als kapitein in die van de Gouwe: mr.
Willem Maurits Swellengrebel, tot luitenant:
Hendrik Smasen (Smaasen).
[Adriaan Jacob van der Does, Jacob Bleuland,
Gerard Maas en Willem Mauritz
Zwellengrebel]
Schutterij -- 30-10-1787 (182v)
Kennisgeving aan mr. Jacobus Blauw dat met
instemming van de vroedschap mr. Adriaan
Jacob van der Does in zijn plaats is benoemd
tot kolonel van de schutterij.
Schutterij -- 24-11-1787 (187)
Jan Verrijst, Hendrik Smaasen en Dirk de
Vooys, gecommitteerden van de krijgsraad,
treden in contact met een commissie van de
magistraat, bestaande uit Huybert van Eyck,
D. G. van Teylingen en Reinier Swanenburg,
om te overleggen over de door de krijgsraad
ingediende memorie.
Schutterij -- 24-11-1787 (188)
Memorie van kolonel Adr. Jacob van der
Does, kapitein Jan Verrijst, luitenant Hendrik
Smaasen en vaandrig Dirk de Vooys,
commissieleden uit de krijgsraad, waarin
wordt bepleit zo spoedig moglijk verandering
aan te brengen in de "voorlopigheid" van de
schutterij, omdat op dit moment slechts wacht
wordt gelopen door "betrouwbare" vrijwilligers.
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Voedselvoorziening -- 4-12-1787 (195v)
Na overleg met de Gecommitteerde Raden
via pensionaris Hendrik van Wijn, wordt
besloten om de resterende graanvoorraden,
bestemd voor de Pruisische troepen,
openbaar te verkopen.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck]
ZIE: Resolutie dd. 13 oktober j.l.
Schutterij -- 13-12-1787 (204)
Voorstel van de commissie tot onderzoek van
herstel van de schutterij dat leden die
"gecollaboreerd" hebben met genootschappen
dan wel burgerlegertjes worden gezuiverd,
niet door ze totaal te royeren - dat zou
oneerlijk zijn ten opzichte van de loyale leden
- maar ze aan hun eed gebonden te houden
en een vaste contributie te laten betalen en de
wel ontslagenen te gelasten hun wapens te
retourneren. De krijgsraad wordt gemachtigd
tot uitvoering van deze voorstellen en het
aantrekken van vervangers.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Reinier Swanenburg]
ZIE: Resolutie magistraat dd. 3 en 24
november j.l.
Feestelijkheden -- 24-12-1787 (216)
Onderzoek naar de mogelijkheid om de
schutterij in te zetten bij een eresaluut aan de
gecommitteerden van de stadhouder ter
gelegenheid van hun bezoek aan de stad.
Verzoek gedaan door kolonel A.J. van der
Does, middels kapitein Verrijst.
Feestelijkheden -- 26-12-1787 (220v)
De organisatie van het voorgeschreven
eerbetoon aan de gecommitteerden vanwege
de stadhouder wordt in handen van de
burgemeesters gesteld.
[schutterij militie]

18 -- Justitie
Rechtspraak (vierschaar,
politiemeesters), notariaat.
Voerlieden -- 6-2-1785 (7v)
Willem Verwey en Willem de Lange worden
voorlopig ontheven van hun functie als
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voerman van het Rotterdams en Gouds
wagenveer, op grond van klachten van de
baljuw (en schout) van Gouderak over
verregaande beledigingen, met vermelding
van dit oordeel aan de commissaris van het
veer, met het verzoek toe te zien op de
uitvoering ervan.
[N. Cornelis Plemper van Bree]
Ambten -- 9-5-1785 (26)
Voorstel om op 30 mei een vervanger an te
stellen voor de stadsadvocaat Pieter Paulus,
die is gepromoveerd tot raad en advocaatfiscaal ter admiraliteit op de Maas.
Ambten -- 29-5-1785 (29v)
Aanstelling van een stadsadvocaat uitgesteld
tot 13 juni a.s. in verband met de afwezigheid
van burgemeester mr. Adriaen Pieter Twent.
Ambten -- 22-6-1785 (34)
Mr. François Jacob Galle wordt aangesteld tot
stadsadvocaat in plaats van mr. Pieter Paulus
in verband met diens promotie tot fiscaal van
de admiraliteit van de Maas.
Scheepvaart -- 23-8-1785 (47v)
Voorlopige aanstelling van Gerrit Hendrik
Fortuyn, om schippers die zich zeilend op de
Kromme Gouwe niet aan de voorschriften
houden, te bekeuren.
Alphen -- 13-12-1785 (65v)
Melding betreffende een op 14 december te
houden "buurspraak" in de Steekter- en
Rijneveldpolder en controle op de gevolgde
procedures door notaris Allard Pierson
alsmede optreden als gemachtigde namens
de burgemeesters. Melding aan de
ingelanden.
Alphen -- 15-12-1785 (66)
Verslag van Allard Pierson over "buurspraak"
in de Steekter- en Rijneveldse polder. Volgens
de schout kwam de aanvraag van enige
ingelanden van Rijneveld over het al of niet
afsluiten van de "scheykade" tussen de
polders, en dat er afspraken waren gemaakt
tussen beide polders uiterlijk maart 1786 alles
weer in de oude staat hersteld te hebben.
Declaratie A. Pierson betaald uit de kas der
burgemeesters.
[Huybert van Eyck]
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Schutterij -- 8-2-1785 (75v)
Melding van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker van de verkoop van een stadsgeweer
met toebehoren door de schutter Barend
Mertens aan Cornelis van den Vijver op
Driekoningen in het Harthuis. Dagvaarding
van beide personen op 15 februari voor het
college.
Schutterij -- 19-2-1785 (76v)
Mededeling van kolonel Fr. van Harencarspel
Decker dat B. Mertens zijn boete nog niet had
voldaan, ondanks een bezoek van een bode
der krijgsraad. Bepaald dat een stadsbode,
vergezeld van twee justitiedienaren het
bedrag, vermeerderd met krijgsraadkosten,
zou innen, met - bij weigering - een nieuwe
dagvaarding.
Schutterij -- 22-2-1785 (76v)
Rapport van stadsbode Cornelis van der Poll
dat de boete van B. Mertens door diens vader
is betaald. Opdracht aan een secrtaris de
boete aan de thesaurier te overhandigen en
de kosten van de krijgsraad aan de kolonel.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 19 februari j.l.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77)
Beslissing op het verzoek van de baljuw
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree om de
arrestatie van Willem de Lange.
ZIE: Requestboek X folio 182.
Openbare orde -- 22-2-1785 (77)
Beslissing op het verzoek van de baljuw
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree om de
arrestatie van Willem Verwey.
ZIE: Requestboek X folio 182v.
Rechtspraak -- 15-3-1785 (78v)
Afdoening van het verzoek van Anna
Catharina Mertens en Govert Schim qualitate
qua om goedkeuring van "..zeker verbaalaccord, voor ... schepenen aangegaan".
ZIE: Requestboek X folio 183 e.v.
Schutterij -- 12-4-1785 (82)
Intrekken van het voorstel van 15 maart j.l.
door kolonel Fr. van Harencarspel Decker en
afdoening ervan opgeschort tot terugkeer van
burgemeester Willem van der Hoeve. Affairevaandrig P. Snoeck.
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Openbare orde -- 23-4-1785 (83)
Afhandeling van het verzoek van Adriana
Spruyt, vrouw van Willem de Lange, om de
inhoud van het verzoek "civiel en composibel"
te verklaren, alsmede het antwoord van de
baljuw. Fr. van Harencarspel Decker
distantieert zich van de resolutie, omdat hij
geen gelegenheid heeft gehad zich in de zaak
te verdiepen; schepenen R. Swanenburg en J.
Couperus willen hun commentaar in de
notulen vastgelegd hebben.
[N. Plemper van Bree]
ZIE: Requestboek X folio 189 e.v.
Openbare orde -- 10-5-1785 (84v)
Afdoening van het verzoek van Willem
Verwey, voerman op het Rotterdamse
wagenveer, om de inhoud "civiel en
composibel" te verklaren. Schepen Couperus
kan zich met bovenstaand besluit niet
verenigen.
ZIE: Requestboek X folio 194 e.v.
Rechtspraak -- 28-6-1785 (88v)
Beslissing op het verzoek van Maria van
Velzen ter goedkeuring van zeker verbaal
accoord.
ZIE: Requestboek X folio 210.
Huwelijkszaken -- 15-10-1785 (99v)
Afhandeling van het verzoek van Cornelia
Soos om scheiding van haar man H. Koot.
ZIE: Requestboek X folio 220.
Huwelijkszaken -- 18-7-1786 (109v)
Beschikking bij meerderheid van de
magistraat genomen op het verzoek tot
(volledige / definitieve) scheiding voor Casper
Beerman en Hester de Vos.
ZIE: Requestboek IJ folio 92v.
Huwelijkszaken -- 16-9-1786 (113v)
Beschikking op het verzoek van Albertus
Meyer en Ariaantje Bul, om toestemming voor
een (volledige) scheiding.
ZIE: Requestboek IJ folio 113v.
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde. Zij hebben aangegeven dat
Paulus van der Linden art. 18 van de
verordening op het wagenveer heeft
overtreden: het vervoer van vreemdelingen
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zonder de vereiste kennisgeving bij de
commissaris. Hij weigert de boete te voldoen.
Conform art. 20 wordt hij alsnog veroordeeld
tot betaling van de boete bovenop het geld dat
hij voor de vracht heeft ontvangen.
Voerlieden -- 5-12-1786 (117v)
Melding van overlieden en dekens van het
voermansgilde dat Ary Groeneveld niet alleen
geweigerd had iemand volgens de verplichte
toerbeurt naar Utrecht te brengen, maar die
persoon ook op onheuse wijze van zijn wagen
had verwijderd, toen die reclameerde. Hem is,
na gehoord te zijn, een boete opgelegd
conform art. 10 van de verordening. "... een
pennevragt naar Utrecht ..."
Verzoekschriften -- 23-12-1786 (123v)
Beslissing op het verzoek Joan Boers Jz. om
ontslag als procureur.
ZIE: Requestboek IJ folio 125.
Tuchthuis -- 11-1-1787 (6)
Ontslag voor Pleuntje Tuynman, opgenomen
dd. 3 juli 1786 en dd. 10 oktober verlengd.
Burenrecht -- 1-3-1787 (14av)
Bemiddeling verzocht in de zaak tussen
Cornelis Bavelaar en Abraham van Bovenen
over het zetten van een loods, waardoor de
lichtinval voor genoemde Bavelaar zou
worden weggenomen.
Justitie -- 6-2-1787 (86v)
Gelezen en geregistreerd een brief van het
gerechtshof uit Schmalkalden dd. 26 februari
1787, alsmede een reactie daarop. In het
Duits.
ZIE: Missiveboek 1772 folio 181v.
Openbare orde -- 20-3-1787 (92)
Resolutie ten aanzien van Jan van Garnay,
tegen wie de baljuw nog geen procedures is
gestart, dat vóór zaterdag 24 maart a.s. zal
worden besloten welke maatregelen tegen
hem zullen worden genomen.
[mr. C.N. Plemper van Bree]
Openbare orde -- 20-3-1787 (92v)
Behandeling van de wens van baljuw mr. C.N.
Plemper van Bree om het woord "civiel" uit
"civiele gijzeling" in de resolutie van 14 maart
j.l. te schrappen, uitgesteld tot de terugkeer
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van twee betrokken raadslieden: De Lange
van Wijngaarden en Bisdom van Vliet. Hij
heeft volgens eigen zeggen het woord "civiel"
niet gebruikt.
Openbare orde -- 24-3-1787 (93)
Opnieuw gedelibereerd over het voorstel van
de baljuw dd. 20 maart j.l. Nu met algemene
stemmen akkoord met de resolutie van 14
maart j.l. om de term "civiel" te schrappen,
waarom de baljuw had verzocht. Affaire-Jan
van Garnay.
[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Nrs. 1324, 1325, 1327 en 1328.
Justitie -- 24-3-1787 (93v)
Ontslag uit gijzeling (op woord van eer) voor
Jan van Garnay, omdat de baljuw nog geen
aanklacht tegen hem heeft ingediend. Voor de
raad ontboden, heeft hij beloofd om onverwijld
te zullen verschijnen, indien daartoe
opgeroepen.
ZIE: Magistraatsresolutie van 20 maart j.l.
Belastingen -- 24-3-1787 (94)
Memorie van Vincent van Eyck over
onduidelijkheid of de heffing van de 80e
penning ook geldt voor transacties met
betrekking tot (aan- of ver)koop van schepen.
Naar aanleiding van de veiling van een
"farryschip" (= Groninger trekschuit ?) via
notaris Willem van der Wagt, aangekocht door
Ary Blanken.
ZIE: Publicatie van de raad dd. 1 maart 1785.
Openbare orde -- 1-5-1787 (107)
Kennisgeving aan de nieuwe baljuw Jan
Couperus van de vondst van twee
vlugschriften (bijgevoegd) met oproerige
bedoeling en (voorstel tot) publicatie waarin
een premie van 100 zilveren ducatons wordt
uitgeloofd voor aanwijzing die leidt tot de
aanhouding van de verspreiders van deze
strooibiljetten en waarin een algemeen verbod
wordt uitgevaardigd tot het drukken en
verspreiden van dergelijke geschriften.
[C.N. Plemper van Bree]
ZIE: Notulen van 30 april j.l.; zie ook nr. 1349.
Nalatenschappen -- 3-7-1787 (121v)
Beschikking op het verzoek van Pieter
Faddegon om opheffing van de sequestratie
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(= gerechtelijk beheer).
ZIE: Requestboek IJ folio 166.

zijn persoon én zijn functie.
ZIE: Nr. 1521.

Rechtspraak -- 17-9-1787 (131)
Afwijzing van het dringend verzoek van enige
personen om Huybert Bik zonder vorm van
proces te executeren als afschrikwekkend
voorbeeld.

Rechtspraak -- 26-12-1787 (220v)
Beschikking op het verzoek van François van
Harencarspel Decker, voorzitter-schepen en
interim-baljuw, om Cornelis de Keyzer te
mogen dagvaarden.
ZIE: Requestboek IJ folio 193v.

Openbare orde -- 19-9-1787 (133)
Onderzoek naar het doodschieten van
Lambert Meyer. Opdracht aan
schepenvoorzitter Metelerkamp; "loco
pretoris" te verrichten.
Rechtspraak -- 19-9-1787 (134)
Opnieuw afwijzing van het verzoek tot
executie van Huybert Bik met verwijzing naar
eerdere argumentatie, maar wel toezegging
dat schuldigen naar behoren zullen worden
berecht en gestraft. "Op de instantie door
eenige burgers wederom gedaan dat het volk
niet zoude rusten, voordat ...".
ZIE: Notulen 17 en 18 september j.l.
Openbare orde -- 6-10-1787 (156)
Beschikking op het verzoek van de
waarnemend baljuw betreffende het bevel tot
arrestatie van Huybert Bik.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Requestboek IJ folio 181.
Rechtspraak -- 18-10-1787 (166)
Brief van Hof en Hoge Vierschaar van
Schieland (te Rotterdam) met afwijzend
antwoord op het verzoek tot arrestatie van
Jacob Scholten, burger van Gouda.
[A.H. Metelerkamp]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 38v.
Rechtspraak -- 31-10-1787 (183)
Brief van de baljuw van Schieland c.s. met
stukken betreffende Jacob Scholten, varende
op de Bodegraafse schuit, om een aanklacht
in te dienen. In handen gesteld van de
waarnemend baljuw.
Openbare orde -- 25-11-1787 (193)
Brief van C.N. Plemper van Bree waarin hij
zich beklaagt over wangedrag van Willem de
Lange en Willem Verwey, voerlieden op
Rotterdam, te zijnen huize. Bedreigingen aan
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1 -- Bestuur
Samenstelling (vroedschap,
burgemeesters, schepenen,
baljuw / schout), verkiezingen;
algemene verordeningen;
grondgebied (jurisdictie).
Ambten -- 7-1-1788 (3v)
Brief van ex-burgemeester Nicolaes Teyssen,
waarin hij enkele sleutels terugstuurt.
[Nicolaas Tijssen]
Baljuwschap -- 6-2-1788 (9v)
Het verzoek van Jan Couperus om een
uittreksel uit de notulen van de
vroedschapsvergadering wordt geweigerd.
Brief bijgevoegd.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16)
Schikking getroffen tussen adjunct-secretaris
Vincent van Eyck, Johan Diderik van der
Burch en de stadhouderlijke afgevaardigden.
Voorstel tot regelingen bijgevoegd.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16v)
Aankondiging en voordracht op last van
afgevaardigden (commissarissen) van de
stadhouder van een nieuwe vroedschap.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16v)
Schikking getroffen tussen adjunct-secretaris
Vincent van Eyck, Johan Diderik van der
Burch en afgevaardigden van de stadhouder.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17)
Afspraak voor overleg met de nieuwe
pensionaris A. Groeneveld en herziening van
de instructie voor deze functie.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17)
Verklaring van politieke "zuiverheid" van de
nieuwe vroedschapsleden.
[wetsverzetting]
Baljuwschap -- 5-3-1788 (17)
François van Harencarspel Decker krijgt een
tegemoetkoming in de proceskosten tegen
Huybert Bik en behoudt rang en plaats in de
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vroedschap.
[Hubert Bik; wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17v)
Aanpassing van benoemingsreglement
betreffende de positie van de baljuw bij de
Staten van Holland. Zie verzoek François
Harencarspel Decker.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17v)
Beëdiging van de politieke, kerkelijke en
burgerlijke functionarissen en ambtenaren
conform de staatsresolutie van 15 februari.
[wetsverzetting]
ZIE: 13e stadsregister folio 2.
Stadsbestuur -- 6-3-1788 (17v)
Johannes van der Hoeve wordt aangesteld
door de stadhouder tot lid van de vroedschap
en schepen.
Stadsbestuur -- 7-3-1788 (18v)
De herziene instructie voor pensionaris
Abraham Groeneveld wordt vastgesteld, zodat
hij zitting kan nemen in de vroedschap.
Stadsbestuur -- 7-3-1788 (19)
François de Mey, heer van Limmen, wordt
voor dit jaar aangesteld tot baljuw en dijkgraaf
van Stein, Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Ambten -- 11-3-1788 (19v)
Alle politieke, burgerlijke en kerkelijke
functionarissen en ambtenaren dienen de eed
op de constitutie en regering af te leggen
ingevolge de staatsresolutie van 15 februari.
Dat geldt ook voor de schouten (van de
stadsheerlijkheden) met betrekking tot de
functionarissen en ambtenaren in hun
districten.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als baljuw, dijkgraaf en schout van
Stein, Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
[]
ZIE: Besluit 11 maart j.l.
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Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als schout van Gouderak en
Nieuwerkerk a/d/ IJssel.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
Cornelis van Cappellen en Pieter van
Cappellen, hebben de eed op de regering en
de stadhouder afgelegd als substituut-schout
te Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d
IJssel.
Ambten -- 20-3-1788 (22v)
Opdracht aan de schouten van de
stadsheerlijkheden om alle functionarissen en
ambtenaren de eed op de regering en de
stadhouder af te nemen en daarvan melding
te maken.
Capelle a/d IJssel -- 27-3-1788 (24)
Lodewijk van Toulon, schout van Capelle a/d
IJssel, heeft de eed op regering en
stadhouder afgelegd.
Baljuwschap -- 7-4-1788 (25v)
Baljuw François van Harencarspel Decker legt
de eed af dat hij gedurende zijn functie geen
zitting zal nemen in de
vroedschapsvergadering; alsmede betaling
van recognitiegeld.
[Bloemendaal; Gouderak]
ZIE: Resolutie 12-02-1731.
Stadsbestuur -- 7-4-1788 (26v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot schout van Gouderak,
gedurende zijn Goudse baljuwschap; alsmede
betaling recognitiegeld.
Stein -- 26-4-1788 (31v)
A.H. Metelerkamp en J.A. van der Burch
vernieuwen hun eed als heemraden van Stein
en Willens. Cornelis Nicolaas Plemper van
Bree is afwezig.
Fabricagemeesters -- 28-4-1788 (32)
Verzoek wat te doen met goederen die op de
stadswapenkamer zijn verzameld ingevolge
magistraatsresolutie.
Archieven -- 24-4-1788 (32v)
Stadsdocumentatie, onder beheer van
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Hendrik van Wijn, overgedragen aan
commissie.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 27-5-1788 (37v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Pieter Stofberg, Inge
Slaats, Ary van der Giet; schepenen:
Johannes Goedhart, Claas van Oosten,
Johannis van Zijl, Klaas van Beusekom,
Willem van Cadzant, Wouter Jonkheid,
Leendert Been; kroosheemraden: Dirk
Grootendorst, Hendrik Verbeet, Hendrik Oly,
Leendert in 't Hout, Cornelis de Heer;
molenmeesters van Kortland: Dirk Janse
Uitbeyerse, Wouter Jongheyd; molenmeesters
van de Esse: Jan G. Uitbeyerse, Jan in 't
Hout; molenmeesters van Blaardorp: Dirk van
Vliet, Jan Breedveld; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter de Graaf, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Johannes van den Berg, Dirk
Uijtbeyerse Jz; armmeester: Klaas Hollander;
slikmeters: Paulus Tom, Willem van Cadzant.
Fabricagemeesters -- 17-6-1788 (50v)
De opslag van goederen op de
stadswapenkamer ingevolge
magistraatsresolutie voorlopig handhaven.
Broekhuizen -- 19-7-1788 (54v)
Gerrit Bloet wordt aangesteld tot heemraad en
schepen in plaats van Dirk Bloet.
Detailhandel -- 29-7-1788 (56v)
Andries Beetje, tapper, heeft de eed op de
constitutie hernieuwd.
Detailhandel -- 12-8-1788 (57v)
Maria Hogervorst, tabaksverkoopster, vrouw
van J. van den Andel, heeft de eed op de
constitutie vernieuwd.
Gouderak -- 12-8-1788 (58)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijks blok:
Gerrit den Boon, Ary Fijn; Middelblok: Dirk
Herfst, Jan Proos, Jan Kooy; Veerstalblok:
Jan Cool, Goose Bulk.
[Arie Fijn, Jan Kooi, Jan Kool]
Fabricagemeesters -- 16-8-1788 (58)
Veiling van de bomen langs het jaagpad langs
de Gouwe tot aan de Gouwsluis, met tijdige
bekendmaking daarvan.
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Capelle a/d IJssel -- 4-9-1788 (61)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
IJssel, Arie van Cappellen, Bastiaan Stolk,
Pieter Zeeuw, Cornelis Hoogendijk Wz;
kroosheemraden:Pieter Smith, Pieter de Jong,
Jan Baas, Arie Lans, Willem Schouten;
armmeesters: Arie Zeeuw, Arie Hogendijk;
kerkmeesters: Eewout Hogendijk, Pieter van
der Linde.
Gilden -- 1-11-1788 (70)
Bepaling dat niet langer toestemming wordt
verleend tot het verkopen van holblokken,
zonder dat voldaan is aan de voorschriften
van het houtkramersgilde.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (82)
Vastleggen van de datum waarop de leden
van de kerkenraad van de hervormde
gemeente en de andere gezindten de eed op
de regering moeten afleggen.
Ambten -- 23-12-1788 (82)
Brief verzonden aan de Staten van Holland
met mededeling dat alle functionarissen en
ambtenaren, zowel burgerlijke als kerkelijke,
en gildeleden de eed op de staatsresolutie
van 15 februari j.l. hebben afgelegd.
Ambten -- 27-12-1788 (83v)
Eedafname van allen die om wat voor reden
afwezig waren, door Vincent van Eyck.
Ambten -- 30-12-1788 (85)
Verzoek van Huibert van Eyck, ontvanger van
de 100e en 200e penning, om Cornelis
Nicolaas Plemper van Bree aan te sporen zijn
bijdrage te voldoen als baljuw en schout, idem
als bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie, ofwel een schriftelijke memorie in
te sturen met redenen voor niet betalen.
[VOC kamer Amsterdam]
Ambten -- 31-12-1788 (86)
Brief betreffende de uitvoering van de
staatsresolutie en constitutionele eedaflegging
aan de Staten van Holland.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 89v. Resolutie
Staten van Holland 15 februari 1788.
Ambten -- 2-1-1788 (87)
Uitstel van het vergeven van de "subalterne

317

posten" tot aan de magistraatswijziging. Idem
aanhouden van de positie van de regenten
van het tuchthuis ter continuering van het
bestuur.
[A. de Kedts Houtman; koppermaandag]
Stadsbestuur -- 5-1-1788 (90v)
Reactie van burgemeesters op de brief van
baljuw Couperus naar aanleiding van de
onlusten, de (on)veiligheid en wat daaraan
door het stadsbestuur gedaan is; overweging
en antwoord bijgevoegd.
Turftonsters -- 14-1-1788 (95v)
Afwijzende reactie van de vroedschapsleden
op het verzoek van de turftonsters over
arbeidsloon en arbeidsomstandigheden.
Achteruitgang van de pottenbakkersnijverheid
(gilde).
[veenman, turfschipper]
ZIE: Resoluties van 5-1-1787, 9-8-1580, 4-81649, 5-2-1660, 13-6-1678, 8-7-1750, 25-101783. Requestboek IJ folio 197.
gemeentefinanciën -- 14-1-1788 (99)
Vincent van Eyck en Hendrik van Wijn zullen
in Den Haag bepleiten om het overschietende
bedrag inzake de fourage van de Pruisische
troepen
voor de stad te behouden, als voorschot op de
bijdrage uit de staatskas.
[Von Wolframsdorff]
Predikanten -- 26-1-1788 (105)
Verzoek aan drukker Wouter Verblaauw tot
wijziging in de lijst van predikbeurten in het
kerkblad voor aaanstaande zondag.
Politie -- 26-1-1788 (105v)
Het verslag van burgemeesters betreffende
het verzoek aan de vader van Kalff wordt
onder dankzegging vastgesteld.
Predikanten -- 28-1-1788 (105v)
Verslag van de burgemeesters over de actie
van secretaris Van Eyck ten opzichte van ds.
De Moraaz naar aanleiding van een eerdere
resolutie over hervatting van de preekbeurten
en diens verzoek daaromtrent.
Belastingen -- 26-1-1788 (106v)
Resolutie van de vroedschap, waarin
tuinlieden worden vrijgesteld van het
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"domestique-geld".
[dienstbodengeld]
ZIE: Verordening op het
stadsdienstbodengeld van 1 maart 1785

stadhouder aangestelde en geïnstalleerde
leden van de magistraat hebben elkaar met
hun benoeming gefeliciteerd. Afwezig:
Johannes van der Hoeve.

Garnizoen -- 26-1-1788 (106v)
Burgemeesters wordt verzocht het conceptreglement voor het garnizoen aan de
vroedschap ter kennis te brengen.

Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
Aanstelling van twee schepenmeesters:
Reinier Swanenburg en Johannes van der
Hoeve.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.

Stadsbestuur -- 6-2-1788 (108v)
Verslag van Metelerkamp dat de stadhouder
heeft toegezegd dat zijn vertegenwoordigers
(commissarissen) binnen twee weken zullen
terugkeren tot herstel van de rust.
Garnizoen -- 6-2-1788 (108v)
Burgemeesters hebben het reglement voor
het garnizoen aan de vroedschap voorgelegd
en vastgesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 januari j.l.
Openbare orde -- 7-2-1788 (110)
Resolutie ter waarschuwing tegen oproer e.d.
ZIE: Publicatieboek Z folio 135.
Garnizoen -- 7-2-1788 (110v)
De burgemeester ter dagvaart dient de
stadhouder over de onlusten te berichten en
uitbreiding van het garnizoen met een
detachement dragonders voor te stellen.
[Harencarspel Decker, Brender van Brands,
Verrijst]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 56.
Garnizoen -- 11-2-1788 (111)
Eedaflegging door het garnizoen.
Garnizoen -- 16-2-1788 (112)
Pogingen om Gerrit Hendrik Fortuyn,
uitvoerder van de fourage van de Pruisische
troepen, extra te belonen voor zijn inzet, zijn
door hem beleefd afgewezen.
Garnizoen -- 26-2-1788 (113v)
Het reglement voor het garnizoen komt
binnenkort van de drukker en moet dus aan
het college en het garnizoen worden
overhandigd. Uittreksel van artikelen 13, 14,
15, 19, 26 en 27 naar de krijgsraad.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
De door de (commissarissen van de)

Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114v)
Afspraak dat de gewone vergadering eenmaal
per week op dinsdag plaatsvindt; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114v)
Boeteregeling voor de magistraat in verband
met de afwezigheid bij vergaderingen en
andere verplichtingen.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (115)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Stadsbestuur -- 6-3-1788 (117)
Installatie tot schepen: Johannes van der
Hoeve.
Onderwijs -- 10-3-1788 (117v)
Aanstelling scholarchen: Alexander Hendrik
Metelerkamp, Albert Verrijst, Diderik
Gregorius van Teylingen, Jacobus de
Visscher in plaats van Jan Jacob Slicher,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Jan Arend
Smit.
Weeskamer -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling weesmeesters: Huybert van Eyck
en Marcellus Bisdom in plaats van Willem van
der Hoeve (burgemeester geworden) en
François Harencarspel Decker (nu baljuw en
schout).
Kerkelijke zaken -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling tot kerkmeesters: Willem Maurits
Swellengrebel, Gerrit Boon van Ostade, Jan
Bouwens, Jeronimus van Bassen Jongbloed
in plaats van Willem van der Hoeve, Jan
Jacob Slicher, Adriaan Jacob van der Does,
Jacobus Blaauw.
[subalterne officianten]
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Librije -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot gecommiteerde van de
scholarchen bij de librije: Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van Jan Jacob Slicher.
Librije -- 10-3-1788 (118v)
Continuering van de aanstelling van de
zittende librijemeesters.
Waterschappen -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot commissarissen van de
waterschappen in het 3e kwartier: Joan Boers
jr en Nicolaas Grendel in plaats van Martinus
van Toulon en Alexander Samuel Petrus
Elsnerus, die hun ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Weeshuis -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling van regentinnen van het heilige
geest- of weeshuis: Hobba Cornelia de
Blanche, weduwe van ritmeester Van der
Does; Sara Jacoba Becker, vrouw van Diderik
Gregorius van Teylingen, in plaats van
Catharina Blom, vrouw van A.S.P. Elsnerus
en Petronella van Mechelen, vrouw van J.J.
van Weede.
Tuchthuis -- 10-3-1788 (119)
Aanstelling van regenten van het tuchthuis:
Frederik van Breda en Hendrik Smaasen in
plaats van Adriaan de Kedts Houtman en
A.S.P Elsnerus, die ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Ambten -- 10-3-1788 (119)
Eedaflegging van de nieuw aangestelde
subalterne functionarissen; kennisgeving aan
betrokkenen door een van de stadsboden.
ZIE: Eed op de constitutie van 15 februari
1788.
Verordeningen -- 11-3-1788 (119)
Voortzetting van de keuren gepubliceerd.
Bekendmakingen -- 11-3-1788 (119)
Publicatie van de bededag op 19 maart a.s.
Stadsbestuur -- 15-4-1788 (122v)
Afspraak over wie van de schepenen één jaar
dient, ter herstel van de gewone jaarlijkse
bestuurswisseling. Keuze gelaten door
commissarissen stadhouder.
[Johannes van der Hoeve, Willem Jan van As]
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Garnizoen -- 15-4-1788 (122v)
Verslag van Van der Hoeve van het verzoek
aan de stadhouder om het detachement terug
te trekken; daarin heeft de stadhouder
bewilligd.
Stadsbestuur -- 15-4-1788 (123)
Burgemeesters Van der Hoeve en
Metelerkamp worden bedankt voor hun goede
diensten in het overleg met de stadhouder.
Geschillen -- 2-9-1788 (137)
De brief van Henrietta van der Haar,
douairière Quarles te Den Haag, dd. 31
augustus, betreffende haar huis aan de
Oosthaven, wordt aangehouden.
[De Mey, heer van Limmen, president]
ZIE: Verzoek college van 19 augustus j.l.
Kerkelijke zaken -- 9-9-1788 (137v)
Het aanstellen van een voorzanger / voorlezer
in de St-Janskerk wordt aangehouden. Bij
afwezigheid van de baljuw en de
burgemeester ter dagvaart, alsmede
burgemeester W. van der Hoeve en schepen
J. Boon.
Kerkelijke zaken -- 13-9-1788 (141)
De aanstelling van een voorzanger / voorlezer
in de St.-Janskerk wordt bepaald op 23
september a.s.
Bekendmakingen -- 16-9-1788 (142)
Publicatie tot herstel van orde en rust dd. 13
september.
ZIE: Publicatieboek K folio 139.
Nachtwacht -- 14-10-1788 (143v)
Voorstel van schepen Boon om de
huisbezitters in de Wachtelstraat die niet
willen meebetalen aan een nachtwacht
daartoe opdracht te geven.
[bode Francken]
Kerkelijke zaken -- 14-10-1788 (144)
Het debat over de aanstelling van een
voorzanger / voorlezer van de St.-Janskerk
wordt vastgesteld op 23 oktober a.s.
[secretaris Verrijst]
Geschillen -- 21-10-1788 (144v)
Het huis van de weduwe Quarles aan de
Oosthaven kan gerechtelijk "ad opus jus
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habentium" worden verkocht. Door secretaris
Verrijst zal een advertentie in de bladen
worden geplaatst. xxx
ZIE: Notulen van 15 augustus, 2 en 13
september en 14 oktober j.l.
Burgerrecht -- 4-11-1788 (146)
Beslissing op de brief uit Nijmegen
betreffende het recht van exue.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 76.
Geschillen -- 9-9-1788 (137v)
De behandeling van de brief van Henrietta
van der Haar, douairière Quarles, wordt
aangehouden. Bij afwezigheid van de baljuw
en burgemeester ter dagvaart.
Geschillen -- 13-9-1788 (141)
De behandeling van de brief van Henrietta
Quarles wordt bepaald op 23 september a.s.
Geschillen -- 14-10-1788 (144)
Het debat over de brief van weduwe Quarles
wordt vastgesteld op 23 oktober a.s.
[Verrijst, secretaris]
Burgerrecht -- 2-12-1788 (189v)
Nadere brief van de vroedschap van
Nijmegen met het verzoek om wederzijds
burgers te vrijwaren van het recht van exue.
Burgemeesters wordt om verdere actie
verzocht.
Belastingen -- 2-12-1788 (190v)
De herziening van de Instructie voor de
ontvanger van de verponding wegens o.a.
straatgeld wordt in beraad genomen.
Burgerrecht -- 19-11-1788 (191)
De brief van het stadsbestuur van Nijmegen
inzake het vrijwaren van wederzijdse burgers
van het recht van exue.
ZIE: Nr. 568. Notulen 14 november en 24
september j.l.
Burgerrecht -- 9-12-1788 (193)
Overwegingen voor een overeenkomst ter
afschaffing van het recht van exue zijn
opgesteld. Verzoek aan burgemeesters om de
zaak af te handelen met het stadsbestuur van
Nijmegen.
[pondgeld]
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ZIE: Resoluties 21 maart 1422, 6 augustus
1468, 26 januari 1535 en 24 juli 1555.
Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (194)
Het verzoek van Adriaan van der Does om
ontslag als kerkmeester wordt toegestaan.
ZIE: Requestboek Z folio 12.
Belastingen -- 16-12-1788 (196)
Het voorstel tot herziening van de instructie
voor de ontvanger van de verponding wordt
overlegd.
Geschillen -- 16-12-1788 (196)
Brief van Henrietta van der Haar, douairière
Quarles, betreffende haar huis aan de
Oosthaven: het geschil is opgelost en zij
verkoopt het pand niet.
[Verrijst, secretaris; Hof van Holland, 80e
penning]
ZIE: Verordening op de 40e penning.
Groothandel -- 16-12-1788 (199)
Afwijzing van het verzoek van Cornelis Wout
betreffende rechten op de handel in en het
belasten van tras.
ZIE: Requestboek Z folio 14.
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199)
Toestemming voor ds. J.A. Smit om zijn
predikdiensten te hervatten, op voorwaarde
van eerder overeengekomen mededelingen
en gedragingen. Burgemeesters A. Verrijst en
W. van der Hoeve blijven bij hun eerder
afgelegde verklaring.
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (200v)
Aan beide predikanten die op 9 oktober om
verlichting van hun taak hebben verzocht
wordt de resolutie inzake ds. J.A. Smit
meegedeeld.
Stadsbestuur -- 19-12-1788 (201)
De baljuw presenteert een brief van de
stadhouder betreffende de benoeming van de
burgemeesters voor 1789. Voordracht: Willem
van der Hoeve, dr. Albert Verrijst, mr. Huybert
van Eyck, mr. Reinier Swanenburg. Brief
bijgevoegd.
[François van Harencarspel Decker; F.J. de
Larrey]
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Kerkelijke zaken -- 20-12-1788 (202)
Willem de Lange, Antonie van Eysendoorn en
Jan Janse, die zich bij de vroedschap hebben
gemeld om te protesteren tegen de resolutie
om ds. J.A. Smit weer tot de dienst toe te
laten, zijn gewaarschuwd om niet voor onrust
te zorgen. Afschrift aan de baljuw. Willem van
der Hoeve heeft bezwaar gemaakt.
ZIE: Resolutie van 16 december.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (208)
Aan ds. P.Th. Couperus zal worden verzocht
om een verklaring dat hij nooit lid te zijn
geweest is van enig genootschap en aan het
stadhouderlijk bewind loyaal zal zijn, alvorens
een resolutie tot hervatting van zijn dienst kan
ingaan. Hervatting predikdienst op 4 januari
1789.
Belastingen -- 24-12-1788 (209)
De instructie voor de ontvanger van de
verponding, zoals 16 december
gepresenteerd, wordt definitief
vastgesteld.220. Instructie bijgevoegd.
ZIE: Blz. 209v.
Kerkelijke zaken -- 30-12-1788 (224)
Ds. P.Th. Couperus wordt verzocht voor de
vroedschap te verschijnen. Hij krijgt het
verzoek alsnog te voldoen aan het gestelde bij
resolutie van 23 december. Burgemeesters
Van der Hoeve en Verrijst wensen zich met
deze zaak niet in te laten (als eerder met
kwestie ds. J.A. Smit).
Stadsbestuur -- 31-12-1788 (225)
Register op het jaar 1788.
ZIE: Blz. 225 - 230v.
Stadsbestuur -- 1-1-1789 (1)
Aanstelling door de stadhouder van
burgemeesters, schepenen en schepenencommissarissen.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (3v)
Eedaflegging door Johannes van der Hoeve,
die door ziekte afwezig is geweest.
ZIE: Plakkaat Staten van Holland dd. 30
september 1788 tot ophef van de 25e
penning, art. 20.
Belastingen -- 5-1-1789 (4)
Toestemming verleend aan Huybert van Eyck,
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ontvanger van de 100e en 200e penning op
de ambten over 1787, om over te gaan tot
executoire invordering van de bijdragen van
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree als
baljuw en bewindhebber van de VOC.
ZIE: Notulen 30 december 1788.
Stadsbestuur -- 6-1-1789 (4v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Ambten -- 17-1-1789 (8v)
Bevestiging van de schikking als eerder
gesloten tussen afgevaardigden van de
stadhouder en beide secretarissen van de
Kamer, inhoudende dat Vincent van Eyck, na
overlijden van zijn vader Huybert van Eyck,
aan Johan Diderik van der Burch de helft van
zijn verdiensten als secretaris zal uitkeren.
ZIE: Nr. 59. Notulen 5 maart 1788.
Geschillen -- 17-1-1789 (9)
Bezwaren van een aantal burgers uit
december 1787 zijn in een memorie vervat en
doorgegeven via de afgevaardigden van de
stadhouder, onder wie Dirk Merens. Alleen het
eigen deel zal worden afgedaan; de rest wordt
doorgestuurf naar de vroedschap.
Ambten -- 17-1-1789 (9)
De volgende personen worden ontslagen uit
hun functie vanwege (veronderstelde)
deelname aan troebelen: Willem van der
Wacht, notaris; Coenraad Linkers uit de
directie van de grofgarenspinners; Dirk van
der Maas uit het grootschippersgilde; voorts
wijkmeesters, hoofdlieden van de zijlen en
vuurschouwers. Memorie via commissarissen
van de stadhouder.
[Pieter de Ridder, Philip Polijn, Pieter
Versluys, Cornelis van Leeuwen, Johannes
van Houten, Pieter Hoffman, Jan Turin,
Hendrik Barents, Hendrik Bos, Maarten Monk,
Johan Ehrenrich Schieffer, Hillebr. van
Rossen, Jan Versluis, Gerrit Woerlee, Dirk
van der Maas]
Ambten -- 20-1-1789 (10)
Burgemeesters gaan akkoord met het uit zijn
ambt zetten van notaris Willem van der Wagt,
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met opdracht zijn notariële protocollen in te
leveren.
Belastingen -- 26-1-1789 (12)
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, oud-schepen, heeft de eed
afgelegd als ontvanger van de verponding.
Ambten -- 2-2-1789 (13)
De ontvanger van de verponding over de
jaren 1786, 17'87 en 1788 mag het restant
van de inkomsten ten gevolge van verleend
uitstel gebruiken voor het betalen van de
borgsom voor zijn functie van thesaurier.
Ambten -- 6-2-1789 (14v)
M.W. van den Kerckhoven van Groenendijck,
ontvanger van de verponding over de jaren
1789, 1790 en 1791, heeft een akte van
borgtocht afgegeven; in bewaring gegeven bij
Hubert van Eyck.
Ambten -- 14-2-1789 (17)
De thesaurier-ontvanger over 1789, 1790 en
1791 heeft 8 obligaties ten laste van het
gewest op naam van Hiëronymus van Alphen,
professor in de theologie te Utrecht,
gepresenteerd als "reële" borgtocht.
[N. van Boetzelaar; A.E. de Rhoer ]
Bloemendaal -- 17-2-1789 (19)
Aanstelling tot schepen van Bloemendaal:
Nicolaas Weyman in plaats van mr. Reinier
Swanenburg.
Detailhandel -- 7-3-1789 (24v)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Ambten -- 24-3-1789 (30v)
Verzoek aan de erfgenamen van Vincent van
Eyck om ten behoeve van de nieuwe
secretaris van het land van Stein, Willens enz.
alle archiefstukken te inventariseren en over
te dragen. Verzoek via burgemeesters Willem
van der Hoeve en Huybert van Eyck.
Detailhandel -- 2-5-1789 (37)
Prijsvaststelling van brandewijnen en
gedestilleerd.
Kerkelijke zaken -- 28-4-1789 (42)
Brief van de classis Breda als classis
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synodaal in verband met de te houden synode
van Zuid-Holland op 7 juli te Gouda, met
verzoek tot afvaardiging van een politiek
commissaris.
[Petrus Haack, actuaris]
ZIE: Toestemming Staten van Holland dd. 10
maart j.l.
Archieven -- 22-5-1789 (44)
Overname van het archief van de secretarie
van Stein c.a. van de erfgenamen van Vincent
van Eyck, onder afgifte van "behoorlijk acquit".
De inventaris wordt overgedragen aan de
nieuw aangestelde secretaris Paulus Ruben
van Hoven.
ZIE: 13e stadsregister folio 37 en 44v.
Resolutie dd. 24 maart j.l.
Kerkelijke zaken -- 23-5-1789 (44)
Verzoek van ds. Abraham Willet en Allard
Pierson, predikant en ouderling van de
Waalse gemeente, om bij de intreepreek in de
Gasthuiskerk de klokken te mogen luiden bij
aanvang van de Waalse synode op 4 juni,
alsmede om op 7 juni in de Waalse kerk in het
Frans te mogen preken. Melding aan
predikanten hervormde gemeente.
Kerkelijke zaken -- 6-6-1789 (47v)
Begroeting door het stadsbestuur van de
afgevaardigden naar de Waalse synode, op
verzoek van Allard Pierson, ouderling, en ds.
Jan van Breda, diaken, namens die synode.
Opwachting in de schepenkamer via de bode.
[ds. Samuel Jean Renaud (Leeuwarden), ds.
David Reuchlin (Gorinchem), Joseph Eyma
(Amsterdam), Casper Arnold Stouters (Bergen
op Zoom)]
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 13-6-1789 (48v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Ary van der Giet, Jan
Gs Uytbeyerse, Johannes Bakker;
schepenen: Leendert Been, Wouter
Jonkheyd, Willem van Cadzand, Klaas van
Beusekom, Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom; kroosheemraden: Cornelis de
Heer, Leendert in 't Hout, Andries Kooyman,
Jan Mijnlieff, Pieter Goor; molenmeesters van
Kortland: Wouter Jonkheyd, Klaas Stolker;
molenmeesters van de Esse: Jan in 't Hout,
Pieter de Graaff; molenmeesters van
Gansdorp: Johannes Bakker, Dirk van Vliet;
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molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Breetveld, Johannes Bakker; kerkmeesters:
Dirk Uitbeyerse Jz, Johannes Goedhart;
armmeester: Claas Hollander; slikmeters:
Willem van Cadsand, Wouter Tom.
Capelle a/d IJssel -- 1-7-1789 (53v)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hogendijk, Pieter Zeeuw, Bastiaan Stolk,
Leendert Zieren, Leendert Breur, Maarten
Ouweleen, Pieter Verhagen;
kroosheemraden: Ary Boom, Willem Breeveld,
Klaas van Wingerden Klsz,Willem van
Cappellen Sz,Willem Hogendijk Csz;
armmeesters: Ary Hogendijk, Leendert van
Dijk; kerkmeesters: P. van der Linde, Daniël
Metselaar.
Notarissen -- 4-7-1789 (55v)
Verklaring dat het nimmer de bedoeling was
Hendrik van Wijn aan te tasten in zijn kwaliteit
als commissaris van het notariaat en
toestemming om deze functie te blijven
vervullen.
ZIE: Resolutie 7 april 1788.
Kerkelijke zaken -- 4-7-1789 (56v)
Aanbieden van de beide koelers, vervaardigd
door zilversmid Adriaan Voorduyn, als
geschenk aan de predikanten Metske en De
Visscher; .
ZIE: Notulen 21 maart j.l.
Kerkelijke zaken -- 16-7-1789 (58v)
Afgevaardigden van de Zuid-Hollandse
synode komen op audiëntie bij
burgemeesters. De synode vindt plaats van 6
tot 17 juli.
[praeses Johannes Kneppelhout (Gorinchem),
assessor Johannes Spaan (Heerjansdam),
scriba Jan Claessen (Leerdam)]
Kerkelijke zaken -- 18-7-1789 (60)
Verslag van burgemeester Willem van der
Hoeve over zijn bevindingen als politiek
commissaris ter synode van 6 - 17 juli.
Uithangborden -- 18-7-1789 (60)
Toestemming voor Johannes Tompen,
tabaksverkoper op de Kleiweg. "Niet meer dan
één voet uit de pui".
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Bakkers -- 21-7-1789 (61v)
Voorlopig geen prijsverhoging van brood
boven het peil van 7 juli ( in verband met
duurte van de tarwe) en compensatie voor de
bakkers. Laatstgenoemden moeten een
verklaring tekenen en zich onderwerpen aan
controle door overman en dekens van het
bakkersgilde. Voorschot verleend door de
eerste klerk ter secretarie.
[Hermanus de Jager en Jan Muskeput; Jacob
van Munster]
Bakkers -- 28-7-1789 (64v)
Eedaflegging door Hermanus de Jager en Jan
Muskeput in verband met de resolutie van 21
juli over de duurte van de granen.
Detailhandel -- 4-8-1789 (65)
Prijsvaststelling brandewijnen en
gedestilleerd.
Ambten -- 25-8-1789 (68v)
Johan Smits wordt aangesteld tot hoofdman
van de Korte Akkeren in plaats van Geerlof
van de Waal, overleden.
Notarissen -- 5-9-1789 (69)
Eedaflegging door Paulus Ruben van Hoven
als notaris.
Bakkers -- 8-9-1789 (69v)
Beëindiging van de compensatie voor de
bakkers met betrekking tot de ingekochte
tarwe. Kennisgeving aan overman en dekens
van het broodbakkersgilde; idem aan
secretaris en klerk ter secretarie.
[Hermanus de Jager, Jan Muskeput; Huybert
van Eyck, Jan Munster]
Kerkelijke zaken -- 10-10-1789 (73v)
Verslag van pensionaris en secretaris met
betrekking tot datgene wat voor de
Zuidhollandse synode was geregeld.
ZIE: 13e stadsregister folio 55. Resolutie dd.
22 mei 1789.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (92v)
Brief van de stadhouder betreffende de
benoeming van schepenen en schepenencommissarissen.
[P.S. de Larrey]
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Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens de aloude privilegiën en in dito
kostuums, op Driekoningenavond.
Betrokkenen wordt verzocht zich thuis gereed
te houden tot ze door stadsboden met
flambouwen worden opgehaald. Tevens
uitgenodigd in logement het Herthuis: de
leden van de vroedschap, de pensionaris en
de secretarissen van stad en weeskamer.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94v)
Stadsboden halen de burgemeesters H. van
Eyck en R. Swanenburgh op om de nieuwe
kandidaten te verzoeken aan te treden.
Ondertussen bedanken de oud-leden van de
magistraat (over 1788) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een van de secretarissen introduceert de
nieuw gekozen burgemeesters in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeeving van
ambten en bedieningen".
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (95)
Afscheid van de burgemeesters mr. François
de Mey, heer van Limmen, en Alexander
Hendrik Metelerkamp.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Afscheid van schepenen Johannes van der
Hoeve en Willem Jan van As, daarna
geëscorteerd naar het Herthuis. Verklaring
van onderlinge vriendschap en
eensgezindheid door de nieuw gekozenen /
geïnstalleerden.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Aanstelling van schepenmeesters: Samuel
Gideon Wobma en Jan Boers Jansz.
[]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96v)
Bepaling dat de gewone vergadering van de
vroedschap plaats vindt op dinsdag, eenmaal
per week; bij spoedeisende zaken kan ook op
zaterdag worden vergaderd.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96v)
Boeteregeling voor de magistraat bij het niet
voldoen aan gestelde verplichtingen.
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Stadsbestuur -- 5-1-1789 (97)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Stadsbestuur -- 10-1-1789 (97v)
Kennisgeving van de komst van mr. Dirk
Meerens, raadsheer aan het hof van Holland
in zijn hoedanigheid van commissaris van de
stadhouder, om nog niet afgehandelde zaken
te bespreken.
[president-burgemeester Willem van der
Hoeve]
Tuchthuis -- 13-1-1789 (98)
Beslissing over het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om Bastiaan van der Vin
te mogen opsluiten en hem een proces te
mogen aandoen.
ZIE: Requestboek Z folio 21.
Schutterij -- 16-1-1789 (99)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken, naar aanleiding van
klachten van een aantal burgers uit december
1787. Punt 1: aanbeveling om het reglement
op de schutterij dd. 23 december 1783 aan te
passen.
[Dirk Merens]
ZIE: nr. 1069
Ambten -- 24-1-1789 (104)
Melding betreffende het overlijden van
schepen mr. Jeronimus van Bassen
Jongbloed. De vroedschap verzoekt om
condoleantie van weduwe en familie.
[mr. W.M. Swellengrebel]
Schutterij -- 28-1-1789 (105)
Reglement op de schutterij, van de
stadhouder verkregen. Publicatie Gouda dd. 3
februari. Acht hoofdstukken met
onderverdeling in artikelen, fol. 106 - 132v.
[P.S. de Larrey, Jan Verrijst]
Openbare orde -- 15-1-1789 (100)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 4:
waarschuwing aan het adres van de Lutherse
predikant Rosendaal om zich voortaan te
onthouden van laatdunkendheid ten opzichte
van het heersend gezag en zich te gedragen
als "stil en vreedzaam ingezetene".
[Dirk Merens]
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Gilden -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 5:
aanbeveling om voortaan geen overlieden "ad
vitam" maar voor ten hoogste 3 jaren aan te
stellen.
[Dirk Merens]
Ambten -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde punten naar aanleiding van
klachten burgers, decmber 1787. Punt 6:
klerken ter secrtarie dienen zich stipt te
houden aan de instructies.
[Dirk Merens]
Stadsbestuur -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers uit december 1787. Punt
7: opnieuw bekrachtigen van datgene dat door
"derzelver heer vader" (stadhouder Willem IV)
de Goudse burgerij is toegestaan, dat de
magistraat daarop toeziet.
[Dirk Merens]
ZIE: Instructie van 31 oktober 1748.
Stadsbestuur -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers uit december 1787. Punt 8:
opdracht aan alle bestuurders (stadsbestuur
en instellingen) om degenen die zich - tijdens
het bewind van de patriotten - jegens de
stadhouder loyaal opgesteld hebben bij
gunsten, beneficiën en protecties niet te zullen
"vergeten"; oproep aan ieder om zich met
stads- of staatszaken niet te bemoeien en die
over te laten aan de regering, die daarvoor
wettelijk is aangewezen.
[Dirk Merens]
Schutterij -- 3-2-1789 (133)
Brief van de stadhouder dd. 28 januari
betreffende het reglement op de schutterij.
Ambten -- 3-2-1789 (133)
Dankzegging namens weduwe en naaste
familie van Jeronimus van Bassen Jongbloed
voor het betuigde medeleven door (leden van)
de vroedschap.
[Marcellus Bisdom, heer van Vliet, Adriaan
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Jacob van der Does, Johan Diederik van der
Burch]
Stadsbestuur -- 5-2-1789 (134v)
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, wordt
aangesteld door de stadhouder in plaats van
J. van Bassen Jongbloed, overleden.
Voorlopig voor de tijd die overledene nog had
te dienen.
[F.J. de Larrey, Jan Verrijst]
Stadsbestuur -- 6-2-1789 (135v)
Installatie van Marcellus Bisdom als schepen,
met eed van zuivering.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 23-11748 en Constitutie der Hoge Regering enz.
dd. 15-2-1788.
Stadsbestuur -- 6-2-1789 (136)
Aanstelling tot schepenmeesters voor het jaar
1789: Marcelleus Bisdom, heer van Vliet, en
Samuel Gideon Wobma.
ZIE: Reglement dd. 15-9-1750.
Schutterij -- 21-2-1789 (139v)
Aanbieden van gedrukte exemplaren van de
verordening en het reglement op de schutterij
en opdracht om een aantal ter hand te stellen
aan betrokkenen. Vastgesteld door de
stadhouder dd. 24 januari; gepubliceerd dd. 3
februari.
Schutterij -- 19-5-1789 (151v)
Memorie van Jan Verrijst in zijn hoedanigheid
als commissaris van de krijgsraad en
vervanger van kolonel Adr.J. van der Does om
schutters zonder wapen uit de
stadswapenkamer te voorzien. Wordt om
advies aan burgemeesters voorgelegd.
Verordeningen -- 23-6-1789 (157)
Gezien het grote aantal loslopende honden
dient de regelgeving daaromtrent aangepast
en opnieuw gepubliceerd te worden, ter
voorkoming van ongelukken.
ZIE: Keur dd. 3 juli 1778, Publicatieboek K
folio 147.
Brandweer -- 23-6-1789 (157v)
Lijst van gebreken op de brandschouw:
brandemmers, haken, ladders dienen binnen
een maand gerepareerd of vervangen te
worden. Boterhuis; Catharinagasthuis;
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zeepziederij De Hamer van Gerrit Boon van
Ostade; pottenbakkerij van Pieter de Ridder;
idem van wed. J. van Vliet;
aalmoezeniershuis; tuchthuis; weeshuis;
tweede huis in de Lemdulsteeg van Jan Bax;
oudevrouwenhuis; pottenbakkerij wed. J.
Pluym; stadstimmerwerf; pijpenbakkerij van de
Maatschappij der pijpmakers; huis Rotteval
van Maarten Monk; pottenbakkerij van Daniel
Polijn (2 x); idem van Salomon Bokhoven;
huis van Pieter van Gog; leprooshuis;
pottenbakkerij van Johannes Gibbon; idem
van Cornelis den Raad; pijpenbakkrij van
Frans Verzijl c.s.; pottenbakkerij van Jan van
Benthem; idem van wed. A. de Jong; idem
van Hillebrand van Rossen; idem van Anna
Treure, wed. Jan Willem van Stok; idem van
Reynier Zonneveld; idem van wed.
Zonneveld; idem van wed. Fr. Gibbon; bogen
van de stadsmuur tussen Tolpoort en
Middelpoort; huis van de erven mr. Vincent
van Eyck; huis van Theodore Vosmaer; huis
van Jacobus van Klaveren; bierbrouwerij De
Zwaan van Gerrit Hanneff; huis van Jan Klatt
bij de vier brandspuiten.
Garnizoen -- 2-11-1789 (170v)
Afscheid van de officieren van het scheidend
regiment, na audiëntie te hebben
aangevraagd. Dank voor bewezen diensten
en goede wensen uitgewisseld.
[Des Villattes]
Garnizoen -- 2-11-1789 (171)
Overweging of men het nieuwe garnizoen de
eed dient af te nemen op de Markt of bij de
stadspoort vóór het binnenmarcheren. Tot het
laatste besloten.
ZIE: Reglement op het garnizoen, artikel 6.
Garnizoen -- 2-11-1789 (171v)
Melding via de heer Rappard, officier in het 2e
bataljon regiment van lt.-gen. Pallardy, dat het
bataljon van het regiment van de hertog van
Saksen-Gotha onder commando van de heer
Teucher van Liefweld was gearriveerd voor de
Tiendewegpoort. De eed vervolgens in stijl
afgenomen.
Gasthuizen -- 2-11-1789 (172)
Samuel Gideon Wobma, schepen, krijgt
ontslag op eigen verzoek als regent van het
St.-Catharinagasthuis en St.-
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Elisabethsgasthuis. Verzoek aan te blijven tot
koppermaandag.
Verordeningen -- 1-12-1789 (174)
Verzoek van Jan Janse en Huybert Kramer tot
verandering van en aanvulling op de
verordening dd. 5 januari 1787 betreffende het
recht op de aardappelton. Wordt onder de
leden van de vroedschap verspreid ter
overweging.
[aardappelen aardperen]
Weeshuis -- 15-12-1789 (175v)
Clara Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard
Willem van Blijdenbergh, oud-burgemeester,
gecommitteerde raad ter admiraliteit van
Amsterdam, wordt ontslagen als regentes van
het Heilige Geesthuis.
[weeshuis]
ZIE: Requestboek Z folio 75v.
Stadsbestuur -- 17-12-1789 (176)
Melding door de baljuw van een brief van de
stadhouder betreffende de verkiezing van
burgemeesters voor het jaar 1790.
[Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom, Samuel Gideon Wobma,
F.J. de Larrey]
Verordeningen -- 22-12-1789 (179v)
Aanvulling en wijziging van de keur dd. 5
januari 1787 omtrent de aardappelen en
aardperen, in verband met de wijze waarop
verschillende schippers hun waren aanbieden.
ZIE: Keurboek N, folio 101.
Stadsbestuur -- 31-12-1789 (180v)
Register op het jaar 1789.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom en Samuel Gideon Wobma
worden aangesteld tot burgemeesters door de
stadhouder.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Diderik Gregorius van Teylingen, Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijk,
Jan Arend van der Burch, Willem Mauritz
Swellengrebel, Petrus Lambertus Hallmans,
Willem Jan van As en Frederik van der Hoeve
worden aangesteld tot schepenen door de
stadhouder.
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Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1v)
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijk, Jan Arend van der Burch en
Willem Mauritz Swellengrebel worden
aangesteld tot schepenen-commissarissen.

Jan Loos, Jacob de Bas, Gosen van der
Linden; verhuurders: Paulus van der Linden,
Ary Groeneveld, Justus de Rijk, Willem de
Bruyn.
[koetsen, koetswagens, faetons en chairs]

Stadsbestuur -- 7-1-1790 (2v)
Mr. Huybert van Eyck. wordt voor dit jaar
aangesteld tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.

Tuchthuis -- 18-5-1790 (27v)
In bewaring en onderhoud: Willem de Bie,
krankzinnig, met wekelijkse ondersteuning
van zijn vader Willem en het
Aalmoezeniershuis.

Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(3v)
Waarneming van zaken en dagelijkse
administratie door Joan Boers Jz en Gerrit van
Munster, onder toezicht van de
burgemeesters.

Nieuwerkerk a/d IJssel -- 12-6-1790 (32)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Gr. Uytbeyerse,
Johannes Bakker, Willem van Casant;
schepenen: Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom, Dirk van Vliet, Jan den Ouden,
Ary van der Giet, Pieter Goor;
kroosheemraden: Pieter Goor, Andries
Kooyman, Jan van Vliet, Pieter Paauw jr.,
Cornelis Ripping jr.; molenmeesters van
Cortland: Claas Ariensz Stolker, Leendert
Vuyk; molenmeesters van Essepolder: Pieter
de Graaff, Dirk Jansz Uitbeyerse;
molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Bakker, Leendert Buys; molenmeesters van
Gansdorp: Dirk van Vliet, Pieter van Vliet;
kerkmeesters: Johannes Goedhart, Pieter de
Graaff; armmeester: Ary Paulusz Tom;
slikmeters: Willem van Casant, Wouter Tom.

gemeentefinanciën -- 13-2-1790 (10v)
Bericht aan Gecommiteerde Raden over de
opname van ƒ 35.000 uit de algemene
middelen en het uitzetten van obligaties en/of
losrenten.
ZIE: Missiveboek 1787, folio 116v.
Vroedschapsreolutie dd. 25 januari j.l.
Garnizoen -- 6-3-1790 (14)
Toestemming om de achtergelaten vaten
buskruit op te sturen naar het 2e bataljon van
generaal-majoor Pallardy. Na vertrek op 30
november 1789 van het garnizoen van de
afgelopen jaren.
Detailhandel -- 13-3-1790 (15)
Prijs van brandewijn en gedestilleerd herzien.
Belastingen -- 20-4-1790 (21v)
Décharge voor thesaurier Jan Arend van der
Burch na betaling van 100e en 200e penning
op de ambten over 1788 aan het comptoirgeneraal van Holland.
ZIE: Consent dd. 15 maart 1788. Controle
provinciale rekenkamer dd. 10 maart 1790.
Kwitanties van de ontvanger- generaal dd. 7
mei 1789 en 7 april 1790.
Voerlieden -- 11-5-1790 (26)
Verslag van de inspectie van de rijtuigen op 8
mei. Voerlieden: Adrianus Leeuwesteyn,
Willem Verwey, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Jonas van Maurik,
Pieter de Wit, Huybert Kabel, Abraham Toors,

Capelle a/d IJssel -- 29-6-1790 (37)
Aanstelling van schepenen: Leendert Breur,
Maarten Ouweleen, Leendert Zieren, Pieter
Verhagen, Pleun van Doorn, Ary Zeeuw, Jan
Bos; kroosheemraden: Dirk Zevenbergen, Jan
Kuyllenburg, Cornelis van der Sluys Pz,
Willem Schouten, Jan Willemse Uyttenbroek;
armmeesters: Leendert van Dijk, Pieter
Zeeuw; kerkmeesters: Daniël Metselaar,
Maarten Ouwelaan.
Scheepvaart -- 29-6-1790 (37v)
Antwoordbrief van de burgemeesters van
Rotterdam met een gunstige regeling voor het
opheffen van beslag op twee schepen van
Dirk Reynders en Adde Jans.
[schippersgilde]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 122v e.v.
Stadsbestuur -- 20-7-1790 (41)
Ontslag verleend aan Abraham Groenevelt als
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pensionaris en commissaris van de
notarissen. Overdracht van zijn archief
ingevolge art. 32 van zijn instructie.
Stadsbestuur -- 7-8-1790 (44v)
Fredrik van Breda neemt het archief over van
Abraham Groenevelt.
Capelle a/d IJssel -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Cornelis Hogendijk Wz; tot
slikmeters: Cornelis van der Starre, Huyg van
Wingerden.
Gouderak -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Puts, Gerrit den Boon; Middelblok: Jan
Amoureus, Jan de Lijster, Ary Kooy;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Cool.
Capelle a/d IJssel -- 22-10-1790 (55v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Pieter Vermeyde, Pieter Smit; Middelmolen:
Jan Bos, Ary van Cappellen; Keeten: Dirk
Sevenbergen, Gerrit van Vliet.
gemeentefinanciën -- 22-10-1790 (55v)
Ontvangst van een betaalopdracht van de
ontvanger-generaal van Holland tot
terugbetaling van een voorschot voor het
doen drukken van biljetten e.a. ter
aankondiging van de betaling van de 25e
penning. Hiermee betaling aan de
stadsdrukker J. van der Klos.
ZIE: Plakkaat dd. 30 september 1788.
Voerlieden -- 5-11-1790 (58v)
Wagenschouw / inspectie van de rijtuigen op
29 oktober en heden. Voerlieden: Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Pieter Gorissen, Justus
de Rijk, Jonas van Maurik, Jacob de Bas,
Gosen van der Linden, Huybert Kabel, Pieter
de Wit, Jan Loos; verhuurders: Ary
Groeneveld, Paulus van der Linden, Willem
de Bruyn.
[koetsen, phaetons, postwagens, chaisons]
gemeentefinanciën -- 18-11-1790 (61)
Toestemming tot aflossing van een obligatie
aan de weesmeesters, belegd op hun naam
dd. 4 maart 1776 à 3% per jaar, overigens
mét handhaving van de resolutie der
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burgemeesters van 28 mei 1771, dat éérst de
leningen tegen 3,5% moeten worden afgelost.
Detailhandel -- 20-11-1790 (61v)
Belofte van Gerrit Hannef, brouwer en
brander, om zich te conformeren aan het
reglement voor de branders en ruwstokers dd.
1 februari 1727, betreffende vrijstelling van en
vermindering van accijns.
[brouwerij De Swaan, kraan- en scheepsgeld]
Ambten -- 21-12-1790 (68v)
Toestemming tot invordering (desnoods
gedwongen) van recognitie- en ambtgelden
van Jan Couperus, gewezen baljuw en schout
van Broekhuizen en Gouderak.
[J.A. van der Burch]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 18 december
1747 en 15 cdecember 1784.
Garnizoen -- 23-12-1790 (69)
Mededeling van kapitein Mackensie, 2e
bataljon van het regiment van generaalmajoor baron Van Nijvenheim, dat op last van
de stadhouder drie compagnieën uit
Schoonhoven worden gedetacheerd.
Opdracht aan fabricagemeesters om de
nodige voorbereidingen te treffen, voorlopige
inkwartiering in het pesthuis, omdat de looihal
wordt bezet door het huidige garnizoen.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (72)
Brief van de stadhouder, inhoudende de
aanstelling van schepenen en schepencommissarissen voor het jaar 1790.
[Willem Maurits Swellengrebel, Melchior
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Jan Arend van der Burch, P.J.
de Larrey]
Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
Jan Boers Jz wordt op diens verzoek ontslag
verleend als regent, mits aanblijvende tot
koppermaandag.
Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
G. van Munster en Adr. Voorduyn sr. wordt op
hun verzoek ontslag verleend als regenten
van het leprooshuis.
ZIE: Requestboek Z.
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Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Tevens uitgenodigd in het
Herthuis de leden van de vroedschap,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeskamer. Opgehaald de nieuw verkozenen:
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Stadsboden brengen de nieuw verkozen
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma naar het stadhuis en
ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1789) elkaar voor de
diensten bewezen aan de stad, politie en
justitie en nemen afscheid. Een van de
secretarissen introduceert de nieuw
gekozenen in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeving" van
de ambten.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73v)
Afscheid van ex-burgemeesters Willem van
der Hoeve en dr. Albert Verrijst. Zij worden
door boden met brandende flambouw
geëscorteerd naar het Herthuis.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op; deze worden beëdigd.
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750; Generaal
Plakkaat op de collecte van 's lands gemene
middelen dd. 22 juli 1749 (eed in art. 17).
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74v)
Aanstelling van schepenmeesters over 1790:
mr. Diederik Gregorius van Teylingen, heer
van Kamerik, en Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74v)
Bepaling dat de reguliere vergaderingen van
de vroedschap plaatsvinden op dinsdag, een
keer per week; bij spoedeisende zaken kan
ook op zaterdag worden vergaderd.

329

Stadsbestuur -- 5-1-1790 (75)
Boeteregeling voor de magistraat bij het niet
voldoen aan de gestelde verplichtingen.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (75v)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Ambten -- 11-1-1790 (78v)
Aanstelling van de nieuw verkozen subalterne
gezagsdragers. Weesmeesters: Jan Boon,
Pieter Smaasen en mr. Frederik van Breda in
plaats van mr. D.G. van Teylingen, heer van
Kamerik, mr. M.W. van den Kerckhoven van
Groenendijck en mr. J.A. van den Burch, die
tot schepen zijn benoemd; Kerkmeesters StJanskerk: J. Boon en P. Smaasen in plaats
van J.A. van den Burch en Jan Bouwens.
Politiemeesters en commissarissen huwelijkse
zaken: Jan Boon en Frederik van Breda in
plaats van J.A. van der Burch en J. Bouwens.
Gecommiteerden scholarchie en librije: A.H.
Metelerkamp in plaats van Alb. Verrijst.
Librijemeester: Jan Bleuland in plaats van dr.
Jan van Breda. Regent van het Sint
Catharinagasthuis en het oude vrouwen- of
Sint Elisabethgasthuis: Gerrit Boon van
Ostade in plaats van Samuel Gideon Wobma,
tot burgemeester gekozen.
Ambten -- 11-1-1790 (79)
Aanstelling tot subalterne gezagsdragers.
Regent van het Heilige Geest- of weeshuis:
mr. Willem Maurits Swellengrebel in plaats
van Marcellus Bisdom, heer van Vliet,
burgemeester geworden. Regentes van het
Heilige Geest- of weeshuis: Hester Lip,
weduwe van C. Beels, in plaats van Clara
Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard Willem
van Bleydenberg, oud-burgemeester.
ambten -- 11-1-1790 (79)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
[]
Kerkelijke zaken -- 9-2-1790 (82)
Presentatie van de lijst van ambtsdragers van
de hervormde gemeente. Ouderlingen: Jan
Verrijst (heer van Oukoop, stadssecretaris),
Pieter Maas, Johan Pieter Meyer, Marinus
Zeewoldt, Adrianus Jongejan, Johan
Christiaan Ham; diakenen: Adrianus Voorduyn
jr., Nicolaas Wegman, Hendrik de Zeeuw,
Quirijn Johannes van der Valk, Hendrik Smits,
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Hendrik Heyermans.
[ds. Jacobus de Visscher, predikant]
Openbare orde -- 16-2-1790 (84v)
Publicatie van burgemeesters, mede op
voorstel van de commandant van het
garnizoen, ter voorkoming van publiek
wangedrag, zoals schreeuwen, schelden,
schieten en andere baldadigheden.
Openbare orde -- 23-2-1790 (85v)
De bekendmaking tegen publiek wangedrag
wordt aangenomen.
ZIE: Keurboek N folio 102.
Gilden -- 9-3-1790 (89v)
Het verzoek van het schoenmakersgilde om te
adverteren voor schoenmakerswerk uit de
Heusdense schuit wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek Z folio ?.
Garnizoen -- 30-3-1790 (93)
Beëdiging van de hier bij het garnizoen
gedetacheerde luitenants Heydehansen en
Schiller, 2e bataljon van Saksen-Gotha.
Schutterij -- 2-4-1790 (93)
Voorstel tot een wapenschouw door kolonel
Adriaan Jacob van der Does op 17 mei a.s.,
met verzoek tot inrichten van de markt
daartoe en overige bekendmaking.
ZIE: Verordening op de schutterij, art. 13.
Schutterij -- 1-5-1790 (95)
Publicatie betreffende de wapenschouw /
inspectie.
ZIE: Keurboek N, folio 1.
Schutterij -- 18-5-1790 (95v)
Uitvoering van de "generaele wapenschouw
over de 4 compagnien".
ZIE: Resolutie in Kamerboek 1784 folio 103.
12e Stadsregister folio 247.
Weeskamer -- 10-8-1790 (98)
xxx inhoud ?
Tuchthuis -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot president-regent in plaats van
mr. Frederik van Breda, pensionaris. Bij
meerderheid van stemmen.
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Voerlieden -- 21-9-1790 (99v)
Naar aanleiding van de memorie van
verhuurders van rijtuigen van 17 oktober 1786
om de pen(ne)- of toerbeurten (het
beschikbaar zijn van steeds twee
vervoerders), wordt beslotedn die af te
schaffen, behalve die op Rotterdam, en het
aan de reizigers zelf over te laten met wie
men vervoerd wil worden. Voorts worden de
vrachtprijzen aangepast conform het advies
van overlieden en dekens van het
vervoerdersgilde en het rapport van de
commissie Teyssen, Bisdom en Van der Does
uit 1787. Verzoek aan Marcellus Bisdom,
Diderik Gregorius van Teylingen, Willem
Maurits Swellengrebel "hoedanige alteratie en
ampliatie" de verordening moet ondergaan om
effectvol te zijn.
ZIE: Reglement en verordening van de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765, art. 17.
Feestelijkheden -- 9-10-1790 (101)
Positieve beslissing op het voorstel van
burgemeesters om ter gelegenheid van het
huwelijk van Frederica Louisa, prinses van
Oranje-Nassau, met de (erf)prins van
Brunswijk in het kader van een openbare
viering (van de St.-Janskerk) de vlag uit te
steken en de klokken enige uren te laten
luiden.
Belastingen -- 23-10-1790 (103)
Leendert van Alphen, boekhouder van het
kantoor, wordt gemachtigd tot invordering van
de belasting op het gemaal als waarnemend
beheerder, totdat een verdere beslissing is
genomen over het ambt van Isaack Schadé.
[impost]
Kerkelijke zaken -- 19-10-1790 (104)
De resolutie van 1747 en 1787 betreffende
het bidden voor de hoge en lage overheden
en voor het Oranjehuis is vernieuwd en
aangepast. xxx resolutie van wie ?
[C. Clotterbooke]
Kerkelijke zaken -- 26-10-1790 (108)
Brief van de Staten van Holland betreffende
de nieuwe versie van de resolutie betreffende
het bidden voor de hoge en subalterne
overheden en het Oranjehuis, met opdracht
de predikanten van de hervormde en Waalse
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gemeente een afschrift te doen toekomen ter
voorlezing.
ZIE: nr. 1615
Garnizoen -- 25-11-1790 (111)
Commandant en officieren van het garnizoen op audiëntie bj de magistraat - hebben
bedankt voor de ondervonden achting en
omgekeerd zijn zij bedankt voor de zorg voor
orde en rust en is hen een goede reis
toegewenst.
Garnizoen -- 25-11-1790 (111)
Een commissie uit de vroedschap is verzocht
zich te belasten met de eedsafneming van de
nieuw binnen te trekken militie.
[S.G. Wobma, P.L. Halmmans, Fred. van der
Hoeve, J.D. van der Burch]
Garnizoen -- 26-11-1790 (111v)
Eedafnaming door de commissie van de
vroedschap van de nieuw binnengetrokken
militie buiten de Tiendewegs- en Rotterdamse
poort, na het overhandigen van patent en
sterktelijst.
[Wobma, Halmmans, Van der Hoeve en Van
der Burch]
Voerlieden -- 7-12-1790 (112v)
Het rapport van de commissie tot herziening
van het reglement en de verordening voor de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen gaat
rond onder de leden.
[Marcellus Bisdom, Diderik Gregorius van
Teylingen, Willem Maurits Swellengrebel]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 21 september j.l.
Stadsbestuur -- 18-12-1790 (113v)
Brief van de stadhouder d.d. 16 december,
met benoeming van Marcellus Bisdom, heer
van Vliet, Samuel Gideon Wobma, mr.
François de Mey, heer van Limmen en NieuwLekkerland, en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeesters uit de
voordracht voor het jaar 1791.
[P.J. de Larrey, Jan Verrijst]
Garnizoen -- 24-12-1790 (115v)
Eedafneming van het nieuwe garnizoen buiten
de stadspoort door de commissarissen van de
week.
[Huybert van Eyck, Jan Arend van der Burch,
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Willem Maurits Swellengrebel en Jan Verrijst,
heer van Oukoop]
Garnizoen -- 24-12-1790 (115v)
Verslag van de beëdigingcommissie dat zij,
voorafgegaan door twee stadsboden, het
nieuwe garnizoen buiten de Tiendewegspoort
de eed hebben afgenomen en dat de militie
daarna in goede orde is binnengetrokken.
Garnizoen -- 24-12-1790 (116)
De beëdigingscommissie wordt voor haar
verrichtingen bedankt.
Stadsbestuur -- 24-12-1790 (116)
Afspraak dat op 31 december alle nog in
behandeling zijnde zaken worden afgedaan.
In het bijzonder: (a) de vaststelling van
verordening en reglement van de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen en aanpassing
der vrachtprijzen, en (b) de aanstelling van
een gaarder van de accijns op het gemaal.
Voerlieden -- 31-12-1790 (117v)
Vaststelling van het reglement en de
verordening voor de voerlieden en de
verhuurders van rijtuigen, met aanpassing van
de vrachtprijzen.
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z folio 190v.
Slagers -- 31-12-1790 (117v)
Rapportage van de commissie, ingesteld naar
aanleiding van het verzoek van Pieter
Bouman, keurmeester, en Abraham Grendel,
Peter Soldaat en Willem Korevaar, opzichters
van de vleeshal. De klachten over het
misbruik door vetweiders van art. 2 ("off op 't
stal gemest") blijken gegrond, omdat het
artikel oorspronkelijk voorzag in het slachten
van rundvee in het boterhuis alleen door
stadsingezetenen, en vetweiders soms
genoodzaakt waren de beesten enige tijd op
de stal te houden door omstandigheden in het
slachtseizoen. Nu blijken op stal gemeste
beesten daar ook te worden geslacht.
[Huybert van Eyck, Jan Arend van der Burch,
Peterus Lambertus Halmmans]
ZIE: Kanttekening dd. 12 oktober j.l.
Verordening op de vleeshouwerij dd. 30
september 1684.
Slagers -- 31-12-1790 (118v)
Het verslag van de commissie ter herziening
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van art. 2 van de verordening op de
vleeshouwerij van 30 september 1684 wordt
goedgekeurd. Het artikel wordt gewijzigd. Zie
voor de tekst blz 118v.
ZIE: Requestboek Z folio 119.
Curatele -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Jan van Vliet om te worden
ontslagen uit curatele wordt van de hand
gewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 117v.
Ambten -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Allard Pierson om ontslag als
regent van het tuchthuis wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 115v.
Stadsbestuur -- 31-12-1790 (119)
Register op het jaar 1790.

2 -- Betrekkingen tot andere
overheidslichamen en -organen
Relatie tot Staten-Generaal,
gewest, admiraliteit, andere
steden. Voor relatie met
hoogheemraadschappen: zie
waterstaat.
Baljuwschap -- 6-2-1788 (9v)
Het verzoek van Jan Couperus om een
uittreksel uit de notulen van de
vroedschapsvergadering wordt geweigerd.
Brief bijgevoegd.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17v)
Aanpassing van benoemingsreglement
betreffende de positie van de baljuw bij de
Staten van Holland. Zie verzoek François
Harencarspel Decker.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17v)
Beëdiging van de politieke, kerkelijke en
burgerlijke functionarissen en ambtenaren
conform de staatsresolutie van 15 februari.
[wetsverzetting]
ZIE: 13e stadsregister folio 2.
Stadsbestuur -- 6-3-1788 (17v)
Johannes van der Hoeve wordt aangesteld
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door de stadhouder tot lid van de vroedschap
en schepen.
Ambten -- 11-3-1788 (19v)
Alle politieke, burgerlijke en kerkelijke
functionarissen en ambtenaren dienen de eed
op de constitutie en regering af te leggen
ingevolge de staatsresolutie van 15 februari.
Dat geldt ook voor de schouten (van de
stadsheerlijkheden) met betrekking tot de
functionarissen en ambtenaren in hun
districten.
[wetsverzetting]
Waterschappen -- 15-3-1788 (20v)
Huybert van Eyck en Reinier Swanenburg
wordt op voordracht van de dijkgraaf
aangesteld tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard.
[Hubert van Eyck]
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als baljuw, dijkgraaf en schout van
Stein, Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
[]
ZIE: Besluit 11 maart j.l.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als schout van Gouderak en
Nieuwerkerk a/d/ IJssel.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
Cornelis van Cappellen en Pieter van
Cappellen, hebben de eed op de regering en
de stadhouder afgelegd als substituut-schout
te Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d
IJssel.
Ambten -- 20-3-1788 (22v)
Opdracht aan de schouten van de
stadsheerlijkheden om alle functionarissen en
ambtenaren de eed op de regering en de
stadhouder af te nemen en daarvan melding
te maken.
Capelle a/d IJssel -- 27-3-1788 (24)
Lodewijk van Toulon, schout van Capelle a/d
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IJssel, heeft de eed op regering en
stadhouder afgelegd.
Baljuwschap -- 7-4-1788 (25v)
Baljuw François van Harencarspel Decker legt
de eed af dat hij gedurende zijn functie geen
zitting zal nemen in de
vroedschapsvergadering; alsmede betaling
van recognitiegeld.
[Bloemendaal; Gouderak]
ZIE: Resolutie 12-02-1731.
Stadsbestuur -- 7-4-1788 (26v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot schout van Gouderak,
gedurende zijn Goudse baljuwschap; alsmede
betaling recognitiegeld.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 27-5-1788 (37v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Pieter Stofberg, Inge
Slaats, Ary van der Giet; schepenen:
Johannes Goedhart, Claas van Oosten,
Johannis van Zijl, Klaas van Beusekom,
Willem van Cadzant, Wouter Jonkheid,
Leendert Been; kroosheemraden: Dirk
Grootendorst, Hendrik Verbeet, Hendrik Oly,
Leendert in 't Hout, Cornelis de Heer;
molenmeesters van Kortland: Dirk Janse
Uitbeyerse, Wouter Jongheyd; molenmeesters
van de Esse: Jan G. Uitbeyerse, Jan in 't
Hout; molenmeesters van Blaardorp: Dirk van
Vliet, Jan Breedveld; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter de Graaf, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Johannes van den Berg, Dirk
Uijtbeyerse Jz; armmeester: Klaas Hollander;
slikmeters: Paulus Tom, Willem van Cadzant.
Waterschappen -- 15-7-1788 (54)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk,
Vrijhoef en Kalverbroek: Jan Dirksz van
Swieten, Claas van der Hoeven.
Gouderak -- 12-8-1788 (58)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijks blok:
Gerrit den Boon, Ary Fijn; Middelblok: Dirk
Herfst, Jan Proos, Jan Kooy; Veerstalblok:
Jan Cool, Goose Bulk.
[Arie Fijn, Jan Kooi, Jan Kool]
Capelle a/d IJssel -- 4-9-1788 (61)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
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IJssel, Arie van Cappellen, Bastiaan Stolk,
Pieter Zeeuw, Cornelis Hoogendijk Wz;
kroosheemraden:Pieter Smith, Pieter de Jong,
Jan Baas, Arie Lans, Willem Schouten;
armmeesters: Arie Zeeuw, Arie Hogendijk;
kerkmeesters: Eewout Hogendijk, Pieter van
der Linde.
Capelle a/d IJssel -- 18-10-1788 (67)
Aanstelling tot molenmeesters, Hoogdorp:
Pieter Zeeuw, Arie Zeeuw; Middelmolen:
Anthonie van de Lecq, Willem van Cappellen;
Keeten: Leendert Breur, Dirk van der Meyde.
Burgerrecht -- 9-12-1788 (77v)
Registratie van de overeenkomst met
Nijmegen ter vernietiging van het recht van
exue.
ZIE: 13e stadsregister folio 8 en 9.
Ambten -- 23-12-1788 (82)
Brief verzonden aan de Staten van Holland
met mededeling dat alle functionarissen en
ambtenaren, zowel burgerlijke als kerkelijke,
en gildeleden de eed op de staatsresolutie
van 15 februari j.l. hebben afgelegd.
Ambten -- 27-12-1788 (83v)
Eedafname van allen die om wat voor reden
afwezig waren, door Vincent van Eyck.
Ambten -- 31-12-1788 (86)
Brief betreffende de uitvoering van de
staatsresolutie en constitutionele eedaflegging
aan de Staten van Holland.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 89v. Resolutie
Staten van Holland 15 februari 1788.
Predikanten -- 2-1-1788 (90)
College geïnformeerd over het ceremonieel
ten behoeve van de afgevaardigden van de
stadhouder. Aan hen zijn alle stukken
betreffende de predikant J.A. Smit
overgedragen, mondeling begeleid door
pensionaris H. van Wijn.
Garnizoen -- 14-1-1788 (98v)
Verslag van vroedschapsledencommissarissen betreffende de bevoorrading
van de Pruisische troepen;
eindverantwoording van de kosten
opgedragen aan de thesaurier.
[Von Wolframsdorff]
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gemeentefinanciën -- 14-1-1788 (99)
Vincent van Eyck en Hendrik van Wijn zullen
in Den Haag bepleiten om het overschietende
bedrag inzake de fourage van de Pruisische
troepen
voor de stad te behouden, als voorschot op de
bijdrage uit de staatskas.
[Von Wolframsdorff]
Stadsbestuur -- 28-1-1788 (106)
Verzoek aan de stadhouder, over te brengen
door burgemeester en pensionaris, om zijn
commissarissen versneld terug te laten keren
en de stadsfunctionarissen weer in hun werk
te ondersteunen. Naar aanleiding van de
klacht van vervangers van de wettige
predikanten dat hun het preken in Gouda
onmogelijk wordt gemaakt.
[A.H. Metelerkamp]
Stadsbestuur -- 6-2-1788 (108v)
Verslag van Metelerkamp dat de stadhouder
heeft toegezegd dat zijn vertegenwoordigers
(commissarissen) binnen twee weken zullen
terugkeren tot herstel van de rust.
Openbare orde -- 6-2-1788 (109v)
Opdracht aan Harencarspel Decker,
burgemeester ter dagvaart, om de stadhouder
op de hoogte te brengen van het volksoproer
en aan te dringen op spoedige terugkeer van
zijn commissarissen.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 55v.
Garnizoen -- 11-2-1788 (111)
De stadhouder heeft een "patent" gegeven tot
plaatsing van een detachement uit het
regiment cavalerie van de carabiniers. Een
commissie uit de vroedschap neemt de eed af
en zorgt voor inkwartiering in de Doelen, De
Zalm en herberg Boskoop.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Reynier Swanenburg]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
De door de (commissarissen van de)
stadhouder aangestelde en geïnstalleerde
leden van de magistraat hebben elkaar met
hun benoeming gefeliciteerd. Afwezig:
Johannes van der Hoeve.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
Aanstelling van twee schepenmeesters:
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Reinier Swanenburg en Johannes van der
Hoeve.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.
Garnizoen -- 25-3-1788 (121)
Verzoek via burgemeester ter dagvaart aan
de stadhouder om het detachement cavalerie
terug te trekken, met mogelijkheid tot een
nieuw verzoek als de omstandigheden dit
vereisen. De rust lijkt weergekeerd en het
onderhoud van de militairen kost veel geld.
[Willem van der Hoeve]
Garnizoen -- 15-4-1788 (122v)
Verslag van Van der Hoeve van het verzoek
aan de stadhouder om het detachement terug
te trekken; daarin heeft de stadhouder
bewilligd.
Garnizoen -- 15-4-1788 (122v)
Dankzegging - via Metelerkamp - aan de
stadhouder voor het zo snel verleende
"patent" tot terugtrekken van het detachement.
Stadsbestuur -- 15-4-1788 (123)
Burgemeesters Van der Hoeve en
Metelerkamp worden bedankt voor hun goede
diensten in het overleg met de stadhouder.
Sociëteiten -- 15-8-1788 (136)
De weduwe van oud-burgemeester Quarles
was in 1787 van plan om haar huis aan de
Oosthaven te verkopen aan de - inmiddels
opgeheven - Vaderlandse Sociëteit. Het
transport heeft nog niet plaatsgevonden. Haar
wordt een brief gezonden met verzoek om te
laten weten of zij het huis wil behouden of dat
alsnog overdracht zal plaatsvinden.
[Van der Hoeve]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 70.
Burgerrecht -- 7-10-1788 (143)
De brief van het Nijmeegs stadsbestuur om
wederzijds burgers te vrijwaren van het recht
van exue wordt aan de kerkmeesters van de
St.-Janskerk ter hand gesteld.
Burgerrecht -- 21-10-1788 (144v)
De brief van het stadsbestuur van Nijmegen
betreffende het recht van exue - via de
kerkmeesters van de St.-Janskerk - wordt
aangehouden en zal onder de leden
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rondgaan.
ZIE: Notulen 7 oktober j.l.
Geschillen -- 21-10-1788 (144v)
Het huis van de weduwe Quarles aan de
Oosthaven kan gerechtelijk "ad opus jus
habentium" worden verkocht. Door secretaris
Verrijst zal een advertentie in de bladen
worden geplaatst. xxx
ZIE: Notulen van 15 augustus, 2 en 13
september en 14 oktober j.l.
Nalatenschappen -- 25-11-1788 (149v)
Verzoek van het Pruisisch hooggerechtshof te
Schwelm (D), om toezending van de
overlijdensakte en de eigendommen van te
Gouda overleden koopman Johann Philip
Lindenberg op verzoek van diens echtgenote,
geboren Knefs, en drie kinderen. L. was op
terugreis vanuit Amsterdam.
[notaris J. Boers, Gründschöttels; erfenis;
graafschap Mark]
ZIE: Oorkonde en vertaling bijgesloten.
Kerkelijke zaken -- 25-11-1788 (179)
Brief aan de stadhouder naar aanleiding van
het verzoekschrift van ds. J.A. Smit, waarin
sprake is van bezwaren tegen deze predikant
en angst voor ordeverstoring. De vroedschap
wenst zich te verzekeren van de steun van de
stadhouder voor terugkeer van genoemde
dominee. Brief bijgevoegd. Burgemeesters A.
Verrijst en W. van der Hoeve doen niet mee.
[Pieter Theodorus Couperus; Samuel
François de Moraaz; graaf van Bentinck]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 82.
Rotterdam -- 2-9-1788 (187)
Herhaald verzoek van de vroedschap van
Rotterdam om overleg over het mogelijk
gebruiken van phaetonrijtuigen bij het
wagenveer op Gouda.
ZIE: Brief 31 maart 1787 en antwoord op 17
april 1787.
Kerkelijke zaken -- 12-12-1788 (194)
De behandeling van de reactie van de
stadhouder op de brief van de vroedschap
over het verzoek van ds. J.A. Smit wordt
bepaald op 16 december a.s. Burgemeester
A. Verrijst blijft zich onthouden van de
beraadslagingen.
ZIE: Nr.562.
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Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (195)
Brief van de stadhouder over de zaak ds. J.A.
Smit.
[F.J. de Larrey]
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199v)
Brief aan de stadhouder dat duidelijk is dat er
geen redenen zijn om ds. Smit uit zijn ambt te
ontzetten. De stadhouder ziet geen beletselen
om het oordeel over de zaak aan de
vroedschap over te laten. Burgemeester A.
Verrijst blijft bij zijn eerdere verklaring; W. van
der Hoeve onderschrijft de brief niet.
ZIE: Plakkaat van amnestie.
Stadsbestuur -- 19-12-1788 (201)
De baljuw presenteert een brief van de
stadhouder betreffende de benoeming van de
burgemeesters voor 1789. Voordracht: Willem
van der Hoeve, dr. Albert Verrijst, mr. Huybert
van Eyck, mr. Reinier Swanenburg. Brief
bijgevoegd.
[François van Harencarspel Decker; F.J. de
Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1789 (1)
Aanstelling door de stadhouder van
burgemeesters, schepenen en schepenencommissarissen.
Stadsbestuur -- 6-1-1789 (4v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Ambten -- 17-1-1789 (8v)
Bevestiging van de schikking als eerder
gesloten tussen afgevaardigden van de
stadhouder en beide secretarissen van de
Kamer, inhoudende dat Vincent van Eyck, na
overlijden van zijn vader Huybert van Eyck,
aan Johan Diderik van der Burch de helft van
zijn verdiensten als secretaris zal uitkeren.
ZIE: Nr. 59. Notulen 5 maart 1788.
Ambten -- 20-1-1789 (10v)
Akkoord met de memorie van de
afgevaardigden van de stadhouder om de
eerder vermelde personen uit gilden,
wijkmeesters en vuurschouwers te
verwijderen. Kennisgeving aan de betrokken
instanties en opdracht om in de vacatures te
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voorzien.
ZIE: Nr. 635.
gemeentefinanciën -- 24-1-1789 (12)
Brief aan Gecommitteerde Raden ter opname
van een lening van ƒ 80.000 bij het gewest en
daarvoor obligaties of losrenten af te geven.
gemeentefinanciën -- 3-2-1789 (13av)
Brief van gecommitteerde raden van 26
januari j.l. en resolutie op de brief van
burgemeesters over de lening van ƒ 80.000
tegen 2 1/2% rente (in equivalente som aan
losrenten vast te leggen).
ZIE: 13e Stadsregister, folio 19 t/m 25.
Waterschappen -- 3-2-1789 (14)
Aangesteld tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard, op voordracht van de
dijkgraaf: Huybert van Eyck en Reinier
Swanenburg.
gemeentefinanciën -- 4-2-1789 (14)
De akte van schukldbekentenis voor de lening
à ƒ 80.000 van het gewest, met 6
losrentebrieven, worden verzonden per
reizende bode naar het comptoir-generaal van
Holland te Den Haag.
Garnizoen -- 14-2-1789 (18v)
Secretaris Vincent van Eyck heeft de
bedragen, ontvangen van thesaurier én
gewest ten behoeve van het garnizoen, aan
de commandant overgedragen.
ZIE: Resolutie gecommitteerde raden, lijst van
het garnizoen en kwitantie in 13e
stadsregister folio 26 t/m 33.
Bloemendaal -- 17-2-1789 (19)
Aanstelling tot schepen van Bloemendaal:
Nicolaas Weyman in plaats van mr. Reinier
Swanenburg.
gemeentefinanciën -- 17-2-1789 (19v)
Assignatie van Gecommitteerde Raden via de
ontvanger van de gewestelijke middelen aan
de thesaurier ter hand gesteld tegen een
jaarlijkse rente van 2 1/2%.
[Van Teylingen; N. van Boetzelaar; A.H.
Metelerkamp]
ZIE: Resolutie van 26 januari j.l. en akte van
schukldbekentenis van 4 februari j.l.
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Stein -- 16-3-1789 (26)
Advies om Paulus Ruben van Hoven, uit de
Meierij van 's-Hertogenbosch, aan te stellen
als secretaris van Stein, Willens, enz, op
grond van hoogste inschrijving recognitiegeld.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1788.
Stein -- 21-3-1789 (28)
Paulus Ruben van Hoven wordt aangesteld
tot secretaris van Stein, Willens enz.
Ambten -- 21-3-1789 (28)
Akte van aanstelling voor Paulus Ruben van
Hove in plaats van Vincent van Eyck,
overleden.
[land van Stein, Willens, Kort Haarlem,
Vrijhoef en Kalverbroek]
Kerkelijke zaken -- 22-5-1789 (43)
Burgemeester Willem van der Hoeve wordt
aangewezen om als "commissaris politiek" de
synode Zuid-Holland te Gouda bij te wonen.
ZIE: Brief folio 42.
Kerkelijke zaken -- 22-5-1789 (43v)
Presiderend burgemeester Willem van der
Hoeve wordt aangewezen als politiek
commissaris namens de stad bij de
aanstaande provinciale synode, als assistent
van Jacob Bastiaan Bichon Visch, lid van de
Hoge Raad en politiek commissaris namens
de Staten van Holland. Tevens verzoek aan
secretaris en pensionaris om een en ander
voor de synodevergadering voor te bereiden.
[; Abraham Groenevelt en Vincent van Eyck;
Gasthuiskerk]
Archieven -- 22-5-1789 (44)
Overname van het archief van de secretarie
van Stein c.a. van de erfgenamen van Vincent
van Eyck, onder afgifte van "behoorlijk acquit".
De inventaris wordt overgedragen aan de
nieuw aangestelde secretaris Paulus Ruben
van Hoven.
ZIE: 13e stadsregister folio 37 en 44v.
Resolutie dd. 24 maart j.l.
Belastingen -- 30-5-1789 (46)
Afdracht door thesaurier J.A. van der Burch
aan het comptoir-generaal van Holland van
een som ter voldoening van de 100e en 200e
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penning op de ambten.
ZIE: Besluit dd. 24 maart j.l.; gesloten dd. 6
mei j.l.; kwitantie dd. 12 mei j.l.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 13-6-1789 (48v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Ary van der Giet, Jan
Gs Uytbeyerse, Johannes Bakker;
schepenen: Leendert Been, Wouter
Jonkheyd, Willem van Cadzand, Klaas van
Beusekom, Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom; kroosheemraden: Cornelis de
Heer, Leendert in 't Hout, Andries Kooyman,
Jan Mijnlieff, Pieter Goor; molenmeesters van
Kortland: Wouter Jonkheyd, Klaas Stolker;
molenmeesters van de Esse: Jan in 't Hout,
Pieter de Graaff; molenmeesters van
Gansdorp: Johannes Bakker, Dirk van Vliet;
molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Breetveld, Johannes Bakker; kerkmeesters:
Dirk Uitbeyerse Jz, Johannes Goedhart;
armmeester: Claas Hollander; slikmeters:
Willem van Cadsand, Wouter Tom.
Capelle a/d IJssel -- 1-7-1789 (53v)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hogendijk, Pieter Zeeuw, Bastiaan Stolk,
Leendert Zieren, Leendert Breur, Maarten
Ouweleen, Pieter Verhagen;
kroosheemraden: Ary Boom, Willem Breeveld,
Klaas van Wingerden Klsz,Willem van
Cappellen Sz,Willem Hogendijk Csz;
armmeesters: Ary Hogendijk, Leendert van
Dijk; kerkmeesters: P. van der Linde, Daniël
Metselaar.
Waterschappen -- 4-7-1789 (55v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk voor
de Vrijhoef en de Kalverbroek: Jan Dirksz van
Swieten en Claas van der Hoeve.
Industrie -- 4-7-1789 (56v)
Het verzoek van het lakenbereidersgilde uit
Enkhuizen om voor de 4-jarige vergadering
een afvaardiging te sturen wordt afgewezen,
omdat (momenteel) hier geen productie
plaatsvindt.
[gouverneur en looiers van de looihal]
Kerkelijke zaken -- 18-7-1789 (60)
Verslag van burgemeester Willem van der
Hoeve over zijn bevindingen als politiek
commissaris ter synode van 6 - 17 juli.
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Gouderak -- 15-8-1789 (66v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Fijn, Ary Puts; Middelblok: Jan Kooy, Jan
Amoureus, Jan de Lijster; Veerstalblok:
Goose Bulk, Leendert Boer.
Capelle a/d IJssel -- 26-9-1789 (72)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Sier van
Cappellen en Dirk van der Linden; tot
slikmeters: Leendert Zieren en Cornelis van
der Starre.
Kerkelijke zaken -- 10-10-1789 (73v)
Memorie betreffende de organisatie van de
Waalse synode, in juni j.l. gehouden in de
Gasthuiskerk.
ZIE: 13e stadsregister folio 54v.
Capelle a/d IJssel -- 7-11-1789 (79)
Aanstelling tot molenmeesters van Hoogdorp:
Ary Zeeuw en Pieter Vermeyde; Middelmolen:
Willem van Cappellen en Jan Bos; Keeten:
Dirk van der Meyde en Dirk Zevenbergen.
Verhuur -- 14-11-1789 (80)
Verlenging van de huur van land onder
Reeuwijk aan mr. Bruno van der Does.
ZIE: 10e verhuurboek, folio 113.
Waterschappen -- 29-12-1789 (89)
A.H. Metelerkamp heeft de functie van
hoog(dijk)heemraad van Stein en Willens
overgedragen aan Jan Verrijst, heer van
Oukoop.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (92v)
Brief van de stadhouder betreffende de
benoeming van schepenen en schepenencommissarissen.
[P.S. de Larrey]
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens de aloude privilegiën en in dito
kostuums, op Driekoningenavond.
Betrokkenen wordt verzocht zich thuis gereed
te houden tot ze door stadsboden met
flambouwen worden opgehaald. Tevens
uitgenodigd in logement het Herthuis: de
leden van de vroedschap, de pensionaris en
de secretarissen van stad en weeskamer.
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Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94v)
Stadsboden halen de burgemeesters H. van
Eyck en R. Swanenburgh op om de nieuwe
kandidaten te verzoeken aan te treden.
Ondertussen bedanken de oud-leden van de
magistraat (over 1788) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een van de secretarissen introduceert de
nieuw gekozen burgemeesters in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeeving van
ambten en bedieningen".
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (95)
Afscheid van de burgemeesters mr. François
de Mey, heer van Limmen, en Alexander
Hendrik Metelerkamp.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Afscheid van schepenen Johannes van der
Hoeve en Willem Jan van As, daarna
geëscorteerd naar het Herthuis. Verklaring
van onderlinge vriendschap en
eensgezindheid door de nieuw gekozenen /
geïnstalleerden.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Aanstelling van schepenmeesters: Samuel
Gideon Wobma en Jan Boers Jansz.
[]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 10-1-1789 (97v)
Kennisgeving van de komst van mr. Dirk
Meerens, raadsheer aan het hof van Holland
in zijn hoedanigheid van commissaris van de
stadhouder, om nog niet afgehandelde zaken
te bespreken.
[president-burgemeester Willem van der
Hoeve]
Garnizoen -- 10-1-1789 (98)
Verzoek van burgemeesters om bij de
ontvangst van de commissaris van de
stadhouder D. Meerens voor het Herthuis op
te stellen: 2 sergeanten en 2 grenadiers als
schildwacht, alsmede tijdens diens verblijf de
hoofdwacht te laten vormen door een kapiteinluitenant en een vaandrig.
Stadsbestuur -- 16-1-1789 (98v)
Aangeven door burgemeesters van de punten
die nog openstaan voor de stadhouder, zowel
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die betreffende henzelf als de vroedschap;.
Daaronder een oproep aan de kerkenraad van
de hervormde gemeente en de Lutherse
predikant Rosendaal om de uitspraak van de
stadhouder te vernemen. Brief bijgevoegd.
Schutterij -- 16-1-1789 (99)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken, naar aanleiding van
klachten van een aantal burgers uit december
1787. Punt 1: aanbeveling om het reglement
op de schutterij dd. 23 december 1783 aan te
passen.
[Dirk Merens]
ZIE: nr. 1069
Schutterij -- 28-1-1789 (105)
Reglement op de schutterij, van de
stadhouder verkregen. Publicatie Gouda dd. 3
februari. Acht hoofdstukken met
onderverdeling in artikelen, fol. 106 - 132v.
[P.S. de Larrey, Jan Verrijst]
Kerkelijke zaken -- 15-1-1789 (99v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers uit december 1787. Punt
2: beëindiging van de bevoegdheden in de
kerkenraad van de ex-ouderling Jasper
Bleuland en ex-diakenen Pieter Hofman en
Jacobus van Steel en verbod om nieuwe
leden te kiezen die hebben deelgenomen aan
de "ongelukkige troubles".
[Dirk Merens]
Ambten -- 15-1-1789 (99v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers december 1789. Punt 3:
opdracht tot ontslag van librijemeester Gerard
Carel Conrad Vatebander en notaris Willem
van der Waght; uit de gildebesturen:
Coenraad Linkers (grofgarenspinners) en Dirk
van der Maas (grootschippers); van de
wijkmeesters: Pieter de Ridder (2e wijk), Philip
Polijn (8e), Pieter Versluis (10e), Cornelis van
Leeuwen, Johannes van Houten (12e);
hooflieden van de zijlen: Pieter de Ridder (1e
kwartier), Peter Hofman, Philip Polijn (3e);
vuurschouwers: Jan Turin (7e), Hendrik
Barents (8e), Hendrik Bos (11e), Maarten
Monk (13e), Philip Polijn, Coenraad Linkers
(15e), Cornelis van Leeuwen, Johannes van
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Houten (20e), Pieter Versluis, Johan
Ehrenriech Schieffer (21e), Hillebrand van
Rossum, Jan Versluis, Gerrit Woerle (24e),
Dirk van der Maas (27e).
[Dirk Merens]
Openbare orde -- 15-1-1789 (100)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 4:
waarschuwing aan het adres van de Lutherse
predikant Rosendaal om zich voortaan te
onthouden van laatdunkendheid ten opzichte
van het heersend gezag en zich te gedragen
als "stil en vreedzaam ingezetene".
[Dirk Merens]
Gilden -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 5:
aanbeveling om voortaan geen overlieden "ad
vitam" maar voor ten hoogste 3 jaren aan te
stellen.
[Dirk Merens]
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gunsten, beneficiën en protecties niet te zullen
"vergeten"; oproep aan ieder om zich met
stads- of staatszaken niet te bemoeien en die
over te laten aan de regering, die daarvoor
wettelijk is aangewezen.
[Dirk Merens]
Schutterij -- 3-2-1789 (133)
Brief van de stadhouder dd. 28 januari
betreffende het reglement op de schutterij.
Stadsbestuur -- 5-2-1789 (134v)
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, wordt
aangesteld door de stadhouder in plaats van
J. van Bassen Jongbloed, overleden.
Voorlopig voor de tijd die overledene nog had
te dienen.
[F.J. de Larrey, Jan Verrijst]
Stadsbestuur -- 6-2-1789 (135v)
Installatie van Marcellus Bisdom als schepen,
met eed van zuivering.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 23-11748 en Constitutie der Hoge Regering enz.
dd. 15-2-1788.

Ambten -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde punten naar aanleiding van
klachten burgers, decmber 1787. Punt 6:
klerken ter secrtarie dienen zich stipt te
houden aan de instructies.
[Dirk Merens]

Schutterij -- 21-2-1789 (139v)
Aanbieden van gedrukte exemplaren van de
verordening en het reglement op de schutterij
en opdracht om een aantal ter hand te stellen
aan betrokkenen. Vastgesteld door de
stadhouder dd. 24 januari; gepubliceerd dd. 3
februari.

Stadsbestuur -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers uit december 1787. Punt
7: opnieuw bekrachtigen van datgene dat door
"derzelver heer vader" (stadhouder Willem IV)
de Goudse burgerij is toegestaan, dat de
magistraat daarop toeziet.
[Dirk Merens]
ZIE: Instructie van 31 oktober 1748.

Kerkelijke zaken -- 14-7-1789 (160v)
Huybert Griffioen stelt zijn functie als
kerkmeester van de St.-Janskerk ter
beschikking wegens het aannemen van een
plaats in de Hoge Raad.

Stadsbestuur -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers uit december 1787. Punt 8:
opdracht aan alle bestuurders (stadsbestuur
en instellingen) om degenen die zich - tijdens
het bewind van de patriotten - jegens de
stadhouder loyaal opgesteld hebben bij

Openbare orde -- 24-10-1789 (169v)
Brief van schout, schepenen en gerecht van
Amsterdam om Isaack Zagt over te dragen,
zonder dat aan de rechten van iemand
schade wordt toegebracht.
ZIE: Resolutie college dd. 1 april 1775.
Garnizoen -- 2-11-1789 (7)
Via majoor Du Fau doorgegeven opdracht van
de stadhouder om het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal Pallardy naar
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Heusden te sturen, alsmede aankomst van de
heer Schleiffel, officier in het regiment van de
hertog van Saksen-Gotha, met het bericht van
de stadhouder dat van het binnentrekkend
regiment 4 compagnieën zullen blijven ter
vervanging en 3 zullen doortrekken naar
Leiden.
Stadsbestuur -- 17-12-1789 (176)
Melding door de baljuw van een brief van de
stadhouder betreffende de verkiezing van
burgemeesters voor het jaar 1790.
[Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom, Samuel Gideon Wobma,
F.J. de Larrey]
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom en Samuel Gideon Wobma
worden aangesteld tot burgemeesters door de
stadhouder.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Diderik Gregorius van Teylingen, Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijk,
Jan Arend van der Burch, Willem Mauritz
Swellengrebel, Petrus Lambertus Hallmans,
Willem Jan van As en Frederik van der Hoeve
worden aangesteld tot schepenen door de
stadhouder.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1v)
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijk, Jan Arend van der Burch en
Willem Mauritz Swellengrebel worden
aangesteld tot schepenen-commissarissen.
Stadsbestuur -- 7-1-1790 (2v)
Mr. Huybert van Eyck. wordt voor dit jaar
aangesteld tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Waterschappen -- 6-2-1790 (8v)
Aanstelling tot hoogheemraden: mr. Reinier
Swanenburg en Jan Verrijst, heer van
Oukoop. Brief van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard.
gemeentefinanciën -- 13-2-1790 (10v)
Bericht aan Gecommiteerde Raden over de
opname van ƒ 35.000 uit de algemene
middelen en het uitzetten van obligaties en/of
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losrenten.
ZIE: Missiveboek 1787, folio 116v.
Vroedschapsreolutie dd. 25 januari j.l.
gemeentefinanciën -- 27-4-1790 (23)
Lening aan de stad uit opbrengst 25e penning
tegen 2 1/2% rente tegen uitgifte van
obligaties of losrenten.
ZIE: Brief en resolutie Gecommitteerde Raden
15 februari. Brief van burgemeesters 13
februari j.l.. 13e Stadsregister.
gemeentefinanciën -- 3-5-1790 (24v)
Lening voor de stad uit de gewestelijke kas
tegen schuldbekentenis, met overdracht van 6
losrentebrieven aan het comptoir-generaal
van Holland via de pensionaris die "ter
dagvaart" naar Den Haag zal gaan.
ZIE: Notulen 27 april j.l.
gemeentefinanciën -- 18-5-1790 (27v)
Rapportage van de pensionaris dat de
obligatie en losrentebrieven (zie notulen 3
mei) aan het comptoir-generaal van Holland
zijn afgegeven. Ontvangst van de lening door
thesaurier en machtiging om jaarlijks de rente
te betalen.
[Abraham Groeneveld; A.H. Metelerkamp]
ZIE: Resolutie dd. 15 februari j.l.
Waterschappen -- 8-6-1790 (30v)
Aanstelling van heemraden voor de Vrijhoef
en de Kalverbroek: Jan Dirksz van Swieten en
Leendert van der Ende.
[waterschap van Sluipwijk]
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 12-6-1790 (32)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Gr. Uytbeyerse,
Johannes Bakker, Willem van Casant;
schepenen: Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom, Dirk van Vliet, Jan den Ouden,
Ary van der Giet, Pieter Goor;
kroosheemraden: Pieter Goor, Andries
Kooyman, Jan van Vliet, Pieter Paauw jr.,
Cornelis Ripping jr.; molenmeesters van
Cortland: Claas Ariensz Stolker, Leendert
Vuyk; molenmeesters van Essepolder: Pieter
de Graaff, Dirk Jansz Uitbeyerse;
molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Bakker, Leendert Buys; molenmeesters van
Gansdorp: Dirk van Vliet, Pieter van Vliet;
kerkmeesters: Johannes Goedhart, Pieter de

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

341

Graaff; armmeester: Ary Paulusz Tom;
slikmeters: Willem van Casant, Wouter Tom.

Jan Bos, Ary van Cappellen; Keeten: Dirk
Sevenbergen, Gerrit van Vliet.

Capelle a/d IJssel -- 29-6-1790 (37)
Aanstelling van schepenen: Leendert Breur,
Maarten Ouweleen, Leendert Zieren, Pieter
Verhagen, Pleun van Doorn, Ary Zeeuw, Jan
Bos; kroosheemraden: Dirk Zevenbergen, Jan
Kuyllenburg, Cornelis van der Sluys Pz,
Willem Schouten, Jan Willemse Uyttenbroek;
armmeesters: Leendert van Dijk, Pieter
Zeeuw; kerkmeesters: Daniël Metselaar,
Maarten Ouwelaan.

gemeentefinanciën -- 16-11-1790 (60v)
Toestemming voor de thesaurier om tot
invordering over te gaan van de nog
verschuldigde ambt- en recognitiegelden van
mr. Nicolaas Plemper van Bree, wegens het
bewindhouderschap bij de VOC voor deze
stad in de periode 1 mei 1787 t/m 3 maart
1788.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.18 mei 1747, 18
december 1747 en 15 december 1784.

Scheepvaart -- 29-6-1790 (37v)
Antwoordbrief van de burgemeesters van
Rotterdam met een gunstige regeling voor het
opheffen van beslag op twee schepen van
Dirk Reynders en Adde Jans.
[schippersgilde]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 122v e.v.

Stadsbestuur -- 5-1-1790 (72)
Brief van de stadhouder, inhoudende de
aanstelling van schepenen en schepencommissarissen voor het jaar 1790.
[Willem Maurits Swellengrebel, Melchior
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Jan Arend van der Burch, P.J.
de Larrey]

Kerkelijke zaken -- 6-7-1790 (38)
Kopie van toestemming aan de substituutschout om een voordracht op te stellen voor
de vacature van predikant te Nieuwerkerk.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk a/d IJssel folio
116.
Capelle a/d IJssel -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Cornelis Hogendijk Wz; tot
slikmeters: Cornelis van der Starre, Huyg van
Wingerden.
Gouderak -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Puts, Gerrit den Boon; Middelblok: Jan
Amoureus, Jan de Lijster, Ary Kooy;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Cool.
Feestelijkheden -- 9-10-1790 (54v)
Ter gelegenheid van het huwelijk van
Frederica Louisa, prinses van Oranje-Nassau,
met de erfprins van Brunswijk, wordt de
fabricagemeesters opgedragen op 14 oktober
ervoor te zorgen de vlag uit te steken van de
St.-Janskerk en de klokken te laten spelen
Capelle a/d IJssel -- 22-10-1790 (55v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Pieter Vermeyde, Pieter Smit; Middelmolen:

Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Tevens uitgenodigd in het
Herthuis de leden van de vroedschap,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeskamer. Opgehaald de nieuw verkozenen:
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Stadsboden brengen de nieuw verkozen
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma naar het stadhuis en
ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1789) elkaar voor de
diensten bewezen aan de stad, politie en
justitie en nemen afscheid. Een van de
secretarissen introduceert de nieuw
gekozenen in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeving" van
de ambten.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73v)
Afscheid van ex-burgemeesters Willem van
der Hoeve en dr. Albert Verrijst. Zij worden
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door boden met brandende flambouw
geëscorteerd naar het Herthuis.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op; deze worden beëdigd.
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750; Generaal
Plakkaat op de collecte van 's lands gemene
middelen dd. 22 juli 1749 (eed in art. 17).
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74v)
Aanstelling van schepenmeesters over 1790:
mr. Diederik Gregorius van Teylingen, heer
van Kamerik, en Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Feestelijkheden -- 9-10-1790 (101)
Positieve beslissing op het voorstel van
burgemeesters om ter gelegenheid van het
huwelijk van Frederica Louisa, prinses van
Oranje-Nassau, met de (erf)prins van
Brunswijk in het kader van een openbare
viering (van de St.-Janskerk) de vlag uit te
steken en de klokken enige uren te laten
luiden.
Kerkelijke zaken -- 19-10-1790 (104)
De resolutie van 1747 en 1787 betreffende
het bidden voor de hoge en lage overheden
en voor het Oranjehuis is vernieuwd en
aangepast. xxx resolutie van wie ?
[C. Clotterbooke]

3 -- Personeel
Ambtenaren, stadsdienaren;
ambtelijke organisatie.
Bank van Lening -- 2-1-1788 (2)
Cornelia Lugtenburg wordt aangesteld tot
inbrengster.
Bank van Lening -- 2-1-1788 (2v)
Betaling van recognitiegeld door Cornelia
Lugtenburg wegens aanstelling in ambt.
Ambten -- 7-1-1788 (3v)
Brief van ex-burgemeester Nicolaes Teyssen,
waarin hij enkele sleutels terugstuurt.
[Nicolaas Tijssen]
Oudemannenhuis -- 7-1-1788 (3v)
Huybert van Eyck vervangt Martinus van
Toulon als regent.
[Hubert van Eyck]
Ambten -- 14-1-1788 (5)
Salarisbetaling aan Cornelis van de Pol, inner
van de verponding.
Ambten -- 26-1-1788 (6v)
Johannis de Peer wordt aangesteld tot
lantaarnaansteker in plaats van overleden
Willem de Gorder.

Kerkelijke zaken -- 26-10-1790 (108)
Brief van de Staten van Holland betreffende
de nieuwe versie van de resolutie betreffende
het bidden voor de hoge en subalterne
overheden en het Oranjehuis, met opdracht
de predikanten van de hervormde en Waalse
gemeente een afschrift te doen toekomen ter
voorlezing.
ZIE: nr. 1615

Ambten -- 26-1-1788 (6v)
Cornelis de Jong wordt aangesteld tot
omroeper van vis.

Stadsbestuur -- 18-12-1790 (113v)
Brief van de stadhouder d.d. 16 december,
met benoeming van Marcellus Bisdom, heer
van Vliet, Samuel Gideon Wobma, mr.
François de Mey, heer van Limmen en NieuwLekkerland, en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeesters uit de
voordracht voor het jaar 1791.
[P.J. de Larrey, Jan Verrijst]

Ambten -- 6-2-1788 (11)
Anthonie den Adel wordt aangesteld tot portier
van de Middelpoort in plaats van Dirk den
Adel.

Baljuwschap -- 6-2-1788 (9v)
Het verzoek van Jan Couperus om een
uittreksel uit de notulen van de
vroedschapsvergadering wordt geweigerd.
Brief bijgevoegd.

Keurmeesters -- 6-2-1788 (11)
Anthony den Adel wordt aangesteld tot
keurmeester en weger van het hooi in plaats
van Dirk den Adel.
[Anthonie den Adel]
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Scheepvaart -- 14-2-1788 (13)
Johannes Hessels wordt aangesteld tot
(markt)schipper op Oudewater.
ZIE: Requestboek.
Ambten -- 5-3-1788 (16)
Regeling voor mr. Hendrik van Wijn (oudpensionaris) voor te leggen aan de (nieuwe)
vroedschap.
[wetsverzetting]
Sluizen -- 5-3-1788 (16v)
Jan Verrijst doet afstand van de post van
sluiswachter bij de buitensluis.
Ambten -- 5-3-1788 (16v)
Pensioenregeling voor mr. Hendrik van Wijn
(ex-pensionaris) voor te leggen aan de
vroedschap.
[wetsverzetting]
Baljuwschap -- 5-3-1788 (17)
François van Harencarspel Decker krijgt een
tegemoetkoming in de proceskosten tegen
Huybert Bik en behoudt rang en plaats in de
vroedschap.
[Hubert Bik; wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (17v)
Beëdiging van de politieke, kerkelijke en
burgerlijke functionarissen en ambtenaren
conform de staatsresolutie van 15 februari.
[wetsverzetting]
ZIE: 13e stadsregister folio 2.
Poorten -- 6-3-1788 (18)
Instructie voor de poortwachters om zich strikt
te houden aan de openings- en sluitingstijden
en de toegevoegde militaire wacht een deel
van de vergoeding te geven.
Sluizen -- 6-3-1788 (18)
Jean Gijsberto de Mey wordt aangesteld (in
plaats van Jan Verrijst) tot sluiswachter van de
Mallegatsluis, buiten Dijkspoort:.
[Jan Gijsbert de Mey]
Ambten -- 6-3-1788 (18v)
Jaarlijkse betaling door Jean Gisberto de Mey
van recognitiegeld aan de stad en idem een
som gedurende het leven van oud-pensionaris
Hendrik van Wijn (als pensioen).

343

Ambten -- 11-3-1788 (19v)
Alle politieke, burgerlijke en kerkelijke
functionarissen en ambtenaren dienen de eed
op de constitutie en regering af te leggen
ingevolge de staatsresolutie van 15 februari.
Dat geldt ook voor de schouten (van de
stadsheerlijkheden) met betrekking tot de
functionarissen en ambtenaren in hun
districten.
[wetsverzetting]
Bank van Lening -- 18-3-1788 (25)
Jan Verrijst wordt aangesteld tot waarnemer
van de zaken.
[Oukoop]
Scheepvaart -- 18-3-1788 (25)
Jan Verrijst wordt aangesteld tot rentmeester
van het jaagpad Amsterdam-Gouda.
[Oukoop]
Wijkmeesters -- 18-3-1788 (25)
Aanstelling in de 13e wijk: Matthijs van der
Staal in plaats van Jan Boon, gekozen tot lid
van de vroedschap en schepen.
Wijkmeesters -- 18-3-1788 (25)
Aangesteld in de 13e wijk: Dirk van der Starre
in plaats van Willem Jan van As, gekozen tot
lid van de vroedschap en schepen.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als baljuw, dijkgraaf en schout van
Stein, Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
[]
ZIE: Besluit 11 maart j.l.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
François de Mey vernieuwt de eed op de
regering en de stadhouder, wegens zijn
aanstelling als schout van Gouderak en
Nieuwerkerk a/d/ IJssel.
Stadsbestuur -- 20-3-1788 (22v)
Cornelis van Cappellen en Pieter van
Cappellen, hebben de eed op de regering en
de stadhouder afgelegd als substituut-schout
te Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d
IJssel.
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Ambten -- 20-3-1788 (22v)
Opdracht aan de schouten van de
stadsheerlijkheden om alle functionarissen en
ambtenaren de eed op de regering en de
stadhouder af te nemen en daarvan melding
te maken.
Keurmeesters -- 22-3-1788 (23)
Aanstelling tot keurmeesters van de
steenplaatsen, zuidzijde: Bartholomeus Herfst
en Cornelis Molenaar; noordzijde: Ewout
Melieff en Ary Melieff.
[Bart Herfst; Arie Melieff]
Latijnse school -- 22-3-1788 (23)
Verzoek van scholarchen om het ontslag van
conrector Van Bergen in te willigen en mee te
werken aan de vervulling van deze vacature.
Capelle a/d IJssel -- 27-3-1788 (24)
Lodewijk van Toulon, schout van Capelle a/d
IJssel, heeft de eed op regering en
stadhouder afgelegd.
Baljuwschap -- 7-4-1788 (25v)
Baljuw François van Harencarspel Decker legt
de eed af dat hij gedurende zijn functie geen
zitting zal nemen in de
vroedschapsvergadering; alsmede betaling
van recognitiegeld.
[Bloemendaal; Gouderak]
ZIE: Resolutie 12-02-1731.
Stadsbestuur -- 7-4-1788 (26v)
François van Harencarspel Decker wordt
aangesteld tot schout van Gouderak,
gedurende zijn Goudse baljuwschap; alsmede
betaling recognitiegeld.
Notarissen -- 7-4-1788 (27)
Hendrik van Wijn wordt als commissaris van
de notarissen vervangen door pensionaris
Abraham Groeneveld.
Stein -- 26-4-1788 (31v)
A.H. Metelerkamp en J.A. van der Burch
vernieuwen hun eed als heemraden van Stein
en Willens. Cornelis Nicolaas Plemper van
Bree is afwezig.
Archieven -- 24-4-1788 (32v)
Stadsdocumentatie, onder beheer van
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Hendrik van Wijn, overgedragen aan
commissie.
Scheepvaart -- 30-4-1788 (33v)
Brief uit Oudewater over het beurtelings
aanstellen van een marktschipper tussen
beide steden,
[Pieter Verroen; Johannis Hessels]
ZIE: Brief bijgevoegd, folio 33a - 33b.
Scheepsjagers -- 17-5-1788 (35v)
Hendrik van Vliet wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jan Houtman
op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
Vuurschouwers -- 23-5-1788 (36v)
Cornelis Huysman wordt aangesteld in het 6e
kwartier in plaats van Alexander Verrax.
Scheepvaart -- 24-5-1788 (36v)
Frans de Heer wordt aangesteld als knecht op
de stadssschuit naar Bodegraven als
waarnemer voor Hermanus de Jager.
[Herman de Jager]
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 27-5-1788 (37v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Pieter Stofberg, Inge
Slaats, Ary van der Giet; schepenen:
Johannes Goedhart, Claas van Oosten,
Johannis van Zijl, Klaas van Beusekom,
Willem van Cadzant, Wouter Jonkheid,
Leendert Been; kroosheemraden: Dirk
Grootendorst, Hendrik Verbeet, Hendrik Oly,
Leendert in 't Hout, Cornelis de Heer;
molenmeesters van Kortland: Dirk Janse
Uitbeyerse, Wouter Jongheyd; molenmeesters
van de Esse: Jan G. Uitbeyerse, Jan in 't
Hout; molenmeesters van Blaardorp: Dirk van
Vliet, Jan Breedveld; molenmeesters van
Gansdorp: Pieter de Graaf, Johannes Bakker;
kerkmeesters: Johannes van den Berg, Dirk
Uijtbeyerse Jz; armmeester: Klaas Hollander;
slikmeters: Paulus Tom, Willem van Cadzant.
Latijnse school -- 2-6-1788 (39)
Hermanus Arentsenius wordt aangesteld als
conrector van de Latijnse school in plaats van
Johannes Christophorus van Bergen, die naar
Amsterdam is beroepen.
[A.H. Metelerkamp en A. Verrijst, scholarchen]

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Vuurschouwers -- 7-6-1788 (40)
Gerrit Woerlee wordt aangesteld in het 24e
kwartier in plaats van Aart de Jong.
Markten -- 10-6-1788 (47v)
Op verzoek van bewoners van de
Naaierstraat, wordt Ary Roggeveen
aangesteld tot schoonmaker van de
groentenmarkt en bewaker van de
groenteschuiten tegen vrijwillige bijdrage van
betrokkenen. Verzoek bijgevoegd.
[Arie Roggeveen; Steven Maarschalk;
groentenverkopers en warmoeziers]
Vuurschouwers -- 14-6-1788 (50)
Aanstelling in het 8e kwartier: Adrianus van
Brenigen in plaats van Hendrik Sonnenberg.
[Adrianus van Breniegen]
Onderwijs -- 14-6-1788 (50)
Sijgje Sorg wordt aangesteld tot
"bewaarvrouw van kleine kinderen" in plaats
van Judie Brammert, vrouw van Jacob
Nieuwveld.
[bewaarschool]
Vuurschouwers -- 17-6-1788 (50v)
Aanstelling in het 9e kwartier: Jan Lugthart in
plaats van Jan van de Vijver.
Detailhandel -- 17-6-1788 (50v)
Eed op de constitutie afgelegd door Niesje de
Ronde.
Vuurschouwers -- 15-7-1788 (53v)
Aanstelling in het 12e kwartier: Hendrik Spoor
in plaats van Claas Booy.
Detailhandel -- 17-7-1788 (54)
Aanstelling tot opziener van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman, Daniel
Kleypool.
[Daniel Kleipool]
Scheepsjagers -- 26-7-1788 (56)
Pieter Hooymeyer wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jacobus de
Jong op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
[Arie Hogendoorn, Hooimeyer]
Detailhandel -- 29-7-1788 (56v)
Andries Beetje, tapper, heeft de eed op de
constitutie hernieuwd.
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Oudemannenhuis -- 5-8-1788 (57)
Willem van der Hoevewordt aangesteld tot
regent in plaats van Vincent van Eyck
(overleden).
Scheepsjagers -- 12-8-1788 (57v)
Cornelis Slingeland wordt aangesteld als
vervanger van Cornelis Teeuwen op het
Amsterdams en Gouds jaagpad.
Detailhandel -- 12-8-1788 (57v)
Maria Hogervorst, tabaksverkoopster, vrouw
van J. van den Andel, heeft de eed op de
constitutie vernieuwd.
Gouderak -- 12-8-1788 (58)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijks blok:
Gerrit den Boon, Ary Fijn; Middelblok: Dirk
Herfst, Jan Proos, Jan Kooy; Veerstalblok:
Jan Cool, Goose Bulk.
[Arie Fijn, Jan Kooi, Jan Kool]
Scheepvaart -- 2-9-1788 (60)
Dirk de Haan wordt aangesteld tot vervanger
van Adrianus van der Linden, schipper op
Utrecht, wegens diens ouderdom en
slechtziendheid.
Keurmeesters -- 2-9-1788 (60v)
Pieter Bouwman wordt aangesteld in de
vleeshal in plaats van Vincent van Eyck,
overleden.
Capelle a/d IJssel -- 4-9-1788 (61)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis van der
Starre, Adrianus Langelaan, Dirk van der
IJssel, Arie van Cappellen, Bastiaan Stolk,
Pieter Zeeuw, Cornelis Hoogendijk Wz;
kroosheemraden:Pieter Smith, Pieter de Jong,
Jan Baas, Arie Lans, Willem Schouten;
armmeesters: Arie Zeeuw, Arie Hogendijk;
kerkmeesters: Eewout Hogendijk, Pieter van
der Linde.
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Bartholomeus de
Piet in plaats van Andries van Dijk.
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Johannes van der
Tije in plaats van Benjamin Eling.
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Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aangesteld in de 11e wijk: Anthonij
Goudaarde in plaats van Aart de Jong.
[Anthonie Goudaarde]
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Willem Bokhoven in
plaats van Hillebrand van Rossen.
Onderwijs -- 8-10-1788 (65)
Aanstelling tot "censeurs" / curatoren van de
scholen: Hendrik Scholte, Jan Ligthart.
Onderwijs -- 8-10-1788 (65v)
Hendrik Verschoor wordt aangesteld tot
onderwijzer in plaats van Jan Groeninx,
overleden.
[scholarchen]
Gilden -- 11-10-1788 (66)
De beschikking op het verzoekschrifyt van
G.J. Besseling, koopman en leveranciermilitair uit Rotterdam, inzake benoeming van
gouverneur en looiers van de looihal en
machtiging tot het meten en keuren van
"carsaayen", baaien en andere textiel.
ZIE: Requestboek Z folio 1.
Belastingen -- 14-10-1788 (66v)
Eedaflegging door de ontvanger van de
gemene middelen in verband met de inning
van de 25e penning.
Capelle a/d IJssel -- 18-10-1788 (67)
Aanstelling tot molenmeesters, Hoogdorp:
Pieter Zeeuw, Arie Zeeuw; Middelmolen:
Anthonie van de Lecq, Willem van Cappellen;
Keeten: Leendert Breur, Dirk van der Meyde.
Ambten -- 28-10-1788 (68)
Eedaflegging door Jan Souffreu als
gouverneur van de looihal.
Industrie -- 28-10-1788 (68)
Eedaflegging door Abraham Tobias van der
Wiel, looier.
Scheepvaart -- 1-11-1788 (68v)
Pieter Huyser wordt aangesteld als
Amsterdams schipper in plaats van Tieleman
Huyser, overleden. Jaarlijkse betaling van
recognitiegeld.
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Scheepvaart -- 1-11-1788 (69)
Christiaan Koot wprdt aangesteld tot knecht
op de Amsterdamse schuit in plaats van
Pieter Volle, overleden. Jaarlijkse betaling van
recognitiegeld.
Veerlieden -- 1-11-1788 (70)
Jasper Fens wordt aangesteld tot veerman
over de IJssel in plaats van Dirk van der
Starre.
Onderwijs -- 15-11-1788 (72)
Eedaflegging door Hendrik Verschoor,
schoolmeester.
Brandweer -- 13-12-1788 (77v)
Jan van der Haas wordt aangesteld tot
commandeur van de brandspuit nr. 3 in plaats
van Jan Cabout.
Belastingen -- 20-12-1788 (79)
Een commissie wordt ingesteld ter afneming
van de eed op de ingezetenen ingevolge het
plakkaat op de heffing van de 25e penning.
[Reinier Swanenburg; Marcellus Bisdom, heer
van Vliet; Johannes van der Hoeve; Jan Boon;
Willem Maurits Swellengrebel; Gerrit Boon
van Ostade; Jan Verrijst, heer van Oukoop
(secretaris)]
Notarissen -- 23-12-1788 (81v)
Eedaflegging door Izaak Petrus Gozenson.
Scheepsjagers -- 23-12-1788 (81v)
Pieter Buytenburg wordt aangesteld tot
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad als vervanger van Pieter Bos.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (82)
Vastleggen van de datum waarop de leden
van de kerkenraad van de hervormde
gemeente en de andere gezindten de eed op
de regering moeten afleggen.
Waterschappen -- 23-12-1788 (82)
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree,
hoogdijkheemraad van Stein en Willens, wordt
aangemaand om de eed af te leggen.
Ambten -- 23-12-1788 (82)
Brief verzonden aan de Staten van Holland
met mededeling dat alle functionarissen en
ambtenaren, zowel burgerlijke als kerkelijke,
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en gildeleden de eed op de staatsresolutie
van 15 februari j.l. hebben afgelegd.

aantrekken van een vervanger.
[Vincent van Eyck; buitenpredikanten]

Ambten -- 27-12-1788 (83v)
Eedafname van allen die om wat voor reden
afwezig waren, door Vincent van Eyck.

Waterschappen -- 14-1-1788 (98v)
Ontslag verleend aan Martinus van Toulon,
commissaris van de waterschappen in het 3e
kwartier.

Nachtwacht -- 30-12-1788 (84v)
Adrianus Koemans wordt aangesteld tot
noodhulp van de klapwakers in plaats van
Pieter Steversloot, overleden.
Ambten -- 30-12-1788 (85)
Verzoek van Huibert van Eyck, ontvanger van
de 100e en 200e penning, om Cornelis
Nicolaas Plemper van Bree aan te sporen zijn
bijdrage te voldoen als baljuw en schout, idem
als bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie, ofwel een schriftelijke memorie in
te sturen met redenen voor niet betalen.
[VOC kamer Amsterdam]
Vuurschouwers -- 31-12-1788 (86)
Aanstelling in het 11e kwartier: Reinier
Schouten in plaats van Daniel Varkeman.
Ambten -- 31-12-1788 (86)
Brief betreffende de uitvoering van de
staatsresolutie en constitutionele eedaflegging
aan de Staten van Holland.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 89v. Resolutie
Staten van Holland 15 februari 1788.
Ambten -- 2-1-1788 (87)
Uitstel van het vergeven van de "subalterne
posten" tot aan de magistraatswijziging. Idem
aanhouden van de positie van de regenten
van het tuchthuis ter continuering van het
bestuur.
[A. de Kedts Houtman; koppermaandag]
Predikanten -- 5-1-1788 (94v)
Verzoek aan de secretaris om ds. Samuel
François de Moraaz te vragen of hij weer in
staat is zelf te preken, dan wel een vervanger
heeft aangetrokken.
[ds. De Visscher]
Predikanten -- 14-1-1788 (95)
Vastgesteld dat ds. De Moraaz nog altijd ziek
is en geen vervanger heeft kunnen vinden. Er
worden maatregelen voorgesteld tot het

Predikanten -- 22-1-1788 (102)
Het verzoek van ds. Petrus Theodorus
Couperus, predikant van de hervormde
gemeente, tot vervanging van zijn
preekbeurten op zijn kosten, wordt
aangehouden.
Predikanten -- 26-1-1788 (102v)
Reactie op de brief van ds. Samuel François
de Moraaz, predikant van de hervormde
gemeente, dat om per 3 februari de diensten
te laten waarnemen, al het nodige dient te
geschieden. Brief bijgevoegd.
[Verrijst, C. Bleuland]
Predikanten -- 26-1-1788 (105)
Positieve reactie op het verzoek van ds.
Jacobus de Visscher om aanstaande zondag
de preekbeurt te mogen overslaan, omdat hij
door ziekte niet in staat is voor te gaan.
Belastingen -- 26-1-1788 (106v)
Resolutie van de vroedschap, waarin
tuinlieden worden vrijgesteld van het
"domestique-geld".
[dienstbodengeld]
ZIE: Verordening op het
stadsdienstbodengeld van 1 maart 1785
Predikanten -- 29-1-1788 (108)
Verslag van secretaris De Mey over het
bezoek aan ds. De Moraaz betreffende de
waarneming van de preekbeurten.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
De door de (commissarissen van de)
stadhouder aangestelde en geïnstalleerde
leden van de magistraat hebben elkaar met
hun benoeming gefeliciteerd. Afwezig:
Johannes van der Hoeve.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114)
Aanstelling van twee schepenmeesters:
Reinier Swanenburg en Johannes van der
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Hoeve.
ZIE: Reglement van 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114v)
Afspraak dat de gewone vergadering eenmaal
per week op dinsdag plaatsvindt; bij
spoedeisende zaken ook op zaterdag.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (114v)
Boeteregeling voor de magistraat in verband
met de afwezigheid bij vergaderingen en
andere verplichtingen.
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (115)
Aangeven van het eind van de vakanties.
[]
Stadsbestuur -- 6-3-1788 (117)
Installatie tot schepen: Johannes van der
Hoeve.
Onderwijs -- 10-3-1788 (117v)
Aanstelling scholarchen: Alexander Hendrik
Metelerkamp, Albert Verrijst, Diderik
Gregorius van Teylingen, Jacobus de
Visscher in plaats van Jan Jacob Slicher,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Jan Arend
Smit.
Weeskamer -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling weesmeesters: Huybert van Eyck
en Marcellus Bisdom in plaats van Willem van
der Hoeve (burgemeester geworden) en
François Harencarspel Decker (nu baljuw en
schout).
Kerkelijke zaken -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling tot kerkmeesters: Willem Maurits
Swellengrebel, Gerrit Boon van Ostade, Jan
Bouwens, Jeronimus van Bassen Jongbloed
in plaats van Willem van der Hoeve, Jan
Jacob Slicher, Adriaan Jacob van der Does,
Jacobus Blaauw.
[subalterne officianten]
Rechtspraak -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: Marcellus
Bisdom, Gerrit Boon van Ostade in plaats van
François van Harencarspel Decker.
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Librije -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot gecommiteerde van de
scholarchen bij de librije: Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van Jan Jacob Slicher.
Librije -- 10-3-1788 (118v)
Continuering van de aanstelling van de
zittende librijemeesters.
Waterschappen -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot commissarissen van de
waterschappen in het 3e kwartier: Joan Boers
jr en Nicolaas Grendel in plaats van Martinus
van Toulon en Alexander Samuel Petrus
Elsnerus, die hun ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Weeshuis -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling van regentinnen van het heilige
geest- of weeshuis: Hobba Cornelia de
Blanche, weduwe van ritmeester Van der
Does; Sara Jacoba Becker, vrouw van Diderik
Gregorius van Teylingen, in plaats van
Catharina Blom, vrouw van A.S.P. Elsnerus
en Petronella van Mechelen, vrouw van J.J.
van Weede.
Tuchthuis -- 10-3-1788 (119)
Aanstelling van regenten van het tuchthuis:
Frederik van Breda en Hendrik Smaasen in
plaats van Adriaan de Kedts Houtman en
A.S.P Elsnerus, die ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Ambten -- 10-3-1788 (119)
Eedaflegging van de nieuw aangestelde
subalterne functionarissen; kennisgeving aan
betrokkenen door een van de stadsboden.
ZIE: Eed op de constitutie van 15 februari
1788.
Verordeningen -- 11-3-1788 (119)
Voortzetting van de keuren gepubliceerd.
Aalmoezeniershuis -- 15-4-1788 (122)
Aanstelling tot mederegenten: Johan de Wit
en Johannes Smits.
Stadsbestuur -- 15-4-1788 (122v)
Afspraak over wie van de schepenen één jaar
dient, ter herstel van de gewone jaarlijkse
bestuurswisseling. Keuze gelaten door
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commissarissen stadhouder.
[Johannes van der Hoeve, Willem Jan van As]

bevordering van rust en orde.
[]

Predikanten -- 3-5-1788 (124)
Het verzoek van ds. Petrus Theodorus
Couperus om zijn diensten weer te mogen
uitvoeren, wordt aangehouden.

Kerkelijke zaken -- 18-11-1788 (176)
Wegens behandeling op 25 november:
verzoek van ds. Jan Arend Smit, predikant
van de hervormde gemeente, betreffende het
hervatten van zijn diensten na
loyaliteitsverklaring ten aanzien van het
stadhouderlijk bewind, en herstel van betaling
van zijn tractement.
[Huybert van Eyck]
ZIE: Nr. 538. Verklaring van 11 december
1787.

Predikanten -- 3-5-1788 (124v)
Commentaar op het verzoek van ds. P.Th.
Couperus door diens collega Jan Arend Smit.
ZIE: Resolutie 13 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 15-8-1788 (136v)
Op 9 september a.s. wordt de functie van een
nieuwe voorlezer / voorzanger - door het
overlijden van Jan Groeninx - vergeven.
Kerkelijke zaken -- 9-9-1788 (137v)
Het aanstellen van een voorzanger / voorlezer
in de St-Janskerk wordt aangehouden. Bij
afwezigheid van de baljuw en de
burgemeester ter dagvaart, alsmede
burgemeester W. van der Hoeve en schepen
J. Boon.
Kerkelijke zaken -- 13-9-1788 (141)
De aanstelling van een voorzanger / voorlezer
in de St.-Janskerk wordt bepaald op 23
september a.s.
Kerkelijke zaken -- 14-10-1788 (144)
Het debat over de aanstelling van een
voorzanger / voorlezer van de St.-Janskerk
wordt vastgesteld op 23 oktober a.s.
[secretaris Verrijst]
Kerkelijke zaken -- 21-10-1788 (145)
Cornelis Schriek wordt aangesteld tot
voorlezer / voorzanger in plaats van overleden
Jan Groeninx. Eedaflegging op 4 november.
Tractement jaarlijks ƒ 225 en recognitiegeld ƒ
10. Dient altijd in 't zwart gekleed te gaan.
Kerkelijke zaken -- 18-11-1788 (147)
Verzoek van ds. J.A. Smit, predikant van de
hervormde gemeente, om bepaling van een
datum waarop hij zijn diensten kan hervatten
en zijn tractement weer zal ontvangen.
Bepaald op 25 november. Burgemeester A.
Verrijst koppelt de toestemming aan
maatregelen van de stadhouder ter

Kerkelijke zaken -- 25-11-1788 (179)
Brief aan de stadhouder naar aanleiding van
het verzoekschrift van ds. J.A. Smit, waarin
sprake is van bezwaren tegen deze predikant
en angst voor ordeverstoring. De vroedschap
wenst zich te verzekeren van de steun van de
stadhouder voor terugkeer van genoemde
dominee. Brief bijgevoegd. Burgemeesters A.
Verrijst en W. van der Hoeve doen niet mee.
[Pieter Theodorus Couperus; Samuel
François de Moraaz; graaf van Bentinck]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 82.
Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (194)
Het verzoek van Adriaan van der Does om
ontslag als kerkmeester wordt toegestaan.
ZIE: Requestboek Z folio 12.
Kerkelijke zaken -- 12-12-1788 (194)
De behandeling van de reactie van de
stadhouder op de brief van de vroedschap
over het verzoek van ds. J.A. Smit wordt
bepaald op 16 december a.s. Burgemeester
A. Verrijst blijft zich onthouden van de
beraadslagingen.
ZIE: Nr.562.
Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (195)
Brief van de stadhouder over de zaak ds. J.A.
Smit.
[F.J. de Larrey]
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (200v)
Boekdrukker Blaauw wordt verzocht om ds.
J.A Smit weer op de lijst van predikbeurten te
vermelden.
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Stadsbestuur -- 19-12-1788 (201)
De baljuw presenteert een brief van de
stadhouder betreffende de benoeming van de
burgemeesters voor 1789. Voordracht: Willem
van der Hoeve, dr. Albert Verrijst, mr. Huybert
van Eyck, mr. Reinier Swanenburg. Brief
bijgevoegd.
[François van Harencarspel Decker; F.J. de
Larrey]
Kerkelijke zaken -- 19-12-1788 (201v)
De president-burgemeester meldt de
kennisgeving in de zaak J.A. Smit aan beide
fungerende predikanten en geeft opdracht aan
drukker Blaauw.
ZIE: Nr.587.
Geschillen -- 19-12-1788 (202)
Voorstel van de baljuw om de zaak tegen
Huybert Bik uit hoofde van zijn functie
schriftelijk te voeren in plaats van mondeling,
onmiddelijk ná de vakantie en uitsluitend in dit
geval.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (203)
Verzoek van ds. Petrus Theodorus Couperus,
predikant van de hervormde gemeente, om
drie maanden waarneming toe te staan.
Verzoek bijgevoegd.
ZIE: Blz 204.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (203v)
Het verzoek van ds. P.Th. Couperus van 3
mei. om zijn diensten weer te mogen
hervatten wordt toegestaan, indien hij middels
een medisch attest en op zijn erewoord zijn
absentie sinds september 1787 kan aantonen
en in gedrag en woord vertrouwen terugwint.
Kerkelijke zaken -- 18-12-1787 (204)
Afschrift van het verzoekschrift van ds. Petrus
Theodorus Couperus, predikant van de
hervormde gemeente, van 18 december
1787om voor 3 maanden vervanging, waarin
hij verklaringen geeft voor zijn
arbeidsongeschiktheid.
[Cornelis van Alphen; proponent Dithmarsch]
Kerkelijke zaken -- 00-00-1788 (207)
Verzoekschrift van ds. Petrus Theodorus
Couperus, waarin hij zijn vorig verzoek intrekt
en verzoekt zijn diensten weer te mogen
hervatten.
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Rechtspraak -- 23-12-1788 (208v)
Isaack Petrus Gosenson wordt aangesteld tot
procureur in plaats van Joan Boers Jz.
Recognitiegeld van ƒ 300.
Belastingen -- 24-12-1788 (209)
De instructie voor de ontvanger van de
verponding, zoals 16 december
gepresenteerd, wordt definitief
vastgesteld.220. Instructie bijgevoegd.
ZIE: Blz. 209v.
Kerkelijke zaken -- 29-12-1788 (221)
Reactie van ds. Petrus Theodorus Couperus,
predikant van de hervormde gemeente, op de
resolutie van de vroedschap betreffende
voorwaarden voor hervatting van zijn
predikdiensten. Hij beschouwt de gevraagde
verklaring als een onterechte knieval, omdat
hij nooit officieel in staat van beschuldiging is
gesteld.
ZIE: Resolutie 23 december j.l.
Stadsbestuur -- 1-1-1789 (1)
Aanstelling door de stadhouder van
burgemeesters, schepenen en schepenencommissarissen.
Onderwijs -- 3-1-1789 (2v)
Maria Veldheer krijgt toestemming tot het
houden van een kleine kinderschool in plaats
van Jannigje Vermeulen, vrouw van Pieter
Trompert, overleden.
Ambten -- 3-1-1789 (3)
Quirijn Gibbon wordt aangesteld tot jongste
klerk ter secretarie in plaats van Izaak Petrus
Gozenson, die is aangesteld tot procureur en
toegelaten als notaris.
Belastingen -- 5-1-1789 (4)
Toestemming verleend aan Huybert van Eyck,
ontvanger van de 100e en 200e penning op
de ambten over 1787, om over te gaan tot
executoire invordering van de bijdragen van
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree als
baljuw en bewindhebber van de VOC.
ZIE: Notulen 30 december 1788.
Stadsbestuur -- 6-1-1789 (4v)
Willem van der Hoeve wordt aangesteld voor
dit jaar tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
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Willens, Kort Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Bank van lening -- 10-1-1789 (5v)
Martijntje Nieuwland, vrouw van Gerrit Prince,
wordt aangesteld tot inbrengster in plaats van
Jannetje Uyttenbroek.
Onderwijs -- 10-1-1789 (6)
Johanna Lakier, vrouw van Ary de Jong, krijgt
toestemming tot het bewaren van kleine
kinderen.
Vuurschouwers -- 17-1-1789 (8v)
Aangesteld in het 10e kwartier: Hendrik
Heyerman in plaats van Dirk Schoon,
overleden.
Ambten -- 17-1-1789 (8v)
Bevestiging van de schikking als eerder
gesloten tussen afgevaardigden van de
stadhouder en beide secretarissen van de
Kamer, inhoudende dat Vincent van Eyck, na
overlijden van zijn vader Huybert van Eyck,
aan Johan Diderik van der Burch de helft van
zijn verdiensten als secretaris zal uitkeren.
ZIE: Nr. 59. Notulen 5 maart 1788.
Ambten -- 17-1-1789 (9)
De volgende personen worden ontslagen uit
hun functie vanwege (veronderstelde)
deelname aan troebelen: Willem van der
Wacht, notaris; Coenraad Linkers uit de
directie van de grofgarenspinners; Dirk van
der Maas uit het grootschippersgilde; voorts
wijkmeesters, hoofdlieden van de zijlen en
vuurschouwers. Memorie via commissarissen
van de stadhouder.
[Pieter de Ridder, Philip Polijn, Pieter
Versluys, Cornelis van Leeuwen, Johannes
van Houten, Pieter Hoffman, Jan Turin,
Hendrik Barents, Hendrik Bos, Maarten Monk,
Johan Ehrenrich Schieffer, Hillebr. van
Rossen, Jan Versluis, Gerrit Woerlee, Dirk
van der Maas]
Ambten -- 20-1-1789 (10)
Burgemeesters gaan akkoord met het uit zijn
ambt zetten van notaris Willem van der Wagt,
met opdracht zijn notariële protocollen in te
leveren.
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Ambten -- 20-1-1789 (10v)
Akkoord met de memorie van de
afgevaardigden van de stadhouder om de
eerder vermelde personen uit gilden,
wijkmeesters en vuurschouwers te
verwijderen. Kennisgeving aan de betrokken
instanties en opdracht om in de vacatures te
voorzien.
ZIE: Nr. 635.
Ambten -- 20-1-1789 (11)
Opdracht aan de klerken ter secretarie om
zich stipt aan de instructie te houden.
Poorten -- 20-1-1789 (11v)
Jan Pluym Jz wordt aangesteld tot
boomsluiter bij de Jan Kattenbrug (buiten
Potterspoort) in plaats van Charles Daniel de
Kedts, overleden. Recognitiegeld van ƒ 30.
Ambten -- 2-2-1789 (13)
De ontvanger van de verponding over de
jaren 1786, 17'87 en 1788 mag het restant
van de inkomsten ten gevolge van verleend
uitstel gebruiken voor het betalen van de
borgsom voor zijn functie van thesaurier.
Gilden -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot overman van het grofgaren-,
kleingaren en lontspinnersgilde: Adrianus
Beunis (grofgarenspinner), Jan Huyzer
(lontspinner); tot deken: Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik van IJsselsteyn
(grofgarenspinner), Dirk IJsselsteyn
(kleingarenspinner), Cornelis van de Vijver
(grofgarenspinner), Frans Lafeber den Oude
(grofgarenspinner).
Wijkmeesters -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling in de 14e wijk Jan Huyzer in plaats
van Dirk Verhoorn, overleden.
Gilden -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Abraham Muyt en Pieter
van der Werff.
Sluizen -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot hoofdman van het 3e kwartier
voor de grote sluis tussen Turfmarkt, Kleiweg
en Nieuwehaven: Pieter Huyzer in plaats van
Dirk Schoon, overleden.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Waterschappen -- 3-2-1789 (14)
Aangesteld tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard, op voordracht van de
dijkgraaf: Huybert van Eyck en Reinier
Swanenburg.
Begraven -- 6-2-1789 (14v)
Jan Braggaer wordt aangesteld tot waarnemer
van de aanspreker en bidder op de
begraafplaats voor Rutger van Kessel (sinds
25 oktober 1764)
wegens diens zenuwzwakte.
Veerlieden -- 6-2-1789 (14v)
Jan Braggaart wordt aangesteld als vervanger
van Rutger van Kessel als commissaris van
de beurtschippers op Zeeland (sinds 10 april
1750) wegens diens zenuwzwakte.
[Jan Bregaar]
Ambten -- 6-2-1789 (14v)
M.W. van den Kerckhoven van Groenendijck,
ontvanger van de verponding over de jaren
1789, 1790 en 1791, heeft een akte van
borgtocht afgegeven; in bewaring gegeven bij
Hubert van Eyck.
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Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in de12e wijk: Jan Bleuland in
plaats van Cornelis van Leeuwen.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman van de zijlen in het
1e kwartier: Cornelis de Zeeuw in plaats van
Pieter de Ridder.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman in het 3e kwartier bij
de Grote zijl (tussen Turfmarkt, Kleiweg en
Nieuwehaven): Fop Booy in plaats van Pieter
Hoffman.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman in het 3e kwartier bij
de Kleine zijl: Frans de Weger in plaats van
Philip Polijn.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 7e kwartier: Franciscus van
Bovenen in plaats van Jean Turin.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 8e kwartier: Hendrik
Verhoeve in plaats van Hendrick Barends.

Gilden -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling tot overman van het
grootschippersgilde: Gerrit Post in plaats van
Dirk van der Maas.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 11e kwartier: Jan Verblaauw
in plaats van Hendrik Bos.

Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 2e wijk: Dirk van der Tij in
plaats van Pieter de Ridder.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 13e kwartier: Albertus Vinke
in plaats van Maarten Monk.

Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 8e wijk: Cornelis van Dijk in
plaats van Philip Polijn.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 15e kwartier: Adriaan
Voorduyn jr in plaats van Philip Polijn.

Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 10e wijk: Johan Casper
Fredriks in plaats van Pieter Versluys.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 15e kwartier: Simon de
Vries in plaats van Coenraad Linkers.

Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 12e wijk: Jan Pieter Dinghoff
in plaats van Dirk Westerveld, overleden.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 20e kwartier: Matthijs
Verveen in plaats van Dirk Westerveld,
overleden.

Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in de 12e wijk: Adrianus Leeflang
in plaats van Johannes van Houten.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 20e kwartier: Adrianus
Leeflang in plaats van Johannes van Houten.
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Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 20e kwartier: Simon de Heer
in plaats van Cornelis van Leeuwen.

Slepers -- 21-2-1789 (20v)
Jan Bijman wordt aangesteld in plaats van
David Johannes Maskamp jr.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 21e kwartier: Jan Saurbeek
in plaats van Pieter Versluys.

Scheepvaart -- 21-2-1789 (20v)
Beëdiging van Johannes Booy tot meter van
de schepen, continuering van zijn eed als
vuurschouwer.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 21e kwartier: Aart Leeflang
in plaats van Johan Ehrenrych Schieffer.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 24e kwartier: Pieter van der
Want in plaats van Jan de Bruyn in plaats van
Jan Versluys.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 24e kwartier: Willem
Bokhoven in plaats van Gerrit Woerley.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 27e kwartier: Willem de
Bruyn in plaats van Dirk van der Maas.
Ambten -- 14-2-1789 (17)
De thesaurier-ontvanger over 1789, 1790 en
1791 heeft 8 obligaties ten laste van het
gewest op naam van Hiëronymus van Alphen,
professor in de theologie te Utrecht,
gepresenteerd als "reële" borgtocht.
[N. van Boetzelaar; A.E. de Rhoer ]
Scheepsjagers -- 14-2-1789 (18)
Ary Teeuwen wordt toegelaten als jager aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van overleden Jacob Jansz van Vliet.
Bloemendaal -- 17-2-1789 (19)
Aanstelling tot schepen van Bloemendaal:
Nicolaas Weyman in plaats van mr. Reinier
Swanenburg.
Ambten -- 17-2-1789 (19v)
Jan van den Bosch wordt aangesteld tot 's
heren dienaar op voordracht van de baljuw in
plaats van Pieter Soldaat wegens ontslag.
Scheepvaart -- 17-2-1789 (20)
Johannes Booy wordt aangesteld tot meter
van de schepen in plaats van Jan Oudaan.

Vuurschouwers -- 21-2-1789 (21)
Aanstelling in het 8e kwartier: Aart Smidt in
plaats van Hendrik Verhoeve in verband me
diens hoge leeftijd en zwakke gezondheid.
Zakkendragers -- 24-2-1789 (21v)
Jan Godin wordt aangesteld tot waarnemer in
plaats van Jan Lans, wegens diens zwakke
gezondheid. Attestatie van de chirurgijn Jan
Turin.
Gilden -- 24-2-1789 (22)
Izaak Grim en Willem van der Berg wordt
aangesteld tot deken van de knechten van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde.
Vuurschouwers -- 26-2-1789 (23)
Aanstelling in het 15e kwartier: Aalbert Visser
in plaats van Adr. Voorduyn jr. wegens
ongemak op de borst.
Scheepsjagers -- 26-2-1789 (23)
Pieter van 't Wout wordt aangesteld tot
vervanger van Jan Boon aan het Amsterdams
en Gouds jaagpad.
Stein -- 16-3-1789 (26)
Advies om Paulus Ruben van Hoven, uit de
Meierij van 's-Hertogenbosch, aan te stellen
als secretaris van Stein, Willens, enz, op
grond van hoogste inschrijving recognitiegeld.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1788.
Zakkendragers -- 17-3-1789 (27)
Matthijs van der Recht wordt aangesteld in
plaats van Louis Mijngaarden.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
in plaats van Matthijs van der Recht.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
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van de zeep in plaats van Matthijs van der
Recht.
Stein -- 21-3-1789 (28)
Paulus Ruben van Hoven wordt aangesteld
tot secretaris van Stein, Willens enz.
Ambten -- 21-3-1789 (28)
Akte van aanstelling voor Paulus Ruben van
Hove in plaats van Vincent van Eyck,
overleden.
[land van Stein, Willens, Kort Haarlem,
Vrijhoef en Kalverbroek]
Keurmeesters -- 21-3-1789 (28)
Cornelis Molenaar en Pieter Puts worden
aangesteld voor een jaar op de steenplaatsen
langs de IJssel zuidzijde, Ary Melieff en Gerrit
de Lange aan de noordzijde.
Waterschappen -- 21-3-1789 (28v)
Jacobus van Munster wordt aangesteld - in
plaats van Dirk Schoon - tot opzichter
(hoofdman) over de Fluwelensingel, de kaden
tussen de Dijk en de Karnemelksloot voor
grondige inspectie en schoonmaak van de
wetering. De kosten worden omgeslagen over
alle aanwonenden.
Ambten -- 24-3-1789 (30v)
Verzoek aan de erfgenamen van Vincent van
Eyck om ten behoeve van de nieuwe
secretaris van het land van Stein, Willens enz.
alle archiefstukken te inventariseren en over
te dragen. Verzoek via burgemeesters Willem
van der Hoeve en Huybert van Eyck.
Scheepvaart -- 31-3-1789 (32)
Brief van het stadsbestuur van Middelburg
(Zeeland) over aanstelling van Adriaan
Merison tot beurtschipper tussen beide
steden, tevens op Vlissingen, Veere en
Arnemuiden, in plaats van Gerrit de Bruyn;
positief beantwoord.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 12e kwartier: Jan de Bruyn,
in plaats van Pieter Zeewold.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 5e kwartier: Hendrik
Smaazen in plaats van Adrianus Jongejan.
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Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 6e kwartier: Jan van Ham in
plaats van Joost Hoebeek, overleden.
Wijkmeesters -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in de 3e wijk: Franciscus van
Bovene in plaats van Adrianus Jongejan.
Wijkmeesters -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in de 3e wijk: Jan Hendrik de Loos
in plaats van Joost Hoebeek, overleden.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 14e kwartier: Pieter de
Lange in plaats van Hermanus de Mol,
overleden.
Wijkmeesters -- 25-4-1789 (35v)
Aamstelling in de 3e wijk: Dirk de Vooys in
plaats van Cornelis Huysman.
Vuurschouwers -- 25-4-1789 (35v)
Aanstelling in het 6e kwartier: Frans Marsveld
in plaats van Cornelis Huisman.
Waterschappen -- 28-4-1789 (37)
Aanstelling tot hoofdman / opzichter van de
zijlen in het 4e kwartier: Otto van der Hout in
plaats van Cornelis Baljé, overleden.
Vuurschouwers -- 2-5-1789 (37)
Aanstelling in het 22e kwartier: Abraham
Passet in plaats van Dirk Buys.
Gilden -- 2-5-1789 (37)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong, tot dekens: Bart Liepelt en
Ary IJsselsteyn.
Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Aalbert Waardenburg wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Willem van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Klaas van Hofwegen wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Jasper Wout, overleden.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38)
Eldert Burger wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Jan Sonneveld.
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Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jan Soudaan wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Abraham van Dorp.

Vuurschouwers -- 13-6-1789 (49)
Aanstelling in het 24e kwartier: Paulus van
Wezel in plaats van Geerlof van de Waal,
overleden.

Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jacob Swart wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis van der Tak.

Begraven -- 16-6-1789 (50v)
Nicolaas Bakker wordt aangesteld als
waarnemer van de functie van zijn vaders Jan
Bakker als aanspreker en bidder ter
begraafplaatse, wegens diens "
lichthoofdigheid en zwakheid". Bij attestatie
van J. van Steel, stadschirurgijn.

Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Cornelis van Dieveren wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Jacobus de Jong en in plaats
van Pieter Hooymeyer.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (39)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Ary Claasz Verbij.
Kerkelijke zaken -- 23-5-1789 (45)
Mededeling dat G.L.L. Valebender, rector van
de Latijnse school, ter gelegenheid van
Zuidhollandse synode op 8 juli a.s. in de
Gasthuiskerk een redevoering zal houden,
met vooraf daarvan een gedrukt programma.
Contact hierover met de "commissaris politiek"
van de Staten via de burgemeester "ter
dagvaart".
[Bichon Visch, burgemeester Verrijst,
voorzittend scholarch; Van der Hoeve,
president-burgemeester]
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 13-6-1789 (48v)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Ary van der Giet, Jan
Gs Uytbeyerse, Johannes Bakker;
schepenen: Leendert Been, Wouter
Jonkheyd, Willem van Cadzand, Klaas van
Beusekom, Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom; kroosheemraden: Cornelis de
Heer, Leendert in 't Hout, Andries Kooyman,
Jan Mijnlieff, Pieter Goor; molenmeesters van
Kortland: Wouter Jonkheyd, Klaas Stolker;
molenmeesters van de Esse: Jan in 't Hout,
Pieter de Graaff; molenmeesters van
Gansdorp: Johannes Bakker, Dirk van Vliet;
molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Breetveld, Johannes Bakker; kerkmeesters:
Dirk Uitbeyerse Jz, Johannes Goedhart;
armmeester: Claas Hollander; slikmeters:
Willem van Cadsand, Wouter Tom.

gemeentefinanciën -- 20-6-1789 (51)
Dringend verzoek aan Nicolaas Plemper van
Bree om zijn ambtgeld en recognitie over
1787 wegens bewindhouderschap van de
VOC (kamer Amsterdam) te voldoen.
Thesaurier over 1787 en 1788: J.A. van der
Burch.
Latijnse school -- 27-6-1789 (52)
Verzoek tot aantrekken van kandidaten voor
de vacature Paulus Otto van Hessen, als
praeceptor van de tweede school, wegens
diens vertrek naar Zutphen.
[Verrijst en Metelerkamp; scholarchen]
Scheepvaart -- 30-6-1789 (53)
Paulus Brinkman wordt aangesteld tot kruier
bij de Amsterdamse schuiten in plaats van
Jacobus Copijn.
Capelle a/d IJssel -- 1-7-1789 (53v)
Aanstelling tot schepenen: Cornelis
Hogendijk, Pieter Zeeuw, Bastiaan Stolk,
Leendert Zieren, Leendert Breur, Maarten
Ouweleen, Pieter Verhagen;
kroosheemraden: Ary Boom, Willem Breeveld,
Klaas van Wingerden Klsz,Willem van
Cappellen Sz,Willem Hogendijk Csz;
armmeesters: Ary Hogendijk, Leendert van
Dijk; kerkmeesters: P. van der Linde, Daniël
Metselaar.
Gilden -- 1-7-1789 (54)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Johannes Sam; tot
dekens: Sander Dortland, Jan Hussum, Jan
den Heeten, Willem van Schermen.
Gilden -- 1-7-1789 (54)
Aanstelling tot overlieden van het manden- en
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bezemmakersgilde: Pieter van den Broek en
Pieter Fokker; tot dekens: Johannes Blok,
Mijndert Vertoorn, Jan Versluys, Matthijs van
der Burg.
Waterschappen -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot hoofdman over de
Fluwelensingel en de kade tussen de Dijk en
de Karnemelksloot: Pieter Huyzer
Thielemansz in plaats van Leendert Kramer,
overleden, voor grondige inspectie en
schoonmaak van de wetering. De kosten
zullen worden omgeslagen over alle
aanwonenden.
Detailhandel -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal:
Daniël Kleypool, Abraham Grendel, Pieter
Soldaat.
Gilden -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Galen, Gijsbert Slierkamp, Jan
Schravelaar.
Gilden -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Teunis Schippers en
Gerrit Post; tot dekens: Adrianus Leeflang,
Pieter Corver, Homan Homans, Johannes
Capteyn.
Garnizoen -- 3-7-1789 (55)
A.H. Metelerkamp, oud-burgemeester en
momenteel thesaurier, wordt aangesteld tot
serviesmeester, van 1 november 1789 tot
uiterlijk 31 december 1791.
ZIE: Resoluties van 17 en 27 december 1787.
Onderwijs -- 4-7-1789 (55v)
Dirkje van Grondel, vrouw van Barend Barée,
wordt aangesteld tot "bewaarvrouw van kleine
kinderen", in plaats van Maria Bakker,
overleden. Deze akte tonen vóór 1 september
aan de censeurs van de scholen en
recognitiegeld betalen ten behoeve van de
kas van het schoolmeestersgilde.
Notarissen -- 4-7-1789 (55v)
Toelating van Paulus Ruben van Hoven in
plaats van Willem van der Wagt, mits
betalende ambtgeld aan de thesaurier, omdat
hij geen "inboorling" is.
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ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Waterschappen -- 4-7-1789 (55v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk voor
de Vrijhoef en de Kalverbroek: Jan Dirksz van
Swieten en Claas van der Hoeve.
Kerkelijke zaken -- 4-7-1789 (56v)
Aanbieden van de beide koelers, vervaardigd
door zilversmid Adriaan Voorduyn, als
geschenk aan de predikanten Metske en De
Visscher; .
ZIE: Notulen 21 maart j.l.
Kerkelijke zaken -- 25-7-1789 (64)
Melding door ds. Johannes Rosendaal,
predikant van de Lutherse gemeente, dat de
kerkenraad ds. Jan Coenraad Jacobi heeft
beroepen; deze heeft een verzoek ingediend
om zich alhier te mogen vestigen.
Gouderak -- 15-8-1789 (66v)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Fijn, Ary Puts; Middelblok: Jan Kooy, Jan
Amoureus, Jan de Lijster; Veerstalblok:
Goose Bulk, Leendert Boer.
Gilden -- 15-8-1789 (66v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
deken: Jan Muskeput, Daniël Alot, Reinier
Schouten, Hendrik Okhuyzen.
Onderwijs -- 18-8-1789 (67)
Aanstelling tot censeurs: Jan Ligthart en
Cornelis Schriek.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Jan Valk en Cornelis
Smit; tot dekens: Leendert van Velsen, Jan
Kruysheer, Teunis Brenkman, Teunis van
Dieveren.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling tot overlieden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Barend de
Jong; tot dekens: Barth de Piet, Pieter
Stomman, Abraham Passet, Dirk van der
Want.
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Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling gecontinueerd van overman van
het pijpmakersgilde Andries Brem en deken
Pieter Stomman als administrateurs van het
pijpenpand.
Slepers -- 25-8-1789 (68)
Inwilliging van het verzoek van Pieter Meuson
uit Windham, om in plaats van Cornelis
Rotiers het monopolie te hebben op het
ruimen van de toiletten op voorwaarde te
betalen 12 gulden, te werken tussen 22.00 05.00 uur en zijn schip te leggen "boven de
stad" (uit de wind) in de IJssel.
Ambten -- 25-8-1789 (68v)
Johan Smits wordt aangesteld tot hoofdman
van de Korte Akkeren in plaats van Geerlof
van de Waal, overleden.
Notarissen -- 5-9-1789 (69)
Eedaflegging door Paulus Ruben van Hoven
als notaris.
Gilden -- 19-9-1789 (71)
Dispensatie voor Matthijs van Lopick om zich
te houden aan de verplichte (in)werkperiode
bij een gildebroeder, alvorens lid te mogen
worden van het lijndraaiersgilde..
ZIE: Reglement dd. 28 april 1724.
Scheepsjagers -- 19-9-1789 (71)
Eldert Burger wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Pieter van Leeuwen.
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Latijnse school -- 27-10-1789 (75v)
Benoeming tot praeceptor van de eerste of
onderste Latijnse school: Johannis Lentz in
plaats van Paulus Otto van Hemessen, die
naar Zutphen is vertrokken. Toestemming
burgemeesters dd. 27 juni.; namens de
scholarchen.
Scheepsjagers -- 30-10-1789 (76)
Cornelis Bloot wordt aangesteld op het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Dirk Groenhof, overleden.
Capelle a/d IJssel -- 7-11-1789 (79)
Aanstelling tot molenmeesters van Hoogdorp:
Ary Zeeuw en Pieter Vermeyde; Middelmolen:
Willem van Cappellen en Jan Bos; Keeten:
Dirk van der Meyde en Dirk Zevenbergen.
Veerlieden -- 24-11-1789 (81)
Dirk den Haan wordt aangesteld tot schipper
van het veer op Utrecht in plaats van Adrianus
van der Linden, overleden. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld wegens "nietinboorling"-status.
Gilden -- 1-12-1789 (82v)
Aanstelling tot overman van het St.
Eloysgilde: Pieter van Gog; tot dekens: Gerrit
Atkins, Daniël Homole, Nicolaas Fek.
Gilden -- 1-12-1789 (82v)
Aangesteld tot nieuw-deken van de
zilversmeden: Johannes Smits, tot oud-deken:
Gerhardus van der Starre, tot senior
keurmeester: Adrianus Voorduyn.

Capelle a/d IJssel -- 26-9-1789 (72)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Sier van
Cappellen en Dirk van der Linden; tot
slikmeters: Leendert Zieren en Cornelis van
der Starre.

Gilden -- 5-12-1789 (83)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Paulus Berlijn, tot dekens:
Claas Zonnenberg en Boudewijn van Miere.

Gilden -- 10-10-1789 (73)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan de Koster, tot
dekens: Abraham Franken, Teunis van
Vreumingen.

Gilden -- 5-12-1789 (83)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Sonneveld, tot
dekens: Daniël Polijn, Salomon Bokhoven,
Jan van Benthem en Johannes Gibbon.

Wijkmeesters -- 13-10-1789 (74)
Aanstelling voor Cornelis Baljé in de 12e wijk
in plaats van Geerlof van de Waal, overleden.

Gilden -- 7-12-1789 (83)
Aangesteld als overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange, als
dekens: Pieter de Lange, Adrianus Weyland.
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Veerlieden -- 15-12-1789 (84v)
Aangesteld tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Godfried Burchwaard, tot
deken: Christiaan Scheffel.
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het laken-, zijdeen stoffenverkopersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Pieter Boon, Willem
Oorbaan, Willem Frutel en Frans Marsveld.
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan van Bovene
(stoofmaker); tot dekens: Jacob van Vliet
(wieldraaier), Jan Schoonderwoerd
(wieldraaier), Adrianus Cinke (blokmaker), Nijs
van der Ben (wieldraaier).
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Cornelis Samorra, tot
dekens: Hendrik Bagman, Arent Smit, Robbert
Wakker, Abraham Tobias van der Wiel; tot
dekeninnen: Maria Louisa Schouten, Lijsje
Hoebeek, Lena van Leeuwen, Lena de Vonk.
Gilden -- 19-12-1789 (85v)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Hendrik Heyermans, tot dekens: Hendrik de
Zeeuw en Carel Stortenbeeker.
Belastingen -- 28-12-1789 (88v)
De ontvanger van de verponding Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
dient het salaris van inmaander Cornelis van
der Pol te betalen. Betreft ordinaris en
extraordinaris verponding 1788, klap- en
lantaarngelden 1789.
Waterschappen -- 29-12-1789 (89)
A.H. Metelerkamp heeft de functie van
hoog(dijk)heemraad van Stein en Willens
overgedragen aan Jan Verrijst, heer van
Oukoop.
Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (90)
Verslag van commissieleden over het contact
met ds. Petrus Theodorus Couperus, waarin
onder verwijzing naar de
vroedschapsresolutie van 23 december 1788,
bedoelde predikant een verklaring volgens
voorschrift heeft opgesteld en ondertekend.
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Verklaring bijgevoegd.
[F. van Harencarspel Decker, F. de Mey, heer
van Limmen, A.H. Metelerkamp]
Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (90v)
Herroeping van de resolutie dd. 19 oktober
1787, omdat de predikanten Couperus en
Smits weer tot de dienst zijn toegelaten.
Aankondiging van verandering in de
predikdiensten. Verzoek van ds. Metske en
ds. De Visscher.
Kerkelijke zaken -- 31-12-1788 (91)
Verklaring van ds. Petrus Theodorus
Couperus waarin hij aangeeft eind september
1787 onwel te zijn geworden, geen lid van
enig gezelschap of sociëteit te zijn geweest en
geen deel te hebben gehad aan politieke of
burgerlijke geschillen in die tijd; dat hij de
soevereiniteit van de Staten en het
erfstadhouderlijk gezag vanaf stadhouder
Willem IV, sinds 1747, altijd heeft
geëerbiedigd. Dat hij bij elk optreden alles zal
doen om rust en eendracht te bevorderen.
Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (92)
Opdracht aan Wouter Verblaauw om met
ingang van 4 januari ds. Couperus op de
wekelijkse lijst van de predikbeurten te
vermelden (in de St.-Janskerk) en de andere
predikanten verder op de hoogte te houden.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (92v)
Brief van de stadhouder betreffende de
benoeming van schepenen en schepenencommissarissen.
[P.S. de Larrey]
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens de aloude privilegiën en in dito
kostuums, op Driekoningenavond.
Betrokkenen wordt verzocht zich thuis gereed
te houden tot ze door stadsboden met
flambouwen worden opgehaald. Tevens
uitgenodigd in logement het Herthuis: de
leden van de vroedschap, de pensionaris en
de secretarissen van stad en weeskamer.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (94v)
Stadsboden halen de burgemeesters H. van
Eyck en R. Swanenburgh op om de nieuwe
kandidaten te verzoeken aan te treden.
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Ondertussen bedanken de oud-leden van de
magistraat (over 1788) elkaar voor de
diensten, bewezen aan stad, politie en justitie.
Een van de secretarissen introduceert de
nieuw gekozen burgemeesters in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeeving van
ambten en bedieningen".
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (95)
Afscheid van de burgemeesters mr. François
de Mey, heer van Limmen, en Alexander
Hendrik Metelerkamp.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Afscheid van schepenen Johannes van der
Hoeve en Willem Jan van As, daarna
geëscorteerd naar het Herthuis. Verklaring
van onderlinge vriendschap en
eensgezindheid door de nieuw gekozenen /
geïnstalleerden.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96)
Aanstelling van schepenmeesters: Samuel
Gideon Wobma en Jan Boers Jansz.
[]
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96v)
Bepaling dat de gewone vergadering van de
vroedschap plaats vindt op dinsdag, eenmaal
per week; bij spoedeisende zaken kan ook op
zaterdag worden vergaderd.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (96v)
Boeteregeling voor de magistraat bij het niet
voldoen aan gestelde verplichtingen.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (97)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Aalmoezeniershuis -- 19-1-1789 (102v)
Het ontslag van Reinier Swanenburg - op
eigen verzoek - als regent geaccepteerd.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd 11 juni 1783.
Openbare orde -- 24-1-1789 (103)
Aan de Lutherse predikant Rosendaal wordt
de beslissing van de stadhouder voorgelezen
om zich te onthouden van verstoring van rust
en orde in woord en gebaar. Er wordt
geweigerd hem een kopie te geven omdat
goed gedrag een simpele burgerplicht van
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een ambtsdrager is.
ZIE: Notulen 16 januari j.l., punt 4.
Ambten -- 24-1-1789 (104)
Melding betreffende het overlijden van
schepen mr. Jeronimus van Bassen
Jongbloed. De vroedschap verzoekt om
condoleantie van weduwe en familie.
[mr. W.M. Swellengrebel]
Ambten -- 15-1-1789 (99v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers december 1789. Punt 3:
opdracht tot ontslag van librijemeester Gerard
Carel Conrad Vatebander en notaris Willem
van der Waght; uit de gildebesturen:
Coenraad Linkers (grofgarenspinners) en Dirk
van der Maas (grootschippers); van de
wijkmeesters: Pieter de Ridder (2e wijk), Philip
Polijn (8e), Pieter Versluis (10e), Cornelis van
Leeuwen, Johannes van Houten (12e);
hooflieden van de zijlen: Pieter de Ridder (1e
kwartier), Peter Hofman, Philip Polijn (3e);
vuurschouwers: Jan Turin (7e), Hendrik
Barents (8e), Hendrik Bos (11e), Maarten
Monk (13e), Philip Polijn, Coenraad Linkers
(15e), Cornelis van Leeuwen, Johannes van
Houten (20e), Pieter Versluis, Johan
Ehrenriech Schieffer (21e), Hillebrand van
Rossum, Jan Versluis, Gerrit Woerle (24e),
Dirk van der Maas (27e).
[Dirk Merens]
Ambten -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde punten naar aanleiding van
klachten burgers, decmber 1787. Punt 6:
klerken ter secrtarie dienen zich stipt te
houden aan de instructies.
[Dirk Merens]
Ambten -- 3-2-1789 (133)
Dankzegging namens weduwe en naaste
familie van Jeronimus van Bassen Jongbloed
voor het betuigde medeleven door (leden van)
de vroedschap.
[Marcellus Bisdom, heer van Vliet, Adriaan
Jacob van der Does, Johan Diederik van der
Burch]
Stadsbestuur -- 5-2-1789 (134v)
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, wordt
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aangesteld door de stadhouder in plaats van
J. van Bassen Jongbloed, overleden.
Voorlopig voor de tijd die overledene nog had
te dienen.
[F.J. de Larrey, Jan Verrijst]
Stadsbestuur -- 6-2-1789 (135v)
Installatie van Marcellus Bisdom als schepen,
met eed van zuivering.
ZIE: Resolutie Staten van Holland dd. 23-11748 en Constitutie der Hoge Regering enz.
dd. 15-2-1788.
Stadsbestuur -- 6-2-1789 (136)
Aanstelling tot schepenmeesters voor het jaar
1789: Marcelleus Bisdom, heer van Vliet, en
Samuel Gideon Wobma.
ZIE: Reglement dd. 15-9-1750.
Weeshuis -- 17-2-1789 (138)
Mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck wordt aangesteld tot
weesmeester in plaats van M. Bisdom.
Kerkelijke zaken -- 17-2-1789 (138v)
Aanbieden aan de vroedschap van een lijst
van ouderlingen en diakenen van de
hervormde gemeente: ouderlingen Johan de
Wit, Johannes Smits, Petrus Lambertus
Hallmans, Jan Verrijst, Peter Maas, Johan
Pieter Meyer en diakenen Otto van der Hout,
Gerardus Hendrikus van der Haar, Leendert
Ciggaar, Adrianus Voorduyn jr., Nicolaas
Weyman, Hendrik de Zeeuw.
[ds. Johannes Diderik Metske, voorzitter, J.
Smit, scriba kerkenraad]
Aalmoezeniershuis -- 17-2-1789 (139)
Aanstelling van twee mederegenten voor het
jaar 1789: Johan de Wit en Johannes Smits.
Weeshuis -- 17-3-1789 (144v)
François de Mey wordt aangesteld tot
weesmeester in plaats van Johannes van der
Hoeve, overleden.
Aalmoezeniershuis -- 17-3-1789 (145)
Jan Boon wordt aangesteld tot presidentregent in plaats van Johannes van der Hoeve,
overleden.
Kerkelijke zaken -- 24-3-1789 (145v)
Opdracht aan ds. De Moraaz om binnen vier
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weken met een goede vervanger te komen
voor zijn predikbeurten.
Kerkelijke zaken -- 9-5-1789 (150v)
Brief van ds. Samuel François de Moraaz over
vervanging van de kerkdiensten door Daniël
Sporon voor kennis aangenomen.
Voortreffelijke referenties van de theologische
faculteit en van de classis Leiden.
Schutterij -- 19-5-1789 (152)
Aan Reynardus de Graaf wordt ontslag
verleend als luitenant bij de schutterij.
ZIE: Requestboek Z folio 44.
Schutterij -- 30-5-1789 (152v)
Voodracht van kandidaten ter opvolging van
Reynardus de Graaf als luitenant in de
compagnie van de Oosthaven, voorgelegd
door kapiteins Jan Verrijst en mr. Frederik van
der Hoeve, luitenant Nicolaas Grendel en
vaandrig Dirk de Vooys als gecommitteerden
van de krijgsraad. Aangesteld wordt Dirk de
Vooys.
[Martinus Wiltenburg, L. Ciggaer]
Kerkelijke zaken -- 30-5-1789 (153)
Afwijzing van het verzoek van ds. Samuel
François de Moraaz om Daniël Sporon als
vervanger te laten optreden. Opdracht "ten
spoedigste een ander bekwaam persoon voor
te dragen".
ZIE: Requestboek Z folio 45.
Kerkelijke zaken -- 14-7-1789 (160v)
Huybert Griffioen stelt zijn functie als
kerkmeester van de St.-Janskerk ter
beschikking wegens het aannemen van een
plaats in de Hoge Raad.

Kerkelijke zaken -- 27-7-1789 (160v)
Toestemming voor ds. Samuel François de
Moraaz om H.G. ten Cate aan te wijzen als
zijn vervanger.
ZIE: Requestboek Z folio 53.
Kerkelijke zaken -- 21-9-1789 (162v)
Jan Arnoudt Preesman Buys wordt
aangesteld tot kerkmeester van de St.Janskerk in plaats van Huybert Griffioen.
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Gasthuizen -- 2-11-1789 (172)
Samuel Gideon Wobma, schepen, krijgt
ontslag op eigen verzoek als regent van het
St.-Catharinagasthuis en St.Elisabethsgasthuis. Verzoek aan te blijven tot
koppermaandag.
Weeshuis -- 15-12-1789 (175v)
Clara Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard
Willem van Blijdenbergh, oud-burgemeester,
gecommitteerde raad ter admiraliteit van
Amsterdam, wordt ontslagen als regentes van
het Heilige Geesthuis.
[weeshuis]
ZIE: Requestboek Z folio 75v.
Stadsbestuur -- 17-12-1789 (176)
Melding door de baljuw van een brief van de
stadhouder betreffende de verkiezing van
burgemeesters voor het jaar 1790.
[Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom, Samuel Gideon Wobma,
F.J. de Larrey]
Belastingen -- 24-12-1789 (180)
Invordering van de huidenaccijns wordt in
handen gegeven van Adrianus de Wit en
André Reparon voor een tijdvak van 10 jaar,
tegen betaling met inbegrip van rantsoen en
taken.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Huybert van Eyck, Reinier Swanenburg,
Marcellus Bisdom en Samuel Gideon Wobma
worden aangesteld tot burgemeesters door de
stadhouder.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1)
Diderik Gregorius van Teylingen, Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijk,
Jan Arend van der Burch, Willem Mauritz
Swellengrebel, Petrus Lambertus Hallmans,
Willem Jan van As en Frederik van der Hoeve
worden aangesteld tot schepenen door de
stadhouder.
Stadsbestuur -- 1-1-1790 (1v)
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijk, Jan Arend van der Burch en
Willem Mauritz Swellengrebel worden
aangesteld tot schepenen-commissarissen.
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Stadsbestuur -- 7-1-1790 (2v)
Mr. Huybert van Eyck. wordt voor dit jaar
aangesteld tot baljuw en dijkgraaf van Stein,
Willens, Kort-Haarlem, Vrijhoef en
Kalverbroek.
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Adrianus IJsselsteyn (sinds 04-01-1743).
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Dirk Ariensz Verbij uit Bloemendaal wordt
aangesteld aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Ary Claasz Verbij,
overleden.
Scheepjagers -- 2-2-1790 (7v)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Claas Toornvliet, overleden.
Scheepsjagers -- 2-2-1790 (7v)
Sijmen Karssekop wordt aangesteld als
vervanger van (de plaats van) Sijmen van der
Horde aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Aart Boer.
Slepers -- 2-2-1790 (8)
Dirk Treure wordt aangesteld in plaats van
Bart van der Weyde, overleden.
Waterschappen -- 6-2-1790 (8v)
Aanstelling tot hoogheemraden: mr. Reinier
Swanenburg en Jan Verrijst, heer van
Oukoop. Brief van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard.
Scheepvaart -- 6-3-1790 (13v)
Aanstelling tot dekens van de knechten van
het Amsterdams Schuitvoerdersgilde: Isak
Grim en Willem van de Burg.
Onderwijs -- 30-3-1790 (18)
Wilhelmina van Burck, vrouw van Ary van
Oudshoorn, wordt aangesteld tot "bewaarster
van kleine kinderen".
Gilden -- 2-4-1790 (18v)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en
Hermanus de Groot.
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St.-Janskerk -- 8-4-1790 (19v)
Otto van der Hout wordt aangesteld tot koster
van de St.-Janskerk in plaats van Johannes
Hanzon.

Gilden -- 14-5-1790 (26v)
Aanstelling als overman van het jagersgilde:
Bart Liepeldt; als dekens: Ary IJsselsteyn,
Gerrit van 't Wout, Joost Boesveld.

Scheepsjagers -- 13-4-1790 (20v)
Evert Sanders wordt aangesteld tot
commissaris in plaats van Cornelis Teeuwen,
overleden.

Scheepsjagers -- 14-5-1790 (26v)
Jacob Swart wordt aangesteld als vervanger
van Willem Sanders, aangesteld 9 mei 1782
in plaats van Willem Marrink, overleden.

Scheepsjagers -- 16-4-1790 (21)
Jacob Toen wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis Teeuwen, overleden.

Waterschappen -- 8-6-1790 (30v)
Aanstelling van heemraden voor de Vrijhoef
en de Kalverbroek: Jan Dirksz van Swieten en
Leendert van der Ende.
[waterschap van Sluipwijk]

Scheepsjagers -- 27-4-1790 (23)
Cornelis Schouten wordt aangesteld als
vervanger van Ary Blonk (18-03-1763
aangesteld) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Dirk Ariensz Boer, die is
overleden.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Maria Hemelaars, weduwe van Adrianus
van Roomen (Willens), tegen betaling van
stadsaccijns én een bedrag per verkochte
anker wijn of mede.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Pieter Rijweg (Willens), mits zich
houdend aan de voorschriften en betaling,
naast de accijns, van een bedrag per
verkochte anker wijn of mede.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Reinier van Leeuwen (Willens).
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Schenkvergunning voor Cornelis den
Bloklander (Karnemelksloot, onder Kort
Haarlem), mits zich regulerende naar
ordonnantiën en keuren.

Bank van Lening -- 12-6-1790 (31v)
Trijntje Kraamer wordt aangesteld als
inbrengster in plaats van Cornelia Lugtenburg,
oveleden.
Slepers -- 12-6-1790 (31v)
Staats van der Meer wordt aangesteld als
fooier in plaats van Govert Boekhout,
overleden.
Zakkendragers -- 12-6-1790 (32)
Leendert Verhoek wordt aangesteld in plaats
van Aarnout Carlier.
Gilden -- 12-6-1790 (32)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Gerrit Post en Teunis
Schippers; tot dekens: Pieter Corver, Homan
Homans, Johannes Capteyn, Pieter Romeyn.
Nieuwerkerk a/d IJssel -- 12-6-1790 (32)
Aanstelling van regenten.
Ambachtsbewaarders: Jan Gr. Uytbeyerse,
Johannes Bakker, Willem van Casant;
schepenen: Pieter Stofberg, Johannes Bos,
Wouter Tom, Dirk van Vliet, Jan den Ouden,
Ary van der Giet, Pieter Goor;
kroosheemraden: Pieter Goor, Andries
Kooyman, Jan van Vliet, Pieter Paauw jr.,
Cornelis Ripping jr.; molenmeesters van
Cortland: Claas Ariensz Stolker, Leendert
Vuyk; molenmeesters van Essepolder: Pieter
de Graaff, Dirk Jansz Uitbeyerse;
molenmeesters van Blaardorp: Johannes
Bakker, Leendert Buys; molenmeesters van
Gansdorp: Dirk van Vliet, Pieter van Vliet;
kerkmeesters: Johannes Goedhart, Pieter de
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Graaff; armmeester: Ary Paulusz Tom;
slikmeters: Willem van Casant, Wouter Tom.

Zeeuw; kerkmeesters: Daniël Metselaar,
Maarten Ouwelaan.

Scheepvaart -- 15-6-1790 (33)
Frederik Ramp wordt aangesteld op de
Amsterdamse volksschuit als vervanger van
Jacobus Verhoek, aangesteld dd. 21 mei
1767, wegens diens slecht gezichtsvermogen.
Volgens attestatie van chirurgijn Cornelis
Bleuland.

Kerkelijke zaken -- 6-7-1790 (38)
Bezoek van ds. Philippus Vermaat, predikant
te Moordrecht, en ds. Hendrik Donker,
predikant te Ouderkerk a/d IJssel, alsmede de
ouderlingen Leendert Vuyk en Paulus Tom uit
kerkenraad van Nieuwerkerk a/d IJssel, met
het verzoek een "tripelgetal van predicanten"
te mogen opstellen tot het voorzien in de
vacature van ds. Franciskus Gerardus
Imminck, die naar Thamen bij Uithoorn is
vertrokken.
[voordracht]

Gilden -- 21-6-1790 (34)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Gijsbert Slierkamp, Jan Schravelaar, Jacobus
van Munster.
Gilden -- 26-6-1790 (34v)
Aanstelling van overlieden van het mandenen bezemmakersgilde: Pieter Fokker
(mandenmaker), Adriaan van der Schelde
(bezemmaker); tot dekens: Meyndert Vertoorn
(bezemmaker), Matthijs van der Burg
(mandenmaker), Jan Versluys (bezemmaker),
Aart van Wijngaarden (mandenmaker).
Onderwijs -- 26-6-1790 (35)
Voordracht door scholarchen A.H.
Metelerkamp en Albert Verrijst tot het verlenen
van emeritaat aan tweede praeceptor
Scholenaar en aanstelling van de eerste
praeceptor J. Lentz in diens plaats. In
voorgaande jaren was dit niet mogelijk in
verband met de financiële ruimte, maar nu wil
men dit - uit respect voor de lange en trouwe
dienst van eerstgenoemde - alsnog
effectueren, mede vanwege kwaliteitsbehoud
en groei van de Latijnse school.
Veerlieden -- 29-6-1790 (36v)
Pieter van Heynsbergen keert terug in zijn
functie als schipper van het Zeeuwse veer op
Gouda.
ZIE: Notulen 22 mei j.l.
Capelle a/d IJssel -- 29-6-1790 (37)
Aanstelling van schepenen: Leendert Breur,
Maarten Ouweleen, Leendert Zieren, Pieter
Verhagen, Pleun van Doorn, Ary Zeeuw, Jan
Bos; kroosheemraden: Dirk Zevenbergen, Jan
Kuyllenburg, Cornelis van der Sluys Pz,
Willem Schouten, Jan Willemse Uyttenbroek;
armmeesters: Leendert van Dijk, Pieter

Detailhandel -- 13-7-1790 (39)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal:
Abraham Grendel, Pieter Soldaat en Willem
Korevaar.
Kerkelijke zaken -- 16-7-1790 (39v)
Akkoord met de voordracht voor de vervulling
van de vacante predikantsplaats te
Nieuwerkerk a/d IJssel: ds. Ary van der Goes
uit Poortugaal, ds. Jacobus Dagevos uit
Terheyde en ds. Daniël Hendriks uit
Sunderdorp.
Stein -- 16-7-1790 (40v)
Cornelis Hogendoorn wordt aangesteld tot
kerkmeester van Haastrecht (voor Stein en
Willens) in plaats van Jacobus Leeuwenhoek.
Gilden -- 17-7-1790 (40v)
Aanstelling tot overman: Johannes Sam; tot
deken: Jan Hussem, Willem Schermer, Jan
den Heeten, Dirk den Haan. xxx welk gilde?
Stadsbestuur -- 20-7-1790 (41)
Ontslag verleend aan Abraham Groenevelt als
pensionaris en commissaris van de
notarissen. Overdracht van zijn archief
ingevolge art. 32 van zijn instructie.
Zakkendragers -- 27-7-1790 (42)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Jan Vlak en Cornelis
Smit; tot dekens: Leendert van Velsen, Jan
Kruysheer, Teunis van Dieveren, Teunis
Brenkman.
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Ambten -- 7-8-1790 (43v)
Barend van der Recht wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Huybert
Varken, overleden.
Ambten -- 7-8-1790 (43v)
David van Leeuwen wordt aangesteld tot
klapwaker in plaats van Huybert Varken,
overleden.
Notarissen -- 7-8-1790 (44)
Mr. Fredrik van Breda, pensionaris, wordt
aangesteld tot commissaris van de notarissen
in plaats van Abraham Groenevelt.
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
22 december 1733 en instructie van 30 juni
1731.
Stadsbestuur -- 7-8-1790 (44v)
Fredrik van Breda neemt het archief over van
Abraham Groenevelt.
Wijkmeesters -- 7-8-1790 (44v)
Jan de Wit wordt aangesteld tot hoofdman
van de Boelekade in plaats van Jacob Justus
van Weede.
Notarissen -- 17-8-1790 (45)
Jacob Polijn wordt aangesteld in plaats van
mr. Fredrik van Breda.
Notarissen -- 24-8-1790 (45v)
Beëdiging van Jacob Polijn.
Scheepsjagers -- 24-8-1790 (46)
De aanstelling van Jan Martinus Bos (te
Uithoorn) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad wordt ingetrokken.
ZIE: Aanstellingsakte dd. 14 februari 1767.
Onderwijs -- 28-8-1790 (46v)
Aanstelling tot censeurs: Jan Ligthart en
Cornelis Schriek.
Scheepsjagers -- 3-9-1790 (47v)
Ary van 't Wout wordt aangesteld als
vervanger van Klaas van der Klos, waarnemer
voor Jan Alderse Vermey, aangesteld dd. 0209-1732.
Kerkelijke zaken -- 7-9-1790 (47v)
Toestemming aan consulenten en
gecommitteerden van de kerkenraad van
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Nieuwerkerk a/d IJssel om in verband met de
succesvolle beroeping van ds. Jacobus
Dagevos uit Ter Heide, een voordracht van
drie personen op te stellen in verband met het
vertrek van ds. Franciscus Gerardus Immink
naar Thamen bij Uithoorn.
Capelle a/d IJssel -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot ambachtsbewaarders: Dirk van
der Linden, Cornelis Hogendijk Wz; tot
slikmeters: Cornelis van der Starre, Huyg van
Wingerden.
Gouderak -- 14-9-1790 (50)
Aanstelling tot gezworenen: Kattendijksblok:
Ary Puts, Gerrit den Boon; Middelblok: Jan
Amoureus, Jan de Lijster, Ary Kooy;
Veerstalblok: Leendert Boer, Jan Cool.
Kerkelijke zaken -- 24-9-1790 (51)
Akkoord met de voordracht voor de
predikantsvacature Nieuwerkerk a/d IJssel
met daarop: ds. Cornelis Kunsius uit
Maartensdijk, Johan Brugman uit Zeist en
Adolph Johan Dimont uit Polsbroek.
Kerkelijke zaken -- 28-9-1790 (52)
Ds. Cornelis Kumsius uit Maartensdijk heeft
het beroep door de kerkenraad te
Nieuwerkerk a/d IJssel aangenomen. Het
betreft de vacature van de naar Thamen
(Uithoorn) vertrokken ds. Franciscus Gerardus
Imminck.
ZIE: Instemming vroedschap dd. 26
september j.l.
Markten -- 2-10-1790 (52)
Berend van der Recht wordt aangesteld tot
veger in plaats van Ary van Hoorn, overleden.
Capelle a/d IJssel -- 22-10-1790 (55v)
Aanstelling tot molenmeesters: Hoogdorp:
Pieter Vermeyde, Pieter Smit; Middelmolen:
Jan Bos, Ary van Cappellen; Keeten: Dirk
Sevenbergen, Gerrit van Vliet.
Vuurschouwers -- 22-10-1790 (55v)
Jan de Koster wordt aangesteld in het 4e
kwartier in plaats van Frans van Bovenen.
Bruggen -- 2-11-1790 (58)
Pieter Calis wordt aangesteld tot boomsluiter
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van de Jan Cattenbrug (buiten de
Potterspoort) in plaats van Jan Pluym Justusz.
Scheepsjagers -- 12-11-1790 (60)
Pieter van der Starre wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van (de positie van) Cornelis van
der Tak, aangesteld dd. 17 december 1741 in
plaats van Klaas van Galen, overleden.
gemeentefinanciën -- 16-11-1790 (60v)
Toestemming voor de thesaurier om tot
invordering over te gaan van de nog
verschuldigde ambt- en recognitiegelden van
mr. Nicolaas Plemper van Bree, wegens het
bewindhouderschap bij de VOC voor deze
stad in de periode 1 mei 1787 t/m 3 maart
1788.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.18 mei 1747, 18
december 1747 en 15 december 1784.
Vroedvrouwen -- 27-11-1790 (64)
Anna Sibbes, vrouw van Jacob Alevoet, wordt
aangesteld op basis van certificering door het
college van vroedkunde dd. 9 november 1790.
ZIE: Reglement op de vroedkunde dd. 11-101756.
Onderwijs -- 11-12-1790 (66v)
Jacob van der Velden wordt aangesteld tot
onderwijzer aan huis en op het werk, mits zich
houdend aan de verordening op de scholen.
Wijkmeesters -- 11-12-1790 (66v)
Jan Bregaar wordt aangesteld in de 5e wijk 2e
kwartier in plaats van Jan Pluym, die de stad
heeft verlaten.
Wijkmeesters -- 14-12-1790 (66v)
Willem Adrianus Halmmans wordt aangesteld
in de 7e wijk in plaats van Petrus Lambertus
Halmmans, gekozen tot lid van de vroedschap
en schepen.
Waterschappen -- 18-12-1790 (67v)
Claas van Leeuwen, Cornelis Smient en
Jacob Smit worden aangesteld in plaats van
Jan de Mon, Hermanus Doesburg en Jan
Boers (wegens ouderdom en "zwakheid"
ontslagen) tot "waterlieden", om bij
watersnood aan de ring op de oostzijde van
de haven in actie te komen. Op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
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de substistuut-commissaris van het
Rotterdamse wagenveer.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Ambten -- 21-12-1790 (68v)
Toestemming tot invordering (desnoods
gedwongen) van recognitie- en ambtgelden
van Jan Couperus, gewezen baljuw en schout
van Broekhuizen en Gouderak.
[J.A. van der Burch]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 18 december
1747 en 15 cdecember 1784.
Wijkmeesters -- 23-12-1790 (69v)
Pieter Blok wordt aangesteld in de 14e wijk in
plaats van Leendert Verhoek, overleden.
Belastingen -- 24-12-1790 (70)
Betaling van salaris aan Cornelis van der Poll,
inmaander van de verponding.
[Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 8 maart
1785.
Veerlieden -- 24-12-1790 (70)
Huybert van Rooy wordt aangesteld als
waarnemer van het veer over de IJssel voor
Jasper Frens, aangesteld 1 november 1788,
wegens diens slechte gezondheid.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Gouderak en
Ouderkerk a/d/IJssel in plaats van Willem van
der Graaff, overleden.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71v)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Schoonhoven in
plaats van Willem van der Graaff, overleden.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (72)
Brief van de stadhouder, inhoudende de
aanstelling van schepenen en schepencommissarissen voor het jaar 1790.
[Willem Maurits Swellengrebel, Melchior
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, Jan Arend van der Burch, P.J.
de Larrey]
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Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
Jan Boers Jz wordt op diens verzoek ontslag
verleend als regent, mits aanblijvende tot
koppermaandag.
Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
G. van Munster en Adr. Voorduyn sr. wordt op
hun verzoek ontslag verleend als regenten
van het leprooshuis.
ZIE: Requestboek Z.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Installatie van burgemeesters en schepenen,
volgens ouder gewoonte en in dito kostuums
op Driekoningavond. Betrokkenen zijn
verzocht zich thuis gereed te houden tot ze
door de stadsboden met flambouwen worden
opgehaald. Tevens uitgenodigd in het
Herthuis de leden van de vroedschap,
pensionaris en secretarissen van stad en
weeskamer. Opgehaald de nieuw verkozenen:
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73)
Stadsboden brengen de nieuw verkozen
Marcellus Bisdom, heer van Vliet, en Samuel
Gideon Wobma naar het stadhuis en
ondertussen bedanken de oud-leden der
magistraat (over 1789) elkaar voor de
diensten bewezen aan de stad, politie en
justitie en nemen afscheid. Een van de
secretarissen introduceert de nieuw
gekozenen in het college.
ZIE: Eed van zuivering dd. 23 januari 1748,
eed van installatie, eed op de "begeving" van
de ambten.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (73v)
Afscheid van ex-burgemeesters Willem van
der Hoeve en dr. Albert Verrijst. Zij worden
door boden met brandende flambouw
geëscorteerd naar het Herthuis.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74)
Stadsboden halen de nieuw gekozen
schepenen op; deze worden beëdigd.
ZIE: Resolutie dd. 29 juli 1750; Generaal
Plakkaat op de collecte van 's lands gemene
middelen dd. 22 juli 1749 (eed in art. 17).
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Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74v)
Aanstelling van schepenmeesters over 1790:
mr. Diederik Gregorius van Teylingen, heer
van Kamerik, en Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck.
ZIE: Reglement dd. 15 september 1750.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (74v)
Bepaling dat de reguliere vergaderingen van
de vroedschap plaatsvinden op dinsdag, een
keer per week; bij spoedeisende zaken kan
ook op zaterdag worden vergaderd.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (75)
Boeteregeling voor de magistraat bij het niet
voldoen aan de gestelde verplichtingen.
Stadsbestuur -- 5-1-1790 (75v)
Aangeven van het eind van de vakanties.
Leproos- en proveniershuis -- 9-1-1790
(75v)
Voorlopig voorstel van de zijde van de
burgemeesters - naar aanleiding van het
vertrek van een aantal regenten en
regentessen - over het al of niet opheffen van
het bedoelde huis, dan wel een zodanig
andere beheersvorm te kiezen dat
voortzetting gewaarborgd is. Voorstel tot nietcontinuering van zittende regenten, maar de
directie onder de burgemeesters te brengen
en het beheer aan bekwame zaakwaarnemers
over te geven. Definitief besluit op
koppermaandag.
[Jan Boers Jz; Gerrit van Munster; Adriaan
Voorduyn; Petronella van den Spijk]
Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(78)
Het voorstel tot het niet vervullen van de
regentenvacatures - de zittende regenten
onder dankzegging voor bewezen diensten
ontslaan en overname van het beheer door
burgemeesters, zoals in het rapport (zie nr.
1570) bedoeld - wordt aangenomen.
[Petronella van der Spijk, vrouw van P.O.
Hemeyen; Jos.Arn. van de Werve; Cornelia
Geertje Boonhuys, vrouw van A. Pierson;
M.D. Spijker, vrouw van Adr. Jongejan;
Margar. Fek, vrouw van H.H. Hess ]
Ambten -- 11-1-1790 (78v)
Aanstelling van de nieuw verkozen subalterne

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

gezagsdragers. Weesmeesters: Jan Boon,
Pieter Smaasen en mr. Frederik van Breda in
plaats van mr. D.G. van Teylingen, heer van
Kamerik, mr. M.W. van den Kerckhoven van
Groenendijck en mr. J.A. van den Burch, die
tot schepen zijn benoemd; Kerkmeesters StJanskerk: J. Boon en P. Smaasen in plaats
van J.A. van den Burch en Jan Bouwens.
Politiemeesters en commissarissen huwelijkse
zaken: Jan Boon en Frederik van Breda in
plaats van J.A. van der Burch en J. Bouwens.
Gecommiteerden scholarchie en librije: A.H.
Metelerkamp in plaats van Alb. Verrijst.
Librijemeester: Jan Bleuland in plaats van dr.
Jan van Breda. Regent van het Sint
Catharinagasthuis en het oude vrouwen- of
Sint Elisabethgasthuis: Gerrit Boon van
Ostade in plaats van Samuel Gideon Wobma,
tot burgemeester gekozen.
Ambten -- 11-1-1790 (79)
Aanstelling tot subalterne gezagsdragers.
Regent van het Heilige Geest- of weeshuis:
mr. Willem Maurits Swellengrebel in plaats
van Marcellus Bisdom, heer van Vliet,
burgemeester geworden. Regentes van het
Heilige Geest- of weeshuis: Hester Lip,
weduwe van C. Beels, in plaats van Clara
Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard Willem
van Bleydenberg, oud-burgemeester.
ambten -- 11-1-1790 (79)
Installatie van de subalterne gezagsdragers.
[]
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Tuchthuis -- 10-8-1790 (98)
Mr. Fredrik van Breda, pensionaris, krijgt op
eigen verzoek ontslag als regent.
Weeskamer -- 10-8-1790 (98)
xxx inhoud ?
Rechtspraak -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Fredrik van
Breda, uit de vroedschap ontslagen.
Tuchthuis -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot president-regent in plaats van
mr. Frederik van Breda, pensionaris. Bij
meerderheid van stemmen.
Schutterij -- 7-12-1790 (112v)
Jan Verrijst, vier jaar kapitein in de compagnie
van de Markt, en Hendrik Smaasen, vier jaar
luitenant in de compagnie van de Gouwe,
wordt ontslag verleend, mits aanblijvende tot
koppermaandag 1791.
Stadsbestuur -- 18-12-1790 (113v)
Brief van de stadhouder d.d. 16 december,
met benoeming van Marcellus Bisdom, heer
van Vliet, Samuel Gideon Wobma, mr.
François de Mey, heer van Limmen en NieuwLekkerland, en mr. Alexander Hendrik
Metelerkamp tot burgemeesters uit de
voordracht voor het jaar 1791.
[P.J. de Larrey, Jan Verrijst]

Kerkelijke zaken -- 9-2-1790 (82)
Presentatie van de lijst van ambtsdragers van
de hervormde gemeente. Ouderlingen: Jan
Verrijst (heer van Oukoop, stadssecretaris),
Pieter Maas, Johan Pieter Meyer, Marinus
Zeewoldt, Adrianus Jongejan, Johan
Christiaan Ham; diakenen: Adrianus Voorduyn
jr., Nicolaas Wegman, Hendrik de Zeeuw,
Quirijn Johannes van der Valk, Hendrik Smits,
Hendrik Heyermans.
[ds. Jacobus de Visscher, predikant]

Belastingen -- 31-12-1790 (116v)
Aanpassing van de instructie voor de gaarder
van de accijns op het gemaal met toevoeging
van de volgende artikelen: art. 4: loon conform
vroedschapsresolutie dd. 5 mei 1750, art. 11:
verantwoording aan de thesaurier, en art. 13:
vaststelling van een borgsom en beëdiging.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 24
december j.l.; oorspronkelijk vastgesteld 31
december 1749

Aalmoezeniershuis -- 9-2-1790 (83)
Aanstelling tot regenten: twee leden van de
lijst van ouderlingen en diakenen: Johan
Christiaan Ham en Quirijn Johannes van der
Valk.

Belastingen -- 31-12-1790 (117)
Verslag van burgemeesters in dank aanvaard.
Leendert van Alphen wordt aangesteld tot
gaarder van de accijns op het gemaal.
[scholarchen]
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Ambten -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Allard Pierson om ontslag als
regent van het tuchthuis wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 115v.

4 -- Eigendommen en rechten
Gebouwen (stichting, onderhoud,
vervreemding; inrichting /
inventaris), grond; heerlijkheden,
heerlijke rechten. Voor specifieke
gebouwen: zie ook het betreffende
onderwerp (b.v. schoolgebouwen,
zie: onderwijs).
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16v)
Schikking getroffen tussen adjunct-secretaris
Vincent van Eyck, Johan Diderik van der
Burch en afgevaardigden van de stadhouder.
[wetsverzetting]
Verhuur -- 13-3-1788 (20)
Huis alsmede het patershuis op de Kleiweg
verhuurd aan Pieternella Zandvoort, weduwe
van Cornelis Lugtenburg.
ZIE: 11e verhuurboek fol 243.
Fabricagemeesters -- 12-4-1788 (28v)
Voorstel tot vernieuwing van de stadsmuur op
de Oude Veerstal, bij de Middelpoort.
[Jasper Bleuland, aannemer]
Schutterij -- 24-4-1788 (33)
Stuk grond van Jan Verrijst gehuurd voor
exercitie en als afvuurplaats voor het
garnizoen.
Fabricagemeesters -- 10-6-1788 (47v)
Inspectie verzocht van de hoofd- en andere
militaire wachtposten wegens de slechte staat
van onderhoud, met voorstel tot aanpak.
[garnizoen]
Sluizen -- 13-6-1788 (47v)
Lijst van gebreken aan particuliere zijlen.
Afschrift aan fabricagemeesters ter controle
en afdoening. Huis van Dirk Jan Bleuland,
schuifbindje; huis van A.P Twent (oudburgemeester) ontbreekt tweede schuif.
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Bruggen -- 14-6-1788 (50)
Adam Schouten krijgt vergunning tot aanleg
van een brug achter zijn huis aan de Zak.
ZIE: Requestboek IJ folio 221v.
Verhuur -- 8-7-1788 (52v)
De huur van het Lontpad is overgenomen
door Isaack Visser.
[Izaak Visser]
Garnizoen -- 20-7-1788 (54v)
Aankoop van het huis van Dirk Westerbaan
(Markt naast de Kerkstraat) als onderkomen
voor de hoofdwacht. Verkoop bij executie.
Fabricagemeesters -- 9-9-1788 (61v)
Bemiddeling verzocht in de kwestie tussen
Jan Swanenburg en Jan van Lingen
betreffende een venster.
Verhuur -- 16-9-1788 (62v)
St. Jorisdoelen met stallen.
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Het hek bij de Rijn (Goudse Rijpad) inclusief
boerenwoning en landerijen aan Jan Buys.
[Steekterpolder bij Alphen]
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Hek op Goudse Rijpad bij brug in Reyerskoop,
alsmede grasgewas van het hek tot de
Groeneweg, aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 249v.
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Reeuwijks Verlaat aan Jacob Meyner.
[Reeuwijkse wetering]
Verhuur -- 6-12-1788 (77)
Boterhuis aan Hermanus van Wijk.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 252v.
Openbare orde -- 6-2-1788 (109)
Opdracht aan stadsfabriek Blanken om de
wachthuisjes uit het water te halen, aan
commandant Brender om die te laten
bewaken, aan kapiteins Verrijst en Van der
Does om de burgerwacht ten stadhuize te
versterken en om alle maatregelen te nemen
die voor handhaving van de rust nodig zijn.
Fabricagemeesters -- 15-3-1788 (120)
Lijst van gebreken, gemeld aan
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fabricagemeesters, om te laten repareren,
zowel door de stad als door de respectieve
particuliere eigenaars, mét sanctie. Turfmarkt
noordzijde: rollaag; Vogelenzang: kade;
Gouwe: wangen van de brug; Westhaven:
kade; Raam: kade.
[Juffr. Eibergen; Jan Baks; brouwerij de
Zwaan; Noortbergen; Paulus de Ronde en
Willem Blanket]
Curatele -- 6-5-1788 (125v)
Verzoek van Everardus Verhaar tot herstel
van de oude toestand.
ZIE: Requestboek IJ folio 213.
Waterschappen -- 10-5-1788 (126)
De "singelschouw" (inspectie van de singels)
zal op 31 mei a.s. worden gehouden.
Waterschappen -- 31-5-1788 (126v)
De singelinspectie is uitgevoerd; er zijn geen
gebreken gevonden.
Sociëteiten -- 15-8-1788 (136)
De weduwe van oud-burgemeester Quarles
was in 1787 van plan om haar huis aan de
Oosthaven te verkopen aan de - inmiddels
opgeheven - Vaderlandse Sociëteit. Het
transport heeft nog niet plaatsgevonden. Haar
wordt een brief gezonden met verzoek om te
laten weten of zij het huis wil behouden of dat
alsnog overdracht zal plaatsvinden.
[Van der Hoeve]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 70.
Geschillen -- 2-9-1788 (137)
De brief van Henrietta van der Haar,
douairière Quarles te Den Haag, dd. 31
augustus, betreffende haar huis aan de
Oosthaven, wordt aangehouden.
[De Mey, heer van Limmen, president]
ZIE: Verzoek college van 19 augustus j.l.
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ZIE: Notulen van 15 augustus, 2 en 13
september en 14 oktober j.l.
Curatele -- 4-11-1788 (145v)
Verzoek van Jan de Groot als sequester om
de onbeheerde boedel van Claas Booy onder
curatele te plaatsen.
ZIE: Requestboek Z folio 5.
Geschillen -- 4-11-1788 (145v)
Brief van Henrietta van der Haar, douairière
Quarles, om de verkoop van haar huis aan de
Oosthaven uit te stellen in verband met een
mogelijke schikking. Uitstel tot 19 december.
[Jan Verrijst, heer van Oukoop; Van den
Hove.]
Fabricagemeesters -- 8-11-1788 (146v)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
singelschouw en vestschouw, met
sanctieregeling bij controle (naschouw) over
drie weken. Karnemelksloot: Arie Groeneveld,
vóór de schuur opruimen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, idem de weduwe
Hendrik Couvers en Meyndert de Bruyn;
Kattensingel: Jan Baks, gras verwijderen,
idem de weduwe De Jong voor het schuthok,
idem Jasper Bleuland, Pieter Bruynvis, Pieter
Koemans; Jaagpad: gras weghalen Jan van
Breenen, idem Zegert van den Bijl; Vesten
tussen Potterspoort en Kleiwegpoort: de erven
Jan Prins, schuur repareren of verwijderen.
St.-Janskerk -- 18-11-1788 (147)
Na deliberatie besloten om de vlag van de
toren van de St.-Janskerk af te halen.
Geschillen -- 9-9-1788 (137v)
De behandeling van de brief van Henrietta
van der Haar, douairière Quarles, wordt
aangehouden. Bij afwezigheid van de baljuw
en burgemeester ter dagvaart.

Waterschappen -- 14-10-1788 (144)
Singelschout en vestschouw zullen op
zaterdag 8 november worden gehouden.

Geschillen -- 13-9-1788 (141)
De behandeling van de brief van Henrietta
Quarles wordt bepaald op 23 september a.s.

Geschillen -- 21-10-1788 (144v)
Het huis van de weduwe Quarles aan de
Oosthaven kan gerechtelijk "ad opus jus
habentium" worden verkocht. Door secretaris
Verrijst zal een advertentie in de bladen
worden geplaatst. xxx

Geschillen -- 14-10-1788 (144)
Het debat over de brief van weduwe Quarles
wordt vastgesteld op 23 oktober a.s.
[Verrijst, secretaris]
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Geschillen -- 2-12-1788 (186v)
Voorstel van burgemeesters om de termijn
voor publieke verkoop van haar huis
(Oosthaven) te verlengen en daartoe de
weduwe Van der Haar, douairière Quarles, te
laten adverteren in de kranten in verband met
een mogelijke kooptransactie.
[stadsadvocaat François Jacob Galle;
Vaderlandse Sociëteit; verponding; Hof van
Holland; 80e penning]
Curatele -- 2-12-1788 (189)
Het verzoek van Simon van Vliet om
aanstellng tot curator over zijn broer Jan wordt
aangehouden.
Verordeningen -- 2-12-1788 (190)
In publicaties betreffende executieverkopen
van onroerende zaken wordt opgenomen dat
de betaling van de verponding, het klap-,
lantaarn- en straatgeld en andere onkosten
ten laste komen van de koper.
ZIE: Verordening van de vierschaar dd. 18
juni 1633 (art. 30: fugitieve en desolate
boedels en curateurs).
Voogdij -- 9-12-1788 (194)
Verzoek van Bastiaan en Pieter van
Markesteyn om Jacobus Verhoek en
Johannes van Straten aan te stellen tot
voogden over Cornelia van Markesteyn.
ZIE: Requestboek Z folio 14.
Geschillen -- 16-12-1788 (196)
Brief van Henrietta van der Haar, douairière
Quarles, betreffende haar huis aan de
Oosthaven: het geschil is opgelost en zij
verkoopt het pand niet.
[Verrijst, secretaris; Hof van Holland, 80e
penning]
ZIE: Verordening op de 40e penning.
Rechtspraak -- 23-12-1788 (208v)
Isaack Petrus Gosenson wordt aangesteld tot
procureur in plaats van Joan Boers Jz.
Recognitiegeld van ƒ 300.
Curatele -- 23-12-1788 (209)
Verzoek van Simon van Vliet om hemzelf en
notaris Allard Pierson aan te stellen als
curatoren over Jan van Vliet.
ZIE: Requestboek Z folio 17.
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Burgerrecht -- 10-1-1789 (6)
Vestiging als poorter: Jan Bruggeman, uit
Südkirchen in Munsterland (D).
Belastingen -- 14-1-1789 (8)
Toestemming voor Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de verponding
alsmede klap-, lantaarn- en straatgeld over
1789, om tot executoriale verkoop van die
percelen over te gaan, waarover achterstallige
betaling ondanks waarschuwing nog niet is
gedaan. Hem wordt de mogelijkheid gelaten
coulant te zijn ten opzichte van diegenen die
uitstel hebben aangevraagd.
ZIE: Art. 7 en 14 van de instructie.
Verhuur -- 17-1-1789 (8v)
De Vest (Zwaansgat) aan Cornelis Vervoorn
voor 9 jaar.
Ambten -- 20-1-1789 (11)
Opdracht aan de klerken ter secretarie om
zich stipt aan de instructie te houden.
Fabricagemeesters -- 17-2-1789 (19)
Verzoek tot oplossing van het geschil tussen
buren Adrianus IJsselsteyn en Gerrit
IJsselsteyn (Jan Kattensingel) over een
gezamenlijke watergang / waterlozing.
Schutterij -- 16-3-1789 (26)
Een stuk land aan de Ouwe Gouwe wordt
gehuurd van Jan Verrijst, heer van Oukoop,
als exercitie- en afvuurplaats voor de
schutterij. Effening van terrein voor vee op
stadskosten.
Schutterij -- 23-3-1789 (29v)
Aanwijzing van de gaanderij van het weeshuis
tot exercitieplaats voor deze zomer en als
tevoren het boterhuis in de winter. Op verzoek
van de kolonel der schutterij, namens de
krijgsraad.
[Adriaan Jacob van der Does]
Kerkelijke zaken -- 30-3-1789 (31v)
Verzoek van Abraham Willet en Allard
Pierson, predikant en ouderling, namens de
kerkenraad, tot het houden van de landelijke
synodale vergadering van de Waalse
gemeenten op 4 juni a.s. in de Waalse kerk en
het ter beschikking stellen van benodigde
schrijfwaren; wordt toegestaan.
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Gilden -- 18-4-1789 (34v)
Aanstelling tot busbeheerder der
pottenbakkersknechten: Jilles van Maaren in
plaats van Cornelis Zorg, overleden.
Schutterij -- 19-5-1789 (41)
Toestemming om het stadserf voorlopig te
gebruiken als exercitieplaats in plaats van de
gaanderij van het weeshuis, als gevolg van
graanopslag aldaar. Op verzoek van Jan
Verrijst, heer van Oukoop, kapitein van de
schutterij, namens de krijgsraad.
Archieven -- 22-5-1789 (44)
Overname van het archief van de secretarie
van Stein c.a. van de erfgenamen van Vincent
van Eyck, onder afgifte van "behoorlijk acquit".
De inventaris wordt overgedragen aan de
nieuw aangestelde secretaris Paulus Ruben
van Hoven.
ZIE: 13e stadsregister folio 37 en 44v.
Resolutie dd. 24 maart j.l.
Verhuur -- 31-5-1789 (46)
Afwijzing op het verzoek van Wilhelmus van
Harten om ontslagen te worden van de
borgstelling voor Frederik Voogt voor de huur
van de Doelen. Betreft weigering om de
St.Jorisdoelen opnieuw te huur aan te bieden.
ZIE: Requestboek Z folio 47.
Schutterij -- 31-5-1789 (46v)
Verzoek aan fabricagemeesters om de
geweren met toebehoren, bij resolutie van 5
oktober 1787 op de stadswapenkamer
geplaatst, aan de (krijgsraad van de) schutterij
over te dragen en nummering te regelen in
verband met vermissing.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 30 mei j.l.
Notarissen -- 4-7-1789 (55v)
Verklaring dat het nimmer de bedoeling was
Hendrik van Wijn aan te tasten in zijn kwaliteit
als commissaris van het notariaat en
toestemming om deze functie te blijven
vervullen.
ZIE: Resolutie 7 april 1788.
Fabricagemeesters -- 6-7-1789 (57)
Verzoek om het geschil tussen Arie
Groeneveld en Johannes Hopman over een
schoorsteen te regelen of anders verslag te
doen.
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Bruggen -- 16-7-1789 (59)
Verpachting van de tol van de Haastrechtse
brug aan Franc Knaap tot juli 1791.
[ ; gabelle doorvaart]
ZIE: 11e verhuurboek folio 257.
Fabricagemeesters -- 16-7-1789 (59v)
Verzoek om het geschil tussen Dirk Swartveld
en zijn buurman over de reparatie van een
koker op te lossen en anders verslag te doen.
Fabricagemeesters -- 21-7-1789 (60v)
Verzoek tot bemiddeling bij het geschil over
een schuurtje tussen Jan van Hoorn en Dirk
de Vooys (Jacob van Sluypwijckskade).
[Tweede Kade]
Vleeshouwers -- 21-7-1789 (61)
Het geschil tussen Pieter Bouwman,
keurmeester, en Lodewijk Stauwitz, opzichter
van de vleeshal, over wie de sleutels draagt,
is opgelost door beiden hun tractement /
emolumenten te laten behouden en de functie
van laatstgenoemde na diens afstand of dood
op te heffen.
[stadsaccijns chercher]
Garnizoen -- 5-8-1789 (65v)
Overeengekomen met Jan Verrijst, heer van
Oukoop en gemeentesecretaris tot gebruik
van een stuk van zijn land in de Ouwe Gouwe
als exercitieveld voor het garnizoen. Effening
van het terrein en weidegeld voor zijn vee op
stadskosten.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling gecontinueerd van overman van
het pijpmakersgilde Andries Brem en deken
Pieter Stomman als administrateurs van het
pijpenpand.
Verhuur -- 25-8-1789 (68)
Toestemming voor Abrahan Hoeksteen tot
gebruik van een ledig erf in het Geerten
Bultensteegje tegen jaarlijks één gulden.
[Geertje den Bultsteeg]
Verhuur -- 15-9-1789 (70v)
De toren achter het Mierennest bij de
Potterspoort aan Jan Gibbon.
ZIE: 11e verhuurboek fol. ?.
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Verhuur -- 15-9-1789 (70v)
Toestemming voor Cornelis Muyt om naast
exploitatie van de herberg (het Veerhuis) aan
het Amsterdams volksschuitenveer, hoek
Gouwe en Turfmarkt, gekocht van Pieter
Stolk, de roeven van de schuiten te verhuren,
mits hij daarvoor aparte administratie voert en
de afgesproken bedragen aan de stad
afdraagt.
[Amsterdamse veer]
ZIE: Resolutie burgemeesters 24 juni 1783.
Verhuur -- 14-11-1789 (80)
Verlenging van de huur van land onder
Reeuwijk aan mr. Bruno van der Does.
ZIE: 10e verhuurboek, folio 113.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Het stuwen en platten van de turf in de
schepen (aan de stadssingel) mag alleen
gebeuren door daartoe aangewezen en/of
gekwalificeerde personen. Op verzoek van
Sara van der Kemp, weduwe van Geerlof
Swart c.s.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Waarschuwing van burgemeesters dat alleen
daartoe gekwalificeerde personen, turf in
schepen mogen "stuwen".
ZIE: Verordening dd 21 december 1789.
Gezondheidszorg -- 16-1-1789 (98v)
Toestemming voor Adriaan van der Does om
zijn kinderen te laten inenten tegen "de
kinderziekte".
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21v.
Curatele -- 3-2-1789 (104v)
Verzoek van Simon van Vliet en Allard
Pierson om als curatoren van Jan van Vliet
hem buiten de provincie te mogen
(ver)voeren, wordt aangehouden en de leden
in overweging gegeven.
[Brabant]
Gezondheidszorg -- 3-2-1789 (134)
Toestemming voor mr. Diderik Gregorius van
Teylingen om zijn kinderen te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21.
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Gezondheidszorg -- 3-2-1789 (134)
Toestemming voor Petrus Lambertus
Halmmans om zijn dochter te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21v.
Nalatenschappen -- 3-2-1789 (134v)
Toestemming voor Johannes van der Hoeve
als executeur-testamentair van wijlen Simonia
Jacoba van Oosterom, weduwe van Gerrit
Teyssen, om de door hem beheerde obligatie,
gelegateerd aan de kleinkinderen, te mogen
verkopen. Obligatie ten laste van de
Verenigde Staten van Amerika, N 1752, dd.
11 juni 1782.
[Hendrik Cornelis Teyssen en Gerardina
Teyssen, weduwe van Jeronimo de Marez
van Zuilen]
ZIE: Requestboek Z folio 22v.
Gezondheidszorg -- 10-2-1789 (137v)
Toestemming voor Jan Bleuland om zijn
kinderen te mogen (laten) inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 23v.
Voogdij -- 10-2-1789 (138)
Toestemming aan Jan Schoonderwoerd,
weduwnaar van Hester Pieks (voordien
weduwe van Gerrit Steenhuysen), tot
benoeming van voogden over Hermanus
Steenhuysen en beheerders van haar
nalatenschap.
[Fredrik Pieks en Dirk Oortman]
ZIE: Requestboek Z folio 25v.
Gezondheidszorg -- 17-2-1789 (139v)
Aleyda Gerarda van der Does krijgt
toestemming om zich tegen kinderziekte te
laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 24.
Nalatenschappen -- 21-2-1789 (140)
Toestemming aan voogden / beheerders van
de nalatenschap van Maria Bisdom, weduwe
van Jeronimus van Bassen Jongbloed, om tot
verkoop van een huis en erf aan de
Oosthaven met roerende zaken (jachthonden,
kleding, familieportretten e.d.) over te gaan
ten behoeve van de minderjarige kinderen.
[Marcellus Bisdom, Adriaan Jacob Bisdom,
Adriaan Jacob van der Does, Frederik van der
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Hoeve]
ZIE: Requestboek Z folio 28v. Akte dd. 26
januari 1789, voor notaris Joan Boers Jzn.
Testament dd. 11-3-1786 voor notaris Allard
Pierson.
Gezondheidszorg -- 21-2-1789 (140v)
Toestemming voor Marcellus Bisdom om zijn
kinderen te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 26.
Curatele -- 21-2-1789 (140v)
Afwijzing van het verzoek van Simon van Vliet
en Allard Pierson, curators, om Jan van Vliet
buiten deze provincie te mogen overbrengen
naar een verzekerde plaats in Brabant.
ZIE: Requestboek Z folio 30v.
Gezondheidszorg -- 10-3-1789 (141)
Toestemming voor Marcellus Bisdom om het
kind van wijlen J. van Bassen Jongbloed te
laten inenten tegen kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z.
Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Cornelis Schriek en Peter
Korevaar, voogden van Jannetje van Breda,
minderjarige dochter van Anna Kuljers,
weduwe van Willem van Breda, om een huisje
met erf op de Kleiweg te verkopen.
ZIE: Requestboek Z folio 36. Testament dd.
23-12-1788 voor notaris Pieter Daasdonk.
Fabricagemeesters -- 4-4-1789 (147v)
Lijst van gebreken ter reparatie, zowel door de
stad als door de respectieve particuliere
eigenaars, met sanctie indien niet vóór 1 juli
uitgevoerd.
xxx restant aanvullen (zie NB) Abraham
Fokkers, Gerrit Prince, achter 't Stadserf,
weduwe Joris van Vliet, de stad bij de
Vrouwesteeg, Ary Snel, Abraham Verbruggen,
kade; Nieuwehaven nz: gat in de straat op de
Breestraat, vuil en puin afvoeren van de
Kleiwegsteeg; Damman, kade; De Kraay,
Gerrit Prince idem; Stijntje Gijsberts,
Cincquenerf; Jan Tijgeman idem; de fundaties
van het Hartenerf en geburen idem; de
wangen van de brug bij de Vrouwevestesteeg;
Hendrik Souffreu, kade, Jan Stalenburg, idem;
Agnietenwatertje: putten in de straat;
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Vogelenzang: Johannes Trompert en
aanwonenden Lemdulsteeg, riool, Pieter
Visser, kade; wangen van de brug over
Speldemakerssteeg; Jan Coddensteeg, kade,
weduwe A. Fryer, Jan Baks idem; de wangen
van de brug over de Cappenersteeg; putten in
de straat in de Rozendaal; Lange Tiendeweg:
affaire rond dekstuk goot Geuzenstraat;
Achter de Vismarkt: Pieter Romers, rollaag;
overzijde: Jan Baks, Sala idem. Poortpanding;
Westhaven: Ary Blanken, kade; Raam wz: Ary
van der Spelt, Willem Bremmert, Doris Mulder,
Hillebrand van Rossen, vrouw Lutterbeek,
Jacob van der Want, idem; Raam oz: Jan
Janzen, Dirk Schilder, Cornelis Verzee,
Jansenistenkerk, idem; Turfmarkt nz:
Abraham Nuyt, juffr. Eybergen kade;
Turfmarkt zz: Cornelis van den Berg, kade
invullen, Van der Werff, Van der Linden, ds.
Metske, Cornelis van der Werff idem; Gouwe:
Van der Vos, brandsteiger; Dirk Boer, rollaag;
Daniel Polijn idem; wangen van de brug over
de Keizerstraat, kaden naast Ary de Jong en
voor pastoor Boshuizen. Nieuwehaven zz: B.
van der Weyde, Huybert de Jong, Jan
Garnay, Abraham Fokkers, Gerrit Prince,
achter het stadserf, de weduwe Joris van
Vlieyt, de stad bij de Vrouwesteeg, Ary Snel,
Abram Verbruggen: allen kade repareren.
Nieuwehaven nz: gat in de straat bij de
Breestraat, vuil en puin weghalen bij de
Kleiwegstraat; Damman, Gerrit Prince, Stijntje
Gijsberts hofje, hofje van Cincq, Jan
Tijgeman, de fundatie van het Hartenerf en de
buren: kade repareren; de "wangen" van de
brug bij de Vrouwesteeg repareren; Hendrik
Souffreu en Jan Stalenburg: kade repareren.
Agnietnwatertje: putten in de straat repareren.
Vogelenzang: Johannes Trompert en
bewoners van de Lemdulsteeg: riool
repareren; Pieter Visser: kade; de wangen
van de brug over de Speldemakerssteeg
repareren; de kade voor de Jan Coddensteeg
repareren; de weduwe A. Tryer en Jan Baks:
kade; de wangen van de brug over de
Cappenersteeg; de putten in de straat in de
Rozendaal repareren. Lange Tiendeweg:
geschil wegens het dekstuk van de goot voor
de Geuzenstraat. Achter de Vismarkt: Pieter
Romers rollaag repareren; aan de overkant:
Jan Baks en Sala idem.
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Gezondheidszorg -- 9-4-1789 (149)
Toestemming voor A. Medemblik om zijn zoon
in te enten tegen kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 38.
Nalatenschappen -- 28-4-1789 (150)
Toestemming tot afgifte van de nalatenschap
van Coenraad Abé aan Johan Hendrik Ihle,
boekhouder ter thesaurie extra-ordinair te
Amsterdam. xxx geo Duitsland controleren
[Pieter Jacob Bastiaan Bichon Vischial,
Johannes Gutberlot]
ZIE: Requestboek Z folio 42. Volmacht ten
overstaan van het vorstelijk opperambt van
Carlhaven (D) dd. 21 februari 1789. Idem in
Neukirchen a/d Haun in het Hoogstift Fulda
(D), dd. 16 januari 1789.
Gezondheidszorg -- 12-5-1789 (151)
Toestemming voor ds. J. de Visscher om zijn
kinderen tegen kinderziekte te mogen laten
inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 43.
Voogdij -- 19-5-1789 (152)
Toestemming aan Cornelis Schriek en Pieter
Korevaar, voogden van Jannetje van Breda,
voor 1/7 deel erfgename van Anna Kuljers,
dochter van Willem van Breda, tot verkoop
van huis en erf.
ZIE: Requestboek Z folio 49.
Gezondheidszorg -- 30-5-1789 (152)
Toestemming aan baljuw F. van Harencarspel
Decker om Margaretha Frederica Dabenis
tegen kinderziekte te mogen inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 43v.
Schutterij -- 30-5-1789 (153)
Verslag van burgemeesters aan de
vroedschap naar aanleiding van de memorie
van de krijgsraad dat het getal ontbrekende
geweren 54 bedraagt, dat er op de
wapenkamer nog een voldoende aantal
voorhanden is en dat bij navraag schutters uit
de tijd vóór de omwenteling hun geweren in
Amsterdam en elders hadden achtergelaten.
Verzoek tot onderzoek en afhandeling.
ZIE: Resolutie dd. 19 mei j.l.
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Nalatenschappen -- 16-6-1789 (156)
Toestemming aan Dirk Frallee uit te keren de
jaarlijkse opbrengst van de erfenis van
grootmoeders kant ten behoeve van
Lambertus Ruygers Andriesz voogd over
Bernardus Anthonius Frallee, minderjarige
zoon uit het huwelijk van suppliant met
Johanna Ruygers, gedurende de
minderjarigheid. xxx formulering
ZIE: Requestboek Z folio 52v.
Fabricagemeesters -- 20-6-1789 (156v)
Kennisgeving van noodzakelijke reparatie van
gaten in het wegdek van Kattensingel en
Blekerssingel, als enige gebrek na de
singelschouw geconstateerd.
Verordeningen -- 23-6-1789 (157)
Gezien het grote aantal loslopende honden
dient de regelgeving daaromtrent aangepast
en opnieuw gepubliceerd te worden, ter
voorkoming van ongelukken.
ZIE: Keur dd. 3 juli 1778, Publicatieboek K
folio 147.
Brandweer -- 23-6-1789 (157v)
Lijst van gebreken op de brandschouw:
brandemmers, haken, ladders dienen binnen
een maand gerepareerd of vervangen te
worden. Boterhuis; Catharinagasthuis;
zeepziederij De Hamer van Gerrit Boon van
Ostade; pottenbakkerij van Pieter de Ridder;
idem van wed. J. van Vliet;
aalmoezeniershuis; tuchthuis; weeshuis;
tweede huis in de Lemdulsteeg van Jan Bax;
oudevrouwenhuis; pottenbakkerij wed. J.
Pluym; stadstimmerwerf; pijpenbakkerij van de
Maatschappij der pijpmakers; huis Rotteval
van Maarten Monk; pottenbakkerij van Daniel
Polijn (2 x); idem van Salomon Bokhoven;
huis van Pieter van Gog; leprooshuis;
pottenbakkerij van Johannes Gibbon; idem
van Cornelis den Raad; pijpenbakkrij van
Frans Verzijl c.s.; pottenbakkerij van Jan van
Benthem; idem van wed. A. de Jong; idem
van Hillebrand van Rossen; idem van Anna
Treure, wed. Jan Willem van Stok; idem van
Reynier Zonneveld; idem van wed.
Zonneveld; idem van wed. Fr. Gibbon; bogen
van de stadsmuur tussen Tolpoort en
Middelpoort; huis van de erven mr. Vincent
van Eyck; huis van Theodore Vosmaer; huis
van Jacobus van Klaveren; bierbrouwerij De
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Zwaan van Gerrit Hanneff; huis van Jan Klatt
bij de vier brandspuiten.

snoeien; bij alle singels, de gaten in de singels
vullen.

Brandweer -- 23-6-1789 (158v)
Gebreken aan ladders en haken bij
brandspuiten en afwezige vuurschouwers. 2e
kwartier: 1 haak; 8e kwartier: 1 haak; 9e
kwartier: 1 ladder en 1 haak; 12e kwartier: 1
haak vermist; 18e kwartier: 1 ladder; 20e
kwartier: Simon de Heer ziek; 24ste kwartier:
Jan de Bruyn afwezig.

Voogdij -- 14-11-1789 (172v)
Toestemming voor Joh. Blok en Jan Koot,
voogden over Dirk, Jan en Mathijs,
minderjarige kinderen van Claas Besemer, op
diens verzoek, om het restant van een
kapitaal, ten behoeve van hen belegd,
alsmede de jaarlijkse rente te mogen
gebruiken voor hun opvoeding.
ZIE: Requestboek Z folio 66.

Gezondheidszorg -- 1-9-1789 (161v)
Toestemming voor Paddenburg Oostenraad
om zijn kleinzoon te laten inenten tegen
kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 57.
Nalatenschappen -- 15-9-1789 (162)
Toestemming voor Jacob de Groot als curator
van de insolvente boedel van wijlen Claas
Booy, om de zaak met de crediteuren die nog
aanspraak op betaling hebben te mogen
afsluiten.
Voogdij -- 13-10-1789 (168v)
Verzoek van Clazina Moors tot aanstelling van
Pieter van Willenswaard en Hermanus van Es
als voogden over Jacob Zitvast.
ZIE: Requestboek Z folio 63.
Waterschappen -- 20-10-1789 (169)
Vaststelling van de datum voor het houden
van de singel- en vestschouw: 14 november.
Gezondheidszorg -- 20-10-1789 (169v)
Toestemming voor Elizabeth Prins, vrouw van
mr. Cornelis de Lange van Wijngaarden, om
haar zoon tegen kinderziekte te mogen
inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z fol. 61v.
Waterschappen -- 14-11-1789 (172v)
De singel- en vestenschouw is uitgevoerd,
met afschrift aan de fabricagemeesters tot
uitvoering. Gebreken: Kattensingel: Albert
Visser, gras verwijderen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, wed. Kurvers en
De Bruyn, bomen snoeien; Karnemelksloot:
Bastiaan Luyk, gras verwijderen;
Fluwelensingel: wed. Willemse, bomen

Huwelijkszaken -- 28-11-1789 (173v)
Instemming met het verzoek van Sara Joseph
Levi om de 3e proclamatie inzake haar
huwelijk met Moses Israël van Hullem te niet
te doen.
ZIE: Requestboek Z folio 69v.
Openbare orde -- 1-12-1789 (173v)
Akkoord van de vroedschap met het ten
uitvoer brengen van het vonnis betreffende
Isaack Zagt, omdat het geen aantasting van
enig privilege met betrekking tot de burgerij
betreft.
[Amsterdam]
ZIE: Resolutie dd. 1 april 1775.
Verordeningen -- 1-12-1789 (174)
Verzoek van Jan Janse en Huybert Kramer tot
verandering van en aanvulling op de
verordening dd. 5 januari 1787 betreffende het
recht op de aardappelton. Wordt onder de
leden van de vroedschap verspreid ter
overweging.
[aardappelen aardperen]
Openbare orde -- 8-12-1789 (174v)
Afwijzing van het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om iemand anders dan
hijzelf (een neutraal persoon) met de
vervolging van Teunis Swanenburg en
Andries van Zaltbommel te belasten.
ZIE: Requestboek Z folio 74v.
Openbare orde -- 11-12-1789 (175)
Toestemming aan baljuw F. van Harencarspel
Decker om Adriaantje Kreuk te mogen
vastzetten in de gevangenis en te mogen
vervolgen.
ZIE: Requestboek Z folio 75.
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Begraven -- 22-12-1789 (178)
Afwijzende resolutie op de memorie van
kerkmeesters van de St.-Janskerk over de
voorwaarden voor de verhoging van de huur
van doodskleden. Memorie bijgevoegd.
ZIE: nr. 1177
Gilden -- 22-12-1789 (178v)
Verklaring van de vroedschap op verzoek van
Gerrit Post, overman van het
grootschippersgilde, dat vanaf heden
overlieden en dekens van gilden gehouden
zijn het jaarlijkse gildegeld te betalen.
ZIE: Gildebrief art. 26 en ampliatie dd. 25
februari 1676 art. 4.
Verordeningen -- 22-12-1789 (179v)
Aanvulling en wijziging van de keur dd. 5
januari 1787 omtrent de aardappelen en
aardperen, in verband met de wijze waarop
verschillende schippers hun waren aanbieden.
ZIE: Keurboek N, folio 101.
Voogdij -- 22-12-1789 (179v)
Inwilliging van het verzoek van Gualtherus de
Moor om ontslag als voogd over de
minderjarige kinderen (van buitenlandse
origine) en executeur van de nalatenschap
van Johanna Braat, vrouw van dr.
Bartholomeus Hermannus de Moor.
ZIE: Requestboek Z folio 76v.
Detailhandel -- 9-1-1790 (3)
Vergunning voor Swaantje Valk, vrouw van
Klaas van Vliet, om de visbank te exploiteren
in plaats van Maria Drost, weduwe van Jan
Poelgeest, overleden.
Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(3v)
Waarneming van zaken en dagelijkse
administratie door Joan Boers Jz en Gerrit van
Munster, onder toezicht van de
burgemeesters.
Leproos- en proveniershuis -- 12-1-1790 (4)
Toestemming aan zaakwaarnemers Boers en
Van Munster tot overname van alle
administratie van de regentessen van het
huis.
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Burgerrecht -- 13-1-1790 (4v)
Toegelaten als poorter: Bernardus van Heek
uit Nederbroek (in Utrecht).
Belastingen -- 16-1-1790 (5v)
Mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, ontvanger van de ordinaris en
extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden, krijgt toestemming om over te
gaan tot verkoop van die percelen waarvoor
betaling niet mogelijk lijkt en eventueel uitstel
voor diegenen die dit hebben aangevraagd tot
uiterlijk 4 februari.
ZIE: Instructie art. 18 en 19.
Detailhandel -- 5-2-1790 (8)
Vaststelling van de prijs van brandewijn en
gedestilleerd.
Verhuur -- 5-2-1790 (8)
Huis op de Kleiweg naast het
Oudevrouwenhuis aan Pieternella Sandvoort,
weduwe van Cornelis Lugtenburg, voor 2 jaar.
Verhuur -- 5-2-1790 (8v)
De buitenvesten tussen Regulierspoortje en
Houtensteeg (voorste gedeelte) aan Cornelis
Hanoch voor 2 jaar.
[Houtenstraat]
ZIE: 11e verhuurboek folio 261v.
Belastingen -- 5-2-1790 (8v)
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, ontvanger van de ordinaris
verponding over 1788 en de klap-, lantaarnen straatgelden over 1789, krijgt de
mogelijkheid om de executie van panden
waarvoor nog geen betaling is geschied, uit te
stellen tot 1 april a.s.
Burgerrecht -- 9-2-1790 (9)
Vestiging als poorteres: Neeltje Beffer uit
Oudewater.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
Twee percelen land of uiterwaarden aan de
Schielands Hoge zeedijk, buiten de Dijkspoort
langs de IJssel, aan IJsbrand Hoogendoorn
voor 6 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 262v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
Een perceel land, binnen de Schielands Hoge
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Zeedijk (O = het stadsplantsoen; W = het land
van wijlen Leonard Swanenburg; Z = de dijk;
N = de Vlaamse haven) aan Daniel Kleypool
voor 6 jaar.
[Blekerskade]
ZIE: 11e verhuurboek folio 263v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
De rietzelling onder Broekhuizen voor 6 jaar
aan Cornelis van Dam.
ZIE: 11e verhuurboek folio 266v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
De rietzelling in Stein voor 6 jaar aan IJsbrand
Hoogendoorn.
ZIE: 11e verhuurboek folio 267.
Verhuur -- 8-3-1790 (14)
Gebruik van een leeg stuk land aan de
Robaarsteeg tegen betaling toegestaan aan
Matthijs Verkaik.
Fabricagemeesters -- 10-3-1790 (14v)
Toestemming voor Teunis Hogenboom om
drie huisjes in vervallen staat aan het
Slapperdel (verpondingnrs. 1288, 1289 en
1290), die hij uit de boedelscheiding van
wijlen zijn schoonvader heeft verkregen, te
mogen afbreken, mits hij de lasten blijft
voldoen.
[Gila Prince, Jan Prince]
Verhuur -- 16-3-1790 (16)
Huis aan de Veerstal (bij de Dijkspoort) en
schuur aan het Zwaansgat aan Willem de
Bruyn voor 2 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 267v.
Begraven -- 30-4-1790 (24)
Avondbegrafenis voor jonkvrouwe Johanna
Sophia Schouten.
Fabricagemeesters -- 12-6-1790 (31)
Toestemming voor Mijndert Vertoorn om een
schuur (tussen de molen De Roode Leeuw en
het Regulierspoortje), gekocht van Anthony
Spiering, af te breken, mits hij de huur van de
grond blijft betalen.
Uithangborden -- 22-6-1790 (34)
Toestemming voor Hendrik van Heek, achter
het Oudemannenhuis.
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Burgerrecht -- 26-6-1790 (34v)
Toegelaten als poorter: Cornelis van der Werff
uit Sluipwijk.
Bruggen -- 8-7-1790 (38v)
Gunning van het vernieuwen van de brug aan
het eind van de Ruigewetering, bij de
Mallemolen onder Broek en Tuyl, aan Albert
van der Sande uit Alphen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 268 e.v.
Markten -- 13-7-1790 (39)
Verbod tot het verloten van
koekenbakkersproducten op de jaarmarkt of
kermis in verband met
concurrentieoverwegingen. Op verzoek van
het koekbakkersgilde; aankondiging in kranten
en melding aan de marktmeester.
Burgerrecht -- 7-8-1790 (43)
Vestiging als poorter: Willem van der Maas uit
Moordrecht.
Burgerrecht -- 7-8-1790 (43v)
Vestiging als poorter: Gothofredus Janse uit
Kaldenkirchen (D).
Wijkmeesters -- 7-8-1790 (44v)
Jan de Wit wordt aangesteld tot hoofdman
van de Boelekade in plaats van Jacob Justus
van Weede.
Gilden -- 31-8-1790 (47)
Voortzetting van de aanstelling als
administrateurs van het pijpenpand: Andries
Brem en Pieter Stomman.
Verhuur -- 9-9-1790 (48)
Verpachting van het veer bij de nieuwe
herberg te Capelle a/d IJssel aan Simon van
Hulten uit Krimpen a/d IJssel tegen ƒ 1255 per
jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 276.
Detailhandel -- 20-11-1790 (61v)
Belofte van Gerrit Hannef, brouwer en
brander, om zich te conformeren aan het
reglement voor de branders en ruwstokers dd.
1 februari 1727, betreffende vrijstelling van en
vermindering van accijns.
[brouwerij De Swaan, kraan- en scheepsgeld]
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Aalmoezeniershuis -- 22-11-1790 (61v)
Opname van Isaak Ketelaar (57 jaar oud) om
te voorkomen dat hij door zijn zwakke
vermogens tot armoede zou vervallen en ten
laste van de stad zou komen, waarbij zijn
erfenis vervalt aan de stad. Op verzoek van
Jasper Bleuland, Pieter Boon en Martinus de
Lange, alsmede de via het testament van
wijlen Adriana Ketelaar aangestelde
executeurs-testamentair; notaris Cornelis van
Alphen.
Gasthuizen -- 22-11-1790 (62)
De opname van Neeltje de Koster, weduwe
van C. Kunst, wordt verlengd, met bijdrage
van de remonstrantse gemeente, het
aalmoezeniershuis en ds. Laurens Kuyper. Bij
akte van 16 maart 1775 geplaatst.
Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De grote volmolen bij het oude kasteel
(nieuwe Veerstal) aan Hendrik Bennis à ƒ 715
per jaar buiten het rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 282.
Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De kleine beukmolen op de oude Veerstal aan
Jan Hakmes à ƒ 280 per jaar buiten het
rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 279.
Verhuur -- 23-12-1790 (69)
Het Moordrechts Verlaat (buiten de
Potterspoort) aan Paulus de Jong.
ZIE: 11e verhuurboek folio 285.
Fabricagemeesters -- 23-12-1790 (69v)
Verzoek tot bemiddeling tussen Ary Booy en
Adr. Zoet betreffende het verzakken van een
schuur (Dubbele Buurt buiten de Rotterdamse
poort).
Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(78)
Het voorstel tot het niet vervullen van de
regentenvacatures - de zittende regenten
onder dankzegging voor bewezen diensten
ontslaan en overname van het beheer door
burgemeesters, zoals in het rapport (zie nr.
1570) bedoeld - wordt aangenomen.
[Petronella van der Spijk, vrouw van P.O.
Hemeyen; Jos.Arn. van de Werve; Cornelia
Geertje Boonhuys, vrouw van A. Pierson;
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M.D. Spijker, vrouw van Adr. Jongejan;
Margar. Fek, vrouw van H.H. Hess ]
Nalatenschappen -- 1-2-1790 (81v)
Jacobus de Groot, gerechtsbode, wordt
aangewezen als curator, op verzoek van Ary
Jongebreur en Annetje Kleywegt voor de door
hen nagelaten boedel.
ZIE: Requestboek Z folio 83.
Huwelijkszaken -- 13-2-1790 (83v)
Verzoek van Geertruy Sara van der Burch en
Johan Lodewijk Brants om toestemming voor
hun huwelijk nadat Jacomina van Immerseel,
weduwe van mr. Aalbrecht van der Burch,
moeder van de bruid is gehoord, of er sprake
is van bezwaren en deze binnen de daartoe
bepaalde tijd (14 dagen) aan te geven.
ZIE: Politicque verordening dd. 1 april 1580,
art. 3.
Huwelijkszaken -- 1-3-1790 (88)
Toestemming voor het voorgenomen huwelijk
van Geertruy Sara van der Burch en Johan
Lodewijk Brants.
ZIE: nr. 1585
Nalatenschappen -- 16-3-1790 (90)
Gerechtsbode Gerardus Koning wordt
aangesteld tot curator in de nalatenschap van
Dominicus de Dominici en Jan Reina. Hij mag
de zaak afhandelen zoals dat te doen
gebruikelijk is.
Openbare werken -- 27-3-1790 (91)
Lijst van gebreken, gemeld aan
fabricagemeesters, om te laten repareren,
zowel door de stad als door de respectieve
eigenaars, mét sanctie. Westhaven: kade
repareren en gras verwijderen, wangen van
de brug van de Minderbroedersteeg;
Groeneweg: kade repareren; Oosthaven: gras
verwijderen en kaden repareren; Gouwe:
brandsteiger; Kuipersteeg: rollaag; De
Koningstraat: kaden repareren; Raam: kaden
repareren en gras verwijderen; Houtensteeg:
kwestie over 2 vensters; idem over een
waterlozing en kaden repareren; Turfmarkt:
kaden repareren; Gouwe westzijde: koker en
kade repareren; Nieuwehaven: kaden
repareren, brug Vrouwesteeg, boom
verwijderen alvorens kade te repareren,
rollaag brug bij de Kwakel repaeren;
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Vogelzang: kaden repareren; Achter de
Vismarkt: kaden repreren, kwestie over riool,
afscheiding en afdak.
[Ary Blanken, D. Bruynvis, J.A. van Alphen, J.
Blaauw, Jan Jantje & Huybert Kramer, wed.
Quarles, burg De Mey, Swartveldt,
Houbraeck, de Fransche kerk, Matthijs Friens,
G. Atkens jr., Simon Groenendaal, Ary van der
Spelt, Willem Bremmert, Doris Mulder, Ary de
Jong, De Ridder, Jan Janssen, wed. Voor de
Wind, wed. De Jong, Jan de Mooy, Jan de
Koning, Jan Janse, Remonstrantse kerk,
Hannef, Jan Bleuland, P. Boon, Reinier
Zonneveld en Hendrik de Jong, A. Soez, J.
Van Rossem, wed. De Waal, Cornelis Verzijl,
ds. Kemper, Cornelis Peutelaar, Jan Verhoog,
Willem Bokhoven, M. van den Berg, M. van
der Linde, C. Capteyn, Jan Swanenburg, W.
van der Heyde, B. van der Weyde, D. Rinse,
Jan Garnaay, Hendrik de Jong, B. Haversaat,
Ary Zonneveldt, Jacob Starre, Hendrik Bos,
Jan Baks, Teygerman, M. Jonkhoen, de
fundatie van het hart, G. Post, Jan Halenburg,
Pieter Fokker, Pieter den Hond, Abraham de
Haas, Dirk Reunis, Hendrik Bron, M. de
Bruyn, P. Romers, juffr. Swanenburg, het
Vossehol, Frans Sala, wed. M. Gibbon, Jacob
Staal en Hendrik den Doop, Dirk Douglas en
Dionys de Vink]
Gezondheidszorg -- 3-4-1790 (93)
Toestemming voor Jacobus van Steel om zijn
zoontje te mogen inenten tegen de
kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 93.
Openbare orde -- 20-4-1790 (94v)
Bekendmaking met waarschuwing tegen
diefstal uit tuinen en blekerijen en inbraak in
huizen en schuren en loodsen.
ZIE: Keurboek N folio 102v.
Huwelijkszaken -- 18-5-1790 (95v)
Toestemming voor Anna Voorhoeve, vrouw
van Hendrik Sonnenberg, om te mogen
scheiden van tafel en bed.
ZIE: Requestboek Z folio 95.
Waterschappen -- 19-6-1790 (96)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
singelschouw, met sanctieregeling bij controle
over drie weken. Blekerssingel: Pieter Maas
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en Philip Polijn, gras verwijderen; dr. Jan
Bleuland, idem; Karnemelksloot: Jan Verrijn,
niet op de hoogte van de inspectie.
Huwelijkszaken -- 14-9-1790 (99)
Toestemming voor Adrianus Pijnaker,
remonstrants predikant, en Charlotte Louisa
Kip om hun voorgenomen huwelijk te
voltrekken ten huize van de moeder van de
verzoeker.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Nalatenschappen -- 21-9-1790 (99v)
Afwijzing van het verzoek van Nicolaas
Teyssen, voormalig burgemeester,
woonachtig in 's-Gravenhage, en Egbertus
Bernardus ten Dal, curatoren over Hendrik
Cornelis Teyssen, zoon van Nicollaas, om
betaald te worden voor diens bewonen van
een gemeubileerd huis, verzorging, kosten
enz. volgens afspraak sinds 5 mei 1785.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Waterschappen -- 23-10-1790 (103v)
De singel- en vestschouw zal worden
gehouden op zaterdag 13 november.
[inspectie]
Nalatenschappen -- 6-11-1790 (108v)
Gerechtsbode Cornelis van de Pol wordt
aangesteld tot curator van de boedel van
Isaack Schadé en en zijn vrouw Jannetje
Rietkamp op verzoek van mr. D.G. van
Teylingen, heer van Kamerik, ontvanger van
de gemenelandsmiddelen.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Waterschappen -- 13-11-1790 (109)
Lijst van gebreken aan singels en vesten.
Wachtelstraat: Jan van der Kleyn, Dirk
Koolmees, Cornelis de Keyzer, Piere Marre,
gras verwijderen; Turfsingel: Van der Wacht,
gras verwijderen; vest tussen Kleiweg en
Houtensteeg: Willem Verwey, gras
verwijderen; vest tussen Potterspoort en
Vlamingspoortje: Jan Gibbon, mestvaalt
verwijderen; Karnemelksloot: Bastiaan Vuyk,
Jan Janssen, de Stadsdoelen, gras
verwijderen.
[J.D. van der Burch]
Nalatenschappen -- 30-11-1790 (112)
Het verzoek van Cornelis van de Pol om als
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curator in de boedel van het echtpaar Isaack
Schadé en Jannetje Rietkamp aan
laatstgenoemde (haar toebehorende) kleding
te verstrekken wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 110v.
Curatele -- 7-12-1790 (113)
Het verzoek van Elisabeth Boomhouer, vrouw
van Willem Spijker, om verlenging van de
opsluiting van haar man en de mogelijheid om
over hun gemeenschappelijke boedel te
kunnen beschikken, wordt toegestaan.
ZIE: Requestboek Z folio 112.
Huwelijkszaken -- 7-12-1790 (113)
Het verzoek tot scheiding van Adriana van
Hensbeek, vrouw van Matthijs van Lopik,
wordt toegestaan. Zij zijn niet in gemeenschap
van goederen getrouwd.
ZIE: Requestboek Z folio 113v.
Curatele -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Jan van Vliet om te worden
ontslagen uit curatele wordt van de hand
gewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 117v.
Ambten -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Pieter de la Coste om
ontslag als regent van het Heilige Geest- of
weeshuis wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 116.

5 -- Financi n
Algemeen financieel beheer:
stadsrekening; leningen (zowel
"in-" als "uitschulden",
beleggingen respectievelijk
financiering).
Librije -- 2-1-1788 (2v)
Aan librijemeesters wordt een bedrag
toegekend voor de aankoop van boeken.
Oudemannenhuis -- 12-1-1788 (4)
Thesaurier Jan Arend van den Burch mag uit
handen van de regenten een schenking
ontvangen in verband met de rampzalige
omstandigheden van het moment.
[patriottentijd]
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Ambten -- 14-1-1788 (5)
Salarisbetaling aan Cornelis van de Pol, inner
van de verponding.
Belastingen -- 28-1-1788 (7)
De ontvanger van de verponding mag uitstel
van betaling geven aan diegenen die een
daartoe strekkend verzoek hebben ingediend.
ZIE: Lijst dd. 14 januari.
Wezenzorg -- 2-2-1788 (8)
Aflossing door de thesaurier van de
obligatielening aan Dirk van der Maan, Pieter
Harrewijn en Ary Negenduizend, voogden
over de kinderen van Ary van der Maan.
[Arie Negenduizend; Arie van der Maan]
Ambten -- 5-3-1788 (16)
Regeling voor mr. Hendrik van Wijn (oudpensionaris) voor te leggen aan de (nieuwe)
vroedschap.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16)
Schikking getroffen tussen adjunct-secretaris
Vincent van Eyck, Johan Diderik van der
Burch en de stadhouderlijke afgevaardigden.
Voorstel tot regelingen bijgevoegd.
[wetsverzetting]
Ambten -- 5-3-1788 (16v)
Pensioenregeling voor mr. Hendrik van Wijn
(ex-pensionaris) voor te leggen aan de
vroedschap.
[wetsverzetting]
Stadsbestuur -- 5-3-1788 (16v)
Schikking getroffen tussen adjunct-secretaris
Vincent van Eyck, Johan Diderik van der
Burch en afgevaardigden van de stadhouder.
[wetsverzetting]
Ambten -- 6-3-1788 (18v)
Jaarlijkse betaling door Jean Gisberto de Mey
van recognitiegeld aan de stad en idem een
som gedurende het leven van oud-pensionaris
Hendrik van Wijn (als pensioen).
Belastingen -- 18-3-1788 (20v)
Johan Diederik van der Burch wordt
aangewezen als opsteller van de hoogte van
de 100e / 200e penning e.a. en als
waarnemer van daaruit voortvloeiende zaken.
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gemeentefinanciën -- 31-3-1788 (25)
Toestemming voor Willem Slobbe tot het
aflossen van een obligatie op naam van Jan
Slobbe.
Belastingen -- 14-4-1788 (29v)
Thesaurier Jan Arend van den Burch heeft de
geïnde (1e en 2e) 100e penning aan de
provinciale rekenkamer afgedragen.
Gilden -- 22-4-1788 (31)
Aflossen van een obligatie door thesaurier Jan
Arend van der Burch.
[zakkendragersgilde]
gemeentefinanciën -- 26-4-1788 (31v)
Afkoop van de erfpacht op een huis in de
Drapierstraat door Abraham Ariense van der
Spelt.
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aan thesaurier Jan Arend van der Burch
worden afgedragen en verantwoord.
Bruggen -- 31-5-1788 (38v)
De huurovereenkomst met Gouderak inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Stolwijk inzake de
Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Vlist en Bonrepas
inzake de Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Zuidbroek inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.

gemeentefinanciën -- 26-4-1788 (32)
Aflossing van obligaties aan Clara Cornelia
van Eyck, vrouw van Pieter Marret.

Aalmoezeniershuis -- 4-6-1788 (39v)
Collecteopbrengst over een hoeveelheid
Friese turf (gebruikt door het
pottenbakkersgilde) ten behoeve van de
regenten van het Aalmoezeniershuis.

Schutterij -- 24-4-1788 (33)
Stuk grond van Jan Verrijst gehuurd voor
exercitie en als afvuurplaats voor het
garnizoen.

Detailhandel -- 7-6-1788 (40)
Prijsvaststelling brandewijn en gedistilleerd.

Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Haastrecht inzake
de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Hoenkoop inzake
de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 6-5-1788 (34v)
De huurovereenkomst met Stein inzake de
Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 10-5-1788 (35)
De huurovereenkomst met Bergambacht en
Berkenwoude inzake de Haastrechtse brug is
verlengd voor een periode van 8 jaar.
gemeentefinanciën -- 10-5-1788 (35)
De opbrengst van de door de reizende bode
Isaak de Vooys verkochte stadskoets moet

Detailhandel -- 7-7-1788 (52v)
Prijsvaststelling voor brandewijn en andere
sterke drank.
gemeentefinanciën -- 7-7-1788 (52v)
Opname van een bedrag uit de bank van
lening met kwitantie voor de thesauriers van
de bank en de stad.
gemeentefinanciën -- 5-8-1788 (57)
Op voordracht van thesaurier Jan Arend van
der Burch zal de lening van Dirk Schoon
(tegen 4% rente) worden afgelost of
voortgezet tegen 2 1/2% rente.
Fabricagemeesters -- 16-8-1788 (58)
Veiling van de bomen langs het jaagpad langs
de Gouwe tot aan de Gouwsluis, met tijdige
bekendmaking daarvan.
gemeentefinanciën -- 13-9-1788 (62)
Opname van een geldsom uit de bank van
lening ten behoeve van de thesaurier.
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Verhuur -- 16-9-1788 (62v)
St. Jorisdoelen met stallen.

van Gerardus Johannes Boon, uit de
nalatenschap van Jacoba van Ostade.

Gilden -- 27-9-1788 (63v)
Verzoek van Johannes Capteyn, lid van het
grootschippersgilde, om uitbetaling van ge;d.
ZIE: Requestboek IJ folio 24v.

gemeentefinanciën -- 29-11-1788 (74)
Aflossing van twee obligaties aan Cornelis
Adriaan van den Kerckhoven.

Gilden -- 27-9-1788 (63v)
Verzoek van het ijkerschippersgilde en
Johannes Capteyn om uitbetaling van geld.
ZIE: Requestboek IJ folio 244.
Garnizoen -- 8-10-1788 (64v)
Ontvangst door thesaurier Jan Arend van der
Burch van de contractsom wegens
inkwartiering van 20 man.
[D.B. Bisdom, kornet van het lijfregiment
cavalerie Orange Nassau]
gemeentefinanciën -- 11-10-1788 (65v)
Aflossing van een obligatie aan Dirk Falle.
gemeentefinanciën -- 11-10-1788 (65v)
Aflossing van een obligatie aan Maria van
Noorle, vrouw van Jacob Kumsius.
[Cumsius]
gemeentefinanciën -- 25-10-1788 (67v)
Aflossing van een obligatie aan Philip Polijn
door de thesaurier.
[Hermanus van Hombergen]
gemeentefinanciën -- 4-11-1788 (70v)
Aflossing door thesaurier J.A. van der Burch
van een obligatie aan weesmeesters tegen
lopende rente van 3 1/2 %.
gemeentefinanciën -- 8-11-1788 (71)
Aflossing door thesaurier J.A. van der Burch
van twee obligaties aan Cornelis Adriaan van
den Kerckhoven, oud-burgemeester.
gemeentefinanciën -- 8-11-1788 (71)
Besluit over schadeloosstelling aan Severijn
de Vries.
ZIE: Requestboek Z.
gemeentefinanciën -- 15-11-1788 (72)
Aflossing door thesaurier J.A. van der Burch
van een gedeelte van een obligatie aan Jan
Boon en Melchior Willem van den Kerckhoven
van Groenendijk. Fideicommissaire goederen

gemeentefinanciën -- 29-11-1788 (74)
Aflossing door thesaurier J.A. van den Burch
van een gedeelte van een obligatie aan
weesmeesters.
gemeentefinanciën -- 4-12-1788 (76v)
Aflossing van een obligatie, belegd ten name
van Jannetje van den Berg, aan Cornelis
Versluys.
Librije -- 20-12-1788 (78v)
Aan librijemeesters wordt een bedrag
toegekend voor de aankoop van boeken.
Belastingen -- 20-12-1788 (79)
Een commissie wordt ingesteld ter afneming
van de eed op de ingezetenen ingevolge het
plakkaat op de heffing van de 25e penning.
[Reinier Swanenburg; Marcellus Bisdom, heer
van Vliet; Johannes van der Hoeve; Jan Boon;
Willem Maurits Swellengrebel; Gerrit Boon
van Ostade; Jan Verrijst, heer van Oukoop
(secretaris)]
gemeentefinanciën -- 29-12-1788 (84)
Salarisbetaling aan Cornelis van der Poll,
inmaander van de verponding, door Alexander
Hendrik Metelerkamp, ontvanger van de
verponding.
gemeentefinanciën -- 30-12-1788 (84v)
Aflossing van een obligatie aan Cornelis
Verzijl en Jan Kummelhof.
[Kimmelhof]
Garnizoen -- 14-1-1788 (98v)
Verslag van vroedschapsledencommissarissen betreffende de bevoorrading
van de Pruisische troepen;
eindverantwoording van de kosten
opgedragen aan de thesaurier.
[Von Wolframsdorff]
gemeentefinanciën -- 14-1-1788 (99)
Vincent van Eyck en Hendrik van Wijn zullen
in Den Haag bepleiten om het overschietende
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bedrag inzake de fourage van de Pruisische
troepen
voor de stad te behouden, als voorschot op de
bijdrage uit de staatskas.
[Von Wolframsdorff]
Godshuizen -- 26-1-1788 (105v)
De jaarrekeningen van de godshuizen worden
in handen gegeven van de burgemeesters.
Garnizoen -- 26-1-1788 (106v)
Verslag van burgemeester Huybert van Eyck
en pensionaris Hendrik van Wijn, waarin met
behulp van documenten betreffende de
uitgaven voor de Pruisische troepen, het
voorgeschoten bedrag wordt teruggevraagd.
gemeentefinanciën -- 16-2-1788 (112v)
De reeds afgeboekte beloning voor G.H.
Fortuyn gaat ter bewaring naar de thesaurier.
Leprooshuis -- 21-6-1788 (128)
Verzoek van regenten om vergoeding van
schade door inkwartiering van Pruisische
troepen.
[schepen Boers]
Belastingen -- 2-12-1788 (189v)
Voorstel van H. Metelerkamp, ontvanger der
verpondingen, om het sanctiereglement voor
wanbetalers te vernieuwen.
ZIE: Reglement van 4 oktober 1768.
Publicatieboek K folio 141.
Belastingen -- 2-12-1788 (190v)
De herziening van de Instructie voor de
ontvanger van de verponding wegens o.a.
straatgeld wordt in beraad genomen.
Belastingen -- 16-12-1788 (196)
Het voorstel tot herziening van de instructie
voor de ontvanger van de verponding wordt
overlegd.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1788 (220v)
Inzameling "met de schaal".
Brandweer -- 3-1-1789 (3)
Als dankbetuiging voor steun bij de brand van
de runmolen langs de Gouwe op 13 november
1788, wordt enige financiële tegemoetkoming
voorgesteld aan de brandspuiten van
Moordrecht en Goudkade of ten dienste van
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de brandschouwerij. Mede op voordracht
fabricagemeesters.
gemeentefinanciën -- 10-1-1789 (6v)
Gedeeltelijke aflossing van drie obligaties
door de thesaurier aan weesmeesters .
Belastingen -- 14-1-1789 (8)
Toestemming voor Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de verponding
alsmede klap-, lantaarn- en straatgeld over
1789, om tot executoriale verkoop van die
percelen over te gaan, waarover achterstallige
betaling ondanks waarschuwing nog niet is
gedaan. Hem wordt de mogelijkheid gelaten
coulant te zijn ten opzichte van diegenen die
uitstel hebben aangevraagd.
ZIE: Art. 7 en 14 van de instructie.
gemeentefinanciën -- 24-1-1789 (12)
Brief aan Gecommitteerde Raden ter opname
van een lening van ƒ 80.000 bij het gewest en
daarvoor obligaties of losrenten af te geven.
Belastingen -- 26-1-1789 (12)
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, oud-schepen, heeft de eed
afgelegd als ontvanger van de verponding.
Garnizoen -- 3-2-1789 (13a)
Brief van gecommitteerde raden van 31
januari j.l. betreffende de afrekening van
gemaakte kosten (douceuren of extraordinaire
serviesgelden) voor de legering van de
Pruisische troepen.
[Van Teylingen]
gemeentefinanciën -- 3-2-1789 (13av)
Brief van gecommitteerde raden van 26
januari j.l. en resolutie op de brief van
burgemeesters over de lening van ƒ 80.000
tegen 2 1/2% rente (in equivalente som aan
losrenten vast te leggen).
ZIE: 13e Stadsregister, folio 19 t/m 25.
gemeentefinanciën -- 4-2-1789 (14)
De akte van schukldbekentenis voor de lening
à ƒ 80.000 van het gewest, met 6
losrentebrieven, worden verzonden per
reizende bode naar het comptoir-generaal van
Holland te Den Haag.
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Garnizoen -- 10-2-1789 (16v)
Secretaris mr. Vincvent van Eyck wordt
gemachtigd om het batig saldo van de
eindafrekening van de thesaurier over de
uitgaven voor de Pruisische troepen over
1788 in ontvangst te nemen én de uitbetaling
van het gewest via de ontvanger van de
gemenelandsmiddelen, en het totaal af te
dragen aan majoor L. du Fau, commandant
van het garnizoen. xxx formulering tweede
gedeelte
[Jan Arend van der Burch; D.G. van
Teylingen]
ZIE: Notulen van 3 februari 1789.
Ambten -- 14-2-1789 (17)
De thesaurier-ontvanger over 1789, 1790 en
1791 heeft 8 obligaties ten laste van het
gewest op naam van Hiëronymus van Alphen,
professor in de theologie te Utrecht,
gepresenteerd als "reële" borgtocht.
[N. van Boetzelaar; A.E. de Rhoer ]
Garnizoen -- 14-2-1789 (18v)
Secretaris Vincent van Eyck heeft de
bedragen, ontvangen van thesaurier én
gewest ten behoeve van het garnizoen, aan
de commandant overgedragen.
ZIE: Resolutie gecommitteerde raden, lijst van
het garnizoen en kwitantie in 13e
stadsregister folio 26 t/m 33.
gemeentefinanciën -- 17-2-1789 (19v)
Assignatie van Gecommitteerde Raden via de
ontvanger van de gewestelijke middelen aan
de thesaurier ter hand gesteld tegen een
jaarlijkse rente van 2 1/2%.
[Van Teylingen; N. van Boetzelaar; A.H.
Metelerkamp]
ZIE: Resolutie van 26 januari j.l. en akte van
schukldbekentenis van 4 februari j.l.
gemeentefinanciën -- 21-2-1789 (21)
Thesaurier mr. A.H. Metelerkamp wordt
gemachtigd om af te lossen obligaties aan de
houders uit te betalen met de verschuldigde
rente.
Leproos- en proveniershuis -- 21-2-1789
(21)
Subsidie ƒ 10.000 aan regenten in mindering
van een uitstaande lening en over te leveren
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losrenten.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 19 januari j.l.
gemeentefinanciën -- 24-2-1789 (22)
Aflossing door de thesaurier van 6 obligaties
aan Gerard Willem van Blijdenberg. 1 ten
name van Gerrit van Veen, 1 ten name van
Adriana Alblas en 4 ten name van Vincent van
Eyck.
[A.H. Metelerkamp]
gemeentefinanciën -- 24-2-1789 (22)
Aflossing door de thesaurier van 6 obligaties
aan ds. Peterus Theodorus Couperus. 1 ten
name van Gerrit Veen, 4 ten name van
Vincent van Eyck en 1 (blanco), alle tegen 2
1/2%
[A.H. Metelerkamp]
gemeentefinanciën -- 24-2-1789 (22v)
Aflossing door de thesaurier van 6 obligaties
aan Martinus van Toulon. 1 ten name van
Adriana Alblas en 5 ten name van Vincent van
Eyck.
[A.H. Metelerkamp]
gemeentefinanciën -- 24-2-1789 (22v)
Aflossing van 2 obligaties aan Johanna
Hermens, weduwe van Johannes Pelt, op
diens naam.
gemeentefinanciën -- 10-3-1789 (25)
Aflossing van 2 obligaties aan Joris van der
Dus, enig overgebleven executeur
testamentair van Ary Versluys, op diens
naam.
[A.H. Metelerkamp]
gemeentefinanciën -- 14-3-1789 (25v)
Aflossing door de thesaurier van 12 obligaties
aan Jan van de Polder.
[A.H. Metelerkamp]
Schutterij -- 16-3-1789 (26)
Een stuk land aan de Ouwe Gouwe wordt
gehuurd van Jan Verrijst, heer van Oukoop,
als exercitie- en afvuurplaats voor de
schutterij. Effening van terrein voor vee op
stadskosten.
Leproos- en proveniershuis -- 17-3-1789
(27)
Gemeentelijke subsidie tegen een losrente als
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borg.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 19 januari j.l.;
kamerboek dd. 21 februari j.l.
Leproos- en proveniershuis -- 21-3-1789
(28v)
Opdracht aan regenten om de middels de
subsidie afgeloste obligaties ten laste van het
huis aan de thesaurier over te dragen.
Garnizoen -- 14-4-1789 (34)
Jan Arend van der Burch, thesaurier over
1787 en 1788, wordt gemachtigd om het
serviesgeld voor de milities, in verschillende
perioden garnizoen houdende, bij het
comptoir-generaal van Holland in ontvangst te
nemen. Gecommitteerde raden hebben op 31
december 1788 twee opdrachten tot betaling
afgegeven.
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gemeentefinanciën -- 30-5-1789 (45v)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van een obligatie ten name van Hendrik Boon
dd. 1 september 1772 aan Geertruide Jacoba
Boon.
Belastingen -- 30-5-1789 (46)
Afdracht door thesaurier J.A. van der Burch
aan het comptoir-generaal van Holland van
een som ter voldoening van de 100e en 200e
penning op de ambten.
ZIE: Besluit dd. 24 maart j.l.; gesloten dd. 6
mei j.l.; kwitantie dd. 12 mei j.l.
Aalmoezeniershuis -- 13-6-1789 (50)
Via de overman van het pottenbakkersgilde
wordt een collecte overgedragen aan de
regenten, over de periode van juni 1788 - juni
1789, wegens een hoeveelheid Friese turf.

Garnizoen -- 25-4-1789 (36)
Ontvangst van ƒ 7000 voor gemaakte kosten
ten behoeve van het garnizoen, over de
periode 17 oktober 1787 - 4 juni 1788.
[Jan Arend van der Burch]
ZIE: Verordening Gecommitteerde Raden dd.
20 april j.l.

gemeentefinanciën -- 20-6-1789 (51)
Dringend verzoek aan Nicolaas Plemper van
Bree om zijn ambtgeld en recognitie over
1787 wegens bewindhouderschap van de
VOC (kamer Amsterdam) te voldoen.
Thesaurier over 1787 en 1788: J.A. van der
Burch.

Belastingen -- 9-5-1789 (39v)
Décharge voor A.H. Metelerkamp als
ontvanger van de verponding sinds 1785, na
het afleggen van verantwoording voor de
eindafrekeningen en het vertonen van de
kwitantie van thesaurier J.A. van der Burch.
Teruggave van de gegeven akte van
borgtocht aan diens vrouw Anna Elisabeth de
Rhoer. Obligaties gehandhaafd als borg voor
de functie van thesaurier.

gemeentefinanciën -- 20-7-1789 (60v)
Opgenomen uit de bank van lening ƒ 6000 ten
behoeve van de thesaurier.

Bank van lening -- 19-5-1789 (41v)
Toestemming tot publieke verkoop van
juwelen op een speciale dag na aankondiging
in de kranten, omdat deze bij de gewone
driemaandelijkse verkoping te weinig zouden
opbrengen, tot schade van bank en stad.
Voorstel van Jan Verrijst, heer van Oukoop,
thesaurier van de bank van lening. Joden
worden hier speciaal genoemd als
koperscategorie.
gemeentefinanciën -- 30-5-1789 (45v)
Opgenomen uit de bank van lening ƒ 8000 ten
behoeve van de thesaurier.

Stein -- 23-7-1789 (63v)
Verhuurd aan Jan Roos de tienden in het
Reguliersblok, Dirk Vergouwenblok, het
Negenviertel, Waggelwijksblok en Vijfhoeven,
alsmede de smaltienden voor de oogsten uit
1789, 1790 en 1791.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 260.
Garnizoen -- 5-8-1789 (65v)
Overeengekomen met Jan Verrijst, heer van
Oukoop en gemeentesecretaris tot gebruik
van een stuk van zijn land in de Ouwe Gouwe
als exercitieveld voor het garnizoen. Effening
van het terrein en weidegeld voor zijn vee op
stadskosten.
Armenzorg -- 22-9-1789 (71v)
Toestemming tot vergoeding van de
operatiekosten voor Isaak, kind van
Magdalena Bul en Isaak van Reed, alsmede
voor Johannis, kind van Teunis Bloemendaal.
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Verzoek aan stadschirurgijn Jan van Stavel
om de heer Gram uit Rotterdam te verzoeken
de operatie te doen en ze daarna te
verzorgen. "Van den steen gesneden".
Betaling uit kas der burgemeesters.
Nalatenschappen -- 3-10-1789 (72v)
Machtiging aan de thesaurier om ten behoeve
van de minderjarige Hendrik Jacob Krane
Poock, aan de beheerders van zijn vermogen
3 obligaties af te lossen uit de nalatenschap
van zijn oom Jan Hendrik Poock, in leven raad
extraordinair van Nederlands-Indië, en diens
broer Claas Crane, in leven opperkoopman en
"secunde" van Makassar.
[Willem Musketier, Willem Musketier Arendsz,
J.D. Pasteur]
gemeentefinanciën -- 17-10-1789 (74v)
Aflossing van een obligatie op naam van de
weesmeesters van 28 augustus 1723.
Aalmoezeniershuis -- 21-11-1789 (80v)
Afdracht aan regenten van het gildegeld van
de nieuwe leden van het lijndraaiersgilde.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Librije -- 19-12-1789 (85v)
Subsidie wordt verstrekt voor de aankoop van
boeken ten laste van thesaurier.
Detailhandel -- 19-12-1789 (85v)
Benoeming door burgemeesters (uit lijst) van
beheerders van het fonds ter vermindering
van de grutterijen: Fop Booy, Hendrik Spoor
en "kistbewaarder" Hendrik Heyermans.
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extraordinaris verponding 1788, klap- en
lantaarngelden 1789.
Curatele -- 3-2-1789 (104v)
Verzoek van Simon van Vliet en Allard
Pierson om als curatoren van Jan van Vliet
hem buiten de provincie te mogen
(ver)voeren, wordt aangehouden en de leden
in overweging gegeven.
[Brabant]
Nalatenschappen -- 3-2-1789 (134v)
Toestemming voor Johannes van der Hoeve
als executeur-testamentair van wijlen Simonia
Jacoba van Oosterom, weduwe van Gerrit
Teyssen, om de door hem beheerde obligatie,
gelegateerd aan de kleinkinderen, te mogen
verkopen. Obligatie ten laste van de
Verenigde Staten van Amerika, N 1752, dd.
11 juni 1782.
[Hendrik Cornelis Teyssen en Gerardina
Teyssen, weduwe van Jeronimo de Marez
van Zuilen]
ZIE: Requestboek Z folio 22v.
Garnizoen -- 6-2-1789 (136v)
Restant van de afrekening wegens uitgaven
ten behoeve van de Pruisische troepen, na
aftrek van subsidies van het gewest, nu
besteed aan uitgaven voor extraordinaris
serviesgelden voor de militie. De thesaurier
over 1788 Jan Arend van der Burch kan het
bedrag aan burgemeesters overdragen en
zich als gedéchargeerd beschouwen.
ZIE: Resoluties dd. 14-1-1788, 16-2-1788 en
31-1-1789.

gemeentefinanciën -- 21-12-1789 (87)
Op voorstel van thesaurier J.A. van der Burch
zal de nog openstaande post (over 1787)
wegens recognitiegeld voor de post van
bewindhebber van de VOC van Cornelis
Nicolaas Plemper van Bree worden
beschouwd als pro memorie, vanwege
bijzondere omstandigheden.
ZIE: Resolutie dd. 20 juni j.l.

Weeshuis -- 27-6-1789 (159v)
Collecte met de schaal.

Belastingen -- 28-12-1789 (88v)
De ontvanger van de verponding Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
dient het salaris van inmaander Cornelis van
der Pol te betalen. Betreft ordinaris en

Weeshuis -- 26-9-1789 (167v)
Collecte.

Voogdij -- 1-9-1789 (161v)
Toestemming voor Frederik Pieks en Dirk
Oortman om als voogd over Hermanus
Steenhuysen ƒ 275 te mogen gebruiken voor
diens onderhoud en kleding.
ZIE: Requestboek Z folio 57v.

Aalmoezeniershuis -- 24-12-1789 (180)
Collecte met de schaal.
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Belastingen -- 16-1-1790 (5v)
Mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, ontvanger van de ordinaris en
extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden, krijgt toestemming om over te
gaan tot verkoop van die percelen waarvoor
betaling niet mogelijk lijkt en eventueel uitstel
voor diegenen die dit hebben aangevraagd tot
uiterlijk 4 februari.
ZIE: Instructie art. 18 en 19.
gemeentefinanciën -- 13-2-1790 (10v)
Bericht aan Gecommiteerde Raden over de
opname van ƒ 35.000 uit de algemene
middelen en het uitzetten van obligaties en/of
losrenten.
ZIE: Missiveboek 1787, folio 116v.
Vroedschapsreolutie dd. 25 januari j.l.
gemeentefinanciën -- 8-3-1790 (14)
Opname van ƒ 7000 uit de bank van lening
ten laste van de thesaurier en de kassier van
de bank.
gemeentefinanciën -- 13-3-1790 (15v)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van een obligatie ten name van jonkvrouw
Anna Theodora Kraane dd. 3 febaruai 1787
tegen 3%
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dagvaart" naar Den Haag zal gaan.
ZIE: Notulen 27 april j.l.
gemeentefinanciën -- 18-5-1790 (27v)
Rapportage van de pensionaris dat de
obligatie en losrentebrieven (zie notulen 3
mei) aan het comptoir-generaal van Holland
zijn afgegeven. Ontvangst van de lening door
thesaurier en machtiging om jaarlijks de rente
te betalen.
[Abraham Groeneveld; A.H. Metelerkamp]
ZIE: Resolutie dd. 15 februari j.l.
gemeentefinanciën -- 12-6-1790 (31)
Aflossing van een obligatie door thesaurier
A.H. Metelerkamp aan Jan Blok. Belegd dd.
19 november 1787 tegen 4%.
gemeentefinanciën -- 12-6-1790 (31)
Aflossing van een obligatie aan jkvr. Catharina
Margaretha Schouten. Belegd t.n.v.
jonkvrouwen Johanna Sophia en Catharina
Margaretha Schouten dd. 1 december 1779
tegen 2 1/2%.
[A.H. Metelerkamp]
gemeentefinanciën -- 15-6-1790 (33)
Opname van een som uit de bank van lening
ten behoeve van de (thesaurier van de) stad.

Belastingen -- 20-4-1790 (21v)
Décharge voor thesaurier Jan Arend van der
Burch na betaling van 100e en 200e penning
op de ambten over 1788 aan het comptoirgeneraal van Holland.
ZIE: Consent dd. 15 maart 1788. Controle
provinciale rekenkamer dd. 10 maart 1790.
Kwitanties van de ontvanger- generaal dd. 7
mei 1789 en 7 april 1790.

gemeentefinanciën -- 28-8-1790 (46)
Aflossing van 4 obligaties aan Clara Cornelia
van Eyck, alsmede 3 belegd ten name van
Willemina Maria van der Hoeve tegen 2,5 %.
xxx formulering
[2 gedateerd: 5/2/1779, nr. 3: 23/2/1779 en nr.
4: 1/12/1779 ten name van Adriana
Wilhelmina van der Hoeve, weduwe van Jan
Cornelis van Eyck.]

gemeentefinanciën -- 27-4-1790 (23)
Lening aan de stad uit opbrengst 25e penning
tegen 2 1/2% rente tegen uitgifte van
obligaties of losrenten.
ZIE: Brief en resolutie Gecommitteerde Raden
15 februari. Brief van burgemeesters 13
februari j.l.. 13e Stadsregister.

gemeentefinanciën -- 28-8-1790 (46)
Aflossing van drie obligaties aan J. Boers,
oud-schepen; één belegd ten name van Jan
Falour dd. 9 maart 1744, twee belegd ten
name van Joan Boers jr., dd. 30 mei 1783.

gemeentefinanciën -- 3-5-1790 (24v)
Lening voor de stad uit de gewestelijke kas
tegen schuldbekentenis, met overdracht van 6
losrentebrieven aan het comptoir-generaal
van Holland via de pensionaris die "ter

Verhuur -- 9-9-1790 (48)
Verpachting van het veer bij de nieuwe
herberg te Capelle a/d IJssel aan Simon van
Hulten uit Krimpen a/d IJssel tegen ƒ 1255 per
jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 276.
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gemeentefinanciën -- 8-10-1790 (53)
Aflossing van een obligatie, belegd ten name
van Pierre du Portail dd. 5 september 1749
tegen 2,5 % per jaar, aan mr. Jan Arend van
der Burch.

bewindhouderschap bij de VOC voor deze
stad in de periode 1 mei 1787 t/m 3 maart
1788.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd.18 mei 1747, 18
december 1747 en 15 december 1784.

gemeentefinanciën -- 9-10-1790 (54)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van vier obligaties aan Pieter de Bois, belegd
op zijn naam dd. 24 juni 1786 tegen 3% per
jaar.

gemeentefinanciën -- 18-11-1790 (61)
Toestemming tot aflossing van een obligatie
aan de weesmeesters, belegd op hun naam
dd. 4 maart 1776 à 3% per jaar, overigens
mét handhaving van de resolutie der
burgemeesters van 28 mei 1771, dat éérst de
leningen tegen 3,5% moeten worden afgelost.

gemeentefinanciën -- 15-10-1790 (55)
Aflossing van een obligatie aan de regenten
van de gasthuizen, belegd op hun naam dd. 5
maart 1790 tegen 3,5 % per jaar.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd 29 december
1789.
gemeentefinanciën -- 22-10-1790 (55v)
Ontvangst van een betaalopdracht van de
ontvanger-generaal van Holland tot
terugbetaling van een voorschot voor het
doen drukken van biljetten e.a. ter
aankondiging van de betaling van de 25e
penning. Hiermee betaling aan de
stadsdrukker J. van der Klos.
ZIE: Plakkaat dd. 30 september 1788.
gemeentefinanciën -- 23-10-1790 (56)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van een obligatie aan Maria Blom, vrouw van
Fredrik Tobias Charleman, belegd op haar
naam dd. 3 mei 1778 tegen 2,5 % per jaar
gemeentefinanciën -- 23-10-1790 (56)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van een obligatie, belegd ten name van
Cornelis Baljé dd. 29 februari 1744 à 2,5 %
per jaar, aan Jan Cats.
gemeentefinanciën -- 2-11-1790 (57v)
Aflossing door thesaurier A.H. Metelerkamp
van een obligatie, belegd ten name van Jan
van der Hek dd. 1 maafrt 1758, aan Klaas van
Spanje, executeur-testamentair van Jannigje
la Lander.
gemeentefinanciën -- 16-11-1790 (60v)
Toestemming voor de thesaurier om tot
invordering over te gaan van de nog
verschuldigde ambt- en recognitiegelden van
mr. Nicolaas Plemper van Bree, wegens het

Librije -- 27-11-1790 (63v)
Subsidie aan librijemeesters voor de aankoop
van boeken.
gemeentefinanciën -- 4-12-1790 (65)
Opgenomen uit de bank van lening een som
van ƒ 5000 ten behoeve van de thesaurier.
Gilden -- 9-12-1790 (65v)
Aanstelling tot busbeheerders van het fonds
voor pottenbakkersknechts: Jilles van
Maanen, Jan Tuynman, Dirk van Staveren,
Jan van Duyn, Martinus van Eeven.
Gilden -- 10-12-1790 (66)
Gildegeld over 1790 van nieuwe leden van het
lijndraaiersgilde is afgedragen en aan
regenten van het aalmoezeniershuis ter hand
gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
gemeentefinanciën -- 14-12-1790 (67)
Vermelding van oninbare posten over het jaar
1788.
[Jan Arend van der Burch; Pieter Falle, knecht
op de Amsterdamse schuit; ambt- en
recognitiegeld]
Ambten -- 21-12-1790 (68v)
Toestemming tot invordering (desnoods
gedwongen) van recognitie- en ambtgelden
van Jan Couperus, gewezen baljuw en schout
van Broekhuizen en Gouderak.
[J.A. van der Burch]
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 18 december
1747 en 15 cdecember 1784.
gemeentefinanciën -- 23-12-1790 (69v)
Toestemming voor de thesaurier om het
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ontbrekende ambtgeld van Jan Couperus af te
boeken, omdat van Couperus geen ontslag
heeft genomen.
Belastingen -- 24-12-1790 (70)
Betaling van salaris aan Cornelis van der Poll,
inmaander van de verponding.
[Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 8 maart
1785.
gemeentefinanciën -- 31-12-1790 (71)
Aflossing van vier obligaties aan de
weesmeesters, alle op hun naam, 1 dd. 9 juli
1709, 2 dd. 23 mei 1722 en 1 dd. 13 juni 1722
à 3,5 % per jaar.
Verzoekschriften -- 27-3-1790 (91)
Op het verzoek van Theodorus Daniël
Doleguis de Kedts Houtman, ordinaris klerk
op het kantoor van de gemenelandsmiddelen
te Den Haag, en Zeeger de Kedts Houtman,
luitenant ter zee, kan nog geen uitsluitsel
worden gegeven.
ZIE: Requestboek Z.
Aalmoezeniershuis -- 3-4-1790 (93)
Collecte met de schaal.
Weeshuis -- 26-6-1790 (96v)
Collecte met de schaal.
Weeshuis -- 25-9-1790 (100v)
Collecte met de schaal.
Belastingen -- 31-12-1790 (116v)
Aanpassing van de instructie voor de gaarder
van de accijns op het gemaal met toevoeging
van de volgende artikelen: art. 4: loon conform
vroedschapsresolutie dd. 5 mei 1750, art. 11:
verantwoording aan de thesaurier, en art. 13:
vaststelling van een borgsom en beëdiging.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 24
december j.l.; oorspronkelijk vastgesteld 31
december 1749

6 -- Belastingen
Zowel de stedelijke als de
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gewestelijke belastingen (incl.
accijnzen).
Belastingen -- 14-1-1788 (4v, 005)
Lijst van inwoners die de verpondingen
alsmede klap-, lantaarn- en straatgeld over
1786 niet hebben betaald. Lijst met namen en
nummers bijgevoegd.
Ambten -- 14-1-1788 (5)
Salarisbetaling aan Cornelis van de Pol, inner
van de verponding.
Belastingen -- 28-1-1788 (7)
De ontvanger van de verponding mag uitstel
van betaling geven aan diegenen die een
daartoe strekkend verzoek hebben ingediend.
ZIE: Lijst dd. 14 januari.
Belastingen -- 18-3-1788 (20v)
Johan Diederik van der Burch wordt
aangewezen als opsteller van de hoogte van
de 100e / 200e penning e.a. en als
waarnemer van daaruit voortvloeiende zaken.
Belastingen -- 14-4-1788 (29v)
Thesaurier Jan Arend van den Burch heeft de
geïnde (1e en 2e) 100e penning aan de
provinciale rekenkamer afgedragen.
gemeentefinanciën -- 26-4-1788 (31v)
Afkoop van de erfpacht op een huis in de
Drapierstraat door Abraham Ariense van der
Spelt.
Belastingen -- 7-6-1788 (40)
Verzoek via de fiscaal Van der Hoop ten
aanzien van het doorvoerrecht op
buitenlandse pijpen.
[Willem van Blijdenberg; Hendrik Claassen;;
concurrentiebeding]
ZIE: Brieven / overwegingen bijgevoegd fol.
40v - 47. Missiveboek 1787 folio 65v.
Belastingen -- 9-8-1788 (57)
Verhuur van de tienden in de Willens aan de
weduwe Elis Lakerveld.
Belastingen -- 14-10-1788 (66v)
Eedaflegging door de ontvanger van de
gemene middelen in verband met de inning
van de 25e penning.
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Belastingen -- 20-12-1788 (79)
Een commissie wordt ingesteld ter afneming
van de eed op de ingezetenen ingevolge het
plakkaat op de heffing van de 25e penning.
[Reinier Swanenburg; Marcellus Bisdom, heer
van Vliet; Johannes van der Hoeve; Jan Boon;
Willem Maurits Swellengrebel; Gerrit Boon
van Ostade; Jan Verrijst, heer van Oukoop
(secretaris)]
gemeentefinanciën -- 29-12-1788 (84)
Salarisbetaling aan Cornelis van der Poll,
inmaander van de verponding, door Alexander
Hendrik Metelerkamp, ontvanger van de
verponding.
Ambten -- 30-12-1788 (85)
Verzoek van Huibert van Eyck, ontvanger van
de 100e en 200e penning, om Cornelis
Nicolaas Plemper van Bree aan te sporen zijn
bijdrage te voldoen als baljuw en schout, idem
als bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie, ofwel een schriftelijke memorie in
te sturen met redenen voor niet betalen.
[VOC kamer Amsterdam]
Belastingen -- 26-1-1788 (106v)
Resolutie van de vroedschap, waarin
tuinlieden worden vrijgesteld van het
"domestique-geld".
[dienstbodengeld]
ZIE: Verordening op het
stadsdienstbodengeld van 1 maart 1785
Groothandel -- 2-12-1788 (189v)
Het verzoek van Cornelis Wout om
voortzetting van het alleenrecht en belasting
op geïmporteerde tras wordt akkoord
bevonden.
Belastingen -- 2-12-1788 (189v)
Voorstel van H. Metelerkamp, ontvanger der
verpondingen, om het sanctiereglement voor
wanbetalers te vernieuwen.
ZIE: Reglement van 4 oktober 1768.
Publicatieboek K folio 141.
Verordeningen -- 2-12-1788 (190)
In publicaties betreffende executieverkopen
van onroerende zaken wordt opgenomen dat
de betaling van de verponding, het klap-,
lantaarn- en straatgeld en andere onkosten
ten laste komen van de koper.
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ZIE: Verordening van de vierschaar dd. 18
juni 1633 (art. 30: fugitieve en desolate
boedels en curateurs).
Belastingen -- 2-12-1788 (190v)
De herziening van de Instructie voor de
ontvanger van de verponding wegens o.a.
straatgeld wordt in beraad genomen.
Belastingen -- 16-12-1788 (196)
Het voorstel tot herziening van de instructie
voor de ontvanger van de verponding wordt
overlegd.
Groothandel -- 16-12-1788 (199)
Afwijzing van het verzoek van Cornelis Wout
betreffende rechten op de handel in en het
belasten van tras.
ZIE: Requestboek Z folio 14.
Belastingen -- 24-12-1788 (209)
De instructie voor de ontvanger van de
verponding, zoals 16 december
gepresenteerd, wordt definitief
vastgesteld.220. Instructie bijgevoegd.
ZIE: Blz. 209v.
Stadsbestuur -- 5-1-1789 (3v)
Eedaflegging door Johannes van der Hoeve,
die door ziekte afwezig is geweest.
ZIE: Plakkaat Staten van Holland dd. 30
september 1788 tot ophef van de 25e
penning, art. 20.
Belastingen -- 5-1-1789 (4)
Toestemming verleend aan Huybert van Eyck,
ontvanger van de 100e en 200e penning op
de ambten over 1787, om over te gaan tot
executoire invordering van de bijdragen van
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree als
baljuw en bewindhebber van de VOC.
ZIE: Notulen 30 december 1788.
Belastingen -- 14-1-1789 (8)
Toestemming voor Alexander Hendrik
Metelerkamp, ontvanger van de verponding
alsmede klap-, lantaarn- en straatgeld over
1789, om tot executoriale verkoop van die
percelen over te gaan, waarover achterstallige
betaling ondanks waarschuwing nog niet is
gedaan. Hem wordt de mogelijkheid gelaten
coulant te zijn ten opzichte van diegenen die
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uitstel hebben aangevraagd.
ZIE: Art. 7 en 14 van de instructie.

Thesaurier over 1787 en 1788: J.A. van der
Burch.

Belastingen -- 26-1-1789 (12)
Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, oud-schepen, heeft de eed
afgelegd als ontvanger van de verponding.

Stein -- 23-7-1789 (63v)
Verhuurd aan Jan Roos de tienden in het
Reguliersblok, Dirk Vergouwenblok, het
Negenviertel, Waggelwijksblok en Vijfhoeven,
alsmede de smaltienden voor de oogsten uit
1789, 1790 en 1791.
ZIE: 11e verhuurboek, folio 260.

Ambten -- 2-2-1789 (13)
De ontvanger van de verponding over de
jaren 1786, 17'87 en 1788 mag het restant
van de inkomsten ten gevolge van verleend
uitstel gebruiken voor het betalen van de
borgsom voor zijn functie van thesaurier.
Ambten -- 6-2-1789 (14v)
M.W. van den Kerckhoven van Groenendijck,
ontvanger van de verponding over de jaren
1789, 1790 en 1791, heeft een akte van
borgtocht afgegeven; in bewaring gegeven bij
Hubert van Eyck.
Belasting -- 26-2-1789 (23v)
Aankondiging van de oproep voor het betalen
van de 25e penning, waar vergaderingen
worden gehouden, enz.
ZIE: Publicatieboek K folio 144.
Belastingen -- 9-5-1789 (39v)
Décharge voor A.H. Metelerkamp als
ontvanger van de verponding sinds 1785, na
het afleggen van verantwoording voor de
eindafrekeningen en het vertonen van de
kwitantie van thesaurier J.A. van der Burch.
Teruggave van de gegeven akte van
borgtocht aan diens vrouw Anna Elisabeth de
Rhoer. Obligaties gehandhaafd als borg voor
de functie van thesaurier.
Belastingen -- 30-5-1789 (46)
Afdracht door thesaurier J.A. van der Burch
aan het comptoir-generaal van Holland van
een som ter voldoening van de 100e en 200e
penning op de ambten.
ZIE: Besluit dd. 24 maart j.l.; gesloten dd. 6
mei j.l.; kwitantie dd. 12 mei j.l.
gemeentefinanciën -- 20-6-1789 (51)
Dringend verzoek aan Nicolaas Plemper van
Bree om zijn ambtgeld en recognitie over
1787 wegens bewindhouderschap van de
VOC (kamer Amsterdam) te voldoen.

Belastingen -- 25-8-1789 (68)
Kerkmeesters van de St.-Janskerk mogen
publiek of ondershands het vendu- of slaggeld
verpachten, mits de 40e en 80e penning en
de 10e verhoging voor de stad geïnd blijft.
ZIE: Verordening dd. 26 augustus 1727.
Gezondheidszorg -- 19-12-1789 (86)
Het tractement van de stadsdokter wordt door
het overlijden van Bartholomeus Hermannus
de Moor, heer van Willige-Langerak, nu
ontvangen door de twee huidige
stadsdoktoren Jan Bleuland en Jan van
Breda. Derhalve dienen ook de betalingen
(100e penning op de ambten en
recognitiegeld) gesplitst te worden.
gemeentefinanciën -- 21-12-1789 (87)
Op voorstel van thesaurier J.A. van der Burch
zal de nog openstaande post (over 1787)
wegens recognitiegeld voor de post van
bewindhebber van de VOC van Cornelis
Nicolaas Plemper van Bree worden
beschouwd als pro memorie, vanwege
bijzondere omstandigheden.
ZIE: Resolutie dd. 20 juni j.l.
Belastingen -- 28-12-1789 (88v)
De ontvanger van de verponding Melchior
Willem van den Kerckhoven van Groenendijck
dient het salaris van inmaander Cornelis van
der Pol te betalen. Betreft ordinaris en
extraordinaris verponding 1788, klap- en
lantaarngelden 1789.
Belastingen -- 24-12-1789 (180)
Invordering van de huidenaccijns wordt in
handen gegeven van Adrianus de Wit en
André Reparon voor een tijdvak van 10 jaar,
tegen betaling met inbegrip van rantsoen en
taken.
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Belastingen -- 16-1-1790 (5v)
Mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, ontvanger van de ordinaris en
extraordinaris verponding, klap-, lantaarn- en
straatgelden, krijgt toestemming om over te
gaan tot verkoop van die percelen waarvoor
betaling niet mogelijk lijkt en eventueel uitstel
voor diegenen die dit hebben aangevraagd tot
uiterlijk 4 februari.
ZIE: Instructie art. 18 en 19.
Belastingen -- 16-1-1790 (5a)
Lijst van inwoners die de verponding over
1788 alsmede klap-, lantaarn- en straatgelden
over 1789 niet hebben betaald. Lijst met
namen en nummers bijgevoegd.
Belastingen -- 5-2-1790 (8v)
Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck, ontvanger van de ordinaris
verponding over 1788 en de klap-, lantaarnen straatgelden over 1789, krijgt de
mogelijkheid om de executie van panden
waarvoor nog geen betaling is geschied, uit te
stellen tot 1 april a.s.
Belastingen -- 20-4-1790 (21v)
Décharge voor thesaurier Jan Arend van der
Burch na betaling van 100e en 200e penning
op de ambten over 1788 aan het comptoirgeneraal van Holland.
ZIE: Consent dd. 15 maart 1788. Controle
provinciale rekenkamer dd. 10 maart 1790.
Kwitanties van de ontvanger- generaal dd. 7
mei 1789 en 7 april 1790.
Belasting -- 22-5-1790 (28v)
Opdracht aan de gemeenteklerken om de
stadsvernieuwing in kaart te brengen en een
kohier samen te stellen.
[Jacobus van Munster, Jan Polijn, Quirijn
Gibbon, Isaac Petrus Gozenson]
Fabricagemeesters -- 12-6-1790 (31)
Toestemming voor Mijndert Vertoorn om een
schuur (tussen de molen De Roode Leeuw en
het Regulierspoortje), gekocht van Anthony
Spiering, af te breken, mits hij de huur van de
grond blijft betalen.
gemeentefinanciën -- 22-10-1790 (55v)
Ontvangst van een betaalopdracht van de
ontvanger-generaal van Holland tot
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terugbetaling van een voorschot voor het
doen drukken van biljetten e.a. ter
aankondiging van de betaling van de 25e
penning. Hiermee betaling aan de
stadsdrukker J. van der Klos.
ZIE: Plakkaat dd. 30 september 1788.
Belastingen -- 24-12-1790 (70)
Betaling van salaris aan Cornelis van der Poll,
inmaander van de verponding.
[Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck]
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 8 maart
1785.
Belastingen -- 18-10-1790 (102)
Toestemming aan Johan Christiaan Ham,
opzichter van 's lands zegel, om bij
ongeoorloofde afwezigheid van Isaack
Schadé, hoofdgaarder van het gemaal, met
politieassistentie toegang te krijgen tot het
kantoor en het personeel de toegang te
ontzeggen.
[Wobma, Jan Verrijst]
ZIE: Generale Ordonnantie op de invordering
van de gemenelandsmiddelen dd. 28
augustus 1749.
Belastingen -- 23-10-1790 (103)
Leendert van Alphen, boekhouder van het
kantoor, wordt gemachtigd tot invordering van
de belasting op het gemaal als waarnemend
beheerder, totdat een verdere beslissing is
genomen over het ambt van Isaack Schadé.
[impost]
Stadsbestuur -- 24-12-1790 (116)
Afspraak dat op 31 december alle nog in
behandeling zijnde zaken worden afgedaan.
In het bijzonder: (a) de vaststelling van
verordening en reglement van de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen en aanpassing
der vrachtprijzen, en (b) de aanstelling van
een gaarder van de accijns op het gemaal.
Belastingen -- 31-12-1790 (116v)
Aanpassing van de instructie voor de gaarder
van de accijns op het gemaal met toevoeging
van de volgende artikelen: art. 4: loon conform
vroedschapsresolutie dd. 5 mei 1750, art. 11:
verantwoording aan de thesaurier, en art. 13:
vaststelling van een borgsom en beëdiging.
ZIE: Resolutie commissoriaal dd. 24
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december j.l.; oorspronkelijk vastgesteld 31
december 1749

Jan Swanenburg en Jan van Lingen
betreffende een venster.

Belastingen -- 31-12-1790 (117)
Verslag van burgemeesters in dank aanvaard.
Leendert van Alphen wordt aangesteld tot
gaarder van de accijns op het gemaal.
[scholarchen]

Verhuur -- 16-9-1788 (62v)
St. Jorisdoelen met stallen.

7 -- Ruimtelijke ordening
Inclusief volkshuisvesting.
Verhuur -- 13-3-1788 (20)
Huis alsmede het patershuis op de Kleiweg
verhuurd aan Pieternella Zandvoort, weduwe
van Cornelis Lugtenburg.
ZIE: 11e verhuurboek fol 243.
Verhuur -- 13-3-1788 (20)
Verhuur van het Moordrechtse Verlaat aan
Paulus de Jong.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 242v.
Fabricagemeesters -- 12-4-1788 (28v)
Voorstel tot vernieuwing van de stadsmuur op
de Oude Veerstal, bij de Middelpoort.
[Jasper Bleuland, aannemer]
Verhuur -- 26-4-1788 (32)
De vesten tussen Regulierspoortje en de
Houtensteeg aan Jan Hoonoch.
Fabricagemeesters -- 13-5-1788 (35)
Onderzoek naar het conflict tussen Adam
Schouten, eigenaar van een huis aan de
Spieringstraat, en Cornelis van Es en anderen
over waterschade.
Bruggen -- 14-6-1788 (50)
Adam Schouten krijgt vergunning tot aanleg
van een brug achter zijn huis aan de Zak.
ZIE: Requestboek IJ folio 221v.
Fabricagemeesters -- 16-8-1788 (58)
Veiling van de bomen langs het jaagpad langs
de Gouwe tot aan de Gouwsluis, met tijdige
bekendmaking daarvan.
Fabricagemeesters -- 9-9-1788 (61v)
Bemiddeling verzocht in de kwestie tussen
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Fabricagemeesters -- 11-10-1788 (66)
Onderzoek naar het conflict tussen Arie de
Jong (Minderbroederssteeg) en Cornelis
Hubertus de Coole en anderen over een
schutting / erfafscheiding.
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Het hek bij de Rijn (Goudse Rijpad) inclusief
boerenwoning en landerijen aan Jan Buys.
[Steekterpolder bij Alphen]
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Hek op Goudse Rijpad bij brug in Reyerskoop,
alsmede grasgewas van het hek tot de
Groeneweg, aan Cornelis Verboom.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 249v.
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Reeuwijks Verlaat aan Jacob Meyner.
[Reeuwijkse wetering]
Verhuur -- 6-12-1788 (77)
Boterhuis aan Hermanus van Wijk.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 252v.
Fabricagemeesters -- 8-11-1788 (146v)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
singelschouw en vestschouw, met
sanctieregeling bij controle (naschouw) over
drie weken. Karnemelksloot: Arie Groeneveld,
vóór de schuur opruimen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, idem de weduwe
Hendrik Couvers en Meyndert de Bruyn;
Kattensingel: Jan Baks, gras verwijderen,
idem de weduwe De Jong voor het schuthok,
idem Jasper Bleuland, Pieter Bruynvis, Pieter
Koemans; Jaagpad: gras weghalen Jan van
Breenen, idem Zegert van den Bijl; Vesten
tussen Potterspoort en Kleiwegpoort: de erven
Jan Prins, schuur repareren of verwijderen.
Verhuur -- 17-1-1789 (8v)
De Vest (Zwaansgat) aan Cornelis Vervoorn
voor 9 jaar.
Fabricagemeesters -- 17-2-1789 (19)
Verzoek tot oplossing van het geschil tussen
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buren Adrianus IJsselsteyn en Gerrit
IJsselsteyn (Jan Kattensingel) over een
gezamenlijke watergang / waterlozing.
Verhuur -- 26-2-1789 (23)
Visserij in de IJssel - behorende tot de
heerlijkheid Capelle - aan Joost van der Ruyt.
ZIE: 11e verhuurboek folio 253.
Fabricagemeesters -- 6-7-1789 (57)
Verzoek om het geschil tussen Arie
Groeneveld en Johannes Hopman over een
schoorsteen te regelen of anders verslag te
doen.
Fabricagemeesters -- 16-7-1789 (59v)
Verzoek om het geschil tussen Dirk Swartveld
en zijn buurman over de reparatie van een
koker op te lossen en anders verslag te doen.
Fabricagemeesters -- 21-7-1789 (60v)
Verzoek tot bemiddeling bij het geschil over
een schuurtje tussen Jan van Hoorn en Dirk
de Vooys (Jacob van Sluypwijckskade).
[Tweede Kade]
Verhuur -- 25-8-1789 (68)
Toestemming voor Abrahan Hoeksteen tot
gebruik van een ledig erf in het Geerten
Bultensteegje tegen jaarlijks één gulden.
[Geertje den Bultsteeg]
Verhuur -- 15-9-1789 (70v)
De toren achter het Mierennest bij de
Potterspoort aan Jan Gibbon.
ZIE: 11e verhuurboek fol. ?.
Fabricagemeesters -- 4-4-1789 (147v)
Lijst van gebreken ter reparatie, zowel door de
stad als door de respectieve particuliere
eigenaars, met sanctie indien niet vóór 1 juli
uitgevoerd.
xxx restant aanvullen (zie NB) Abraham
Fokkers, Gerrit Prince, achter 't Stadserf,
weduwe Joris van Vliet, de stad bij de
Vrouwesteeg, Ary Snel, Abraham Verbruggen,
kade; Nieuwehaven nz: gat in de straat op de
Breestraat, vuil en puin afvoeren van de
Kleiwegsteeg; Damman, kade; De Kraay,
Gerrit Prince idem; Stijntje Gijsberts,
Cincquenerf; Jan Tijgeman idem; de fundaties
van het Hartenerf en geburen idem; de
wangen van de brug bij de Vrouwevestesteeg;
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Hendrik Souffreu, kade, Jan Stalenburg, idem;
Agnietenwatertje: putten in de straat;
Vogelenzang: Johannes Trompert en
aanwonenden Lemdulsteeg, riool, Pieter
Visser, kade; wangen van de brug over
Speldemakerssteeg; Jan Coddensteeg, kade,
weduwe A. Fryer, Jan Baks idem; de wangen
van de brug over de Cappenersteeg; putten in
de straat in de Rozendaal; Lange Tiendeweg:
affaire rond dekstuk goot Geuzenstraat;
Achter de Vismarkt: Pieter Romers, rollaag;
overzijde: Jan Baks, Sala idem. Poortpanding;
Westhaven: Ary Blanken, kade; Raam wz: Ary
van der Spelt, Willem Bremmert, Doris Mulder,
Hillebrand van Rossen, vrouw Lutterbeek,
Jacob van der Want, idem; Raam oz: Jan
Janzen, Dirk Schilder, Cornelis Verzee,
Jansenistenkerk, idem; Turfmarkt nz:
Abraham Nuyt, juffr. Eybergen kade;
Turfmarkt zz: Cornelis van den Berg, kade
invullen, Van der Werff, Van der Linden, ds.
Metske, Cornelis van der Werff idem; Gouwe:
Van der Vos, brandsteiger; Dirk Boer, rollaag;
Daniel Polijn idem; wangen van de brug over
de Keizerstraat, kaden naast Ary de Jong en
voor pastoor Boshuizen. Nieuwehaven zz: B.
van der Weyde, Huybert de Jong, Jan
Garnay, Abraham Fokkers, Gerrit Prince,
achter het stadserf, de weduwe Joris van
Vlieyt, de stad bij de Vrouwesteeg, Ary Snel,
Abram Verbruggen: allen kade repareren.
Nieuwehaven nz: gat in de straat bij de
Breestraat, vuil en puin weghalen bij de
Kleiwegstraat; Damman, Gerrit Prince, Stijntje
Gijsberts hofje, hofje van Cincq, Jan
Tijgeman, de fundatie van het Hartenerf en de
buren: kade repareren; de "wangen" van de
brug bij de Vrouwesteeg repareren; Hendrik
Souffreu en Jan Stalenburg: kade repareren.
Agnietnwatertje: putten in de straat repareren.
Vogelenzang: Johannes Trompert en
bewoners van de Lemdulsteeg: riool
repareren; Pieter Visser: kade; de wangen
van de brug over de Speldemakerssteeg
repareren; de kade voor de Jan Coddensteeg
repareren; de weduwe A. Tryer en Jan Baks:
kade; de wangen van de brug over de
Cappenersteeg; de putten in de straat in de
Rozendaal repareren. Lange Tiendeweg:
geschil wegens het dekstuk van de goot voor
de Geuzenstraat. Achter de Vismarkt: Pieter
Romers rollaag repareren; aan de overkant:
Jan Baks en Sala idem.
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Fabricagemeesters -- 7-1-1790 (2v)
Uitvoering van het ingediende plan: het terrein
(banen en loodsen) achter het pesthuis te
beplanten met bomen, de aanwezige
opstallen (zo duur mogelijk) te verkopen dan
wel af te breken en de bruggen te verwijderen.
Verhuur -- 5-2-1790 (8v)
De buitenvesten tussen Regulierspoortje en
Houtensteeg (voorste gedeelte) aan Cornelis
Hanoch voor 2 jaar.
[Houtenstraat]
ZIE: 11e verhuurboek folio 261v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
Twee percelen land of uiterwaarden aan de
Schielands Hoge zeedijk, buiten de Dijkspoort
langs de IJssel, aan IJsbrand Hoogendoorn
voor 6 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 262v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
Een perceel land, binnen de Schielands Hoge
Zeedijk (O = het stadsplantsoen; W = het land
van wijlen Leonard Swanenburg; Z = de dijk;
N = de Vlaamse haven) aan Daniel Kleypool
voor 6 jaar.
[Blekerskade]
ZIE: 11e verhuurboek folio 263v.
Fabricagemeesters -- 20-2-1790 (12)
Onderzoek naar en bemiddeling bij het conflict
tussen Matthijs van Straaten en Catharina van
Eybergen, huiseigenaars aan de Blauwstraat,
over bouwplannen.
Verhuur -- 3-3-1790 (13v)
Het geschut- of wachthuis aan mr. Johan
Diederik van der Burch voor 3 jaar om te
dienen als stal en koetshuis.
ZIE: 11e verhuurboek folio 275v.
Verhuur -- 8-3-1790 (14)
Gebruik van een leeg stuk land aan de
Robaarsteeg tegen betaling toegestaan aan
Matthijs Verkaik.
Fabricagemeesters -- 10-3-1790 (14v)
Toestemming voor Teunis Hogenboom om
drie huisjes in vervallen staat aan het
Slapperdel (verpondingnrs. 1288, 1289 en
1290), die hij uit de boedelscheiding van
wijlen zijn schoonvader heeft verkregen, te
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mogen afbreken, mits hij de lasten blijft
voldoen.
[Gila Prince, Jan Prince]
Garnizoen -- 13-3-1790 (15v)
Aan de commmandant wordt - na advies van
de fabricagemeesters - toestemming gegeven
om een ruimte in het pesthuis te mogen
gebruiken voor de inkwartiering van
verlofgangers (voor de exercitie) en recruten
van de militie, behalve de looihal.
Verhuur -- 16-3-1790 (16)
Huis aan de Veerstal (bij de Dijkspoort) en
schuur aan het Zwaansgat aan Willem de
Bruyn voor 2 jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 267v.
Belasting -- 22-5-1790 (28v)
Opdracht aan de gemeenteklerken om de
stadsvernieuwing in kaart te brengen en een
kohier samen te stellen.
[Jacobus van Munster, Jan Polijn, Quirijn
Gibbon, Isaac Petrus Gozenson]
Fabricagemeesters -- 12-6-1790 (31)
Toestemming voor Mijndert Vertoorn om een
schuur (tussen de molen De Roode Leeuw en
het Regulierspoortje), gekocht van Anthony
Spiering, af te breken, mits hij de huur van de
grond blijft betalen.
Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De grote volmolen bij het oude kasteel
(nieuwe Veerstal) aan Hendrik Bennis à ƒ 715
per jaar buiten het rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 282.
Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De kleine beukmolen op de oude Veerstal aan
Jan Hakmes à ƒ 280 per jaar buiten het
rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 279.

8 -- Openbare orde en veiligheid
Politie, brandweer, bedelarij,
tuchthuis, openbare zedelijkheid,
straatverlichting. Zie ook: militaire
zaken (schutterij).
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Tuchthuis -- 2-1-1788 (2v)
Toestemming om Adriana Kreuk, vrouw van
Willem van Vliet, (6 weken) op te sluiten.
Belastingen -- 14-1-1788 (4v, 005)
Lijst van inwoners die de verpondingen
alsmede klap-, lantaarn- en straatgeld over
1786 niet hebben betaald. Lijst met namen en
nummers bijgevoegd.
Ambten -- 26-1-1788 (6v)
Johannis de Peer wordt aangesteld tot
lantaarnaansteker in plaats van overleden
Willem de Gorder.
Tuchthuis -- 12-2-1788 (12v)
Positieve beschikking op het verzoek van
Willem van Vliet om de opsluiting van zijn
vrouw Adriana Kreuk tot 1 mei verlengen.
Poorten -- 6-3-1788 (18)
Instructie voor de poortwachters om zich strikt
te houden aan de openings- en sluitingstijden
en de toegevoegde militaire wacht een deel
van de vergoeding te geven.
Tuchthuis -- 26-4-1788 (31v)
Gideon den Bleyker wordt opgesloten op
verzoek van schout en baljuw F. van
Harencarspel Decker en schepenbank van
Bloemendaal.
Vuurschouwers -- 23-5-1788 (36v)
Cornelis Huysman wordt aangesteld in het 6e
kwartier in plaats van Alexander Verrax.
Vuurschouwers -- 7-6-1788 (40)
Gerrit Woerlee wordt aangesteld in het 24e
kwartier in plaats van Aart de Jong.
Vuurschouwers -- 14-6-1788 (50)
Aanstelling in het 8e kwartier: Adrianus van
Brenigen in plaats van Hendrik Sonnenberg.
[Adrianus van Breniegen]
Vuurschouwers -- 17-6-1788 (50v)
Aanstelling in het 9e kwartier: Jan Lugthart in
plaats van Jan van de Vijver.
Voerlieden -- 21-6-1788 (51)
Inspectie van de rijtuigen van de voerlieden
en verhuurders.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huibert Kabel,
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Willem Verwey, Abraham Toors, Pieter
Gorissen, Bastiaan Fuik, Jan Loos, Jacob de
Bas, Jonas van Maurik, Goosen van der
Linden, Adrianus Leeuwestein, Willem de
Lange; verhuurders: Willem de Bruin, Arie
Groeneveld, Paulus van der Linden, Justus de
Rijk.]
Vuurschouwers -- 15-7-1788 (53v)
Aanstelling in het 12e kwartier: Hendrik Spoor
in plaats van Claas Booy.
Voerlieden -- 22-11-1788 (72v)
Inspectie van rijtuigen van de voerlieden:
Pieter de Wit, Willem Verwey, Huibert Kabel,
Abraham Toors, Pieter Gorisse, Bastiaan
Fuyk, Teunis Slidregt, Jonas van Maurik,
Jacob de Bas, Goosse van der Linden, Janus
Leeuwesteyn, Willem de Lange; de
verhuurders: Arie Groeneveld, Paulus van der
Linden, Justus de Rijk, Willem de Bruyn. Een
wagen van De Rijk afgekeurd.
[koetsen, koetswagens, faetons, chaisons]
Brandweer -- 13-12-1788 (77v)
Jan van der Haas wordt aangesteld tot
commandeur van de brandspuit nr. 3 in plaats
van Jan Cabout.
Nachtwacht -- 30-12-1788 (84v)
Adrianus Koemans wordt aangesteld tot
noodhulp van de klapwakers in plaats van
Pieter Steversloot, overleden.
Vuurschouwers -- 31-12-1788 (86)
Aanstelling in het 11e kwartier: Reinier
Schouten in plaats van Daniel Varkeman.
Openbare orde -- 2-1-1788 (87v)
Verzoek aan burgemeesters om de ergernis
en ontsteltenis ten gevolge van de
volksoploop en geweldsuitbarsting jegens Jan
Couperus, vroedschapslid en baljuw, te
bestuderen, het college te adviseren en een
antwoord op te stellen. Brief bijgevoegd.
Stadsbestuur -- 5-1-1788 (90v)
Reactie van burgemeesters op de brief van
baljuw Couperus naar aanleiding van de
onlusten, de (on)veiligheid en wat daaraan
door het stadsbestuur gedaan is; overweging
en antwoord bijgevoegd.
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Politie -- 22-1-1788 (102)
Verslag van François van Harencarspel
Decker, waarnemend baljuw, over rumoer
rond ene Kalff en diens vader. Er wordt
verzocht hem de stad te laten mijden.
Politie -- 26-1-1788 (105v)
Het verslag van burgemeesters betreffende
het verzoek aan de vader van Kalff wordt
onder dankzegging vastgesteld.
Stadsbestuur -- 28-1-1788 (106)
Verzoek aan de stadhouder, over te brengen
door burgemeester en pensionaris, om zijn
commissarissen versneld terug te laten keren
en de stadsfunctionarissen weer in hun werk
te ondersteunen. Naar aanleiding van de
klacht van vervangers van de wettige
predikanten dat hun het preken in Gouda
onmogelijk wordt gemaakt.
[A.H. Metelerkamp]
Rechtspraak -- 6-2-1788 (108)
Verzoek van F. van Harencarspel Decker,
president-schepen en waarnemend baljuw,
om Huybert Bik in een gewoon proces te
mogen dagvaarden.
ZIE: Requestboek IJ folio 201v.
Stadsbestuur -- 6-2-1788 (108v)
Verslag van Metelerkamp dat de stadhouder
heeft toegezegd dat zijn vertegenwoordigers
(commissarissen) binnen twee weken zullen
terugkeren tot herstel van de rust.
Openbare orde -- 6-2-1788 (109)
Verslag van burgemeesters over de inzet van
een deel van het garnizoen ten einde
ongeregeldheden naar aanleiding van een
aanval op de schildwacht op de Raam te
onderdrukken. "Schilderhuisjes" op de Raam
zijn in het water gesmeten.
[timmerman De Waal]
Openbare orde -- 6-2-1788 (109)
Opdracht aan stadsfabriek Blanken om de
wachthuisjes uit het water te halen, aan
commandant Brender om die te laten
bewaken, aan kapiteins Verrijst en Van der
Does om de burgerwacht ten stadhuize te
versterken en om alle maatregelen te nemen
die voor handhaving van de rust nodig zijn.
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Openbare orde -- 6-2-1788 (109v)
Opdracht aan Harencarspel Decker,
burgemeester ter dagvaart, om de stadhouder
op de hoogte te brengen van het volksoproer
en aan te dringen op spoedige terugkeer van
zijn commissarissen.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 55v.
Nachtwacht -- 7-2-1788 (109v)
Verslag van Diderik Gregorius van Teylingen
(vervanger van de waarnemend baljuw) van
de arrestatie van Wouter Mosterd wegens het
zingen van oproerige liedjes. De vraag is: wat
met hem te doen.
[Hermanus Mosters; Verrijst; G.F. Ampt;
gijzelkamer stadhuis]
Openbare orde -- 7-2-1788 (110)
Wouter Mosterd wordt voorgeleid aan het
college. Na getoond berouw wordt hij met een
waarschuwing heengezonden .
Openbare orde -- 7-2-1788 (110)
Resolutie ter waarschuwing tegen oproer e.d.
ZIE: Publicatieboek Z folio 135.
Garnizoen -- 7-2-1788 (110v)
De burgemeester ter dagvaart dient de
stadhouder over de onlusten te berichten en
uitbreiding van het garnizoen met een
detachement dragonders voor te stellen.
[Harencarspel Decker, Brender van Brands,
Verrijst]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 56.
Garnizoen -- 11-2-1788 (110v)
Verslag van burgemeester Van Eyck aan het
college over het verzoek aan de stadhouder
betreffende uitbreiding van het garnizoen naar
aanleiding van de gebeurtenissen van 6 en 7
februari.
Garnizoen -- 12-2-1788 (111v)
Burgemeester ter dagvaart De Mey wordt
verzocht om de stadhouder de komst van het
detachement te melden en hem daarvoor te
bedanken.
Burgerij -- 16-2-1788 (112v)
De magistraat bedankt Gerrit Hendrik Fortuyn
ten zeerste voor zijn belangenloze inzet voor
de stad.
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Verordeningen -- 20-2-1788 (113)
Brief van waarnemend baljuw Harencarspel
Decker om, ter begeleiding van het plakkaat
van amnestie, de predikanten op te dragen
hun gemeente te wijzen op de noodzakelijke
gehoorzaamheid aan de overheid en het
gezamenlijk doen bewaren van rust en orde
als algemeen vaderlands belang. Oproep ook
aan de "roomse priesters in deze stad".
Vierschaar -- 26-2-1788 (113v)
Toewijzing van het verzoek van Jeremias van
der Grijp, procureur voor de vierschaar, om
niet als zodanig te hoeven optreden bij het
proces contra Hubert Bik.
ZIE: Requestboek IJ folio 204v.
Schutterij -- 5-3-1788 (115v)
Melding door vertegenwoordigers van de
stadhouder dat de schutterij, na ontslag van
het oude stadsbestuur, weigerde de eed op
de nieuwe regering af te leggen, en dat de
krijgsraad niet is opgetreden. Daarom dienen
de sleutels van de stadspoorten en het
wachtwoord op een veilige plek te worden
bewaard.
Tuchthuis -- 10-3-1788 (119)
Aanstelling van regenten van het tuchthuis:
Frederik van Breda en Hendrik Smaasen in
plaats van Adriaan de Kedts Houtman en
A.S.P Elsnerus, die ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Openbare orde -- 12-3-1788 (119v)
Verslag van baljuw F. Harencarspel Decker
van de arrestatie van Reinier Beukman
wegens openbare bedreiging. Veroordeeld tot
8 dagen op water en brood.
[G.F. Ampt; militie Potterspoort;
castimentshuisje Tiendewegpoort.]
Beslaglegging -- 12-3-1788 (120)
Het geweer van Reinier Beukman zal op de
stadswapenkamer in bewaring worden
gehouden.
Garnizoen -- 25-3-1788 (121)
Verzoek via burgemeester ter dagvaart aan
de stadhouder om het detachement cavalerie
terug te trekken, met mogelijkheid tot een
nieuw verzoek als de omstandigheden dit
vereisen. De rust lijkt weergekeerd en het
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onderhoud van de militairen kost veel geld.
[Willem van der Hoeve]
Openbare orde -- 3-5-1788 (125)
Berisping door het college mét sanctiedreiging
voor Pieter Smaling wegens opvallend
wangedrag in herberg Huis ter liefde aan de
Wachtelstraat.
Openbare orde -- 10-5-1788 (126)
Pieter Smaling ontboden, verschenen en op
wangedrag aangesproken. Hij heeft
beterschap beloofd.
Openbare orde -- 27-5-1788 (126v)
Verzoek van Huibert Bik, gedetineerd in de
Tiendewegpoort, om gebruik te maken van de
herenkamer erboven voor een gesprek met
zijn practizijns.
ZIE: Requestboek IJ folio 215.
Garnizoen -- 21-6-1788 (127v)
Klachten over wangedrag van officieren van
het garnizoen op 17 juni bij een
muziekuitvoering worden 28 juni a.s.
besproken, vanwege afwezigheid van twee
burgemeesters. Baljuw F. van Harencarspel
Decker gaat met dit verhaal niet akkoord.
[Pieter Gorissen; herberg De Zalm]
Garnizoen -- 21-6-1788 (128)
Voorstel van schepen Smaasen om verder
concert te verbieden dan wel voort te zetten
achter gesloten vensters.
Garnizoen -- 28-6-1788 (129)
De zaak van het wangedrag van officieren
tijdens een concert op 17 juni is besproken.
Geadviseerd wordt deze zaak samen met de
baljuw in der minne te schikken, wegens
gevaarlijke gevolgen.
ZIE: Resolutie 21 juni j.l.
Garnizoen -- 15-7-1788 (130)
Op 22 juli a.s. zullen burgemeesters
rapporteren over klachten van burgers
betreffende wangedrag van officieren van het
garnizoen. Er gaat een oproep aan de
afwezige vroedschapsleden om dan te
verschijnen.
[Van den Burch, secretaris]
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Openbare orde -- 16-7-1788 (130v)
Dirk van Eyck en Pieter de Jong zijn door de
militie opgebracht, door de stadsbode
opgehaald en over hun gedrag onderhouden.
[Willem van der Hoeve; Ampt, adjudant;
Willem Oudshoorn; Groenendaal]
Openbare orde -- 16-7-1788 (131)
Willem van der Wacht is door het volk
aangevallen en achtervolgd. Op verzoek van
zijn echtgenote is hem - voor eigen veiligheid
en ten dienste van rust en orde - verzocht
voorlopig buiten de stad te blijven.
[Willem van der Hoeve; Johan Diederik van
den Burch; pottenbakker Sonneveld;
Fluwelensingel]
Openbare orde -- 16-7-1788 (132)
Pieter Swanenburg wordt door de baljuw
opgesloten voor zijn eigen veiligheid
gedurende het onderzoek naar een affaire
met een pistool en een achtervolging door een
menigte.
[Jan Janssen; gijzelkamer stadhuis;
Slepersbrug bij de Haven]
Openbare orde -- 20-7-1788 (133)
Verslag van de baljuw betreffende Pieter
Swanenburg, diens vertrek van het stadhuis
en de door hem achtergelaten brieven.
[stadsbode Cornelis van de Pol; Hendrikje,
dienstmeid van de concierge van het stadhuis]
Garnizoen -- 22-7-1788 (135)
Opnieuw bespreken van klachten van burgers
over wangedrag van officieren van de militie
na het mislukken van het treffen van een
schikking.
ZIE: Resolutie 24 juni.
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Openbare orde -- 11-9-1788 (138)
Cornelis van Leeuwen is verzocht voor eigen
veiligheid en bewaring van de rust op de
hoofdwacht te verblijven. Ten huize van de
Lutherse predikant Rosendaal.
[Verrijst, secretaris; kapitein Ellinckhuysen;
adjudant Ampt]
Garnizoen -- 13-9-1788 (139)
Klacht van enige burgers over molest door de
militie en verzoek zich te mogen bewapenen
uit zelfverdediging. Adjudant Ampt uit het
vermoeden dat er door burgers (met geweren)
tegen de militie wordt samengespannen.
Kogel door twee heiningen heen in het huis
van Hendrik van Aken (Varkenmarkt).
[Abraham Vingerling, Eling Oosterling,
Hermanus van Kluyven, Jan van Dorp, Jan de
Groot, Martinus Meyvogel; burgemeesters
Willem van der Hoeve, Albert Verrijst; kapitein
Clincq; Pesthuis]
Garnizoen -- 16-9-1788 (141)
Verslag van de commandant van het
garnizoen over het schietincident bij het huis
van Van Aken aan de Varkenmarkt.
Straftoekenning en strafmaat worden aan de
commandant overgelaten.
[W. van der Hoeve, burgemeester]
Garnizoen -- 16-9-1788 (142)
Het verslag van de commandant van het
garnizoen gaat rond onder de leden ter
afdoening.
Bekendmakingen -- 16-9-1788 (142)
Publicatie tot herstel van orde en rust dd. 13
september.
ZIE: Publicatieboek K folio 139.

Garnizoen -- 15-8-1788 (136)
Het verslag van luitenant-kolonel Brender â
Brandis over een voorval tussen militieofficieren en burgers op 17 juni j.l. wordt onder
de leden verspreid.
[Van der Hoeve]

Verordeningen -- 14-10-1788 (143)
Voorstel van baljuw F. van Harencarspel
Decker tot een verbod van het zingen,
voordragen en verkopen van liederen en
gedichten op de markt, tot bewaring van rust
en orde.

Geschillen -- 2-9-1788 (137v)
Klacht van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over onheuse bejegening door baljuw F. van
Harencarspel Decker op 15 juli j.l. Deze klacht
wordt aan de baljuw doorgegeven.

Geschillen -- 14-10-1788 (143v)
Verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, aangehouden. Het zal
rondgaan onder de leden van het college.
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Garnizoen -- 14-8-1788 (152)
Verslag van de commanderend officier naar
aanleiding van klachten van burgers van
molest door leden van de militie. Met vier
bijlagen.
[A.L. Brender â Brandis; Du Fau; F.W.G.
Rappard; G.F. Ampt; P.C. Lehr; J.L. Ehrman?]
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 30-7-1788 (154)
Bijlage nr. 1 van majoor Du Fau bij het verslag
van de commandant van het garnizoen. In het
Frans.
[]
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 27-6-1788 (156)
Bijlage nr. 2 van vaandrig Rappard bij het
verslag van de commandant van het
garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 27-6-1788 (158)
Bijlage nr. 3 van adjudant Ampt bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 5-8-1788 (159)
Bijlage van vaandrig P.C. Lehr bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 5-8-1788 (160)
Bijlage nr. 4 van J.L. Ihrman bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Openbare orde -- 6-9-1788 (161)
Bijlage van majoor Du Fau (in vertaling) bij het
verslag van de commandant van het
garnizoen.
ZIE: Nr. 515.
Openbare orde -- 13-9-1788 (163)
Bijlage van kapitein Ellinghuysen en adjudant
Ampt bij het verslag van de commandant van
het garnizoen.
ZIE: Nr. 515.
Garnizoen -- 25-11-1788 (164)
De verslagen betreffende klachten van
burgers over de militie worden goedgekeurd
en als afgedaan beschouwd; alleen W. van
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der Hoeve is het daarmee oneens.
ZIE: Notulen 24 juni en 18 september j.l.
Geschillen -- 25-11-1788 (164v)
Het verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, wordt afgewezen. Hij wordt in
persoon opgeroepen om te verschijnen ter
correctie van zijn uitlatingen en gedrag.
Verzoek bijgevoegd. W. van der Hoeve is het
hiermee oneens.
[F. van Harencarspel Decker]
Geschillen -- 2-9-1788 (165)
Verslag van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
van zijn botsing met de baljuw en verzoek om
eerherstel.
[J.D. van der Burch; F. van Harencarspel
Decker; Hendrik Outshoorn]
Geschillen -- 5-9-1788 (169)
Herschreven en uitgebreide versie van
verslag Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over zijn conflict op 15 juli met baljuw Van
Harencarspel Decker. Incompleet, zonder
datum en ondertekening.
[Jan Jansen; Oudshoorn; Van der Hoeve,
Verrijst; Lange Willemsteeg (brug), Gouwe,
Markt, gevangenpoort, warmoespot;
stadsbode]
Geschillen -- 1-10-1788 (172)
Verslag van baljuw Van Harencarspel Decker
betreffende zijn botsing met Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, op 15 juli.
ZIE: Verzoek raad van 2 september j.l.;
verordening van 7 februari betreffende
samenscholingen, plakkaat van 22 april.
Garnizoen -- 2-12-1788 (189)
Kennisgeving aan de garnizoenscommandant
dat de verslaggeving rond het conflict tussen
militie en burgers voldoende is bevonden.
Openbare orde -- 2-12-1788 (189)
Hendrik Schoon wordt ontboden en
gecorrigeerd. Zijn verzoek wordt afgewezen.
Garnizoen -- 25-11-1788 (197)
Afwijzend commentaar van Willem van der
Hoeve op de verslaggeving door de
dienstdoende officier(en) naar aanleiding van
de klacht van burgers over molest door de
militie op 17 juni. Hij is van mening dat
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officieren ten onrechte niet zijn gehoord.
[Du Feau]
ZIE: Nrs. 545 - 550.
Garnizoen -- 16-12-1788 (199)
De afwijkende opvatting van Willem van der
Hoeve over de affaire van 17 juni wordt ter
tafel gebracht.
[]
ZIE: Notulen 25 november j.l.
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199)
Toestemming voor ds. J.A. Smit om zijn
predikdiensten te hervatten, op voorwaarde
van eerder overeengekomen mededelingen
en gedragingen. Burgemeesters A. Verrijst en
W. van der Hoeve blijven bij hun eerder
afgelegde verklaring.
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199v)
Brief aan de stadhouder dat duidelijk is dat er
geen redenen zijn om ds. Smit uit zijn ambt te
ontzetten. De stadhouder ziet geen beletselen
om het oordeel over de zaak aan de
vroedschap over te laten. Burgemeester A.
Verrijst blijft bij zijn eerdere verklaring; W. van
der Hoeve onderschrijft de brief niet.
ZIE: Plakkaat van amnestie.
Geschillen -- 19-12-1788 (202)
Voorstel van de baljuw om de zaak tegen
Huybert Bik uit hoofde van zijn functie
schriftelijk te voeren in plaats van mondeling,
onmiddelijk ná de vakantie en uitsluitend in dit
geval.
Kerkelijke zaken -- 20-12-1788 (202)
Willem de Lange, Antonie van Eysendoorn en
Jan Janse, die zich bij de vroedschap hebben
gemeld om te protesteren tegen de resolutie
om ds. J.A. Smit weer tot de dienst toe te
laten, zijn gewaarschuwd om niet voor onrust
te zorgen. Afschrift aan de baljuw. Willem van
der Hoeve heeft bezwaar gemaakt.
ZIE: Resolutie van 16 december.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (208)
Aan ds. P.Th. Couperus zal worden verzocht
om een verklaring dat hij nooit lid te zijn
geweest is van enig genootschap en aan het
stadhouderlijk bewind loyaal zal zijn, alvorens
een resolutie tot hervatting van zijn dienst kan

401

ingaan. Hervatting predikdienst op 4 januari
1789.
Kerkelijke zaken -- 29-12-1788 (221)
Reactie van ds. Petrus Theodorus Couperus,
predikant van de hervormde gemeente, op de
resolutie van de vroedschap betreffende
voorwaarden voor hervatting van zijn
predikdiensten. Hij beschouwt de gevraagde
verklaring als een onterechte knieval, omdat
hij nooit officieel in staat van beschuldiging is
gesteld.
ZIE: Resolutie 23 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 30-12-1788 (224)
Ds. P.Th. Couperus wordt verzocht voor de
vroedschap te verschijnen. Hij krijgt het
verzoek alsnog te voldoen aan het gestelde bij
resolutie van 23 december. Burgemeesters
Van der Hoeve en Verrijst wensen zich met
deze zaak niet in te laten (als eerder met
kwestie ds. J.A. Smit).
Brandweer -- 3-1-1789 (3)
Als dankbetuiging voor steun bij de brand van
de runmolen langs de Gouwe op 13 november
1788, wordt enige financiële tegemoetkoming
voorgesteld aan de brandspuiten van
Moordrecht en Goudkade of ten dienste van
de brandschouwerij. Mede op voordracht
fabricagemeesters.
Vuurschouwers -- 17-1-1789 (8v)
Aangesteld in het 10e kwartier: Hendrik
Heyerman in plaats van Dirk Schoon,
overleden.
Ambten -- 20-1-1789 (10)
Burgemeesters gaan akkoord met het uit zijn
ambt zetten van notaris Willem van der Wagt,
met opdracht zijn notariële protocollen in te
leveren.
Ambten -- 20-1-1789 (10v)
Akkoord met de memorie van de
afgevaardigden van de stadhouder om de
eerder vermelde personen uit gilden,
wijkmeesters en vuurschouwers te
verwijderen. Kennisgeving aan de betrokken
instanties en opdracht om in de vacatures te
voorzien.
ZIE: Nr. 635.
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Poorten -- 20-1-1789 (11v)
Jan Pluym Jz wordt aangesteld tot
boomsluiter bij de Jan Kattenbrug (buiten
Potterspoort) in plaats van Charles Daniel de
Kedts, overleden. Recognitiegeld van ƒ 30.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 7e kwartier: Franciscus van
Bovenen in plaats van Jean Turin.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 8e kwartier: Hendrik
Verhoeve in plaats van Hendrick Barends.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 11e kwartier: Jan Verblaauw
in plaats van Hendrik Bos.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 13e kwartier: Albertus Vinke
in plaats van Maarten Monk.
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Want in plaats van Jan de Bruyn in plaats van
Jan Versluys.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 24e kwartier: Willem
Bokhoven in plaats van Gerrit Woerley.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 27e kwartier: Willem de
Bruyn in plaats van Dirk van der Maas.
Tuchthuis -- 14-2-1789 (18v)
Opname van Jacobus Sas met bijdragen van
diens neef Pieter van Son en het
Aalmoezeniershuis.
Vuurschouwers -- 21-2-1789 (21)
Aanstelling in het 8e kwartier: Aart Smidt in
plaats van Hendrik Verhoeve in verband me
diens hoge leeftijd en zwakke gezondheid.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 15e kwartier: Adriaan
Voorduyn jr in plaats van Philip Polijn.

Vuurschouwers -- 26-2-1789 (23)
Aanstelling in het 15e kwartier: Aalbert Visser
in plaats van Adr. Voorduyn jr. wegens
ongemak op de borst.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 15e kwartier: Simon de
Vries in plaats van Coenraad Linkers.

Tuchthuis -- 24-3-1789 (30)
Opname van Johannes Herhout gedurende
zes weken wegens wangedrag.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in het 20e kwartier: Matthijs
Verveen in plaats van Dirk Westerveld,
overleden.

Nachtwacht -- 4-4-1789 (32v)
Instructie voor de poortwachters dat de
schutterij de nachtwacht weer zal verzorgen
en de sleutels 's avonds op het stadhuis af te
leveren.
ZIE: Verordening op de schutterij dd. 24
januari j.l.

Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 20e kwartier: Adrianus
Leeflang in plaats van Johannes van Houten.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 20e kwartier: Simon de Heer
in plaats van Cornelis van Leeuwen.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 21e kwartier: Jan Saurbeek
in plaats van Pieter Versluys.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 21e kwartier: Aart Leeflang
in plaats van Johan Ehrenrych Schieffer.
Vuurschouwers -- 7-2-1789 (16)
Aanstelling in het 24e kwartier: Pieter van der

Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 12e kwartier: Jan de Bruyn,
in plaats van Pieter Zeewold.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 5e kwartier: Hendrik
Smaazen in plaats van Adrianus Jongejan.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 6e kwartier: Jan van Ham in
plaats van Joost Hoebeek, overleden.
Vuurschouwers -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in het 14e kwartier: Pieter de
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Lange in plaats van Hermanus de Mol,
overleden.
Vuurschouwers -- 25-4-1789 (35v)
Aanstelling in het 6e kwartier: Frans Marsveld
in plaats van Cornelis Huisman.
Vuurschouwers -- 2-5-1789 (37)
Aanstelling in het 22e kwartier: Abraham
Passet in plaats van Dirk Buys.
Tuchthuis -- 5-5-1789 (39)
Ontslag voor Johannes Herhout, die op 24
maart was ingesloten.
Voerlieden -- 9-5-1789 (39v)
Inspectie van rijtuigen van verhuurders en
voerlieden op 5 en 9 mei.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Bakel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goozen van der Linden, Adrianus
Leeuwensteyn, Willem Verwey, Jonas van
Maurik, Willem de Lange, Bastiaan Fuyk,
Pieter Gorissen; verhuurders: Paulus van der
Linden, Ary Groenevelt, Justus de Rijk, Willem
de Bruyn.; koetsen, koetswagen, phaetons en
chaison]
Vuurschouwers -- 13-6-1789 (49)
Aanstelling in het 24e kwartier: Paulus van
Wezel in plaats van Geerlof van de Waal,
overleden.
Tuchthuis -- 16-7-1789 (59)
Plaatsing van Cornelis Verzee, met bijdrage
van de diakonie van de hervormde gemeente
en het Aalmoezeniershuis.
Voerlieden -- 5-12-1789 (83)
Inspectie van rijtuigen voerlieden en
verhuurders op 7 november.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Cabel,
Abraham Toos, Jonas van Maurik, Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Jacob de Bas,
G. van der Linden, Willem de Lange, Pieter
Goris, Bastiaan Fuyk, Jan Loos; Verhuurders:
Willem de Bruyn, Ary Groenevelt, Paulus van
der Linden, Justus de Rijk.; koetsen,
koetswagens, faetons, chaisons]
ZIE: Reglement dd. 17 dece mber 1765.
Tuchthuis -- 19-12-1789 (85v)
Opname van Ariaantje Verschoten, vrouw van
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Jan Lamot, met bijdrage van de diakonie van
de hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Poorten -- 19-12-1789 (86)
Regeling betreffende het geschil tussen Jan
Pluym, boomsluiter van de Jan Kattenbrug, en
George Long, wachter van de Potterspoort,
over het bedrag van de jaarlijkse betaling aan
laatstgenoemde. Bedrag voor ieder schip dat
boven de gewone "schutting" wordt
binnengelaten.
ZIE: Instructie dd 24 februari 1584.
Tuchthuis -- 22-12-1789 (87v)
Opname van Pieter Lakier, met bijdrage van
de diakonie van de hervormde gemeente en
het Aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 13-1-1789 (98)
Beslissing over het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om Bastiaan van der Vin
te mogen opsluiten en hem een proces te
mogen aandoen.
ZIE: Requestboek Z folio 21.
Openbare orde -- 24-1-1789 (103)
Aan de Lutherse predikant Rosendaal wordt
de beslissing van de stadhouder voorgelezen
om zich te onthouden van verstoring van rust
en orde in woord en gebaar. Er wordt
geweigerd hem een kopie te geven omdat
goed gedrag een simpele burgerplicht van
een ambtsdrager is.
ZIE: Notulen 16 januari j.l., punt 4.
Ambten -- 15-1-1789 (99v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers december 1789. Punt 3:
opdracht tot ontslag van librijemeester Gerard
Carel Conrad Vatebander en notaris Willem
van der Waght; uit de gildebesturen:
Coenraad Linkers (grofgarenspinners) en Dirk
van der Maas (grootschippers); van de
wijkmeesters: Pieter de Ridder (2e wijk), Philip
Polijn (8e), Pieter Versluis (10e), Cornelis van
Leeuwen, Johannes van Houten (12e);
hooflieden van de zijlen: Pieter de Ridder (1e
kwartier), Peter Hofman, Philip Polijn (3e);
vuurschouwers: Jan Turin (7e), Hendrik
Barents (8e), Hendrik Bos (11e), Maarten
Monk (13e), Philip Polijn, Coenraad Linkers
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(15e), Cornelis van Leeuwen, Johannes van
Houten (20e), Pieter Versluis, Johan
Ehrenriech Schieffer (21e), Hillebrand van
Rossum, Jan Versluis, Gerrit Woerle (24e),
Dirk van der Maas (27e).
[Dirk Merens]
Openbare orde -- 15-1-1789 (100)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 4:
waarschuwing aan het adres van de Lutherse
predikant Rosendaal om zich voortaan te
onthouden van laatdunkendheid ten opzichte
van het heersend gezag en zich te gedragen
als "stil en vreedzaam ingezetene".
[Dirk Merens]
Stadsbestuur -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers uit december 1787. Punt
7: opnieuw bekrachtigen van datgene dat door
"derzelver heer vader" (stadhouder Willem IV)
de Goudse burgerij is toegestaan, dat de
magistraat daarop toeziet.
[Dirk Merens]
ZIE: Instructie van 31 oktober 1748.
Schutterij -- 17-3-1789 (145)
Verslag van kolonel Adriaan Jacob van der
Does over het onderzoek naar de vermiste
geweren en het doen opstellen van een lijst,
die rondgaat.
Nachtwacht -- 24-3-1789 (146)
Op verzoek van kolonel A.J. van der Does
herstel van de nachtwacht op het stadhuis
onder leiding van de oudste kapitein,
ingaande 4 april a.s.
Poorten -- 24-3-1789 (146)
Als tevoren zullen de poorten geopend en
gesloten worden met behulp van de
burgerwacht.
Schutterij -- 24-3-1789 (146)
De ronde of patrouille van de lopende militie
dient zich te gedragen naar hoofdstuk 8 van
de verordening op de schutterij.
ZIE: Besluit dd. 24-01-1789.
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Curatele -- 4-4-1789 (147)
Afwijzing van het verzoek van de curatoren
Simon van Vliet en Allard Pierson tot
opsluiting van Jan van Vliet in een
verbeterhuis.
ZIE: Requestboek Z folio 39. Aanstelling tot
curatoren door college dd. 23-12-1788.
Schutterij -- 30-5-1789 (153)
Verslag van burgemeesters aan de
vroedschap naar aanleiding van de memorie
van de krijgsraad dat het getal ontbrekende
geweren 54 bedraagt, dat er op de
wapenkamer nog een voldoende aantal
voorhanden is en dat bij navraag schutters uit
de tijd vóór de omwenteling hun geweren in
Amsterdam en elders hadden achtergelaten.
Verzoek tot onderzoek en afhandeling.
ZIE: Resolutie dd. 19 mei j.l.
Schutterij -- 00-00-1789 (154)
Brief van de krijgsraad betreffende de
voortgang van de activiteiten tot reactivering
van de schutterij, melding van het tekort aan
geweren en het verzoek om aanvulling.
[L. Ciggaer]
Brandweer -- 23-6-1789 (157v)
Lijst van gebreken op de brandschouw:
brandemmers, haken, ladders dienen binnen
een maand gerepareerd of vervangen te
worden. Boterhuis; Catharinagasthuis;
zeepziederij De Hamer van Gerrit Boon van
Ostade; pottenbakkerij van Pieter de Ridder;
idem van wed. J. van Vliet;
aalmoezeniershuis; tuchthuis; weeshuis;
tweede huis in de Lemdulsteeg van Jan Bax;
oudevrouwenhuis; pottenbakkerij wed. J.
Pluym; stadstimmerwerf; pijpenbakkerij van de
Maatschappij der pijpmakers; huis Rotteval
van Maarten Monk; pottenbakkerij van Daniel
Polijn (2 x); idem van Salomon Bokhoven;
huis van Pieter van Gog; leprooshuis;
pottenbakkerij van Johannes Gibbon; idem
van Cornelis den Raad; pijpenbakkrij van
Frans Verzijl c.s.; pottenbakkerij van Jan van
Benthem; idem van wed. A. de Jong; idem
van Hillebrand van Rossen; idem van Anna
Treure, wed. Jan Willem van Stok; idem van
Reynier Zonneveld; idem van wed.
Zonneveld; idem van wed. Fr. Gibbon; bogen
van de stadsmuur tussen Tolpoort en
Middelpoort; huis van de erven mr. Vincent
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van Eyck; huis van Theodore Vosmaer; huis
van Jacobus van Klaveren; bierbrouwerij De
Zwaan van Gerrit Hanneff; huis van Jan Klatt
bij de vier brandspuiten.
Brandweer -- 23-6-1789 (158v)
Gebreken aan ladders en haken bij
brandspuiten en afwezige vuurschouwers. 2e
kwartier: 1 haak; 8e kwartier: 1 haak; 9e
kwartier: 1 ladder en 1 haak; 12e kwartier: 1
haak vermist; 18e kwartier: 1 ladder; 20e
kwartier: Simon de Heer ziek; 24ste kwartier:
Jan de Bruyn afwezig.
Openbare orde -- 27-6-1789 (158v)
Verslag van de baljuw betreffende wangedrag
van Jan van Dijk (dronkenschap en belediging
van de burgerwacht), diens opsluiting op de
gijzelkamer en de oproep om voor het college
te verschijnen in verband met een
reprimande.
[Marcellus Bisdom]
Aalmoezeniershuis -- 14-7-1789 (160)
Toestemming om Cornelis Verzee, te oud om
op zichzelf te wonen, als half-provenier in het
tuchthuis op te nemen, huisje en meubels te
verkopen en daarvan zijn verblijf te betalen,
met steun van de diakonie van de hervormde
gemeente.
Schutterij -- 1-9-1789 (161)
Verzoek van de krijgsraad tot het houden van
een algemene wapenschouw. De daarbij
behorende rituelen zullen op 21 september
a.s. net als in 1787 mogen worden uitgevoerd.
Schutterij -- 21-9-1789 (162v)
Wapenschouw over de vier compagnieën.
Verslag uit 1784.
ZIE: Kamerboek 1784 folio 103. 12e
Stadsregister folio 247. Resolutie dd. 1
september j.l.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163)
Melding van commotie rond het Amsterdams
veerhuis, waar volgens kolonel Adriaan Jacob
van der Does een botsing zou zijn geweest
tussen enige schutters en burgers en klachten
over scheldpartijen. "Verbod aan de hospes
om te tappen"; "klachten op een bescheyde
wijze inleeveren".
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Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Klacht van de commandant van de militie dat
er stenen zouden zijn gegooid naar het
veerhuis en zijn manschappen, met verzoek
hoe verder te handelen.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Opdracht aan de commandant van de militie
om geweld desnoods met geweld te
beantwoorden.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Klachten van burgers over mishandeling door
leden van de militie. Toezegging dat naar hun
klachten een onderzoek zal worden ingesteld.
[Ary van den Berg, Wouter Begeer, Hermanus
van Wijk, Barend Loos]
Openbare orde -- 21-9-1789 (164)
Verzoek van baljuw F. van Harencarspel
Decker om de tegen hem persoonlijk en tegen
de rust en orde agerende schutterijleden
Teunis Swanenburg en Andries van
Zaltbommel voorlopig te mogen opsluiten in
de castimentshuisjes van de Tiendewegpoort
om tot vervolging te kunnen overgaan.
Openbare orde -- 21-9-1789 (164v)
Het verzoek van de commandanten van de
schutterij en het garnizoen om een compagnie
burgers als schutters te bewapenen om
verdere rust en orde te verzekeren wordt
ingewilligd. Als burgerwacht op het stadhuis te
stationeren.
[Adriaan Jacob van der Does]
Openbare orde -- 21-9-1789 (165v)
Melding door de kapitein van de
schutterswacht van het ongenoegen van de
menigte, verzameld voor het Amsterdams
veerhuis, over de arrestatie van T.
Swanenburg en A. van Zaltbommel en advies
hen vrij te laten ter voorkoming van verdere
onlusten.
[Frederik van der Hoeve]
Openbare orde -- 21-9-1789 (165v)
Baljuw F. van Harencarspel Decker is van
mening dat Teunis Swanenburg en Andries
van Saltbommel onder arrest dienen te
blijven, maar dat ze bij verder oplopend
gevaar voor onlusten voorlopig dienen te
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worden ontslagen, hangende verder justitieel
onderzoek.
Openbare orde -- 21-9-1789 (166)
Mededeling van de commandant betreffende
vrijlating van de gearresteerden Teunis
Swanenburg en Andries van Saltbommel en
verzoek om de burgerwacht en het
detachement bij het Amsterdams veerhuis van
toortsen te mogen voorzien.
Openbare orde -- 22-9-1789 (166v)
Melding van het opbrengen en op de
gijzelkamer (onder het stadhuis) brengen van
Jacob Koevoet wegens het gooien van stenen
naar het Amsterdams veerhuis, mede gezien
door sergeant De Zeeuw en manschappen.
Verzoek aan de baljuw tot verder onderzoek.
Vervanger van de kolonel A.J. van der Does:
Frederik van der Hoeve, kapitein van de
compagnie aan de Oosthaven.
Openbare orde -- 22-9-1789 (167)
Vraag van de adjudant van het garnizoen wat
te doen met ene Fouzick, die gisteren door de
militie op de hoofdwacht was afgeleverd.
Verzoek aan de baljuw zich hierover te
ontfermen en verslag te doen. xxx Touzick of
Frouzick, zie ook nr. 1157
Openbare orde -- 22-9-1789 (167)
Op het verzoek van Adrianus Cinke en Teunis
Swanenburg om hun geweren te mogen terug
te krijgen, wordt besloten dit aan de baljuw
over te laten.
Openbare orde -- 6-10-1789 (168)
Melding door de baljuw dat bij gebrek aan
bewijs geen gerechtelijke stappen tegen de
vastgezette personen Anthony Froesik en
Jacob Koevoet - naar aanleiding van
ongeregeldheden van 21 september - kunnen
worden genomen; ze zijn dus ontslagen uit
arrest. J. Koevoet wordt voor de vroedschap
aangesproken op zijn gedrag en ernstig
gewaarschuwd zich goed te gedragen.
Waterschappen -- 20-10-1789 (169)
Vaststelling van de datum voor het houden
van de singel- en vestschouw: 14 november.
Openbare orde -- 24-10-1789 (169v)
Brief van schout, schepenen en gerecht van
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Amsterdam om Isaack Zagt over te dragen,
zonder dat aan de rechten van iemand
schade wordt toegebracht.
ZIE: Resolutie college dd. 1 april 1775.
Waterschappen -- 14-11-1789 (172v)
De singel- en vestenschouw is uitgevoerd,
met afschrift aan de fabricagemeesters tot
uitvoering. Gebreken: Kattensingel: Albert
Visser, gras verwijderen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, wed. Kurvers en
De Bruyn, bomen snoeien; Karnemelksloot:
Bastiaan Luyk, gras verwijderen;
Fluwelensingel: wed. Willemse, bomen
snoeien; bij alle singels, de gaten in de singels
vullen.
Openbare orde -- 1-12-1789 (173v)
Akkoord van de vroedschap met het ten
uitvoer brengen van het vonnis betreffende
Isaack Zagt, omdat het geen aantasting van
enig privilege met betrekking tot de burgerij
betreft.
[Amsterdam]
ZIE: Resolutie dd. 1 april 1775.
Openbare orde -- 8-12-1789 (174v)
Afwijzing van het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om iemand anders dan
hijzelf (een neutraal persoon) met de
vervolging van Teunis Swanenburg en
Andries van Zaltbommel te belasten.
ZIE: Requestboek Z folio 74v.
Openbare orde -- 11-12-1789 (175)
Toestemming aan baljuw F. van Harencarspel
Decker om Adriaantje Kreuk te mogen
vastzetten in de gevangenis en te mogen
vervolgen.
ZIE: Requestboek Z folio 75.
Belastingen -- 16-1-1790 (5a)
Lijst van inwoners die de verponding over
1788 alsmede klap-, lantaarn- en straatgelden
over 1789 niet hebben betaald. Lijst met
namen en nummers bijgevoegd.
Tuchthuis -- 6-3-1790 (13v)
Opname van Ary Tuyloo voor de tijd van 2
maanden.
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Tuchthuis -- 6-5-1790 (25v)
Ontslag voor Ary Tuylo, sinds 8 maart
opgesloten.
Voerlieden -- 11-5-1790 (26)
Verslag van de inspectie van de rijtuigen op 8
mei. Voerlieden: Adrianus Leeuwesteyn,
Willem Verwey, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Jonas van Maurik,
Pieter de Wit, Huybert Kabel, Abraham Toors,
Jan Loos, Jacob de Bas, Gosen van der
Linden; verhuurders: Paulus van der Linden,
Ary Groeneveld, Justus de Rijk, Willem de
Bruyn.
[koetsen, koetswagens, faetons en chairs]
Tuchthuis -- 18-5-1790 (27v)
In bewaring en onderhoud: Willem de Bie,
krankzinnig, met wekelijkse ondersteuning
van zijn vader Willem en het
Aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 3-7-1790 (37v)
Opname van Adriaantje Verschoten, vrouw
van Jan Lamot, verlengd met 6 maanden, met
bijdrage van de hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Tuchthuis -- 16-7-1790 (40)
Opname van David Schapman, niet wel bij
zinnen, mits (zijn moeder) Annetje
Hooydonck, weduwe van Cornelis Brouwer,
akkoord gaat.
Ambten -- 7-8-1790 (43v)
Barend van der Recht wordt aangesteld tot
lantaarnopsteker in plaats van Huybert
Varken, overleden.
Ambten -- 7-8-1790 (43v)
David van Leeuwen wordt aangesteld tot
klapwaker in plaats van Huybert Varken,
overleden.
Vuurschouwers -- 22-10-1790 (55v)
Jan de Koster wordt aangesteld in het 4e
kwartier in plaats van Frans van Bovenen.
Voerlieden -- 5-11-1790 (58v)
Wagenschouw / inspectie van de rijtuigen op
29 oktober en heden. Voerlieden: Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Pieter Gorissen, Justus
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de Rijk, Jonas van Maurik, Jacob de Bas,
Gosen van der Linden, Huybert Kabel, Pieter
de Wit, Jan Loos; verhuurders: Ary
Groeneveld, Paulus van der Linden, Willem
de Bruyn.
[koetsen, phaetons, postwagens, chaisons]
Garnizoen -- 25-11-1790 (62v)
Resolutie betreffende de (af)wisseling van
garnizoenen: van het hier gelegen regiment
van (de prins van) Saxen-Gotha, twee
compagnieën naar Willemstad; van het 1e en
2e bataljon van het regiment Bosc de la
Calmette uit respectievelijk Dordrecht en
Rotterdam, twee compagniën naar hier.
Legering van het nieuwe garnizoen in het
pesthuis, zolang het oude nog in de looihal
verblijft. Opdracht aan fabricagemeesters om
de nodige schikkingen te treffen.
[Brendel, kapitein en commandant van
garnizoen; Stoelman, vaandrig van 1e
bataljon regiment Bosc de la Calmette;
Becquert, kapitein in 2e bataljon Bosc de la
Calmette]
Tuchthuis -- 18-12-1790 (67v)
Verlenging van de opname van Ariaantje
Verschoten, vrouw van Jan Lamot, met 6
maanden, met bijdrage van de diakonie van
de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Waterschappen -- 18-12-1790 (67v)
Claas van Leeuwen, Cornelis Smient en
Jacob Smit worden aangesteld in plaats van
Jan de Mon, Hermanus Doesburg en Jan
Boers (wegens ouderdom en "zwakheid"
ontslagen) tot "waterlieden", om bij
watersnood aan de ring op de oostzijde van
de haven in actie te komen. Op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
de substistuut-commissaris van het
Rotterdamse wagenveer.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Garnizoen -- 21-12-1790 (69)
Mededeling van de commandant van het
huidige garnizoen dat in opdracht van de
stadhouder de twee compagnieën zich naar
elders dienen te begeven; de compagnie van
kapitein Frithe naar Dordrecht, die van de
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graaf van Hompesch naar Rotterdam.
[kolonel Bosc de la Calmette]
Garnizoen -- 23-12-1790 (69)
Mededeling van kapitein Mackensie, 2e
bataljon van het regiment van generaalmajoor baron Van Nijvenheim, dat op last van
de stadhouder drie compagnieën uit
Schoonhoven worden gedetacheerd.
Opdracht aan fabricagemeesters om de
nodige voorbereidingen te treffen, voorlopige
inkwartiering in het pesthuis, omdat de looihal
wordt bezet door het huidige garnizoen.
Tuchthuis -- 22-1-1790 (79v)
Toestemming aan het echtpaar Johannes
Gibson en Leonora van Groeneveld om op
eigen kosten hun minderjarige zoon François
te laten opnemen in een tucht- of
verbeterhuis.
ZIE: Requestboek Z folio ?.
Openbare orde -- 22-1-1790 (79v)
De militie heeft drie personen opgebracht, aan
de burgerwacht overgedragen en geplaatst op
de gijzelkamer.
[D.G. van Teylingen; Fr. van Harencarspel
Decker; Adr. Jacob van der Does (kolonel van
de schutterij); Stijntje Blok, vrouw van Cornelis
van der Maas; Dirk van den Bosch, Willem
Kamerling en Hendrik Koot.]
Openbare orde -- 23-1-1790 (80v)
Dirk van den Bosch wordt opgesloten in de
Tiendewegpoort. Willem Kamerling en Hendrik
Koot worden over hun wangedrag
onderhouden en gecorrigeerd.
Schutterij -- 23-1-1790 (81v)
Dirk van den Bosch wordt ontslagen asl
schutter uit de compagnie van de Oosthaven.
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Huwelijkszaken -- 25-2-1790 (86)
Brief van Jacomina van Immerseel, weduwe
Van der Burch, waarin zij refereert aan het
wangedrag van haar dochter, maar ondanks
bezwaren tegen haar voorgenomen huwelijk,
zich genoodzaakt ziet het te gedogen.
ZIE: nr. 1582
Tuchthuis -- 6-3-1790 (89)
Opsluiting van Ary Tuylo vanwege het
beschimpen van de militaire wacht, na een
verbod op schreeuwen en zingen te hebben
gekregen.
[dienstdoend officier Job. Simon Benderhof]
Openbare orde -- 13-3-1790 (89v)
Dirk van der Burg wordt vastgezet in een van
de castimentshuisjes in de Tiendewegspoort
wegens het beledigen van de militaire wacht,
na een waarschuwing tegen het zingen en
roepen van onbetamelijkheden. Volgens
rapport van Joh. Hensels, korporaal, en
Andries Roemples en Joh. Christoph. Loyer,
schildwachten.
Openbare orde -- 20-4-1790 (94v)
Bekendmaking met waarschuwing tegen
diefstal uit tuinen en blekerijen en inbraak in
huizen en schuren en loodsen.
ZIE: Keurboek N folio 102v.
Tuchthuis -- 10-8-1790 (98)
Mr. Fredrik van Breda, pensionaris, krijgt op
eigen verzoek ontslag als regent.
Tuchthuis -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot president-regent in plaats van
mr. Frederik van Breda, pensionaris. Bij
meerderheid van stemmen.

Openbare orde -- 16-2-1790 (84v)
Publicatie van burgemeesters, mede op
voorstel van de commandant van het
garnizoen, ter voorkoming van publiek
wangedrag, zoals schreeuwen, schelden,
schieten en andere baldadigheden.

Belastingen -- 23-10-1790 (103)
Leendert van Alphen, boekhouder van het
kantoor, wordt gemachtigd tot invordering van
de belasting op het gemaal als waarnemend
beheerder, totdat een verdere beslissing is
genomen over het ambt van Isaack Schadé.
[impost]

Openbare orde -- 23-2-1790 (85v)
De bekendmaking tegen publiek wangedrag
wordt aangenomen.
ZIE: Keurboek N folio 102.

Waterschappen -- 13-11-1790 (109)
Lijst van gebreken aan singels en vesten.
Wachtelstraat: Jan van der Kleyn, Dirk
Koolmees, Cornelis de Keyzer, Piere Marre,
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gras verwijderen; Turfsingel: Van der Wacht,
gras verwijderen; vest tussen Kleiweg en
Houtensteeg: Willem Verwey, gras
verwijderen; vest tussen Potterspoort en
Vlamingspoortje: Jan Gibbon, mestvaalt
verwijderen; Karnemelksloot: Bastiaan Vuyk,
Jan Janssen, de Stadsdoelen, gras
verwijderen.
[J.D. van der Burch]
Garnizoen -- 25-11-1790 (110v)
Mededeling van de commandant van het
garnizoen dat de drie compagnieën van het
hier in garnizoen liggende regiment van de
hertog van Saksen-Gotha in opdracht van de
stadhouder op 26 oktober moeten
afmarcheren naar Leidschendam en een
compagnie van het 1e bataljon én een
compagnie van het 2e bataljon van het
regiment van generaal Bosc de la Calmette
terugkeert uit respectievelijk Dordrecht en
Rotterdam om hier garnizoen te houden.
[prins van Oranje, erfstadhouder]
Garnizoen -- 24-12-1790 (115)
Mededeling van de burgemeesters dat op
instructie van de stadhouder drie
compagnieën van het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal van
Nijvenheym uit Schoonhoven en Oudewater
hier het garnizoen zullen vormen.
[patenten]

9 -- Bevolking
Poorterrecht, akten van
indemniteit, verdeling in wijken.
Burgerrecht -- 5-1-1788 (3)
Toegelaten als poorter: Adrianus van
Brenigen.
[Adriaan van Breniegen]
Burgerrecht -- 17-1-1788 (5v)
Toegelaten als poorter: Matthijs Boot uit
Alphen.
Burgerrecht -- 26-2-1788 (16)
Toegelaten als poorter: Andries Jan Knegt uit
Bleiswijk.
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Burgerrecht -- 11-3-1788 (19v)
Toegelaten als poorter: Abraham Groeneveld,
huidig pensionaris.
Wijkmeesters -- 18-3-1788 (25)
Aanstelling in de 13e wijk: Matthijs van der
Staal in plaats van Jan Boon, gekozen tot lid
van de vroedschap en schepen.
Wijkmeesters -- 18-3-1788 (25)
Aangesteld in de 13e wijk: Dirk van der Starre
in plaats van Willem Jan van As, gekozen tot
lid van de vroedschap en schepen.
Burgerrecht -- 22-3-1788 (23)
Toegelaten als poorter: Cornelis de Pater uit
Willige Langerak.
Burgerrecht -- 5-4-1788 (25v)
Toegelaten als poorter: Fredrik Carlas uit
Nieuwkoop.
Burgerrecht -- 12-4-1788 (29)
Toegelaten als poorter: Hendrik Stapper uit
Urdingen bij Keulen (D).
Burgerrecht -- 15-4-1788 (30v)
Toegelaten als poorter: Ary Janknegt uit
Bleiswijk.
[Arie Janknegt]
Burgerrecht -- 19-4-1788 (30v)
Toegelaten als poorter: Leonardus Henricus
Scholten uit Beets.
[Leo Henk Scholten]
Burgerrecht -- 24-4-1788 (33v)
Toegelaten als poorter: Dirk Kemper uit
Groningen.
Burgerrecht -- 17-5-1788 (35v)
Toegelaten als poorter: Isaack Zagt uit
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Burgerrecht -- 7-6-1788 (40)
Toegelaten als poorter: Hendrik Philipse uit
Bijl in Kleefsland (D).
Burgerrecht -- 26-7-1788 (56)
Toestemming tot vestiging voor August
Frederik Weeber uit Londen in Ditmar.
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Burgerrecht -- 23-9-1788 (62v)
Toegelaten als poorter: Cornelia Almeloveen
uit Utrecht, vrouw van Gerrit Krook.
Burgerrecht -- 27-9-1788 (63)
Vestiging als poorter: Adam Dings uit Nassau
Diest.
Burgerrecht -- 4-10-1788 (64)
Vestiging als poorter: Michiel de Blank uit
Amsterdam.
Burgerrecht -- 7-10-1788 (64)
Vestiging als poorter: Pieter Mooy uit
Kortenhoef.
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Bartholomeus de
Piet in plaats van Andries van Dijk.
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Johannes van der
Tije in plaats van Benjamin Eling.
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aangesteld in de 11e wijk: Anthonij
Goudaarde in plaats van Aart de Jong.
[Anthonie Goudaarde]
Wijkmeesters -- 8-10-1788 (64v)
Aanstelling in de 11e wijk: Willem Bokhoven in
plaats van Hillebrand van Rossen.
Burgerrecht -- 14-10-1788 (66v)
Vestiging als poorter: Klaas van Vliet uit
Gouderak.
Burgerrecht -- 18-10-1788 (66v)
Vestiging als poorter: Hendrikus van der
Burch uit Zwolle.
Burgerrecht -- 28-10-1788 (68)
Vestiging als poorter: Dominicus des
Dominicae uit Arona (I).
Burgerrecht -- 1-11-1788 (69)
Toegelaten als poorter: Roeloff Strauwitz uit
Wesel (D).
Burgerrecht -- 10-11-1788 (71v)
Vestiging als poorter: Joseph de Graaff uit
Venlo.
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Burgerrecht -- 25-11-1788 (73v)
Toegelaten als poorter: Quirijn de Flines, 17
jaar, uit Amsterdam, op verzoek van de baljuw
en van de weduwe van Sijbrand de Flines,
geboren Dabines, uit Amsterdam.
Burgerrecht -- 9-12-1788 (77v)
Registratie van de overeenkomst met
Nijmegen ter vernietiging van het recht van
exue.
ZIE: 13e stadsregister folio 8 en 9.
Burgerrecht -- 15-12-1788 (78)
Kerkmeesters van de St.-Janskerk kunnen
met Ida Adelgonda Baghoven, weduwe van H.
Vermeulen uit Nijmegen en erfgename van
Maria Swanenburg, weduwe Zoet, een
overeenkomst sluiten wegens het recht van
exue.
Openbare orde -- 2-1-1788 (87v)
Verzoek aan burgemeesters om de ergernis
en ontsteltenis ten gevolge van de
volksoploop en geweldsuitbarsting jegens Jan
Couperus, vroedschapslid en baljuw, te
bestuderen, het college te adviseren en een
antwoord op te stellen. Brief bijgevoegd.
Openbare orde -- 7-2-1788 (110)
Wouter Mosterd wordt voorgeleid aan het
college. Na getoond berouw wordt hij met een
waarschuwing heengezonden .
Burgerij -- 16-2-1788 (112v)
De magistraat bedankt Gerrit Hendrik Fortuyn
ten zeerste voor zijn belangenloze inzet voor
de stad.
Verordeningen -- 20-2-1788 (113)
Brief van waarnemend baljuw Harencarspel
Decker om, ter begeleiding van het plakkaat
van amnestie, de predikanten op te dragen
hun gemeente te wijzen op de noodzakelijke
gehoorzaamheid aan de overheid en het
gezamenlijk doen bewaren van rust en orde
als algemeen vaderlands belang. Oproep ook
aan de "roomse priesters in deze stad".
Huwelijkszaken -- 26-2-1788 (113v)
Verzoek tot scheiding van Lieve van
Guarnaay, getrouwd met Aagje van der Lee.
ZIE: Requestboek IJ folio 203v.
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Rechtspraak -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: Marcellus
Bisdom, Gerrit Boon van Ostade in plaats van
François van Harencarspel Decker.
Voogdij -- 6-5-1788 (125v)
Verzoek van Isaac Petrus Gosenson om
kleding ten behoeve van de minderjarige
Cornelia Margaretha van Es uit de boedel van
wijlen Jan van Es te halen.
ZIE: Requestboek IJ folio 211.
Nalatenschappen -- 27-5-1788 (126v)
Verzoek van Jan Bos om hem het legaat van
wijlen Antje van Nes uit te keren via A.
Medenblik, voogd van Dirk Bos en beheerder
van de boedel.
ZIE: Requestboek IJ folio 219
Huwelijkszaken -- 17-6-1788 (127)
Verzoek van Anna Decker om de
huwelijksafkondiging van Bastiaan
Koppendrayer en Alida Verschoor nietig te
verklaren.
ZIE: Requestboek IJ folio 219.
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voorlopig buiten de stad te blijven.
[Willem van der Hoeve; Johan Diederik van
den Burch; pottenbakker Sonneveld;
Fluwelensingel]
Garnizoen -- 13-9-1788 (139)
Klacht van enige burgers over molest door de
militie en verzoek zich te mogen bewapenen
uit zelfverdediging. Adjudant Ampt uit het
vermoeden dat er door burgers (met geweren)
tegen de militie wordt samengespannen.
Kogel door twee heiningen heen in het huis
van Hendrik van Aken (Varkenmarkt).
[Abraham Vingerling, Eling Oosterling,
Hermanus van Kluyven, Jan van Dorp, Jan de
Groot, Martinus Meyvogel; burgemeesters
Willem van der Hoeve, Albert Verrijst; kapitein
Clincq; Pesthuis]
Garnizoen -- 16-9-1788 (141)
Verslag van de commandant van het
garnizoen over het schietincident bij het huis
van Van Aken aan de Varkenmarkt.
Straftoekenning en strafmaat worden aan de
commandant overgelaten.
[W. van der Hoeve, burgemeester]

Nalatenschappen -- 21-6-1788 (128v)
Verzoek van Dirk Schoon en Isaak
Vroombrouck (zwager, gehuwd met Geertruyd
Schoon) om Jacob de Groot, substituutgerechtsbode, aan te stellen als sequester in
de nagelaten onbeheerde boedel van Claas
Booy.
[Moordrecht]
ZIE: Requestboek IJ folio 221v.

Huwelijkszaken -- 16-9-1788 (142v)
Johan Pieter Meyer en Elisabeth van Ooyen
krijgen toestemming tot huwelijksvoltrekking
en -viering ten huize van de bruidegom.
ZIE: Requestboek IJ folio 244.

Nalatenschappen -- 15-7-1788 (130)
Het verzoek van Levina Bovenpijl, vrouw van
Mathijs Verbrugge, tot toekenning van een
som voor onderhoud van haar zelf en haar
minderjarige kinderen uit de erfenis, wordt
afgewezen.
[Lambertus Ruygens en Adrianus van
Kersbergen, beheerders; Hendrina Weyer,
weduwe van Gerrit Bovenpijl en Willem Smits]
ZIE: Requestboek IJ.

Burgerrecht -- 7-10-1788 (143)
De brief van het Nijmeegs stadsbestuur om
wederzijds burgers te vrijwaren van het recht
van exue wordt aan de kerkmeesters van de
St.-Janskerk ter hand gesteld.

Openbare orde -- 16-7-1788 (131)
Willem van der Wacht is door het volk
aangevallen en achtervolgd. Op verzoek van
zijn echtgenote is hem - voor eigen veiligheid
en ten dienste van rust en orde - verzocht

Weeshuis -- 27-9-1788 (142v)
Inzameling "met de schaal" gehouden voor
het weeshuis.

Burgerrecht -- 21-10-1788 (144v)
De brief van het stadsbestuur van Nijmegen
betreffende het recht van exue - via de
kerkmeesters van de St.-Janskerk - wordt
aangehouden en zal onder de leden
rondgaan.
ZIE: Notulen 7 oktober j.l.
Huwelijkszaken -- 21-10-1788 (144v)
Verzoek tot scheiding van Cornelia
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Magdalena Outhuysen van Jan van Dijk.
ZIE: Requestboek Z folio 4.
Curatele -- 4-11-1788 (145v)
Verzoek van Jan de Groot als sequester om
de onbeheerde boedel van Claas Booy onder
curatele te plaatsen.
ZIE: Requestboek Z folio 5.
Geschillen -- 4-11-1788 (145v)
Brief van Henrietta van der Haar, douairière
Quarles, om de verkoop van haar huis aan de
Oosthaven uit te stellen in verband met een
mogelijke schikking. Uitstel tot 19 december.
[Jan Verrijst, heer van Oukoop; Van den
Hove.]
Burgerrecht -- 4-11-1788 (146)
Beslissing op de brief uit Nijmegen
betreffende het recht van exue.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 76.
Huwelijkszaken -- 18-11-1788 (148)
Verzoek van Cristina Vinke doorgestuurd naar
de rechtbank, omdat haar man Jacobus
Arnoldus van de Werve weigert in te stemmen
met een scheiding.
ZIE: Requestboek Z.
Huwelijkszaken -- 18-11-1788 (148)
Verzoek van Grietje Beyman, echtgenote van
Klaas Kranenburg, doorgestuurd naar
schepenen.
ZIE: Requestboek Z.
Nalatenschappen -- 25-11-1788 (149v)
Verzoek van het Pruisisch hooggerechtshof te
Schwelm (D), om toezending van de
overlijdensakte en de eigendommen van te
Gouda overleden koopman Johann Philip
Lindenberg op verzoek van diens echtgenote,
geboren Knefs, en drie kinderen. L. was op
terugreis vanuit Amsterdam.
[notaris J. Boers, Gründschöttels; erfenis;
graafschap Mark]
ZIE: Oorkonde en vertaling bijgesloten.
Bakkers -- 25-11-1788 (149v)
Het verzoek van Johannes van Hal,
broodbakker, om Jan Beukens "en andere
vreemdelingen" te verbieden op marktdagen
biscuit te verkopen wordt afgewezen.
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Geschillen -- 1-10-1788 (172)
Verslag van baljuw Van Harencarspel Decker
betreffende zijn botsing met Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, op 15 juli.
ZIE: Verzoek raad van 2 september j.l.;
verordening van 7 februari betreffende
samenscholingen, plakkaat van 22 april.
Geschillen -- 2-12-1788 (186v)
Voorstel van burgemeesters om de termijn
voor publieke verkoop van haar huis
(Oosthaven) te verlengen en daartoe de
weduwe Van der Haar, douairière Quarles, te
laten adverteren in de kranten in verband met
een mogelijke kooptransactie.
[stadsadvocaat François Jacob Galle;
Vaderlandse Sociëteit; verponding; Hof van
Holland; 80e penning]
Curatele -- 2-12-1788 (189)
Het verzoek van Simon van Vliet om
aanstellng tot curator over zijn broer Jan wordt
aangehouden.
Burgerrecht -- 2-12-1788 (189v)
Nadere brief van de vroedschap van
Nijmegen met het verzoek om wederzijds
burgers te vrijwaren van het recht van exue.
Burgemeesters wordt om verdere actie
verzocht.
Burgerrecht -- 19-11-1788 (191)
De brief van het stadsbestuur van Nijmegen
inzake het vrijwaren van wederzijdse burgers
van het recht van exue.
ZIE: Nr. 568. Notulen 14 november en 24
september j.l.
Burgerrecht -- 9-12-1788 (193)
Overwegingen voor een overeenkomst ter
afschaffing van het recht van exue zijn
opgesteld. Verzoek aan burgemeesters om de
zaak af te handelen met het stadsbestuur van
Nijmegen.
[pondgeld]
ZIE: Resoluties 21 maart 1422, 6 augustus
1468, 26 januari 1535 en 24 juli 1555.
Voogdij -- 9-12-1788 (194)
Verzoek van Bastiaan en Pieter van
Markesteyn om Jacobus Verhoek en
Johannes van Straten aan te stellen tot
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voogden over Cornelia van Markesteyn.
ZIE: Requestboek Z folio 14.
Curatele -- 23-12-1788 (209)
Verzoek van Simon van Vliet om hemzelf en
notaris Allard Pierson aan te stellen als
curatoren over Jan van Vliet.
ZIE: Requestboek Z folio 17.
Burgerrecht -- 10-1-1789 (5v)
Vestiging als poorter: Jacomina Jacoba
Vroombroeck, weduwe van Dirk Schoon, uit
Schoonhoven. Izaak Vroombroek heeft haar
zaak voor de notaris afgehandeld.
[Isaak Petrus Gosenson, notaris]
Burgerrecht -- 10-1-1789 (6)
Vestiging als poorter: Jan Bruggeman, uit
Südkirchen in Munsterland (D).
Geschillen -- 17-1-1789 (9)
Bezwaren van een aantal burgers uit
december 1787 zijn in een memorie vervat en
doorgegeven via de afgevaardigden van de
stadhouder, onder wie Dirk Merens. Alleen het
eigen deel zal worden afgedaan; de rest wordt
doorgestuurf naar de vroedschap.
Burgerrecht -- 2-2-1789 (13)
Vestiging als poorter: Jacobus Berg uit
Eschweiler in de Pfalz (D).
Wijkmeesters -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling in de 14e wijk Jan Huyzer in plaats
van Dirk Verhoorn, overleden.
Burgerrecht -- 7-2-1789 (15)
Vestiging als poorter: Hendrik Croese uit
Lüdinghausen (Munsterland) (D).
Burgerrecht -- 7-2-1789 (15)
Toegelaten als poorter: Adam Schierbrook uit
Aal (= Ahlen ?) (Munsterland) (D).
Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 2e wijk: Dirk van der Tij in
plaats van Pieter de Ridder.
Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 8e wijk: Cornelis van Dijk in
plaats van Philip Polijn.
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Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 10e wijk: Johan Casper
Fredriks in plaats van Pieter Versluys.
Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling in de 12e wijk: Jan Pieter Dinghoff
in plaats van Dirk Westerveld, overleden.
Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in de 12e wijk: Adrianus Leeflang
in plaats van Johannes van Houten.
Wijkmeesters -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling in de12e wijk: Jan Bleuland in
plaats van Cornelis van Leeuwen.
Tuchthuis -- 14-2-1789 (18v)
Opname van Jacobus Sas met bijdragen van
diens neef Pieter van Son en het
Aalmoezeniershuis.
Burgerrecht -- 17-2-1789 (19)
Vestiging als poorter: Jan van den Bosch uit
Amsterdam.
Burgerrecht -- 21-2-1789 (20v)
Vestiging als poorter: Dirk Hickart Marinus uit
Leeuwarden.
Belasting -- 26-2-1789 (23v)
Aankondiging van de oproep voor het betalen
van de 25e penning, waar vergaderingen
worden gehouden, enz.
ZIE: Publicatieboek K folio 144.
Burgerrecht -- 7-3-1789 (24)
Vestiging als poorter: Pieter de Munnick uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 10-3-1789 (24v)
Vestiging als poorter: Gerrit Dennekamp uit
Oosterhout bij Nijmegen.
Burgerrecht -- 17-3-1789 (26v)
Toegelaten als poorter: Nicolaas Boeze uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 21-3-1789 (28v)
Toegelaten als poorter: Paulus Ruben van
Hove uit Dordrecht.
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Wijkmeesters -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in de 3e wijk: Franciscus van
Bovene in plaats van Adrianus Jongejan.

Burgerrecht -- 30-6-1789 (53)
Vestiging als poorter: Matthijs van Loopick uit
Utrecht.

Wijkmeesters -- 11-4-1789 (33)
Aanstelling in de 3e wijk: Jan Hendrik de Loos
in plaats van Joost Hoebeek, overleden.

Burgerrecht -- 16-7-1789 (59v)
Vestiging: Cecilia Huyberts, weduwe van
Isaak de Hoog, uit Waarder in Gelderland.

Burgerrecht -- 11-4-1789 (33v)
Vestiging als poorter: Hendrik Bijnerman uit
Olfen (Munsterland) (D).

Burgerrecht -- 4-8-1789 (65v)
Vestiging van Barend Nieuwenhuyzen uit
Vreeswijk aan de Vaart.

Burgerrecht -- 21-4-1789 (35)
Toegelaten als poorter: Frans Althoff uit
Bislich in Kleefsland (D).

Burgerrecht -- 18-8-1789 (67)
Vestiging als poorteresse Geertruy Krinks,
weduwe van Bernardus van Duyzelen, uit
Nuys in de buurt van Keulen.

Wijkmeesters -- 25-4-1789 (35v)
Aamstelling in de 3e wijk: Dirk de Vooys in
plaats van Cornelis Huysman.
Burgerrecht -- 25-4-1789 (35v)
Toegelaten als poorter: Hendrik van Nassau
uit Alphen.
Burgerrecht -- 28-4-1789 (36v)
Toegelaten als poorter: Willem Adriaan
Halmans uit Oss in de Meierij van 'sHertogenbosch.

Ambten -- 25-8-1789 (68v)
Johan Smits wordt aangesteld tot hoofdman
van de Korte Akkeren in plaats van Geerlof
van de Waal, overleden.
Burgerrecht -- 10-10-1789 (73v)
Vestiging als poorter: Jacobus Hauber uit
Tirol.
Wijkmeesters -- 13-10-1789 (74)
Aanstelling voor Cornelis Baljé in de 12e wijk
in plaats van Geerlof van de Waal, overleden.

Burgerrecht -- 9-5-1789 (39)
Toegelaten als poorter - op verzoek van zijn
vader Gerard Cornelis: Lucas Hendrik
Schouten van Cleeff uit Deventer, 18 jaar.

Burgerrecht -- 17-10-1789 (74v)
Toegelaten als poorter: Jacobus van Hengel
uit Rotterdam.

Burgerrecht -- 16-5-1789 (40v)
Toegelaten als poorter: Johan Leonardus
Duykers uit Brunssum, graafschap
Amstenrade, land van Valkenburg.

Burgerrecht -- 20-10-1789 (75)
Vestiging als poorteres: Maria Theresia de
Woele, vrouw van Jemke Douwes, uit
Berghem in Vlaanderen.

Burgerrecht -- 23-5-1789 (44v)
Vestiging als poorter: Cornelis Schinkel uit
Woerden.

Burgerrecht -- 30-10-1789 (76)
Toegelaten als poorter: Jan Georg Sommer
uit Berlijn (D).

Burgerrecht -- 23-6-1789 (51v)
Toegelaten als poorter: Johannes Tompen uit
Venlo.

Burgerrecht -- 7-11-1789 (79)
Toegelaten als poorter: Albert de Lange uit
Langeraar.

Burgerrecht -- 27-6-1789 (52v)
Vestiging als poorter: Leendert Beltink uit
Delft.

Burgerrecht -- 7-11-1789 (79)
Toelating als poorteres: Margaretha van Dort,
weduwe van Jan den Haan.
Burgerrecht -- 21-11-1789 (80v)
Vestiging als poorter: Gijsbert Luchtmans, oud
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16 jaar, op verzoek van diens vader Pieter
Luchtmans, professor te Utrecht.
Burgerrecht -- 23-11-1789 (80v)
Vestiging als poorter: Cornelis de Ruyter uit
Waardenburg.
Burgerrecht -- 28-12-1789 (88)
Toegelaten als poorter: Gijsbert Cornelis van
Doorn, uit Geertruidenberg.
Burgerrecht -- 29-12-1789 (89)
Toegelaten als poorter: Cornelis Rams uit
Rotterdam.
Gezondheidszorg -- 16-1-1789 (98v)
Toestemming voor Adriaan van der Does om
zijn kinderen te laten inenten tegen "de
kinderziekte".
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21v.
Schutterij -- 3-2-1789 (133v)
Het verzoek van kolonel A. J. van der Does
namens de krijgsraad om de ontbrekende
geweren op te mogen halen bij diegenen die
geen schuttersdienst doen wordt ingewilligd.
Gezondheidszorg -- 3-2-1789 (134)
Toestemming voor mr. Diderik Gregorius van
Teylingen om zijn kinderen te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21.
Nalatenschappen -- 3-2-1789 (134v)
Toestemming voor Johannes van der Hoeve
als executeur-testamentair van wijlen Simonia
Jacoba van Oosterom, weduwe van Gerrit
Teyssen, om de door hem beheerde obligatie,
gelegateerd aan de kleinkinderen, te mogen
verkopen. Obligatie ten laste van de
Verenigde Staten van Amerika, N 1752, dd.
11 juni 1782.
[Hendrik Cornelis Teyssen en Gerardina
Teyssen, weduwe van Jeronimo de Marez
van Zuilen]
ZIE: Requestboek Z folio 22v.
Voogdij -- 10-2-1789 (138)
Toestemming aan Jan Schoonderwoerd,
weduwnaar van Hester Pieks (voordien
weduwe van Gerrit Steenhuysen), tot
benoeming van voogden over Hermanus
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Steenhuysen en beheerders van haar
nalatenschap.
[Fredrik Pieks en Dirk Oortman]
ZIE: Requestboek Z folio 25v.
Nalatenschappen -- 21-2-1789 (140)
Toestemming aan voogden / beheerders van
de nalatenschap van Maria Bisdom, weduwe
van Jeronimus van Bassen Jongbloed, om tot
verkoop van een huis en erf aan de
Oosthaven met roerende zaken (jachthonden,
kleding, familieportretten e.d.) over te gaan
ten behoeve van de minderjarige kinderen.
[Marcellus Bisdom, Adriaan Jacob Bisdom,
Adriaan Jacob van der Does, Frederik van der
Hoeve]
ZIE: Requestboek Z folio 28v. Akte dd. 26
januari 1789, voor notaris Joan Boers Jzn.
Testament dd. 11-3-1786 voor notaris Allard
Pierson.
Curatele -- 21-2-1789 (140v)
Afwijzing van het verzoek van Simon van Vliet
en Allard Pierson, curators, om Jan van Vliet
buiten deze provincie te mogen overbrengen
naar een verzekerde plaats in Brabant.
ZIE: Requestboek Z folio 30v.
Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Cornelis Schriek en Peter
Korevaar, voogden van Jannetje van Breda,
minderjarige dochter van Anna Kuljers,
weduwe van Willem van Breda, om een huisje
met erf op de Kleiweg te verkopen.
ZIE: Requestboek Z folio 36. Testament dd.
23-12-1788 voor notaris Pieter Daasdonk.
Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Frederik Pieks en Dirk
Oortman, voogden van Hermanus
Steenhuysen, minderjarig kind van Hester
Pieks, weduwe van Gerrit Steenhuysen en
vrouw van Jan Schoonderwoerd, om een
regeling aan te gaan met laatstgenoemde via
notaris Isaack Petrus Gosenson.
ZIE: Requestboek Z folio 37v. Resolutie
magistraat dd. 10 februari j.l.
Nalatenschappen -- 28-4-1789 (150)
Toestemming tot afgifte van de nalatenschap
van Coenraad Abé aan Johan Hendrik Ihle,
boekhouder ter thesaurie extra-ordinair te
Amsterdam. xxx geo Duitsland controleren
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[Pieter Jacob Bastiaan Bichon Vischial,
Johannes Gutberlot]
ZIE: Requestboek Z folio 42. Volmacht ten
overstaan van het vorstelijk opperambt van
Carlhaven (D) dd. 21 februari 1789. Idem in
Neukirchen a/d Haun in het Hoogstift Fulda
(D), dd. 16 januari 1789.
Nalatenschappen -- 16-6-1789 (156)
Toestemming aan Dirk Frallee uit te keren de
jaarlijkse opbrengst van de erfenis van
grootmoeders kant ten behoeve van
Lambertus Ruygers Andriesz voogd over
Bernardus Anthonius Frallee, minderjarige
zoon uit het huwelijk van suppliant met
Johanna Ruygers, gedurende de
minderjarigheid. xxx formulering
ZIE: Requestboek Z folio 52v.
Openbare orde -- 27-6-1789 (158v)
Verslag van de baljuw betreffende wangedrag
van Jan van Dijk (dronkenschap en belediging
van de burgerwacht), diens opsluiting op de
gijzelkamer en de oproep om voor het college
te verschijnen in verband met een
reprimande.
[Marcellus Bisdom]
Nalatenschappen -- 15-9-1789 (162)
Toestemming voor Jacob de Groot als curator
van de insolvente boedel van wijlen Claas
Booy, om de zaak met de crediteuren die nog
aanspraak op betaling hebben te mogen
afsluiten.
Voogdij -- 13-10-1789 (168v)
Verzoek van Clazina Moors tot aanstelling van
Pieter van Willenswaard en Hermanus van Es
als voogden over Jacob Zitvast.
ZIE: Requestboek Z folio 63.
Voogdij -- 14-11-1789 (172v)
Toestemming voor Joh. Blok en Jan Koot,
voogden over Dirk, Jan en Mathijs,
minderjarige kinderen van Claas Besemer, op
diens verzoek, om het restant van een
kapitaal, ten behoeve van hen belegd,
alsmede de jaarlijkse rente te mogen
gebruiken voor hun opvoeding.
ZIE: Requestboek Z folio 66.
Curatele -- 24-11-1789 (173)
Gerechtsbode Gerard de Koning wordt
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aangesteld als curator over de
gemeenschappelijke boedel van het echtpaar
Pieter Calis en Christina van der Jacht.
ZIE: Requestboek Z folio 72.
Huwelijkszaken -- 28-11-1789 (173v)
Instemming met het verzoek van Sara Joseph
Levi om de 3e proclamatie inzake haar
huwelijk met Moses Israël van Hullem te niet
te doen.
ZIE: Requestboek Z folio 69v.
Burgerrecht -- 13-1-1790 (4v)
Toegelaten als poorter: Bernardus van Heek
uit Nederbroek (in Utrecht).
Verhuur -- 5-2-1790 (8)
Huis op de Kleiweg naast het
Oudevrouwenhuis aan Pieternella Sandvoort,
weduwe van Cornelis Lugtenburg, voor 2 jaar.
Burgerrecht -- 9-2-1790 (9)
Vestiging als poorteres: Neeltje Beffer uit
Oudewater.
Burgerrecht -- 12-2-1790 (9v)
Vestiging als poorteres: Kaatje Verbrugge,
vrouw van Benedictus Landscheyd, uit
Dinslaken (land van Kleef) (D).
Burgerrecht -- 12-2-1790 (10)
Vestiging als poorter: Michiel Janse uit
Geleen, land van Valkenburg (Oostenrijks
partage).
Verhuur -- 8-3-1790 (14)
Gebruik van een leeg stuk land aan de
Robaarsteeg tegen betaling toegestaan aan
Matthijs Verkaik.
Burgerrecht -- 16-3-1790 (16)
Vestiging als poorter: Johannes Franken uit 'sHertogenbosch.
Burgerrecht -- 30-3-1790 (18)
Vestiging als poorter: Jan van 't Wout uit Delft.
Burgerrecht -- 3-4-1790 (19)
Vestiging als poorter: Johannes Landzaat uit
Utrecht.
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Burgerrecht -- 24-4-1790 (22)
Vestiging als poorter: Leendert van Maanen,
uit Reeuwijk.

Burgerrecht -- 28-9-1790 (51v)
Vestiging als poorter:Tieleman Janse uit
Utrecht.

Burgerrecht -- 24-4-1790 (22v)
Toegelaten als poorteres: Elsabeth
Schuffelers, weduwe van Johannes Nautz.

Burgerrecht -- 5-10-1790 (52v)
Vestiging als poorter: Casper Schol uit
Gorinchem.

Burgerrecht -- 30-4-1790 (24)
Vestiging als poorter: Franciskus Stevens uit
Utrecht.

Burgerrecht -- 22-10-1790 (55v)
Vestiging als poorter: Anthony Hermerling uit
Raubach, graafschap Ronkel (D).
[Ronckel]

Burgerrecht -- 14-5-1790 (26v)
Vestiging als poorter: Pieter Glasmaker uit
Utrecht.
Burgerrecht -- 5-6-1790 (30)
Vestiging als poorter: Arie van der Kraats uit
Delfshaven.
Burgerrecht -- 15-6-1790 (33v)
Vestiging als poorter: Hendrik Jan Knegt uit
Bleiswijk.
Burgerrecht -- 26-6-1790 (34v)
Toegelaten als poorter: Cornelis van der Werff
uit Sluipwijk.
Burgerrecht -- 16-7-1790 (40)
Toegelaten als poorteres: Maria Burgers,
vrouw van Jacob Palmboom, uit Jaarsveld.
Burgerrecht -- 30-7-1790 (42v)
Toegelaten als poorter: Jacobus Vollebregt uit
Woerden.
Burgerrecht -- 7-8-1790 (43)
Vestiging als poorter: Willem van der Maas uit
Moordrecht.
Burgerrecht -- 7-8-1790 (43v)
Vestiging als poorter: Gothofredus Janse uit
Kaldenkirchen (D).
Burgerrecht -- 28-8-1790 (46v)
Vestiging als poorter: Willem Boschman uit
Moordrecht.
Burgerrecht -- 16-9-1790 (51v)
Toegelaten als poorter: Elias Hendrik Beynon
uit Batavia en 17 jaar oud, op verzoek van zijn
voogd Gerard Willem van Blijdenberg, oudburgemeester.

Burgerrecht -- 23-10-1790 (56v)
Vestiging als poorter: Matthias Verboom uit
Rotterdam.
Burgerrecht -- 30-10-1790 (57)
Vestiging als poorter: Jan Hendrik
Schuurman.
Aalmoezeniershuis -- 22-11-1790 (61v)
Opname van Isaak Ketelaar (57 jaar oud) om
te voorkomen dat hij door zijn zwakke
vermogens tot armoede zou vervallen en ten
laste van de stad zou komen, waarbij zijn
erfenis vervalt aan de stad. Op verzoek van
Jasper Bleuland, Pieter Boon en Martinus de
Lange, alsmede de via het testament van
wijlen Adriana Ketelaar aangestelde
executeurs-testamentair; notaris Cornelis van
Alphen.
Burgerrecht -- 27-11-1790 (64)
Vestiging als poorter: Huyg Oudenaarden uit
Stormpolder.
Burgerrecht -- 27-11-1790 (64)
Vestiging als poorteres: Maria Mul, vrouw van
Pieter Zoutman.
Burgerrecht -- 30-11-1790 (64v)
Vestiging als poorter: Willem Binnendijk uit
Leiderdorp.
Burgerrecht -- 9-12-1790 (66)
Toegelaten als poorter: Jacob van Eysden uit
Dordrecht.
Burgerrecht -- 10-12-1790 (66)
Vestiging als poorter: Pieter Businck uit
Voorschoten.
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Wijkmeesters -- 11-12-1790 (66v)
Jan Bregaar wordt aangesteld in de 5e wijk 2e
kwartier in plaats van Jan Pluym, die de stad
heeft verlaten.
Wijkmeesters -- 14-12-1790 (66v)
Willem Adrianus Halmmans wordt aangesteld
in de 7e wijk in plaats van Petrus Lambertus
Halmmans, gekozen tot lid van de vroedschap
en schepen.
Burgerrecht -- 23-12-1790 (69v)
Vestiging als poorter: Jacobus Gerlings, 19
jaar oud, uit Haarlem, op verzoek van mr.
François de Mey, heer van Limmen en NieuwLekkerland, en mr. Herman Gerlings, vader
van Jacobus.
Wijkmeesters -- 23-12-1790 (69v)
Pieter Blok wordt aangesteld in de 14e wijk in
plaats van Leendert Verhoek, overleden.
Nalatenschappen -- 1-2-1790 (81v)
Jacobus de Groot, gerechtsbode, wordt
aangewezen als curator, op verzoek van Ary
Jongebreur en Annetje Kleywegt voor de door
hen nagelaten boedel.
ZIE: Requestboek Z folio 83.
Huwelijkszaken -- 13-2-1790 (83v)
Verzoek van Geertruy Sara van der Burch en
Johan Lodewijk Brants om toestemming voor
hun huwelijk nadat Jacomina van Immerseel,
weduwe van mr. Aalbrecht van der Burch,
moeder van de bruid is gehoord, of er sprake
is van bezwaren en deze binnen de daartoe
bepaalde tijd (14 dagen) aan te geven.
ZIE: Politicque verordening dd. 1 april 1580,
art. 3.
Huwelijkszaken -- 25-2-1790 (86)
Brief van Jacomina van Immerseel, weduwe
Van der Burch, waarin zij refereert aan het
wangedrag van haar dochter, maar ondanks
bezwaren tegen haar voorgenomen huwelijk,
zich genoodzaakt ziet het te gedogen.
ZIE: nr. 1582
Huwelijkszaken -- 1-3-1790 (88)
Toestemming voor het voorgenomen huwelijk
van Geertruy Sara van der Burch en Johan
Lodewijk Brants.
ZIE: nr. 1585
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Nalatenschappen -- 16-3-1790 (90)
Gerechtsbode Gerardus Koning wordt
aangesteld tot curator in de nalatenschap van
Dominicus de Dominici en Jan Reina. Hij mag
de zaak afhandelen zoals dat te doen
gebruikelijk is.
Verzoekschriften -- 27-3-1790 (91)
Op het verzoek van Theodorus Daniël
Doleguis de Kedts Houtman, ordinaris klerk
op het kantoor van de gemenelandsmiddelen
te Den Haag, en Zeeger de Kedts Houtman,
luitenant ter zee, kan nog geen uitsluitsel
worden gegeven.
ZIE: Requestboek Z.
Huwelijkszaken -- 18-5-1790 (95v)
Toestemming voor Anna Voorhoeve, vrouw
van Hendrik Sonnenberg, om te mogen
scheiden van tafel en bed.
ZIE: Requestboek Z folio 95.
Rechtspraak -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Fredrik van
Breda, uit de vroedschap ontslagen.
Huwelijkszaken -- 14-9-1790 (99)
Toestemming voor Adrianus Pijnaker,
remonstrants predikant, en Charlotte Louisa
Kip om hun voorgenomen huwelijk te
voltrekken ten huize van de moeder van de
verzoeker.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Nalatenschappen -- 21-9-1790 (99v)
Afwijzing van het verzoek van Nicolaas
Teyssen, voormalig burgemeester,
woonachtig in 's-Gravenhage, en Egbertus
Bernardus ten Dal, curatoren over Hendrik
Cornelis Teyssen, zoon van Nicollaas, om
betaald te worden voor diens bewonen van
een gemeubileerd huis, verzorging, kosten
enz. volgens afspraak sinds 5 mei 1785.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Nalatenschappen -- 6-11-1790 (108v)
Gerechtsbode Cornelis van de Pol wordt
aangesteld tot curator van de boedel van
Isaack Schadé en en zijn vrouw Jannetje
Rietkamp op verzoek van mr. D.G. van
Teylingen, heer van Kamerik, ontvanger van
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de gemenelandsmiddelen.
ZIE: Requestboek Z folio ?
Nalatenschappen -- 30-11-1790 (112)
Het verzoek van Cornelis van de Pol om als
curator in de boedel van het echtpaar Isaack
Schadé en Jannetje Rietkamp aan
laatstgenoemde (haar toebehorende) kleding
te verstrekken wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 110v.
Curatele -- 7-12-1790 (113)
Het verzoek van Elisabeth Boomhouer, vrouw
van Willem Spijker, om verlenging van de
opsluiting van haar man en de mogelijheid om
over hun gemeenschappelijke boedel te
kunnen beschikken, wordt toegestaan.
ZIE: Requestboek Z folio 112.
Huwelijkszaken -- 7-12-1790 (113)
Het verzoek tot scheiding van Adriana van
Hensbeek, vrouw van Matthijs van Lopik,
wordt toegestaan. Zij zijn niet in gemeenschap
van goederen getrouwd.
ZIE: Requestboek Z folio 113v.

10 -- Gezondheidszorg
Hygiëne, medische beroepen,
keuring van voedsel,
drinkwatervoorziening,
bodemverontreiniging,
afvalverwerking, begraafplaatsen.

419

Begraven -- 30-3-1788 (24v)
Toestemming voor avondbegrafenis van
Johan Christiaan Megert.
Begraven -- 22-4-1788 (31)
Grote baar voor Maria Cornelie van der Haar.
Gasthuizen -- 14-5-1788 (35v)
Opname van Daniel Gibbon wegens
krankzinnigheid op verzoek van zijn
schoonzoon Jan de Jong.
Gasthuizen -- 10-6-1788 (47)
Opname van Jannetje Stuyvenberg, zwangere
vrouw van Eldert Kool, wegens
krankzinnigheid. Bijdrage in onderhoud door
Cornelis Luynenburg.
[Jannetje Stuivenberg; Cornelis Luinenburg]
Markten -- 10-6-1788 (47v)
Op verzoek van bewoners van de
Naaierstraat, wordt Ary Roggeveen
aangesteld tot schoonmaker van de
groentenmarkt en bewaker van de
groenteschuiten tegen vrijwillige bijdrage van
betrokkenen. Verzoek bijgevoegd.
[Arie Roggeveen; Steven Maarschalk;
groentenverkopers en warmoeziers]
Begraven -- 5-7-1788 (52)
Avondbegrafenis voor oud-burgemeester
Vincent van Eyck.
Begraven -- 10-7-1788 (53v)
Grote baar voor Wiva Bisdom.

Begraven -- 3-3-1788 (16)
Grote baar voor Leendert Swanenburger.

Begraven -- 10-7-1788 (53v)
Toestemming voor avondbegrafenis van Wiva
Bisdom.

Begraven -- 3-3-1788 (16)
Toestemming voor avondbegrafenis van
Leendert Swanenburger.

Begraven -- 18-10-1788 (66v)
Grote baar voor Dirk Westerveld.

Begraven -- 10-3-1788 (19)
Grote baar voor Maria Swanenburg, weduwe
van Abraham Zoet.
Begraven -- 10-3-1788 (19)
Toestemming tot avondbegrafenis van Maria
Swanenburg.
Begraven -- 30-3-1788 (24v)
Grote baar voor Johan Christiaan Megert.

Gasthuizen -- 28-10-1788 (68)
Ontslag voor Daniel Gibbon, wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Pesthuis -- 1-11-1788 (70)
Job de Jager jr wordt aangesteld tot vader van
het pesthuis in plaats van Jacob Severboom.
Begraven -- 11-11-1788 (71v)
Grote baar voor Charles Daniel de Kedts.
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Begraven -- 30-12-1788 (84)
Grote baar voor Dirk Schoon.
Begraven -- 30-12-1788 (84)
Toestemming voor avondbegrafenis van Dirk
Schoon.
Verordeningen -- 11-3-1788 (119)
Voortzetting van de keuren gepubliceerd.
-- 29-4-1788 (123v)
Verzoek door de familie tot opname van
Daniel Gibbon wegens krankzinnigheid en
toestemming tot beheer over de boedel door
diens vrouw Alida Blok.
[Cornelia Korthals, weduwe van Mattheus
Gibbon en moeder van Daniel; Leendert de
Jong en Francina Gibbon (dochter Daniel) uit
Rotterdam]
ZIE: Requestboek IJ folio 207v.
Begraven -- 10-1-1789 (4v)
Grote baar voor Elisabeth van Harten,
weduwe van Dirk Spijker.
Begraven -- 26-1-1789 (12)
Avondbegrafenis voor Jeronimus van Bassen
Jongbloed, oud-schepen.
Begraven -- 6-2-1789 (14v)
Jan Braggaer wordt aangesteld tot waarnemer
van de aanspreker en bidder op de
begraafplaats voor Rutger van Kessel (sinds
25 oktober 1764)
wegens diens zenuwzwakte.
Begraven -- 10-2-1789 (16v)
Avondbegrafenis voor Maria Bisdom, weduwe
van Jeronimus van Bassen Jongbloed, oudschepen.
Begraven -- 1-2-1789 (17)
Grote baar voor Susanna van Bommel, vrouw
van Joachim Hess.
Gasthuizen -- 24-2-1789 (21v)
Opname van Ary Verzijl wegens
krankzinnigheid, met bijdrage in onderhoud
van het aalmoezeniershuis.
Begraven -- 7-3-1789 (24)
Avondbegrafenis voor Johannes van der
Hoeve, oud-schepen.
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Gasthuizen -- 7-3-1789 (24v)
Opname van Willem Rijken wegens
krankzinnigheid, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
Begraven -- 14-3-1789 (25v)
Avondbegrafenis voor dr. Arnoldus Franciscus
Pelgrom.
Begraven -- 14-3-1789 (25v)
Grote baar voor dr. Arnoldus Franciscus
Pelgrom.
Gasthuizen -- 21-3-1789 (28v)
Opname van Bastiaan de Lange, "niet wel bij
zinnen", met bijdragen van de diakonie van de
hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 7-4-1789 (32v)
Opname van Aart van Asperen, met bijdrage
van de remonstrantse gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 11-4-1789 (33)
Verlenging van de opname van Ary Verzijl
wegens krankzinnigheid, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie 24 februari j.l.
Begraven -- 18-4-1789 (34v)
Grote baar voor Lucas Schouten.
Begraven -- 18-4-1789 (34v)
Avondbegrafenis voor Lucas Schouten.
Begraven -- 21-4-1789 (35)
Avondbegrafenis voor Willem de Grande van
der Does.
Begraven -- 25-4-1789 (35v)
Grote baar voor Eva Maria Schouten.
Begraven -- 25-4-1789 (35v)
Avondbegrafenis voor Eva Maria Schouten.
Begraven -- 28-4-1789 (36v)
Grote baar voor Jeremias de Man.
Begraven -- 28-4-1789 (36v)
Avondbegrafenis voor Jeremias de Man.
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Begraven -- 16-5-1789 (40v)
Avondbegrafenis voor Elisabeth Brink, vrouw
van Willem Jan van As, oud-schepen.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Fredrik Gerrits, met wekelijkse
bijdrage van het Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Pieter van Woertem, met
wekelijkse bijdrage van de diakonie van de
gereformeerde gemeente, Jan van der Pool
en het Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Kaatje Beuzekom, vrouw van
Pieter Lens, wegens krankzinnigheid, met
wekelijkse bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
Begraven -- 16-6-1789 (50v)
Nicolaas Bakker wordt aangesteld als
waarnemer van de functie van zijn vaders Jan
Bakker als aanspreker en bidder ter
begraafplaatse, wegens diens "
lichthoofdigheid en zwakheid". Bij attestatie
van J. van Steel, stadschirurgijn.
Gasthuizen -- 20-6-1789 (51)
Ontslag van Willem Rijke, op 7 maart wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Tuchthuis -- 16-7-1789 (59)
Plaatsing van Cornelis Verzee, met bijdrage
van de diakonie van de hervormde gemeente
en het Aalmoezeniershuis.
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Armenzorg -- 22-9-1789 (71v)
Toestemming tot vergoeding van de
operatiekosten voor Isaak, kind van
Magdalena Bul en Isaak van Reed, alsmede
voor Johannis, kind van Teunis Bloemendaal.
Verzoek aan stadschirurgijn Jan van Stavel
om de heer Gram uit Rotterdam te verzoeken
de operatie te doen en ze daarna te
verzorgen. "Van den steen gesneden".
Betaling uit kas der burgemeesters.
Aalmoezeniershuis -- 10-11-1789 (79v)
Opname van Jan Verbij, oud 12 jaar.
Gezondheidszorg -- 17-11-1789 (80)
Verslag van Albert Verrijst van het succesvol
verloop van de operatie ("steensnijding") van
de twee kinderen.
[Gram]
ZIE: Notulen dd. 22 september j.l.
Gezondheidszorg -- 19-12-1789 (86)
Het tractement van de stadsdokter wordt door
het overlijden van Bartholomeus Hermannus
de Moor, heer van Willige-Langerak, nu
ontvangen door de twee huidige
stadsdoktoren Jan Bleuland en Jan van
Breda. Derhalve dienen ook de betalingen
(100e penning op de ambten en
recognitiegeld) gesplitst te worden.
Tuchthuis -- 22-12-1789 (87v)
Opname van Pieter Lakier, met bijdrage van
de diakonie van de hervormde gemeente en
het Aalmoezeniershuis.

Gasthuizen -- 8-8-1789 (66)
Ontslag van Kaatje Beuzekom, opgenomen
wegens krankzinnigheid op 13 juni.

Aalmoezeniershuis -- 22-12-1789 (88)
Opname van Hermanus Steenhuysen, oud 11
jaar, wiens ouders Gerrit Steenhuysen en
Hester Peeks overleden zijn.

Gasthuizen -- 15-8-1789 (66)
Opname van Hermanus van Rheenen
voortgezet met bijdrage van hemzelf.

Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Grietje Tol, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.

Slepers -- 25-8-1789 (68)
Inwilliging van het verzoek van Pieter Meuson
uit Windham, om in plaats van Cornelis
Rotiers het monopolie te hebben op het
ruimen van de toiletten op voorwaarde te
betalen 12 gulden, te werken tussen 22.00 05.00 uur en zijn schip te leggen "boven de
stad" (uit de wind) in de IJssel.

Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Lijsje Bik, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Jan van Reede, met bijdrage
van het aalmoezeniershuis.
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Gezondheidszorg -- 30-12-1789 (89v)
Extra toelage voor stadschirurgijn Jacobus
van Steel voor iedere persoon die op kosten
van de stad moet worden geopereerd ("van de
steen gesneden").
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 22
september j.l.
Gezondheidszorg -- 16-1-1789 (98v)
Toestemming voor Adriaan van der Does om
zijn kinderen te laten inenten tegen "de
kinderziekte".
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21v.
Ambten -- 24-1-1789 (104)
Melding betreffende het overlijden van
schepen mr. Jeronimus van Bassen
Jongbloed. De vroedschap verzoekt om
condoleantie van weduwe en familie.
[mr. W.M. Swellengrebel]
Ambten -- 3-2-1789 (133)
Dankzegging namens weduwe en naaste
familie van Jeronimus van Bassen Jongbloed
voor het betuigde medeleven door (leden van)
de vroedschap.
[Marcellus Bisdom, heer van Vliet, Adriaan
Jacob van der Does, Johan Diederik van der
Burch]
Gezondheidszorg -- 3-2-1789 (134)
Toestemming voor mr. Diderik Gregorius van
Teylingen om zijn kinderen te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21.
Gezondheidszorg -- 3-2-1789 (134)
Toestemming voor Petrus Lambertus
Halmmans om zijn dochter te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 21v.
Gezondheidszorg -- 10-2-1789 (137v)
Toestemming voor Jan Bleuland om zijn
kinderen te mogen (laten) inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 23v.
Gezondheidszorg -- 17-2-1789 (139v)
Aleyda Gerarda van der Does krijgt
toestemming om zich tegen kinderziekte te
laten inenten.
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[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 24.
Gezondheidszorg -- 21-2-1789 (140v)
Toestemming voor Marcellus Bisdom om zijn
kinderen te laten inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 26.
Gezondheidszorg -- 10-3-1789 (141)
Toestemming voor Marcellus Bisdom om het
kind van wijlen J. van Bassen Jongbloed te
laten inenten tegen kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z.
Kerkelijke zaken -- 13-3-1789 (141)
Brief van ds. Samuel François de Moraaz
waarin hij aangeeft op de a.s. biddag niet te
kunnen preken en vergeefs heeft getracht
collega P.Th. Couperus hem te laten
vervangen, met verzoek op het preekbulletin
slechts te vermelden een voor- en
namiddagpreek en oproep aan ds. Couperus
en ds. Metske om daarover uitsluitsel te
geven.
[Huybert van Eyck]
Kerkelijke zaken -- 13-3-1789 (142v)
Aan de opgeroepen ds. Metske wordt
gevraagd naar de reden waarom de dienst
van ds. De Moraaz niet was vervuld. Metske
geeft aan dat de invalbeurten in 1787 en 1788
hem te veel van zijn krachten hadden gevergd
om nu nog vervangingen te doen.
Kerkelijke zaken -- 14-3-1789 (143v)
De ontboden ds. Couperus geeft als reden
voor het niet vervullen van een invalbeurt dat
hij op te korte termijn daarvoor werd gevraagd
wegens "indispositie" van de eerder
aangezochte ds. Swaving uit Oudewater, die
wel een bidstonde voor de avond had
aangeboden. De vroedschap acht deze
argumentatie geldig en verzoekt een
bidstonde te laten houden. Op preekbulletin:
"ds. Couperus gebed" te 18.00 uur.
Curatele -- 4-4-1789 (147)
Afwijzing van het verzoek van de curatoren
Simon van Vliet en Allard Pierson tot
opsluiting van Jan van Vliet in een
verbeterhuis.
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ZIE: Requestboek Z folio 39. Aanstelling tot
curatoren door college dd. 23-12-1788.
Gezondheidszorg -- 9-4-1789 (149)
Toestemming voor A. Medemblik om zijn zoon
in te enten tegen kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 38.
Gezondheidszorg -- 12-5-1789 (151)
Toestemming voor ds. J. de Visscher om zijn
kinderen tegen kinderziekte te mogen laten
inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 43.
Gezondheidszorg -- 30-5-1789 (152)
Toestemming aan baljuw F. van Harencarspel
Decker om Margaretha Frederica Dabenis
tegen kinderziekte te mogen inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 43v.
Gezondheidszorg -- 1-9-1789 (161v)
Toestemming voor Paddenburg Oostenraad
om zijn kleinzoon te laten inenten tegen
kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 57.
Gezondheidszorg -- 20-10-1789 (169v)
Toestemming voor Elizabeth Prins, vrouw van
mr. Cornelis de Lange van Wijngaarden, om
haar zoon tegen kinderziekte te mogen
inenten.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z fol. 61v.
Begraven -- 1-12-1789 (177)
Lijst van voorwaarden waaronder de pachters
van de doodskleden en rouwbehangsels de
huur zullen verhogen tot ƒ 30 per jaar naar
aanleiding van het conflict met de gilden over
het gebruik van deze of eigen kleden.
Memorie zonder datum en ondertekening.
Begraven -- 22-12-1789 (178)
Afwijzende resolutie op de memorie van
kerkmeesters van de St.-Janskerk over de
voorwaarden voor de verhoging van de huur
van doodskleden. Memorie bijgevoegd.
ZIE: nr. 1177
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Voogdij -- 22-12-1789 (179v)
Inwilliging van het verzoek van Gualtherus de
Moor om ontslag als voogd over de
minderjarige kinderen (van buitenlandse
origine) en executeur van de nalatenschap
van Johanna Braat, vrouw van dr.
Bartholomeus Hermannus de Moor.
ZIE: Requestboek Z folio 76v.
Gasthuizen -- 13-1-1790 (4v)
Ontslag voor Ary Verzijl, sinds 24 februari
1789 wegens krankzinnigheid opgenomen.
Begraven -- 9-2-1790 (9)
Avondbegrafenis voor Anna van Raffen,
weduwe van Rembrand Pijnaker.
Begraven -- 9-2-1790 (9)
Grote baar voor Anna van Raffen, weduwe
van Rembrand Pijnaker.
Gasthuizen -- 13-2-1790 (10)
Reparatie van bestaande en bouw van nieuwe
optrekken voor krankzinnigen in St.Catharinagasthuis onder directie van
fabricagemeesters. Bouwplan op verzoek van
regenten door stadstoeziender Blanken
opgesteld; mét riool.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 29 december
1789.
Tuchthuis -- 6-3-1790 (13v)
Opname van Ary Tuyloo voor de tijd van 2
maanden.
Gasthuizen -- 19-3-1790 (16v)
Voorlopige opname van Maria van Houten,
"niet wel bij zinnen zijnde", zonder opsluiting
en met de vrijheid in en uit te gaan.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 31 januari
1789.
Begraven -- 24-4-1790 (22)
Grote baar voor Christina Mijnaards, vrouw
van ds. Jan Rosendaal, Luthers predikant.
Begraven -- 27-4-1790 (22v)
Grote baar voor Trijntje Bruggeman, weduwe
van Iman Jongejan.
Begraven -- 27-4-1790 (22v)
Avondbegrafenis voor Trijntje Bruggeman,
weduwe van Iman Jongejan.
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Begraven -- 30-4-1790 (24)
Grote baar voor jonkvrouwe Johanna Sophia
Schouten.
Begraven -- 30-4-1790 (24)
Avondbegrafenis voor jonkvrouwe Johanna
Sophia Schouten.
Begraven -- 3-5-1790 (24v)
Grote baar voor Nela de Paauw.
Begraven -- 3-5-1790 (24v)
Avondbegrafenis voor Nela de Paauw
Tuchthuis -- 18-5-1790 (27v)
In bewaring en onderhoud: Willem de Bie,
krankzinnig, met wekelijkse ondersteuning
van zijn vader Willem en het
Aalmoezeniershuis.
Begraven -- 11-6-1790 (30v)
Grote baar voor Frans Kramer.
Begraven -- 15-6-1790 (33v)
Avondbegrafenis voor Regista Rogee, vrouw
van Jan Pluym.
Begraven -- 2-11-1790 (57v)
Avondbegrafenis voor Elisabeth Verbruggen,
weduwe van Pieter Boon.
Begraven -- 2-11-1790 (57v)
Grote baar voor Elisabeth Verbruggen,
weduwe van Pieter Boon.
Begraven -- 26-11-1790 (63v)
Grote baar voor Catharina Spaan, weduwe
van Jacobus Johannes van Wijnen.
Begraven -- 26-11-1790 (63v)
Avondbegrafenis voor Catharina Spaan,
weduwe van Jacobus Johannes van Wijnen.
Vroedvrouwen -- 27-11-1790 (64)
Anna Sibbes, vrouw van Jacob Alevoet, wordt
aangesteld op basis van certificering door het
college van vroedkunde dd. 9 november 1790.
ZIE: Reglement op de vroedkunde dd. 11-101756.
Gezondheidszorg -- 3-4-1790 (93)
Toestemming voor Jacobus van Steel om zijn
zoontje te mogen inenten tegen de
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kinderziekte.
[pokken]
ZIE: Requestboek Z folio 93.

11 -- Waterstaat
Stadswaterschappen, grachten,
rivieren en kanalen, waterkeringen
(dijken), sluizen, waterstand;
relaties met
hoogheemraadschappen
(Rijnland, Schieland,
Krimpenerwaard,
grootwaterschap Woerden).
Sluizen -- 5-3-1788 (16v)
Jan Verrijst doet afstand van de post van
sluiswachter bij de buitensluis.
Sluizen -- 6-3-1788 (18)
Jean Gijsberto de Mey wordt aangesteld (in
plaats van Jan Verrijst) tot sluiswachter van de
Mallegatsluis, buiten Dijkspoort:.
[Jan Gijsbert de Mey]
Verhuur -- 13-3-1788 (20)
Verhuur van het Moordrechtse Verlaat aan
Paulus de Jong.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 242v.
Waterschappen -- 15-3-1788 (20v)
Huybert van Eyck en Reinier Swanenburg
wordt op voordracht van de dijkgraaf
aangesteld tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard.
[Hubert van Eyck]
Stein -- 26-4-1788 (31v)
A.H. Metelerkamp en J.A. van der Burch
vernieuwen hun eed als heemraden van Stein
en Willens. Cornelis Nicolaas Plemper van
Bree is afwezig.
Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Haastrecht inzake
de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Hoenkoop inzake
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de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 6-5-1788 (34v)
De huurovereenkomst met Stein inzake de
Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 10-5-1788 (35)
De huurovereenkomst met Bergambacht en
Berkenwoude inzake de Haastrechtse brug is
verlengd voor een periode van 8 jaar.
Fabricagemeesters -- 13-5-1788 (35)
Onderzoek naar het conflict tussen Adam
Schouten, eigenaar van een huis aan de
Spieringstraat, en Cornelis van Es en anderen
over waterschade.
Scheepsjagers -- 17-5-1788 (35v)
Hendrik van Vliet wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jan Houtman
op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Stolwijk inzake de
Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Vlist en Bonrepas
inzake de Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Zuidbroek inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.
Sluizen -- 13-6-1788 (47v)
Lijst van gebreken aan particuliere zijlen.
Afschrift aan fabricagemeesters ter controle
en afdoening. Huis van Dirk Jan Bleuland,
schuifbindje; huis van A.P Twent (oudburgemeester) ontbreekt tweede schuif.
Waterschappen -- 15-7-1788 (54)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk,
Vrijhoef en Kalverbroek: Jan Dirksz van
Swieten, Claas van der Hoeven.
Broekhuizen -- 19-7-1788 (54v)
Gerrit Bloet wordt aangesteld tot heemraad en
schepen in plaats van Dirk Bloet.
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Scheepsjagers -- 26-7-1788 (56)
Pieter Hooymeyer wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jacobus de
Jong op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
[Arie Hogendoorn, Hooimeyer]
Belastingen -- 9-8-1788 (57)
Verhuur van de tienden in de Willens aan de
weduwe Elis Lakerveld.
Scheepsjagers -- 12-8-1788 (57v)
Cornelis Slingeland wordt aangesteld als
vervanger van Cornelis Teeuwen op het
Amsterdams en Gouds jaagpad.
Slepers -- 1-11-1788 (69)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Ommen,
Lodewijk Strauwitz.
Verhuur -- 4-12-1788 (76v)
Reeuwijks Verlaat aan Jacob Meyner.
[Reeuwijkse wetering]
Scheepsjagers -- 23-12-1788 (81v)
Pieter Buytenburg wordt aangesteld tot
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad als vervanger van Pieter Bos.
Waterschappen -- 23-12-1788 (82)
Cornelis Nicolaas Plemper van Bree,
hoogdijkheemraad van Stein en Willens, wordt
aangemaand om de eed af te leggen.
Waterschappen -- 14-1-1788 (98v)
Ontslag verleend aan Martinus van Toulon,
commissaris van de waterschappen in het 3e
kwartier.
Waterschappen -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot commissarissen van de
waterschappen in het 3e kwartier: Joan Boers
jr en Nicolaas Grendel in plaats van Martinus
van Toulon en Alexander Samuel Petrus
Elsnerus, die hun ontslag hebben gevraagd
en gekregen.
Fabricagemeesters -- 15-3-1788 (120)
Lijst van gebreken, gemeld aan
fabricagemeesters, om te laten repareren,
zowel door de stad als door de respectieve
particuliere eigenaars, mét sanctie. Turfmarkt
noordzijde: rollaag; Vogelenzang: kade;
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Gouwe: wangen van de brug; Westhaven:
kade; Raam: kade.
[Juffr. Eibergen; Jan Baks; brouwerij de
Zwaan; Noortbergen; Paulus de Ronde en
Willem Blanket]
Waterschappen -- 10-5-1788 (126)
De "singelschouw" (inspectie van de singels)
zal op 31 mei a.s. worden gehouden.
Waterschappen -- 31-5-1788 (126v)
De singelinspectie is uitgevoerd; er zijn geen
gebreken gevonden.
Waterschappen -- 14-10-1788 (144)
Singelschout en vestschouw zullen op
zaterdag 8 november worden gehouden.
Fabricagemeesters -- 8-11-1788 (146v)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
singelschouw en vestschouw, met
sanctieregeling bij controle (naschouw) over
drie weken. Karnemelksloot: Arie Groeneveld,
vóór de schuur opruimen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, idem de weduwe
Hendrik Couvers en Meyndert de Bruyn;
Kattensingel: Jan Baks, gras verwijderen,
idem de weduwe De Jong voor het schuthok,
idem Jasper Bleuland, Pieter Bruynvis, Pieter
Koemans; Jaagpad: gras weghalen Jan van
Breenen, idem Zegert van den Bijl; Vesten
tussen Potterspoort en Kleiwegpoort: de erven
Jan Prins, schuur repareren of verwijderen.
Sluizen -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot hoofdman van het 3e kwartier
voor de grote sluis tussen Turfmarkt, Kleiweg
en Nieuwehaven: Pieter Huyzer in plaats van
Dirk Schoon, overleden.
Waterschappen -- 3-2-1789 (14)
Aangesteld tot hoogheemraden van de
Krimpenerwaard, op voordracht van de
dijkgraaf: Huybert van Eyck en Reinier
Swanenburg.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman van de zijlen in het
1e kwartier: Cornelis de Zeeuw in plaats van
Pieter de Ridder.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman in het 3e kwartier bij
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de Grote zijl (tussen Turfmarkt, Kleiweg en
Nieuwehaven): Fop Booy in plaats van Pieter
Hoffman.
Sluizen -- 7-2-1789 (15v)
Aanstelling tot hoofdman in het 3e kwartier bij
de Kleine zijl: Frans de Weger in plaats van
Philip Polijn.
Fabricagemeesters -- 17-2-1789 (19)
Verzoek tot oplossing van het geschil tussen
buren Adrianus IJsselsteyn en Gerrit
IJsselsteyn (Jan Kattensingel) over een
gezamenlijke watergang / waterlozing.
Scheepsjagers -- 26-2-1789 (23)
Pieter van 't Wout wordt aangesteld tot
vervanger van Jan Boon aan het Amsterdams
en Gouds jaagpad.
Scheepsjagers -- 10-3-1789 (25)
Teunis Sanders wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Gerrit Hogendoorn.
Scheepvaart -- 14-3-1789 (25v)
Toestemming voor schippers op Rotterdam
om - in verband met ijsgang op de plassen en
de Broekweg - via de Mallegatsluis en de
IJssel te varen.
Waterschappen -- 21-3-1789 (28v)
Jacobus van Munster wordt aangesteld - in
plaats van Dirk Schoon - tot opzichter
(hoofdman) over de Fluwelensingel, de kaden
tussen de Dijk en de Karnemelksloot voor
grondige inspectie en schoonmaak van de
wetering. De kosten worden omgeslagen over
alle aanwonenden.
Waterschappen -- 28-4-1789 (37)
Aanstelling tot hoofdman / opzichter van de
zijlen in het 4e kwartier: Otto van der Hout in
plaats van Cornelis Baljé, overleden.
Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Aalbert Waardenburg wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Willem van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Klaas van Hofwegen wordt aangesteld aan
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het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Jasper Wout, overleden.

van de plaats van Jan Sonnevelt, in plaats
van Eldert Burger.

Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38)
Eldert Burger wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Jan Sonneveld.

Scheepsjagers -- 7-11-1789 (78v)
Willem Marrink wordt aangesteld als
waarnemer voor (de plaats van) Willem
Sanders aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Cornelis Bloot.

Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jan Soudaan wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Abraham van Dorp.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jacob Swart wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis van der Tak.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Cornelis van Dieveren wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Jacobus de Jong en in plaats
van Pieter Hooymeyer.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (39)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Ary Claasz Verbij.
Waterschappen -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot hoofdman over de
Fluwelensingel en de kade tussen de Dijk en
de Karnemelksloot: Pieter Huyzer
Thielemansz in plaats van Leendert Kramer,
overleden, voor grondige inspectie en
schoonmaak van de wetering. De kosten
zullen worden omgeslagen over alle
aanwonenden.
Waterschappen -- 4-7-1789 (55v)
Aanstelling tot heemraden van Sluipwijk voor
de Vrijhoef en de Kalverbroek: Jan Dirksz van
Swieten en Claas van der Hoeve.
Scheepsjagers -- 19-9-1789 (71)
Eldert Burger wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Pieter van Leeuwen.
Scheepsjagers -- 22-9-1789 (71v)
Bastiaan Hogeveen wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger

Veerlieden -- 24-11-1789 (81)
Dirk den Haan wordt aangesteld tot schipper
van het veer op Utrecht in plaats van Adrianus
van der Linden, overleden. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld wegens "nietinboorling"-status.
Waterschappen -- 20-10-1789 (169)
Vaststelling van de datum voor het houden
van de singel- en vestschouw: 14 november.
Waterschappen -- 14-11-1789 (172v)
De singel- en vestenschouw is uitgevoerd,
met afschrift aan de fabricagemeesters tot
uitvoering. Gebreken: Kattensingel: Albert
Visser, gras verwijderen; Blekerssingel: dr.
Bleuland, gras verwijderen, wed. Kurvers en
De Bruyn, bomen snoeien; Karnemelksloot:
Bastiaan Luyk, gras verwijderen;
Fluwelensingel: wed. Willemse, bomen
snoeien; bij alle singels, de gaten in de singels
vullen.
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Adrianus IJsselsteyn (sinds 04-01-1743).
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Dirk Ariensz Verbij uit Bloemendaal wordt
aangesteld aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Ary Claasz Verbij,
overleden.
Scheepjagers -- 2-2-1790 (7v)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Claas Toornvliet, overleden.
Scheepsjagers -- 2-2-1790 (7v)
Sijmen Karssekop wordt aangesteld als
vervanger van (de plaats van) Sijmen van der
Horde aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Aart Boer.
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Verhuur -- 5-2-1790 (8v)
De buitenvesten tussen Regulierspoortje en
Houtensteeg (voorste gedeelte) aan Cornelis
Hanoch voor 2 jaar.
[Houtenstraat]
ZIE: 11e verhuurboek folio 261v.
Waterschappen -- 6-2-1790 (8v)
Aanstelling tot hoogheemraden: mr. Reinier
Swanenburg en Jan Verrijst, heer van
Oukoop. Brief van de dijkgraaf van de
Krimpenerwaard.
Scheepsjagers -- 12-2-1790 (9v)
Klaas van der Klos wordt aangesteld als
waarnemer voor Aldert Vermey aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad, in plaats van
Bastiaan van Leeuwen (aangesteld d.d. 0609-1732).
Scheepsjagers -- 16-2-1790 (11)
Jan Passeur wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Willem van Rhijn, aangesteld 28-02-1754
in plaats van Maarten Schouten.
Scheepsjagers -- 27-4-1790 (23)
Cornelis Schouten wordt aangesteld als
vervanger van Ary Blonk (18-03-1763
aangesteld) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Dirk Ariensz Boer, die is
overleden.
Scheepsjagers -- 14-5-1790 (26v)
Jacob Swart wordt aangesteld als vervanger
van Willem Sanders, aangesteld 9 mei 1782
in plaats van Willem Marrink, overleden.
Veerlieden -- 22-5-1790 (28v)
Pieter van Heynsbergen mag vanwege zijn
slechte gezondheid zijn werk als schipper van
het Zeeuwse veer op Middelburg voor 6
weken opschorten.
Bruggen -- 28-9-1790 (51v)
Hendrik van der Draay wordt aangesteld tot
brugwachter aan de Raam over de Lange
Willemsteeg in plaats van Cornelis Verzee,
overleden.
Scheepsjagers -- 12-11-1790 (60)
Pieter van der Starre wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
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vervanger van (de positie van) Cornelis van
der Tak, aangesteld dd. 17 december 1741 in
plaats van Klaas van Galen, overleden.
Waterschappen -- 18-12-1790 (67v)
Claas van Leeuwen, Cornelis Smient en
Jacob Smit worden aangesteld in plaats van
Jan de Mon, Hermanus Doesburg en Jan
Boers (wegens ouderdom en "zwakheid"
ontslagen) tot "waterlieden", om bij
watersnood aan de ring op de oostzijde van
de haven in actie te komen. Op voordracht
van de commissaris van de zakkendragers en
de substistuut-commissaris van het
Rotterdamse wagenveer.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 19
augustus 1777.
Verhuur -- 23-12-1790 (69)
Het Moordrechts Verlaat (buiten de
Potterspoort) aan Paulus de Jong.
ZIE: 11e verhuurboek folio 285.
Veerlieden -- 24-12-1790 (70)
Huybert van Rooy wordt aangesteld als
waarnemer van het veer over de IJssel voor
Jasper Frens, aangesteld 1 november 1788,
wegens diens slechte gezondheid.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Gouderak en
Ouderkerk a/d/IJssel in plaats van Willem van
der Graaff, overleden.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71v)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Schoonhoven in
plaats van Willem van der Graaff, overleden.
Openbare werken -- 27-3-1790 (91)
Lijst van gebreken, gemeld aan
fabricagemeesters, om te laten repareren,
zowel door de stad als door de respectieve
eigenaars, mét sanctie. Westhaven: kade
repareren en gras verwijderen, wangen van
de brug van de Minderbroedersteeg;
Groeneweg: kade repareren; Oosthaven: gras
verwijderen en kaden repareren; Gouwe:
brandsteiger; Kuipersteeg: rollaag; De
Koningstraat: kaden repareren; Raam: kaden
repareren en gras verwijderen; Houtensteeg:
kwestie over 2 vensters; idem over een
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waterlozing en kaden repareren; Turfmarkt:
kaden repareren; Gouwe westzijde: koker en
kade repareren; Nieuwehaven: kaden
repareren, brug Vrouwesteeg, boom
verwijderen alvorens kade te repareren,
rollaag brug bij de Kwakel repaeren;
Vogelzang: kaden repareren; Achter de
Vismarkt: kaden repreren, kwestie over riool,
afscheiding en afdak.
[Ary Blanken, D. Bruynvis, J.A. van Alphen, J.
Blaauw, Jan Jantje & Huybert Kramer, wed.
Quarles, burg De Mey, Swartveldt,
Houbraeck, de Fransche kerk, Matthijs Friens,
G. Atkens jr., Simon Groenendaal, Ary van der
Spelt, Willem Bremmert, Doris Mulder, Ary de
Jong, De Ridder, Jan Janssen, wed. Voor de
Wind, wed. De Jong, Jan de Mooy, Jan de
Koning, Jan Janse, Remonstrantse kerk,
Hannef, Jan Bleuland, P. Boon, Reinier
Zonneveld en Hendrik de Jong, A. Soez, J.
Van Rossem, wed. De Waal, Cornelis Verzijl,
ds. Kemper, Cornelis Peutelaar, Jan Verhoog,
Willem Bokhoven, M. van den Berg, M. van
der Linde, C. Capteyn, Jan Swanenburg, W.
van der Heyde, B. van der Weyde, D. Rinse,
Jan Garnaay, Hendrik de Jong, B. Haversaat,
Ary Zonneveldt, Jacob Starre, Hendrik Bos,
Jan Baks, Teygerman, M. Jonkhoen, de
fundatie van het hart, G. Post, Jan Halenburg,
Pieter Fokker, Pieter den Hond, Abraham de
Haas, Dirk Reunis, Hendrik Bron, M. de
Bruyn, P. Romers, juffr. Swanenburg, het
Vossehol, Frans Sala, wed. M. Gibbon, Jacob
Staal en Hendrik den Doop, Dirk Douglas en
Dionys de Vink]

gras verwijderen; Turfsingel: Van der Wacht,
gras verwijderen; vest tussen Kleiweg en
Houtensteeg: Willem Verwey, gras
verwijderen; vest tussen Potterspoort en
Vlamingspoortje: Jan Gibbon, mestvaalt
verwijderen; Karnemelksloot: Bastiaan Vuyk,
Jan Janssen, de Stadsdoelen, gras
verwijderen.
[J.D. van der Burch]

Waterschappen -- 19-6-1790 (96)
Lijst van gebreken naar aanleiding van de
singelschouw, met sanctieregeling bij controle
over drie weken. Blekerssingel: Pieter Maas
en Philip Polijn, gras verwijderen; dr. Jan
Bleuland, idem; Karnemelksloot: Jan Verrijn,
niet op de hoogte van de inspectie.

Voerlieden -- 22-4-1788 (31)
Cornelis van der Kruyn krijgt toestemming om
als knecht te rijden voor Pieter Gorissen.

Waterschappen -- 23-10-1790 (103v)
De singel- en vestschouw zal worden
gehouden op zaterdag 13 november.
[inspectie]
Waterschappen -- 13-11-1790 (109)
Lijst van gebreken aan singels en vesten.
Wachtelstraat: Jan van der Kleyn, Dirk
Koolmees, Cornelis de Keyzer, Piere Marre,

12 -- Verkeer en vervoer
Wegen, bruggen, scheepvaart
(o.a. veerdiensten, trekvaart /
jaagpad, straatweg naar
Rotterdam), haven, tol, posterijen.
Scheepvaart -- 14-2-1788 (13)
Johannes Hessels wordt aangesteld tot
(markt)schipper op Oudewater.
ZIE: Requestboek.
Scheepvaart -- 18-3-1788 (25)
Jan Verrijst wordt aangesteld tot rentmeester
van het jaagpad Amsterdam-Gouda.
[Oukoop]
Gilden -- 29-3-1788 (24v)
Johannes Hessels wordt toegelaten als
marktschipper in plaats van Pieter Verroen,
mits ingeschreven als gildebroeder van het
kleinschippersgilde.
[Oudewater]

Scheepsjagers -- 30-4-1788 (33v)
Teunis Sanders wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Ary Claessen
op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
[Arie Klaassen, Teun Sanders]
Scheepvaart -- 30-4-1788 (33v)
Brief uit Oudewater over het beurtelings
aanstellen van een marktschipper tussen
beide steden,
[Pieter Verroen; Johannis Hessels]
ZIE: Brief bijgevoegd, folio 33a - 33b.
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Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Haastrecht inzake
de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 3-5-1788 (34)
De huurovereenkomst met Hoenkoop inzake
de Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Slepers -- 3-5-1788 (34)
Martinus Mulder wordt aangesteld als
waarnemer voor zijn vader Doris Mulder.
Bruggen -- 6-5-1788 (34v)
De huurovereenkomst met Stein inzake de
Haastrechtse brug is verlengd voor een
periode van 8 jaar.
Bruggen -- 10-5-1788 (35)
De huurovereenkomst met Bergambacht en
Berkenwoude inzake de Haastrechtse brug is
verlengd voor een periode van 8 jaar.
Scheepsjagers -- 17-5-1788 (35v)
Hendrik van Vliet wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jan Houtman
op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
Scheepvaart -- 24-5-1788 (36v)
Frans de Heer wordt aangesteld als knecht op
de stadssschuit naar Bodegraven als
waarnemer voor Hermanus de Jager.
[Herman de Jager]
Voerlieden -- 24-5-1788 (37)
Toestemming voor Jan Nieuwenhuysen om
als knecht te rijden voor Jacob de Bas.
Bruggen -- 31-5-1788 (38v)
De huurovereenkomst met Gouderak inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Stolwijk inzake de
Haastrechtse brug is verlengd.
Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Vlist en Bonrepas
inzake de Haastrechtse brug is verlengd.
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Bruggen -- 4-6-1788 (39v)
De huurovereenkomst met Zuidbroek inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.
Belastingen -- 7-6-1788 (40)
Verzoek via de fiscaal Van der Hoop ten
aanzien van het doorvoerrecht op
buitenlandse pijpen.
[Willem van Blijdenberg; Hendrik Claassen;;
concurrentiebeding]
ZIE: Brieven / overwegingen bijgevoegd fol.
40v - 47. Missiveboek 1787 folio 65v.
Bruggen -- 14-6-1788 (50)
Adam Schouten krijgt vergunning tot aanleg
van een brug achter zijn huis aan de Zak.
ZIE: Requestboek IJ folio 221v.
Voerlieden -- 21-6-1788 (51)
Inspectie van de rijtuigen van de voerlieden
en verhuurders.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huibert Kabel,
Willem Verwey, Abraham Toors, Pieter
Gorissen, Bastiaan Fuik, Jan Loos, Jacob de
Bas, Jonas van Maurik, Goosen van der
Linden, Adrianus Leeuwestein, Willem de
Lange; verhuurders: Willem de Bruin, Arie
Groeneveld, Paulus van der Linden, Justus de
Rijk.]
Scheepsjagers -- 26-7-1788 (56)
Pieter Hooymeyer wordt aangesteld als
waarnemer van de plaats van Jacobus de
Jong op het Amsterdams en Gouds jaagpad.
[Arie Hogendoorn, Hooimeyer]
Scheepsjagers -- 12-8-1788 (57v)
Cornelis Slingeland wordt aangesteld als
vervanger van Cornelis Teeuwen op het
Amsterdams en Gouds jaagpad.
Scheepvaart -- 2-9-1788 (60)
Dirk de Haan wordt aangesteld tot vervanger
van Adrianus van der Linden, schipper op
Utrecht, wegens diens ouderdom en
slechtziendheid.
Zakkendragers -- 9-9-1788 (61v)
Jan van Oostenrijk wordt aangesteld a;s
vervanger van Hermanus Doesburg en als
noodhulp bij het vervoer van zout, kalk en
kool.
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Voerlieden -- 23-9-1788 (63)
Joost van der Zwalm wordt aangesteld als
vervanger van Bals Harmen Overman,
biersleper. Attest van dr. J. Bleuland.

Veerlieden -- 23-12-1788 (81)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Jacob Willebeek; tot deken:
Godfried Burgward.

Veerlieden -- 21-10-1788 (67)
Teunis Schippers wordt aangesteld tot
vervanger van Sirack Verhoorn van het klein
schuitenveer op Dordrecht: .

Scheepsjagers -- 23-12-1788 (81v)
Pieter Buytenburg wordt aangesteld tot
substituut-jager op het Amsterdams en Gouds
jaagpad als vervanger van Pieter Bos.

Scheepvaart -- 1-11-1788 (68v)
Pieter Huyser wordt aangesteld als
Amsterdams schipper in plaats van Tieleman
Huyser, overleden. Jaarlijkse betaling van
recognitiegeld.

Scheepvaart -- 17-6-1788 (127)
Verzoek van de beurtschippers op Nijmegen
om lading voor meerdere klanten niet via
particuliere schepen toe te staan;
aangehouden.

Scheepvaart -- 1-11-1788 (69)
Christiaan Koot wprdt aangesteld tot knecht
op de Amsterdamse schuit in plaats van
Pieter Volle, overleden. Jaarlijkse betaling van
recognitiegeld.

Scheepvaart -- 15-7-1788 (129v)
Het verzoek van de beurtschippers op
Nijmegen - met betrekking tot. de
voorwaarden voor vervoer - wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek IJ.

Slepers -- 1-11-1788 (69)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Ommen,
Lodewijk Strauwitz.

Rotterdam -- 2-9-1788 (187)
Herhaald verzoek van de vroedschap van
Rotterdam om overleg over het mogelijk
gebruiken van phaetonrijtuigen bij het
wagenveer op Gouda.
ZIE: Brief 31 maart 1787 en antwoord op 17
april 1787.

Veerlieden -- 1-11-1788 (70)
Jasper Fens wordt aangesteld tot veerman
over de IJssel in plaats van Dirk van der
Starre.
Voerlieden -- 22-11-1788 (72v)
Inspectie van rijtuigen van de voerlieden:
Pieter de Wit, Willem Verwey, Huibert Kabel,
Abraham Toors, Pieter Gorisse, Bastiaan
Fuyk, Teunis Slidregt, Jonas van Maurik,
Jacob de Bas, Goosse van der Linden, Janus
Leeuwesteyn, Willem de Lange; de
verhuurders: Arie Groeneveld, Paulus van der
Linden, Justus de Rijk, Willem de Bruyn. Een
wagen van De Rijk afgekeurd.
[koetsen, koetswagens, faetons, chaisons]
Gilden -- 1-12-1788 (75)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Adrianus Leeuwesteyn, tot dekens: Bastiaan
Vuyk, Willem de Lange; tot overman bij de
slepers: Philip Kamphuysen; tot dekens:
Christiaan Mark, Ulrich Reich.
[wagenaars- en slepersgilde]

Veerlieden -- 3-1-1789 (2v)
Jan Staphorst wordt aangesteld als
overvaarder van de IJssel in plaats van Jan
Melchior, overleden.
Veerlieden -- 6-2-1789 (14v)
Jan Braggaart wordt aangesteld als vervanger
van Rutger van Kessel als commissaris van
de beurtschippers op Zeeland (sinds 10 april
1750) wegens diens zenuwzwakte.
[Jan Bregaar]
Scheepsjagers -- 14-2-1789 (18)
Ary Teeuwen wordt toegelaten als jager aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van overleden Jacob Jansz van Vliet.
Scheepvaart -- 17-2-1789 (20)
Johannes Booy wordt aangesteld tot meter
van de schepen in plaats van Jan Oudaan.
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Slepers -- 21-2-1789 (20v)
Jan Bijman wordt aangesteld in plaats van
David Johannes Maskamp jr.
Scheepvaart -- 21-2-1789 (20v)
Beëdiging van Johannes Booy tot meter van
de schepen, continuering van zijn eed als
vuurschouwer.
Gilden -- 24-2-1789 (22)
Izaak Grim en Willem van der Berg wordt
aangesteld tot deken van de knechten van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde.
Scheepsjagers -- 26-2-1789 (23)
Pieter van 't Wout wordt aangesteld tot
vervanger van Jan Boon aan het Amsterdams
en Gouds jaagpad.
Scheepsjagers -- 10-3-1789 (25)
Teunis Sanders wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Gerrit Hogendoorn.
Scheepvaart -- 14-3-1789 (25v)
Toestemming voor schippers op Rotterdam
om - in verband met ijsgang op de plassen en
de Broekweg - via de Mallegatsluis en de
IJssel te varen.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
in plaats van Matthijs van der Recht.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
van de zeep in plaats van Matthijs van der
Recht.
Gilden -- 28-3-1789 (31)
Homan Homans en Hermanus de Groot
worden aangesteld tot dekens van het
ijkerschippersgilde.
Scheepvaart -- 31-3-1789 (32)
Brief van het stadsbestuur van Middelburg
(Zeeland) over aanstelling van Adriaan
Merison tot beurtschipper tussen beide
steden, tevens op Vlissingen, Veere en
Arnemuiden, in plaats van Gerrit de Bruyn;
positief beantwoord.
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Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Aalbert Waardenburg wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Willem van Leeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 2-5-1789 (37)
Klaas van Hofwegen wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Jasper Wout, overleden.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38)
Eldert Burger wordt aangesteld als
waarnemer aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Jan Sonneveld.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jan Soudaan wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Abraham van Dorp.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Jacob Swart wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis van der Tak.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (38v)
Cornelis van Dieveren wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van Jacobus de Jong en in plaats
van Pieter Hooymeyer.
Scheepsjagers -- 5-5-1789 (39)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Ary Claasz Verbij.
Voerlieden -- 9-5-1789 (39v)
Inspectie van rijtuigen van verhuurders en
voerlieden op 5 en 9 mei.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Bakel,
Abraham Toors, Jan Loos, Jacob de Bas,
Goozen van der Linden, Adrianus
Leeuwensteyn, Willem Verwey, Jonas van
Maurik, Willem de Lange, Bastiaan Fuyk,
Pieter Gorissen; verhuurders: Paulus van der
Linden, Ary Groenevelt, Justus de Rijk, Willem
de Bruyn.; koetsen, koetswagen, phaetons en
chaison]
Voerlieden -- 30-5-1789 (45v)
Toestemming voor Bastiaan Fuyk de jonge
om als knecht bij zijn vader te rijden.
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Veerlieden -- 15-6-1789 (50)
Het verzoek van Jan Saurbeek, commissaris
van het Dordrechtse veer, om verhoging van
het laadtarief wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 51.
Scheepvaart -- 30-6-1789 (53)
Paulus Brinkman wordt aangesteld tot kruier
bij de Amsterdamse schuiten in plaats van
Jacobus Copijn.
Bruggen -- 16-7-1789 (59)
Verpachting van de tol van de Haastrechtse
brug aan Franc Knaap tot juli 1791.
[ ; gabelle doorvaart]
ZIE: 11e verhuurboek folio 257.
Voerlieden -- 29-8-1789 (68v)
Toestemming voor Huyg Verwey om als
knecht te mogen rijden bij Willem Verwey.
Scheepsjagers -- 19-9-1789 (71)
Eldert Burger wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Pieter van Leeuwen.
Scheepsjagers -- 22-9-1789 (71v)
Bastiaan Hogeveen wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van de plaats van Jan Sonnevelt, in plaats
van Eldert Burger.
Scheepsjagers -- 30-10-1789 (76)
Cornelis Bloot wordt aangesteld op het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Dirk Groenhof, overleden.
Garnizoen -- 30-10-1789 (76v)
Inwilliging van het verzoek van Etienne du
Fau, commandant van het tweede bataljon
van generaal-majoor Pallardy, om
bagagewagens en opslag van het kruit, dat
niet mee kan op de mars naar Heusden
(alwaar garnizoen te houden), in het magazijn
of de toren van de Veerstalspoort.
Scheepsjagers -- 7-11-1789 (78v)
Willem Marrink wordt aangesteld als
waarnemer voor (de plaats van) Willem
Sanders aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Cornelis Bloot.
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Veerlieden -- 24-11-1789 (81)
Dirk den Haan wordt aangesteld tot schipper
van het veer op Utrecht in plaats van Adrianus
van der Linden, overleden. Betaling
recognitiegeld en ambtgeld wegens "nietinboorling"-status.
Voerlieden -- 5-12-1789 (83)
Inspectie van rijtuigen voerlieden en
verhuurders op 7 november.
[Voerlieden: Pieter de Wit, Huybert Cabel,
Abraham Toos, Jonas van Maurik, Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Jacob de Bas,
G. van der Linden, Willem de Lange, Pieter
Goris, Bastiaan Fuyk, Jan Loos; Verhuurders:
Willem de Bruyn, Ary Groenevelt, Paulus van
der Linden, Justus de Rijk.; koetsen,
koetswagens, faetons, chaisons]
ZIE: Reglement dd. 17 dece mber 1765.
Veerlieden -- 15-12-1789 (84v)
Aangesteld tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Godfried Burchwaard, tot
deken: Christiaan Scheffel.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Het stuwen en platten van de turf in de
schepen (aan de stadssingel) mag alleen
gebeuren door daartoe aangewezen en/of
gekwalificeerde personen. Op verzoek van
Sara van der Kemp, weduwe van Geerlof
Swart c.s.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Waarschuwing van burgemeesters dat alleen
daartoe gekwalificeerde personen, turf in
schepen mogen "stuwen".
ZIE: Verordening dd 21 december 1789.
Fabricagemeesters -- 20-6-1789 (156v)
Kennisgeving van noodzakelijke reparatie van
gaten in het wegdek van Kattensingel en
Blekerssingel, als enige gebrek na de
singelschouw geconstateerd.
Verordeningen -- 23-6-1789 (157)
Gezien het grote aantal loslopende honden
dient de regelgeving daaromtrent aangepast
en opnieuw gepubliceerd te worden, ter
voorkoming van ongelukken.
ZIE: Keur dd. 3 juli 1778, Publicatieboek K
folio 147.
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Brandweer -- 23-6-1789 (158v)
Gebreken aan ladders en haken bij
brandspuiten en afwezige vuurschouwers. 2e
kwartier: 1 haak; 8e kwartier: 1 haak; 9e
kwartier: 1 ladder en 1 haak; 12e kwartier: 1
haak vermist; 18e kwartier: 1 ladder; 20e
kwartier: Simon de Heer ziek; 24ste kwartier:
Jan de Bruyn afwezig.
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Sijmen Droog wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Adrianus IJsselsteyn (sinds 04-01-1743).
Scheepsjagers -- 16-1-1790 (5)
Dirk Ariensz Verbij uit Bloemendaal wordt
aangesteld aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Ary Claasz Verbij,
overleden.
Scheepjagers -- 2-2-1790 (7v)
Bastiaan van Leeuwen wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats
van Claas Toornvliet, overleden.
Scheepsjagers -- 2-2-1790 (7v)
Sijmen Karssekop wordt aangesteld als
vervanger van (de plaats van) Sijmen van der
Horde aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Aart Boer.
Slepers -- 2-2-1790 (8)
Dirk Treure wordt aangesteld in plaats van
Bart van der Weyde, overleden.
Scheepsjagers -- 12-2-1790 (9v)
Klaas van der Klos wordt aangesteld als
waarnemer voor Aldert Vermey aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad, in plaats van
Bastiaan van Leeuwen (aangesteld d.d. 0609-1732).
Scheepvaart -- 13-2-1790 (10v)
Toestemming voor binnenschippers op
Rotterdam om de Mallegatsluis via de IJssel
te mogen gebruiken, zolang het
Zevenhuizense verlaat wordt gerepareerd.
Scheepsjagers -- 16-2-1790 (11)
Jan Passeur wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als vervanger
van Willem van Rhijn, aangesteld 28-02-1754
in plaats van Maarten Schouten.
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Scheepvaart -- 6-3-1790 (13v)
Aanstelling tot dekens van de knechten van
het Amsterdams Schuitvoerdersgilde: Isak
Grim en Willem van de Burg.
Garnizoen -- 6-3-1790 (14)
Toestemming om de achtergelaten vaten
buskruit op te sturen naar het 2e bataljon van
generaal-majoor Pallardy. Na vertrek op 30
november 1789 van het garnizoen van de
afgelopen jaren.
Logement -- 16-3-1790 (16)
Logiesvergunning voor Elisabeth Blom, vrouw
van Karel Schuling (Groenendaal).
ZIE: Formulier dd. 11 maart 1749.
Voerlieden -- 30-3-1790 (18)
Toestemming voor Hermanus Leeuwensteyn
om als knecht voor Willem de Lange te rijden.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Scheepsjagers -- 13-4-1790 (20v)
Evert Sanders wordt aangesteld tot
commissaris in plaats van Cornelis Teeuwen,
overleden.
Scheepsjagers -- 16-4-1790 (21)
Jacob Toen wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad in plaats van
Cornelis Teeuwen, overleden.
Scheepsjagers -- 27-4-1790 (23)
Cornelis Schouten wordt aangesteld als
vervanger van Ary Blonk (18-03-1763
aangesteld) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad in plaats van Dirk Ariensz Boer, die is
overleden.
Voerlieden -- 11-5-1790 (26)
Verslag van de inspectie van de rijtuigen op 8
mei. Voerlieden: Adrianus Leeuwesteyn,
Willem Verwey, Pieter Gorissen, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Jonas van Maurik,
Pieter de Wit, Huybert Kabel, Abraham Toors,
Jan Loos, Jacob de Bas, Gosen van der
Linden; verhuurders: Paulus van der Linden,
Ary Groeneveld, Justus de Rijk, Willem de
Bruyn.
[koetsen, koetswagens, faetons en chairs]
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Scheepsjagers -- 14-5-1790 (26v)
Jacob Swart wordt aangesteld als vervanger
van Willem Sanders, aangesteld 9 mei 1782
in plaats van Willem Marrink, overleden.
Veerlieden -- 22-5-1790 (28v)
Pieter van Heynsbergen mag vanwege zijn
slechte gezondheid zijn werk als schipper van
het Zeeuwse veer op Middelburg voor 6
weken opschorten.
Slepers -- 12-6-1790 (31v)
Staats van der Meer wordt aangesteld als
fooier in plaats van Govert Boekhout,
overleden.
Scheepvaart -- 15-6-1790 (33)
Frederik Ramp wordt aangesteld op de
Amsterdamse volksschuit als vervanger van
Jacobus Verhoek, aangesteld dd. 21 mei
1767, wegens diens slecht gezichtsvermogen.
Volgens attestatie van chirurgijn Cornelis
Bleuland.
Veerlieden -- 29-6-1790 (36v)
Pieter van Heynsbergen keert terug in zijn
functie als schipper van het Zeeuwse veer op
Gouda.
ZIE: Notulen 22 mei j.l.
Scheepvaart -- 29-6-1790 (37v)
Antwoordbrief van de burgemeesters van
Rotterdam met een gunstige regeling voor het
opheffen van beslag op twee schepen van
Dirk Reynders en Adde Jans.
[schippersgilde]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 122v e.v.
Bruggen -- 8-7-1790 (38v)
Gunning van het vernieuwen van de brug aan
het eind van de Ruigewetering, bij de
Mallemolen onder Broek en Tuyl, aan Albert
van der Sande uit Alphen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 268 e.v.
Scheepvaart -- 3-8-1790 (43)
Bruyn de Gruyl wordt aangesteld tot knecht op
de Amsterdamse schuit in plaats van Ary de
Ruyter. Betaling van jaarlijkse recognitiegeld
en ambtgeld.
Voerlieden -- 7-8-1790 (44)
Justus de Rijk wordt aangesteld tot voerman
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op Rotterdam in plaats van Huybert Varken,
overleden.
Scheepsjagers -- 24-8-1790 (46)
De aanstelling van Jan Martinus Bos (te
Uithoorn) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad wordt ingetrokken.
ZIE: Aanstellingsakte dd. 14 februari 1767.
Scheepsjagers -- 3-9-1790 (47v)
Ary van 't Wout wordt aangesteld als
vervanger van Klaas van der Klos, waarnemer
voor Jan Alderse Vermey, aangesteld dd. 0209-1732.
Verhuur -- 9-9-1790 (48)
Verpachting van het veer bij de nieuwe
herberg te Capelle a/d IJssel aan Simon van
Hulten uit Krimpen a/d IJssel tegen ƒ 1255 per
jaar.
ZIE: 11e verhuurboek folio 276.
Scheepsjagers -- 9-9-1790 (48v)
Jan Soudaan wordt aangesteld als vervanger
van de uit zijn functie ontheven Jan Martinus
Bos.
Scheepsjagers -- 14-9-1790 (49)
Lodewijk Bouman wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Abraham van Dorp,
aangesteld dd. 26 juni 1742.
[substituut-jager]
Scheepsjagers -- 14-9-1790 (49v)
Davit de Haan wordt aangesteld als vervanger
van Cornelis van Dieveren, die waarnam voor
Jacobus de Jong, aangesteld dd. 8 november
1753.
Scheepsjagers -- 21-9-1790 (51)
Klaas van Gaalen wordt aangesteld als
vervanger van Jacob Swart, die waarneemt
voor Cornelis van der Tak, aangesteld dd. 22
december 1741.
Bruggen -- 28-9-1790 (51v)
Hendrik van der Draay wordt aangesteld tot
brugwachter aan de Raam over de Lange
Willemsteeg in plaats van Cornelis Verzee,
overleden.
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Veerlieden -- 8-10-1790 (53v)
Dirk van Heynsbergen wordt aangesteld als
knecht op de Leidse veerschuit, als
waarnemer voor Jan Hendrik Winkler,
aangesteld dd. 5 januari 1768.
Bruggen -- 2-11-1790 (58)
Pieter Calis wordt aangesteld tot boomsluiter
van de Jan Cattenbrug (buiten de
Potterspoort) in plaats van Jan Pluym Justusz.
Voerlieden -- 5-11-1790 (58v)
Wagenschouw / inspectie van de rijtuigen op
29 oktober en heden. Voerlieden: Adrianus
Leeuwesteyn, Willem Verwey, Willem de
Lange, Bastiaan Fuyk, Pieter Gorissen, Justus
de Rijk, Jonas van Maurik, Jacob de Bas,
Gosen van der Linden, Huybert Kabel, Pieter
de Wit, Jan Loos; verhuurders: Ary
Groeneveld, Paulus van der Linden, Willem
de Bruyn.
[koetsen, phaetons, postwagens, chaisons]
Zakkendragers -- 9-11-1790 (59)
Cornelis Smient wordt aangesteld in plaats
van Pieter Wout, overleden.
Veerlieden -- 9-11-1790 (59)
Teunis Korver wordt aangesteld tot knecht op
het Amsterdams jaagschuitenveer als
opvolger van Jan Ariense Hogenboom,
overleden.
Scheepsjagers -- 12-11-1790 (60)
Pieter van der Starre wordt aangesteld aan
het Amsterdams en Gouds jaagpad als
vervanger van (de positie van) Cornelis van
der Tak, aangesteld dd. 17 december 1741 in
plaats van Klaas van Galen, overleden.
Garnizoen -- 25-11-1790 (63)
Toestemming tot gebruik van drie
transportwagens / karren voor het vervoer van
de bagage van het garnizoen.
[Brendel]
Gilden -- 16-12-1790 (67v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitengilde: Godfried Burgwaard; tot
deken: Pieter Huyser.
Garnizoen -- 24-12-1790 (70)
Verzoek van de commandant van het
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garnizoen om twee transportwagens voor de
bagage van de compagnieën.
[graaf Van Hompesch; regiment Bosc de la
Calmette]
Veerlieden -- 24-12-1790 (70)
Huybert van Rooy wordt aangesteld als
waarnemer van het veer over de IJssel voor
Jasper Frens, aangesteld 1 november 1788,
wegens diens slechte gezondheid.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Gouderak en
Ouderkerk a/d/IJssel in plaats van Willem van
der Graaff, overleden.
Veerlieden -- 31-12-1790 (71v)
Johannes Saurbeek wordt aangesteld als
commissaris van het veer op Schoonhoven in
plaats van Willem van der Graaff, overleden.
Voerlieden -- 21-9-1790 (99v)
Naar aanleiding van de memorie van
verhuurders van rijtuigen van 17 oktober 1786
om de pen(ne)- of toerbeurten (het
beschikbaar zijn van steeds twee
vervoerders), wordt beslotedn die af te
schaffen, behalve die op Rotterdam, en het
aan de reizigers zelf over te laten met wie
men vervoerd wil worden. Voorts worden de
vrachtprijzen aangepast conform het advies
van overlieden en dekens van het
vervoerdersgilde en het rapport van de
commissie Teyssen, Bisdom en Van der Does
uit 1787. Verzoek aan Marcellus Bisdom,
Diderik Gregorius van Teylingen, Willem
Maurits Swellengrebel "hoedanige alteratie en
ampliatie" de verordening moet ondergaan om
effectvol te zijn.
ZIE: Reglement en verordening van de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen dd. 17
december 1765, art. 17.
Voerlieden -- 7-12-1790 (112v)
Het rapport van de commissie tot herziening
van het reglement en de verordening voor de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen gaat
rond onder de leden.
[Marcellus Bisdom, Diderik Gregorius van
Teylingen, Willem Maurits Swellengrebel]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 21 september j.l.
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Garnizoen -- 20-12-1790 (114v)
Mededeling van burgemeesters dat op
instructie van de stadhouder de twee
compagnieën van het 1e regiment van
generaal Bosch de la Calmette op 25
december zullen afmarcheren naar Dordrecht
en Rotterdam.
Stadsbestuur -- 24-12-1790 (116)
Afspraak dat op 31 december alle nog in
behandeling zijnde zaken worden afgedaan.
In het bijzonder: (a) de vaststelling van
verordening en reglement van de voerlieden
en verhuurders van rijtuigen en aanpassing
der vrachtprijzen, en (b) de aanstelling van
een gaarder van de accijns op het gemaal.
Voerlieden -- 31-12-1790 (117v)
Vaststelling van het reglement en de
verordening voor de voerlieden en de
verhuurders van rijtuigen, met aanpassing van
de vrachtprijzen.
ZIE: Keur- en Ordonnantieboek Z folio 190v.

13 -- Handel en nijverheid
Economische aangelegenheden:
bank van lening, land- en
tuinbouw, handel en markten,
ambachten, nijverheid, gilden, ijk,
winkels, horeca, VOC, WIC.
Bakkers -- 2-1-1788 (2)
Bepaling broodprijs voor stad en platteland.
Bank van Lening -- 2-1-1788 (2)
Cornelia Lugtenburg wordt aangesteld tot
inbrengster.
Bank van Lening -- 2-1-1788 (2v)
Betaling van recognitiegeld door Cornelia
Lugtenburg wegens aanstelling in ambt.
Detailhandel -- 5-1-1788 (3)
Vergunning voor Adrianus van Brenigen
(Zeugstraat) om koffie, thee, azijn en
chocolade te verkopen.
[Adriaan van Breniegen]
Detailhandel -- 5-1-1788 (3)
Vergunning voor Marijtje Stroombergen
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(Rozendaal) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 8-1-1788 (3v)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel.
Detailhandel -- 8-1-1788 (3v)
Vergunning voor Dirkje de Rotter, vrouw van
Leendert Stravel, (Peperstraat) om koffie,
thee, boter, azijn en brandhout te verkopen.
Gilden -- 14-1-1788 (4v)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Maarten Koot, als
dekens: Zeegert van der Bijl en Ary Booy.
[Arie Booy]
Bakkers -- 15-1-1788 (5v)
Prijsvaststelling van brood en boekweitmeel
als op 2 januari.
Bakkers -- 22-1-1788 (6)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel.
Zakkendragers -- 26-1-1788 (6)
Johannis de Peer wordt aangesteld tot
kooldrager in plaats van de overleden Willem
de Gorder.
Zakkendragers -- 26-1-1788 (6v)
Claas van Gaelen wordt aangesteld tot
koolweger in plaats van Willem de Gorder.
[Klaas van Galen]
Ambten -- 26-1-1788 (6v)
Cornelis de Jong wordt aangesteld tot
omroeper van vis.
Detailhandel -- 28-1-1788 (7v)
Vergunning voor Marijtje voor de Wind
(Nieuwehaven) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 29-1-1788 (7v)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari.
[]
Detailhandel -- 2-2-1788 (8)
Vergunning voor Maria Hogervorst, vrouw van
Jan van den Andel, (Verlorenkost) om koffie,
thee, boter, azijn, snuif(tabak) en brandhout te
verkopen.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Detailhandel -- 2-2-1788 (8)
Vergunning voor Caatje Pannebakker, vrouw
van Huybert van Rhoon, (Kuipersteeg) om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
[Kaatje Pannebakker; Hubert van Rhoon]
Gilden -- 2-2-1788 (8)
Aanstelling tot overmannen van het grofgaren, kleingaren en lontspinnersgilde: Jan van de
Vijver en Coenraad Linkers; tot dekens:
Leendert Kramer, Dirk van der Starre, Frans
Kramer, Cornelis de Koster, Hendrik
IJsselsteyn.
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Keurmeesters -- 6-2-1788 (11)
Anthony den Adel wordt aangesteld tot
keurmeester en weger van het hooi in plaats
van Dirk den Adel.
[Anthonie den Adel]
Zakkendragers -- 9-2-1788 (11v)
Cornelis van Veen wordt aangesteld als
waarnemer voor Jacob Jans Kleyn, in verband
met diens ouderdom.
Bakkers -- 12-2-1788 (12)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel
als op 2 januari.

Gilden -- 2-2-1788 (9)
Aanstelling tot overman van het St.
Jozefsgilde: Jan Bleuland; tot dekens: Gerlof
van de Waal, Gerard Maas.

Detailhandel -- 12-2-1788 (12v)
Vergunning voor Pietertje van den Voort(
Nieuwehaven) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.

Gilden -- 2-2-1788 (9)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Jan Borst en Paulus van
der Linde.

Detailhandel -- 12-2-1788 (13)
Vergunning voor Hendrik Christiaan Faber
(Kleiweg) om koffie, thee, boter en azijn te
verkopen.

Bakkers -- 5-2-1788 (9)
Vaststelling van de broodprijs als op 2 januari.

Turftonsters -- 14-2-1788 (13)
Anthonia van der Vin, weduwe van Jan der
Overkamp, wordt aangesteld in plaats van
overleden Maggelt Schorel.

Turftonsters -- 6-2-1788 (10)
Maria Pronck wordt aangesteld in plaats van
de overleden Johanna van der List.
Zakkendragers -- 6-2-1788 (10)
Teunis Brinkman wordt aangesteld in plaats
van overleden Leendert van der Paauw.
[Teun Brinkman]
Zakkendragers -- 6-2-1788 (10v)
Maarten Smit wordt aangesteld in plaats van
overleden Anthonie Jonker.
[Antonie Jonker]
Detailhandel -- 6-2-1788 (10v)
Toestaan gebruik visbank door Maria Drost,
weduwe van Jan Poelgeest.
Detailhandel -- 6-2-1788 (11)
Vergunning voor Grietje van Heemert, vrouw
van Teunis Brinkman, (Zak) om zeep te
verkopen in plaats van de overleden
Willemijntje den Baars.

Bakkers -- 19-2-1788 (13v)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel
als op 2 januari.
Gilden -- 20-2-1788 (13v)
Aanstelling tot dekens van het Amsterdams
schuitenvoerdersgilde: Joost Cinke en
Jacobus Verhoek.
[Joost Cinq, Jacob Verhoek]
Schutterij -- 23-2-1788 (14)
Onderhoud van de Nieuwerkerkse geweren in
de Goudse wapenkamer.
[Nieuwerkerk a/d IJssel]
Bakkers -- 26-2-1788 (14)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari.
Bakkers -- 6-3-1788 (17v)
Vaststelling broodprijs(boekweitmeel) als op 2
januari.
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Bakkers -- 11-3-1788 (19v)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari.
[]
Uithangborden -- 13-3-1788 (20)
Jan van Driessen (Gouwe) krijgt toestemming
voor het plaatsen van een reclamebord voor
tabakswaren.
Detailhandel -- 13-3-1788 (20)
Vergunning voor Jacobus Hartman (Raam)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
[Jacob Hartman]
Detailhandel -- 13-3-1788 (20)
Vergunning voor Sophia Rutte, weduwe van
Gerrit Brammert (Hoefsteeg), om koffie, thee,
boter en azijn te verkopen.
Verhuur -- 13-3-1788 (20)
Verhuur van vissersschepen in de
stadsgrachten.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 243v en 242.
Detailhandel -- 15-3-1788 (20v)
Vergunning voor Adrianus Hoes (Markt) om
koffie, thee en azijn te verkopen.
[Adriaan Hoes]
Bakkers -- 18-3-1788 (20v)
Vaststelling van de broodprijs / boekweitmeel
als op 2 januari.
Bank van Lening -- 18-3-1788 (25)
Jan Verrijst wordt aangesteld tot waarnemer
van de zaken.
[Oukoop]
Scheepvaart -- 18-3-1788 (25)
Jan Verrijst wordt aangesteld tot rentmeester
van het jaagpad Amsterdam-Gouda.
[Oukoop]
Detailhandel -- 20-3-1788 (21)
Vergunning voor Jacobus Maas (Markt) om
brandhout (bij de vadem) te verkopen.
[Jacob Maas]
Turftonsters -- 20-3-1788 (21v)
Maria de Rooy, vrouw van Hendrik Meulebelt,
wordt aangesteld als waarnemer voor Maria
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Errikhuysen.
[Maria Erckhuizen]
Detailhandel -- 22-3-1788 (23)
Vergunning voor Quirijn Carlier (Westhaven)
om koffie, thee en chocolade te verkopen.
Keurmeesters -- 22-3-1788 (23)
Aanstelling tot keurmeesters van de
steenplaatsen, zuidzijde: Bartholomeus Herfst
en Cornelis Molenaar; noordzijde: Ewout
Melieff en Ary Melieff.
[Bart Herfst; Arie Melieff]
Bakkers -- 25-3-1788 (23v)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari.
Gilden -- 27-3-1788 (24)
Verzoek van Adriana van Hensbeek om tot
gildezuster van het lijndraaiersgilde te worden
aangenomen.
Detailhandel -- 27-3-1788 (24)
Vergunning voor Jantje van Son, vrouw van
Cornelis Bijl (Nieuwehaven), om koffie, thee,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Gilden -- 27-3-1788 (24)
Aangesteld tot deken van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en Pieter
Zeewoldt.
Detailhandel -- 29-3-1788 (24v)
Vergunning voor Anna van Breemen, vrouw
van Anthony Ubeek (Markt), om koffie, thee
en azijn te verkopen.
[Anthonie Ubeek]
Detailhandel -- 29-3-1788 (24v)
Vergunning voor Dirk Verham (Lange
Tiendeweg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Gilden -- 29-3-1788 (24v)
Johannes Hessels wordt toegelaten als
marktschipper in plaats van Pieter Verroen,
mits ingeschreven als gildebroeder van het
kleinschippersgilde.
[Oudewater]
Bakkers -- 1-4-1788 (25v)
Vaststelling broodprijs / prijs boekweitmeel als
op 2 januari.
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Bakkers -- 8-4-1788 (28)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari.
[]
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Arend van der Burch.
[zakkendragersgilde]

Detailhandel -- 8-4-1788 (28)
Vergunning voor Hendrik Depken
(Tiendeweg) om koffie en thee te verkopen.

Detailhandel -- 26-4-1788 (32)
Vergunning voor Thomas van der Pool om
koffie, thee, azijn, spek, hammen en
brandhout te verkopen.

Detailhandel -- 8-4-1788 (28)
Vergunning voor Teunis van Dieveren
(Groeneweg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.

Fabricagemeesters -- 28-4-1788 (32)
Verzoek wat te doen met goederen die op de
stadswapenkamer zijn verzameld ingevolge
magistraatsresolutie.

Detailhandel -- 12-4-1788 (28)
Vergunning voor Hendrik de Ruyter
(Blauwstraat) om koffie, thee en azijn te
verkopen.

Bakkers -- 24-4-1788 (33v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 22
april.

Detailhandel -- 12-4-1788 (29v)
Vergunning voor Janna van den Draay, vrouw
van Gerrit Zeverboom (Vuilsteeg), om koffie,
thee, boter, azijn en brandhout te verkopen.
Gilden -- 12-4-1788 (29v)
Toestemming voor Frans van den Ring om als
leerling-spinner (jonger dan 14 jaar) bij zijn
vader Ary van den Ring te mogen werken.
[Arie van den Ring; lijndraaiersgilde]
Detailhandel -- 15-4-1788 (30v)
Vergunning voor Ary Janknegt om koffie en
thee te verkopen.
[Arie-Jan Knegt]
Bakkers -- 15-4-1788 (30v)
Vaststelling broodprijs als op 2 januari;
boekweitmeel opnieuw geprijsd.
Bakkers -- 22-4-1788 (31)
Vaststelling prijs brood en boekweitmeel als
op 15 april.
Voerlieden -- 22-4-1788 (31)
Cornelis van der Kruyn krijgt toestemming om
als knecht te rijden voor Pieter Gorissen.
Uithangborden -- 22-4-1788 (31)
Toestemming voor Pieter Alexander,
vrouwenhoedenmaker (Lange Tiendeweg),
om een reclamebord aan te brengen.
Gilden -- 22-4-1788 (31)
Aflossen van een obligatie door thesaurier Jan

Detailhandel -- 24-4-1788 (33v)
Vergunning voor Cornelis van de Schelden
(Tiendeweg) om koffie, thee, boter, azijn en
(Spaanse) zeep te verkopen.
Detailhandel -- 24-4-1788 (33v)
Vergunning voor Christina Luynenburg, vrouw
van Jacob Scholten, om koffie, thee,
brandhout en scharrebier te verkopen.
[Christien Luinenburg]
Detailhandel -- 24-4-1788 (33v)
Vergunning voor Cornelia Evenblij, weduwe
van Jan Houtam, om koffie en thee te
verkopen.
Detailhandel -- 3-5-1788 (34)
Vergunning voor Mathijs Boot
(Kruideniersteeg) om boter en kaas te
verkopen.
Gilden -- 3-5-1788 (34)
Aangesteld tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong; tot dekens: Bart Liepelt,
Evert Sanders, Ary IJsselsteyn.
[Arie IJsselstein]
Slepers -- 3-5-1788 (34)
Martinus Mulder wordt aangesteld als
waarnemer voor zijn vader Doris Mulder.
Bakkers -- 6-5-1788 (34v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 15
april.
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Bakkers -- 13-5-1788 (35)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 15
april.
Detailhandel -- 13-5-1788 (35)
Vergunning aan Marijtje Voorhart, vrouw van
Benjamin Lotting, om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 17-5-1788 (35v)
Vergunning voor Cornelia Spruyt, vrouw van
Gerrit de Lange, om brandhout te verkopen.
Uithangborden -- 14-5-1788 (36)
Toestemming voor Jaapje Visser, vrouw van
Jan Janse, aan de Tiendeweg.
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azijn, chocolade en brandhout te verkopen.
[]
Bakkers -- 3-6-1788 (39)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 15
april.
Aalmoezeniershuis -- 4-6-1788 (39v)
Collecteopbrengst over een hoeveelheid
Friese turf (gebruikt door het
pottenbakkersgilde) ten behoeve van de
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Detailhandel -- 7-6-1788 (39v)
Vergunning voor Cornelis de Pater
(Vogelenzang) om boter, kaas en brandhout
te verkopen.

Bakkers -- 20-5-1788 (36v)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 15
april.

Detailhandel -- 7-6-1788 (40)
Prijsvaststelling brandewijn en gedistilleerd.

Detailhandel -- 24-5-1788 (37)
Vergunning voor Jacob de Bas (Bogen) om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Uithangbord -- 7-6-1788 (40)
Toestemming tot plaatsen van een
reclamebord voor de winkel van Hendrik
Grendel (Spieringstraat).

Voerlieden -- 24-5-1788 (37)
Toestemming voor Jan Nieuwenhuysen om
als knecht te rijden voor Jacob de Bas.

Belastingen -- 7-6-1788 (40)
Verzoek via de fiscaal Van der Hoop ten
aanzien van het doorvoerrecht op
buitenlandse pijpen.
[Willem van Blijdenberg; Hendrik Claassen;;
concurrentiebeding]
ZIE: Brieven / overwegingen bijgevoegd fol.
40v - 47. Missiveboek 1787 folio 65v.

Bakkers -- 27-5-1788 (37)
Prijs van het brood en boekweitmeel als op 15
april.
Detailhandel -- 29-5-1788 (38v)
Vergunning voor Christina van Schrey,
weduwe Oostenrijk (Cappenersteeg), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
[]
Bruggen -- 31-5-1788 (38v)
De huurovereenkomst met Gouderak inzake
de Haastrechtse brug is verlengd.
Detailhandel -- 31-5-1788 (38v)
Vergunning voor Jacob de Bas (Bogen) om
turf te verkopen.
Detailhandel -- 2-6-1788 (38v)
Vergunning voor Maria Cool (Korte
Tiendeweg) om koffie, thee, snuiftabak, boter,

Bakkers -- 10-6-1788 (47)
Prijsvaststelling van brood en boekweitmeel
als op 15 april.
Gilden -- 10-6-1788 (47)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Adrianus van der Linden;
tot dekens: Mattheus Bijl, Sander Dortland,
Cornelis Blom en Jan Hussem.
Markten -- 10-6-1788 (47v)
Op verzoek van bewoners van de
Naaierstraat, wordt Ary Roggeveen
aangesteld tot schoonmaker van de
groentenmarkt en bewaker van de
groenteschuiten tegen vrijwillige bijdrage van
betrokkenen. Verzoek bijgevoegd.
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[Arie Roggeveen; Steven Maarschalk;
groentenverkopers en warmoeziers]
Bakkers -- 17-6-1788 (50v)
Vaststelling van de prijs van het boekweitmeel
als op 15 april; broodprijs als op 10 juni.
Detailhandel -- 17-6-1788 (50v)
Eed op de constitutie afgelegd door Niesje de
Ronde.
Fabricagemeesters -- 17-6-1788 (50v)
De opslag van goederen op de
stadswapenkamer ingevolge
magistraatsresolutie voorlopig handhaven.
Gilden -- 21-6-1788 (50v)
Aanstelling tot overlieden van het manden- en
bezemmakersgilde: Anthonie Spiering
(mandenmaker); Pieter van den Broek
(bezemmaker); tot dekens: Cornelis van der
Linden (bezemmaker); Pieter Fokkert
(mandenmaker); Johannes Blok
(mandenmaker); Mijndert Vertoorn
(bezemmaker).
Gilden -- 23-6-1788 (51v)
Aanstelling tot deken van het kuipersgilde:
Willen van Gaalen, Gijsbert Slierkamp, Jan
Schravelaar.
Bakkers -- 24-6-1788 (51v)
Prijs van het boekweitmeel als op 15 april;
broodprijs als op 10 juni.
Bakkers -- 1-7-1788 (52)
Prijs van het boekweitmeel als op 15 april,
brood als op 10 juni.
Detailhandel -- 7-7-1788 (52v)
Prijsvaststelling voor brandewijn en andere
sterke drank.
gemeentefinanciën -- 7-7-1788 (52v)
Opname van een bedrag uit de bank van
lening met kwitantie voor de thesauriers van
de bank en de stad.
Bakkers -- 8-7-1788 (52v)
Vaststelling prijs boekweitmeel als op 15 april
en brood als op 10 juni.
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Verhuur -- 8-7-1788 (52v)
De huur van het Lontpad is overgenomen
door Isaack Visser.
[Izaak Visser]
Detailhandel -- 8-7-1788 (53)
Vergunning voor Dirk Kemper (Tiendeweg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Uithangborden -- 8-7-1788 (53)
Toestemming tot plaatsing van reclamebord
voor Adam Schouten, pijpmaker in de
Spieringstraat.
Uithangborden -- 8-7-1788 (53)
Toestemming tot het plaatsen van een
reclamebord voor Jacob de Ronde, pijpmaker
in de Spieringstraat.
Bakkers -- 15-7-1788 (53v)
Vaststelling prijs boekweitmeel als op 15 april,
brood als op 10 juni.
Gilden -- 15-7-1788 (53v)
Toestemming voor Cornelis van der Werff
(jonger dan 14 jaar) om bij Pieter Coemans te
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
Detailhandel -- 17-7-1788 (54)
Aanstelling tot opziener van de vleeshal:
Nicolaas Grendel, Pieter Bouman, Daniel
Kleypool.
[Daniel Kleipool]
Detailhandel -- 19-7-1788 (54v)
Vergunning voor Jacob Eling (Korte
Tiendeweg) om koffie en thee te verkopen.
Bakkers -- 22-7-1788 (55v)
Vaststelling prijs boekweitmeel als op 15 april,
brood als op 10 juni.
Detailhandel -- 22-7-1788 (55v)
Vergunning voor Andries Beetje (Raam) om
koffie, thee, chocolade, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 29-7-1788 (56v)
Prijs van het boekweitmeel als op 15 april, van
het brood als op 10 juni.
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Detailhandel -- 29-7-1788 (56v)
Andries Beetje, tapper, heeft de eed op de
constitutie hernieuwd.
Bakkers -- 5-8-1788 (56v)
Nieuwe prijs van het boekweitmeel, prijs van
het brood als op 10 juni.
Detailhandel -- 2-8-1788 (56v)
Vergunning voor Ewout van der Kleyn
(Doelesteeg) om koffie, thee, chocolade,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
[Ewout van der Klein]
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Bakkers -- 9-9-1788 (62)
Vaststelling van de prijs van het
boekweitmeel; prijs van het brood als op 10
juni.
Bakkers -- 16-9-1788 (62)
Prijs van het boekweitmeel als op 9
september, van het brood als op 10 juni.
Bakkers -- 23-9-1788 (62v)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.

Bakkers -- 12-8-1788 (57v)
Prijs van het boekweitmeel als op 5 augustus,
van het brood als op 10 juni.

Detailhandel -- 23-9-1788 (62v)
Vergunning voor Cornelia Almeloveen
(Cappenersteeg) om koffie, thee, boter, azijn
en brandhout te verkopen.

Uithangborden -- 12-8-1788 (57v)
Toestemming tot plaatsing van een
reclamebord voor Pieter Adriaan Gosenson,
apotheker.

Voerlieden -- 23-9-1788 (63)
Joost van der Zwalm wordt aangesteld als
vervanger van Bals Harmen Overman,
biersleper. Attest van dr. J. Bleuland.

Detailhandel -- 12-8-1788 (57v)
Maria Hogervorst, tabaksverkoopster, vrouw
van J. van den Andel, heeft de eed op de
constitutie vernieuwd.

Detailhandel -- 27-9-1788 (63v)
Vergunning voor Hermanus van Wijk (Markt,
de Regenboog) om brandhout te verkopen.

Bakkers -- 26-8-1788 (59v)
Prijs van het boekweitmeel als op 5 augustus,
van het brood als op 10 juni.
Bakkers -- 2-9-1788 (59v)
Prijs van het boekweitmeel als op 5 augustus,
van het brood als op 10 juni.
Gilden -- 2-9-1788 (60)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Jan Muskapul, Daniel Alot, Renier
Schouten, Hendrik Okhuysen.
[Okhuizen]
Keurmeesters -- 2-9-1788 (60v)
Pieter Bouwman wordt aangesteld in de
vleeshal in plaats van Vincent van Eyck,
overleden.
Zakkendragers -- 9-9-1788 (61v)
Jan van Oostenrijk wordt aangesteld a;s
vervanger van Hermanus Doesburg en als
noodhulp bij het vervoer van zout, kalk en
kool.

Detailhandel -- 27-9-1788 (63v)
Vergunning voor Maria Hogervorst, vrouw van
Jan van den Andel, om turf en brandhout te
verkopen.
Gilden -- 27-9-1788 (63v)
Verzoek van Johannes Capteyn, lid van het
grootschippersgilde, om uitbetaling van ge;d.
ZIE: Requestboek IJ folio 24v.
Gilden -- 27-9-1788 (63v)
Verzoek van het ijkerschippersgilde en
Johannes Capteyn om uitbetaling van geld.
ZIE: Requestboek IJ folio 244.
Uitdragers -- 29-9-1788 (63v)
Toestemming voor Wijna van der Burch,
vrouw van Teunis Hooggebooren, om de
uitdragerij te exploiteren.
ZIE: Verordening op het slaggeld of vendue.
Bakkers -- 30-9-1788 (64)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
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Bakkers -- 7-10-1788 (64)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
Gilden -- 8-10-1788 (65)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: Jan van Breda; tot dekens: P.
van Willemswaard, P. Bleuland, A. Jongejan,
M. Verveen.
Gilden -- 8-10-1788 (65)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Abraham Tobias van der
Wiel; tot dekens: Johannes van Oijen, Dirk
Steeversloot, Hendrik Bachman, Cornelis
Samorra; tot dekeninnen: Aagje Luynenburg,
Maria Blanket, Maria Louisa Schouten, Aagje
Hoebeek.
Gilden -- 11-10-1788 (65v)
Aanstelling tot gouverneur van de looihal: Jan
Souffreu; tot looiers: Hendrik Verbruggen,
Tobias van der Wiel.
Gilden -- 11-10-1788 (66)
De beschikking op het verzoekschrifyt van
G.J. Besseling, koopman en leveranciermilitair uit Rotterdam, inzake benoeming van
gouverneur en looiers van de looihal en
machtiging tot het meten en keuren van
"carsaayen", baaien en andere textiel.
ZIE: Requestboek Z folio 1.
Industrie -- 11-10-1788 (66)
Gouverneur en looiers van de looihal krijgen
toestemming tot het laten keuren en meten
van "carsaayen" en lakens door de firma's C.
van Mechelen en Jacob Justus van Weede,
met opdracht tot verslaglegging.
Bakkers -- 14-10-1788 (66v)
Prijsvaststelling van het brood als op 10 juni,
van het boekweitmeel als op 9 september.
Capelle a/d IJssel -- 18-10-1788 (67)
Aanstelling tot molenmeesters, Hoogdorp:
Pieter Zeeuw, Arie Zeeuw; Middelmolen:
Anthonie van de Lecq, Willem van Cappellen;
Keeten: Leendert Breur, Dirk van der Meyde.
Bakkers -- 21-10-1788 (67)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
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Veerlieden -- 21-10-1788 (67)
Teunis Schippers wordt aangesteld tot
vervanger van Sirack Verhoorn van het klein
schuitenveer op Dordrecht: .
Gilden -- 25-10-1788 (67v)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan de Zoeter; tot
dekens: Abraham Franken, Teunis van
Vreumingen.
Bakkers -- 28-10-1788 (68)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
Ambten -- 28-10-1788 (68)
Eedaflegging door Jan Souffreu als
gouverneur van de looihal.
Industrie -- 28-10-1788 (68)
Eedaflegging door Abraham Tobias van der
Wiel, looier.
Detailhandel -- 1-11-1788 (68v)
Vergunning voor Hendricus van der Burch
(Komijnsteeg) om koffie, thee, boter, azijn,
snuiftabak en brandhout te verkopen.
Slepers -- 1-11-1788 (69)
Aangesteld tot dekens van het fooiersgilde:
Jacob Roggeveen, Pieter van Ommen,
Lodewijk Strauwitz.
Zakkendragers -- 1-11-1788 (69)
Dirk den Riet wordt aangesteld in plaats van
Jan de Lange.
Turftonsters -- 1-11-1788 (69)
Marijtje Harpers, vrouw van Cornelis Fortuyn,
wordt aangesteld in plaats van Martijntje
Lambrechts, overleden.
Gilden -- 1-11-1788 (70)
Bepaling dat niet langer toestemming wordt
verleend tot het verkopen van holblokken,
zonder dat voldaan is aan de voorschriften
van het houtkramersgilde.
Bakkers -- 4-11-1788 (70v)
Prijsvaststelling van het brood als op 10 juni,
van het boekweitmeel als op 9 september.
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Detailhandel -- 8-11-1788 (71)
Vergunning voor Hendrik Grendel
(Spieringstraat) om koffie, thee, boter,
snuiftabak, azijn, brandhout en Spaanse zeep
te verkopen.
Detailhandel -- 8-11-1788 (71)
Vergunning voor Adrianus van Bergen
(Gouwe) om koffie, thee, azijn en Spaanse
zeep te verkopen.
Detailhandel -- 10-11-1788 (71v)
Vergunning voor Joseph de Graaff
(Peperstraat) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 11-11-1788 (71v)
Prijs van het brood als op 1 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
Aalmoezeniershuis -- 15-11-1788 (72)
Afdracht wegens gildegeld van nieuwe,
vrijgevestigde leden van het lijndraaiersgilde
aan het aalmoezeniershuis.
Bakkers -- 18-11-1788 (72v)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
Bakkers -- 25-11-1788 (73v)
Prijsvaststelling brood als op 10 juni,
boekweitmeel als op 9 september.
Gilden -- 1-12-1788 (74v)
Aangesteld tot overman van het smidsgilde:
Otto van der Hout; tot dekens: Laurens van
Es, Pieter van Gog, Gerrit Atkins.
Gilden -- 1-12-1788 (74v)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Jasper Bleuland; tot dekens:
Paulus Berlijn, Claas Sonnenberg.
Gilden -- 1-12-1788 (75)
Aanstelling tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Adrianus Voorduyn sr; ouddeken: Johannes Smits, keurmeester:
Gerardus van der Starre.
Gilden -- 1-12-1788 (75)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Adrianus Leeuwesteyn, tot dekens: Bastiaan
Vuyk, Willem de Lange; tot overman bij de
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slepers: Philip Kamphuysen; tot dekens:
Christiaan Mark, Ulrich Reich.
[wagenaars- en slepersgilde]
Gilden -- 1-12-1788 (75)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkgilde: Gerard Carlier; tot
dekens: Pancras Bloemendaal, Willem
Houbraak, Hendrik Verbrugge, Pieter Boon.
Gilden -- 1-12-1788 (75v)
Aanstelling tot overman van het laken- en
zijdenstoffengilde: Pancras Bloemendaal; tot
dekens: Gerard Carlier, Willem Houbraake,
Pieter Boon, Hendrik Verbrugge.
Gilden -- 1-12-1788 (75v)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Pieter Maarling, Jan
Vlak; tot dekens: Dirk Oortman, Leendert
Boot, Leendert van Velsen, Jan Kruysheer.
Gilden -- 1-12-1788 (75v)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Sonneveld; tot
dekens: Daniel Polijn, Salomon Bokhoven,
Jan van Bentem, Jan Gibbon.
Gilden -- 1-12-1788 (76)
Aanstelling tot overlieden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem, Barens de
Jong; tot dekens: Barth de Pier, Pieter
Stomman, Abraham Passet, Dirk van der
Want.
Gilden -- 1-12-1788 (76)
Overman Andries Brem blijft administrateur
van het pijpenpand en in plaats van Cornelis
van Leeuwen is aangesteld: deken Barth de
Pier.
Bakkers -- 2-12-1788 (76)
Prijs van het brood is vastgesteld als op 10
juni, van het boekweitmeel als op 9
september.
Verhuur -- 6-12-1788 (77)
Boterhuis aan Hermanus van Wijk.
ZIE: 11e verhuurboek fol. 252v.
Bakkers -- 9-12-1788 (77v)
Prijs van het brood als op 10 juni, van het
boekweitmeel als op 9 september.
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Bakkers -- 16-12-1788 (78v)
Prijs van het brood opnieuw vastgesteld; van
het boekweitmeel als op 10 juni.
Gilden -- 20-12-1788 (78v)
Pieter Stomman wordt aangesteld tot
administrateur van het pijpenpand in plaats
van Bart de Pier.
Bakkers -- 23-12-1788 (80v)
Prijsvaststelling brood als op 16 december,
boekweitmeel als op 9 september.
Gilden -- 23-12-1788 (80v)
Aanstelling tot busbewaarders van de
pottenbakkersknechtsbus: Jan Lugthart,
Cornelis Zorg, Wouter Bijl, Pieter van der
Kleyn, Claas Molenaar.
Gilden -- 23-12-1788 (80v)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan
Schoonderwoerd (stoeldraaier); tot dekens:
Nijs van der Bent (wieldraaier), Jacob van
Vliet (wieldraaier), Adrianus Cinke
(blokmaker), Jan van Bovenen (stoofmaker).
Gilden -- 23-12-1788 (81)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Fop Booy; tot dekens: Hendrik Spoor, Hendrik
de Zeeuw.
Gilden -- 23-12-1788 (81)
Carel Stortenbeeker, Hendrik Heyermans en
Fop Booy worden verkozen tot beheerders
van het fonds ter vermindering van grutterijen.
[gruttersgilde]
Veerlieden -- 23-12-1788 (81)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Jacob Willebeek; tot deken:
Godfried Burgward.
Gilden -- 23-12-1788 (81)
Aangesteld tot overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange; tot
dekens: Pieter de Lange, Adrianus Weyland.
[]
Gilden -- 23-12-1788 (81v)
Aanstelling als overlieden van het
grootschippersgilde: Dirk van der Maas,
Teunis Schippers; tot dekens: Pieter van
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Hensbergen, Frank van den Andel, Adrianus
Leeflang, Pieter Korver.
Bakkers -- 30-12-1788 (84)
Prijsvaststelling brood als op 6 december,
boekweitmeel als op 9 september.
Detailhandel -- 30-12-1788 (84v)
Vergunning voor Johanna Vermeulen, vrouw
van Cornelis Capteyn (Kleiweg) om zeep te
verkopen.
Turftonsters -- 14-1-1788 (95v)
Afwijzende reactie van de vroedschapsleden
op het verzoek van de turftonsters over
arbeidsloon en arbeidsomstandigheden.
Achteruitgang van de pottenbakkersnijverheid
(gilde).
[veenman, turfschipper]
ZIE: Resoluties van 5-1-1787, 9-8-1580, 4-81649, 5-2-1660, 13-6-1678, 8-7-1750, 25-101783. Requestboek IJ folio 197.
Garnizoen -- 16-2-1788 (112)
Pogingen om Gerrit Hendrik Fortuyn,
uitvoerder van de fourage van de Pruisische
troepen, extra te belonen voor zijn inzet, zijn
door hem beleefd afgewezen.
Scheepvaart -- 17-6-1788 (127)
Verzoek van de beurtschippers op Nijmegen
om lading voor meerdere klanten niet via
particuliere schepen toe te staan;
aangehouden.
Scheepvaart -- 15-7-1788 (129v)
Het verzoek van de beurtschippers op
Nijmegen - met betrekking tot. de
voorwaarden voor vervoer - wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek IJ.
Geschillen -- 2-9-1788 (137v)
Klacht van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over onheuse bejegening door baljuw F. van
Harencarspel Decker op 15 juli j.l. Deze klacht
wordt aan de baljuw doorgegeven.
Gilden -- 7-10-1788 (142v)
Verzoek van kleimeesters Jan Pieter
Dingshoff en Johan Lodewijk Brants,
ingekomen via overlieden en dekens van het
pijpmakersgilde, wordt aangehouden en onder
de leden verspreid.
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Verordeningen -- 14-10-1788 (143)
Voorstel van baljuw F. van Harencarspel
Decker tot een verbod van het zingen,
voordragen en verkopen van liederen en
gedichten op de markt, tot bewaring van rust
en orde.
Geschillen -- 14-10-1788 (143v)
Verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, aangehouden. Het zal
rondgaan onder de leden van het college.
Gilden -- 25-11-1788 (148)
Verzoek van Jan Pieter Dingshof en Johan
Lodewijk Brands, kleimeesters
(pijpmakersgilde), om ten behoeve van de
benodigde gildebroeders ƒ 45 in plaats van ƒ
70 te mogen betalen.
Bakkers -- 25-11-1788 (149v)
Het verzoek van Johannes van Hal,
broodbakker, om Jan Beukens "en andere
vreemdelingen" te verbieden op marktdagen
biscuit te verkopen wordt afgewezen.
Geschillen -- 25-11-1788 (164v)
Het verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, wordt afgewezen. Hij wordt in
persoon opgeroepen om te verschijnen ter
correctie van zijn uitlatingen en gedrag.
Verzoek bijgevoegd. W. van der Hoeve is het
hiermee oneens.
[F. van Harencarspel Decker]
Geschillen -- 2-9-1788 (165)
Verslag van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
van zijn botsing met de baljuw en verzoek om
eerherstel.
[J.D. van der Burch; F. van Harencarspel
Decker; Hendrik Outshoorn]
Geschillen -- 5-9-1788 (169)
Herschreven en uitgebreide versie van
verslag Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over zijn conflict op 15 juli met baljuw Van
Harencarspel Decker. Incompleet, zonder
datum en ondertekening.
[Jan Jansen; Oudshoorn; Van der Hoeve,
Verrijst; Lange Willemsteeg (brug), Gouwe,
Markt, gevangenpoort, warmoespot;
stadsbode]
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Openbare orde -- 2-12-1788 (189)
Hendrik Schoon wordt ontboden en
gecorrigeerd. Zijn verzoek wordt afgewezen.
Groothandel -- 2-12-1788 (189v)
Het verzoek van Cornelis Wout om
voortzetting van het alleenrecht en belasting
op geïmporteerde tras wordt akkoord
bevonden.
Groothandel -- 16-12-1788 (199)
Afwijzing van het verzoek van Cornelis Wout
betreffende rechten op de handel in en het
belasten van tras.
ZIE: Requestboek Z folio 14.
Turftonsters -- 2-1-1789 (2)
Geertruy van der Valk, vrouw van Dirk van
Willigen, wordt aangesteld in plaats van
Kaatje Verhagen, overleden.
Uithangborden -- 2-1-1789 (2)
Jan Bregaar (Nieuwehaven) krijgt
toestemming voor het plaatsen van een
uithangbord voor tabakswaren. Het bord mag
niet verder uitsteken dan "een voet van de
pui".
Detailhandel -- 3-1-1789 (2v)
Vergunning voor Caatje van der Paauw,
vrouw van David van der Linden, om turf en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 6-1-1789 (4v)
Bepaling van de broodprijs voor stad en
platteland.
[]
Gilden -- 10-1-1789 (5)
Aanstelling als overman van het
scheepmakersgilde: Maarten Koot, als
dekens: Zegert van der Bijl en Ary Booy.
Detailhandel -- 10-1-1789 (5)
Vergunning voor Gerrit Hoebeek (Tiendeweg)
om koffie, thee, azijn en Spaanse zeep te
verkopen.
Detailhandel -- 10-1-1789 (5)
Vergunning voor Johanna den Haan (Raam)
om turf en hout te verkopen.
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Groothandel -- 10-1-1789 (5)
Vergunning voor Gerrit Atkins Jz om wijn,
brandewijn en gedestilleerd te verkopen in
plaats van Cornelia Domburg, weduwe van
Jan Munters.
Detailhandel -- 10-1-1789 (5v)
Vergunning voor Jacomina Jacoba
Vroombroek, weduwe van Dirk Schoon
(Kleiweg), om koffie en thee te verkopen.
Bank van lening -- 10-1-1789 (5v)
Martijntje Nieuwland, vrouw van Gerrit Prince,
wordt aangesteld tot inbrengster in plaats van
Jannetje Uyttenbroek.
Detailhandel -- 10-1-1789 (6)
Vergunning voor Jan Bruggeman (Tiendeweg)
om koffie en thee te verkopen.
Bakkers -- 13-1-1789 (6v)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel
als op 6 januari.
Bakkers -- 20-1-1789 (11)
Vaststelling van de prijs van brood en
boekweitmeel als op 6 januari.
Bakkers -- 27-1-1789 (12v)
Vaststelling prijs van brood en boekweitmeel
als op 6 januari.
Bakkers -- 3-2-1789 (13v)
Prijsvaststelling brood en boekweitmeel als op
6 januari.
Gilden -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot overman van het grofgaren-,
kleingaren en lontspinnersgilde: Adrianus
Beunis (grofgarenspinner), Jan Huyzer
(lontspinner); tot deken: Cornelis de Koster
(kleingarenspinner), Hendrik van IJsselsteyn
(grofgarenspinner), Dirk IJsselsteyn
(kleingarenspinner), Cornelis van de Vijver
(grofgarenspinner), Frans Lafeber den Oude
(grofgarenspinner).
Gilden -- 3-2-1789 (13v)
Aanstelling tot dekens van het
glazenmakersgilde: Abraham Muyt en Pieter
van der Werff.
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Gilden -- 4-2-1789 (14)
Aanstelling tot overman van het St. Jozefgilde:
Jan Bakker; tot dekens: Cornelis Hordijk en
Jan Bleuland.
Detailhandel -- 7-2-1789 (15)
Vergunning voor Adam Schierbrook (Raam)
om koffie, thee en brandhout te verkopen.
Gilden -- 7-2-1789 (15)
Aanstelling tot overman van het
grootschippersgilde: Gerrit Post in plaats van
Dirk van der Maas.
Bakkers -- 10-2-1789 (16v)
Vaststelling van de brood- en
boekweitmeelprijs als op 6 januari.
Zakkendragers -- 14-2-1789 (18)
Cornelis Pothuysen wordt aangesteld in plaats
van overleden Andries van der Lee.
Bakkers -- 17-2-1789 (19)
Vaststelling van de brood- en
boekweitmeelprijs als op 6 januari.
Bakkers -- 24-2-1789 (21v)
Vaststelling van de prijs van brood en
boekweitmeel als op 6 januari.
Zakkendragers -- 24-2-1789 (21v)
Jan Godin wordt aangesteld tot waarnemer in
plaats van Jan Lans, wegens diens zwakke
gezondheid. Attestatie van de chirurgijn Jan
Turin.
Gilden -- 24-2-1789 (22)
Izaak Grim en Willem van der Berg wordt
aangesteld tot deken van de knechten van het
Amsterdams schuitenvoerdersgilde.
Detailhandel -- 24-2-1789 (22)
Meyndert Loos krijgt toestemming tot
exploitatie van een koffiehuis.
Verhuur -- 26-2-1789 (23)
Visserij in de IJssel - behorende tot de
heerlijkheid Capelle - aan Joost van der Ruyt.
ZIE: 11e verhuurboek folio 253.
Verhuur -- 26-2-1789 (23)
Visserij in de IJssel van de stad tot de
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Wiericke aan Pieter van Leeuwen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 255v.
Detailhandel -- 28-2-1789 (23v)
Vergunning voor Pieter Dams (Nieuwehaven)
om koffie, thee, boter, azijn, chocolade,
snuiftabak en brandhout te verkopen.
Gilden -- 2-3-1789 (23v)
Het verzoek van Dirk van der Valk om zijn
zoon Jacobus vervroegd (16 jaar in plaats van
vereiste 18 jaar) "op de schroef te zetten"
wordt ingewilligd.
[pijpenmakersgilde]
Bakkers -- 3-3-1789 (24)
Aanpassing van de prijs van boekweitmeel;
broodprijs als op 6 januari.
Detailhandel -- 7-3-1789 (24)
Vergunning voor Arend de Jong
(Vogelenzang) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 7-3-1789 (24v)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Detailhandel -- 10-3-1789 (24v)
Vergunning voor Pieter Trompert
(Spieringstraat) om koffie, thee, boter, kaas,
chocolade, azijn en brandhout te verkopen.
[]
Bakkers -- 10-3-1789 (25)
Prijs van boekweitmeel als op 3 maart;
broodprijs als op 6 januari.
Detailhandel -- 10-3-1789 (25)
Vergunning voor Johanna Cabout, vrouw van
Cornelis van der Werff (Gouwe), om koffie,
thee, azijn, boter, kaas en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 10-3-1789 (25)
Vergunning voor Martha Bakker (Haven) om
koffie, thee en snuiftabak te verkopen.
Bakkers -- 17-3-1789 (26v)
Prijs van het brood als op 6 januari; prijs van
boekweitmeel als op 3 maart.
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Detailhandel -- 17-3-1789 (26v)
Vergunning voor Alida van der Putten, vrouw
van Johannes Ketelvilder (Peperstraat), om
turf en brandhout te verkopen.
Zakkendragers -- 17-3-1789 (27)
Matthijs van der Recht wordt aangesteld in
plaats van Louis Mijngaarden.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
in plaats van Matthijs van der Recht.
Slepers -- 17-3-1789 (27v)
Louis Mijngaarden wordt aangesteld tot sleper
van de zeep in plaats van Matthijs van der
Recht.
Keurmeesters -- 21-3-1789 (28)
Cornelis Molenaar en Pieter Puts worden
aangesteld voor een jaar op de steenplaatsen
langs de IJssel zuidzijde, Ary Melieff en Gerrit
de Lange aan de noordzijde.
Detailhandel -- 23-3-1789 (29v)
Vergunning voor Marrigje van der Kaa, vrouw
van Cornelis Zorg (Nieuwehaven) om koffie,
thee en brandhout te verkopen. De eed als
ophaalster van de brug over de Gouwe wordt
verlengd.
Bakkers -- 24-3-1789 (30)
Nieuwe prijsvaststelling voor brood en
boekweitmeel, voor stad en platteland.
Detailhandel -- 24-3-1789 (30)
Vergunning voor Steyntje Trip, vrouw van
Adrianus Koning (Raam), om turf en hout te
verkopen.
Detailhandel -- 24-3-1789 (30v)
Vergunning voor Geertrui Bremmer, vrouw
van Hendrik van den Heuvel (Gouwe), om
koffie, thee, chocolade, tabak en snuiftabak te
verkopen.
Gilden -- 28-3-1789 (31)
Homan Homans en Hermanus de Groot
worden aangesteld tot dekens van het
ijkerschippersgilde.
Detailhandel -- 28-3-1789 (31)
Vergunning voor Pieter de Beun
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(Robaarsteeg) om koffie, thee, brandhout,
boter en kaas te verkopen.
Bakkers -- 31-3-1789 (32)
Prijs van brood als op 24 maart; prijs van
boekweitmeel als op 3 maart.
Uithangborden -- 4-4-1789 (32v)
Toestemming voor Dirk Kemper (Wijdstraat)
tot het plaatsen van een reclamebord.
Bakkers -- 7-4-1789 (32v)
Prijs van brood als op 24 maart; prijs van
boekweitmeel als op 3 maart.
Turftonsters -- 11-4-1789 (33v)
Aanstelling van Laurentia Egmond, weduwe
van Cornelis Staats, in plaats van Johanna
Severboom, weduwe van Jan Wout,
overleden.
Bakkers -- 14-4-1789 (34)
Herziening van de prijs van brood en
boekweitmeel, voor stad en platteland.
Gilden -- 18-4-1789 (34v)
Aanstelling tot busbeheerder der
pottenbakkersknechten: Jilles van Maaren in
plaats van Cornelis Zorg, overleden.
Bakkers -- 21-4-1789 (35)
Herziening prijs boekweitmeel, broodprijs als
op 14 april.
Uithangborden -- 21-4-1789 (35)
Toestemming tot het plaatsen van een
reclamebord voor Willem Oorbaan, verkoper
van dekens en galanterie (Markt).
Detailhandel -- 25-4-1789 (35v)
Vergunning voor Jan Zoet (Raam) om koffie,
thee, boter, azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 28-4-1789 (36v)
Prijs van brood als op 14 april; prijs van
boekweitmeel als op 21 april.
Detailhandel -- 28-4-1789 (36v)
Vergunning voor Klaas Holleman (Gouwe) om
koffie, thee, boter, kaas, azijn en brandhout te
verkopen.
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Detailhandel -- 2-5-1789 (37)
Prijsvaststelling van brandewijnen en
gedestilleerd.
Detailhandel -- 2-5-1789 (37)
Vergunning voor Rudolf Strauwitz (Turfmarkt)
om koffie, thee, boter, kaas, azijn en
brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 2-5-1789 (37)
Vergunning voor Lijntje Sonne, vrouw van
Cornelis van der Bijl (Nieuwehaven), om turf,
hout, koffie en thee te verkopen.
Gilden -- 2-5-1789 (37)
Aanstelling tot overman van het jagersgilde:
Maarten de Jong, tot dekens: Bart Liepelt en
Ary IJsselsteyn.
Bakkers -- 5-5-1789 (38)
Prijs van het boekweitmeel als op 21 april en
van brood als op 14 april.
Detailhandel -- 5-5-1789 (38)
Vergunning voor Gerrit Boere (Gouwe) om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 12-5-1789 (40v)
Prijs van boekweitmeel als op 21 april, van
brood als op 14 april.
Bakkers -- 19-5-1789 (41)
Prijs van boekweitmeel als op 21 april, van
brood als op 14 april.
Gilden -- 19-5-1789 (41)
Toestemming voor Willem Nievelt, 14 jaar
oud, om bij zijn vader Abraham N. te spinnen;
idem voor Gerrit de Gruyl als leerling bij Jacob
Lafeber.
[lijndraaiersgilde]
Bank van lening -- 19-5-1789 (41v)
Toestemming tot publieke verkoop van
juwelen op een speciale dag na aankondiging
in de kranten, omdat deze bij de gewone
driemaandelijkse verkoping te weinig zouden
opbrengen, tot schade van bank en stad.
Voorstel van Jan Verrijst, heer van Oukoop,
thesaurier van de bank van lening. Joden
worden hier speciaal genoemd als
koperscategorie.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Detailhandel -- 23-5-1789 (44v)
Vergunning voor Cornelis Schinkel (Kleiweg)
om koffie, thee, brandhout en boter te
verkopen.
Detailhandel -- 23-5-1789 (44v)
Vergunning voor Caatje Coevoet (Raam) om
koffie, thee, boter, kaas, azijn en brandhout te
verkopen.
[Kaatje Koevoet]
Bakkers -- 25-5-1789 (45v)
Broodprijs als op 14 april, prijs van
boekweitmeel als op 21 april.
gemeentefinanciën -- 30-5-1789 (45v)
Opgenomen uit de bank van lening ƒ 8000 ten
behoeve van de thesaurier.
Voerlieden -- 30-5-1789 (45v)
Toestemming voor Bastiaan Fuyk de jonge
om als knecht bij zijn vader te rijden.
Bakkers -- 3-6-1789 (47)
Prijs van boekweitmeel als op 21 april, van
brood als op 14 april.
Bakkers -- 10-6-1789 (48)
Nieuwe prijs voor het boekweitmeel; prijs van
brood als op 14 april.
Detailhandel -- 13-6-1789 (49v)
Prijsvaststelling van brandewijnen en
gedestilleerd.
Veerlieden -- 15-6-1789 (50)
Het verzoek van Jan Saurbeek, commissaris
van het Dordrechtse veer, om verhoging van
het laadtarief wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 51.
Bakkers -- 16-6-1789 (50v)
Prijsvaststelling van brood vernieuwd; prijs
van boekweitmeel als op 10 juni.
Bakkers -- 23-6-1789 (51v)
Prijs van het brood als op 16 juni; prijs van
boekweitmeel bijgesteld.
Detailhandel -- 23-6-1789 (52)
Vergunning voor Johanna Maria van der
Linden, weduwe van Jilles Sestig (St.
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Anthoniesteeg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 30-6-1789 (52v)
Nieuwe prijs van het brood; prijs van
boekweitmeel als op 23 juni.
Detailhandel -- 30-6-1789 (53)
Vergunning voor Trijntje van der Paauw,
vrouw van Wouter Dekkers, om koffie, thee,
chocolade, boter, kaas en brandhout te
verkopen.
Uithangborden -- 30-6-1789 (53)
Toestemming voor Matthijs van Loopick om
een bord te plaatsen.
Gilden -- 1-7-1789 (54)
Aanstelling tot overman van het
kleinschippersgilde: Johannes Sam; tot
dekens: Sander Dortland, Jan Hussum, Jan
den Heeten, Willem van Schermen.
Gilden -- 1-7-1789 (54)
Aanstelling tot overlieden van het manden- en
bezemmakersgilde: Pieter van den Broek en
Pieter Fokker; tot dekens: Johannes Blok,
Mijndert Vertoorn, Jan Versluys, Matthijs van
der Burg.
Detailhandel -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal:
Daniël Kleypool, Abraham Grendel, Pieter
Soldaat.
Gilden -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Willem van Galen, Gijsbert Slierkamp, Jan
Schravelaar.
Gilden -- 1-7-1789 (54v)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Teunis Schippers en
Gerrit Post; tot dekens: Adrianus Leeflang,
Pieter Corver, Homan Homans, Johannes
Capteyn.
Detailhandel -- 4-7-1789 (55)
Vergunning voor Petronella van der Recht
(Tiendeweg) om turf en hout te verkopen.
Industrie -- 4-7-1789 (56v)
Het verzoek van het lakenbereidersgilde uit
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Enkhuizen om voor de 4-jarige vergadering
een afvaardiging te sturen wordt afgewezen,
omdat (momenteel) hier geen productie
plaatsvindt.
[gouverneur en looiers van de looihal]
Detailhandel -- 6-7-1789 (57)
Prijs van brandewijn en gedestilleerd
vastgesteld.
Detailhandel -- 6-7-1789 (57)
Vergunning voor Barbara Jongbloed (St.
Anthoniesteeg) om koffie, thee en brandhout
te verkopen.
Bakkers -- 7-7-1789 (57)
Prijsbijstelling van brood en boekweitmeel.
Bakkers -- 14-7-1789 (58)
Prijsvaststelling van brood; prijs van
boekweitmeel als op 7 juli.
Groothandel -- 16-7-1789 (59v)
Vergunning voor Cecilia Huyberts, weduwe
van Isaack de Hoog (Kleiweg), om wijnen,
brandewijnen en gedestilleerd te verkopen.
[]
Uithangborden -- 18-7-1789 (60)
Toestemming voor Johannes Tompen,
tabaksverkoper op de Kleiweg. "Niet meer dan
één voet uit de pui".
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boven het peil van 7 juli ( in verband met
duurte van de tarwe) en compensatie voor de
bakkers. Laatstgenoemden moeten een
verklaring tekenen en zich onderwerpen aan
controle door overman en dekens van het
bakkersgilde. Voorschot verleend door de
eerste klerk ter secretarie.
[Hermanus de Jager en Jan Muskeput; Jacob
van Munster]
Bakkers -- 28-7-1789 (64v)
Prijsvaststelling van brood vernieuwd; prijs
van boekweitmeel als op 7 juli.
Bakkers -- 28-7-1789 (64v)
Eedaflegging door Hermanus de Jager en Jan
Muskeput in verband met de resolutie van 21
juli over de duurte van de granen.
Detailhandel -- 31-7-1789 (64v)
Vergunning voor Hendrik Mello (Lange
Groenendaal) om koffie, thee, boter en azijn
te verkopen.
Bakkers -- 4-8-1789 (65)
Prijs boekweitmeel bijgesteld; prijs van brood
als op 28 juli.
Detailhandel -- 4-8-1789 (65)
Prijsvaststelling brandewijnen en
gedestilleerd.

gemeentefinanciën -- 20-7-1789 (60v)
Opgenomen uit de bank van lening ƒ 6000 ten
behoeve van de thesaurier.

Gilden -- 4-8-1789 (65)
Kopie van notulen van vergadering van het
lakengilde te Enkhuizen dd. 15 en 16 juli.
ZIE: 13e stadsregister.

Bakkers -- 21-7-1789 (60v)
Prijs van brood als op 14 juli; boekweitmeel
als op 7 juli.

Bakkers -- 11-8-1789 (66)
Prijs van boekweitmeel als op 4 augustus;
brood als op 28 juli.

Vleeshouwers -- 21-7-1789 (61)
Het geschil tussen Pieter Bouwman,
keurmeester, en Lodewijk Stauwitz, opzichter
van de vleeshal, over wie de sleutels draagt,
is opgelost door beiden hun tractement /
emolumenten te laten behouden en de functie
van laatstgenoemde na diens afstand of dood
op te heffen.
[stadsaccijns chercher]

Gilden -- 15-8-1789 (66v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
deken: Jan Muskeput, Daniël Alot, Reinier
Schouten, Hendrik Okhuyzen.

Bakkers -- 21-7-1789 (61v)
Voorlopig geen prijsverhoging van brood

Detailhandel -- 18-8-1789 (67)
Vergunning voor Geertruy Krinks, weduwe

Bakkers -- 18-8-1789 (67)
Broodprijs als op 28 juli; prijs van
boekweitmeel bijgesteld.
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van Bernardus van Duyzelen (Spieringstraat),
om koffie en thee te verkopen.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Jan Valk en Cornelis
Smit; tot dekens: Leendert van Velsen, Jan
Kruysheer, Teunis Brenkman, Teunis van
Dieveren.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling tot overlieden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Barend de
Jong; tot dekens: Barth de Piet, Pieter
Stomman, Abraham Passet, Dirk van der
Want.
Gilden -- 22-8-1789 (67v)
Aanstelling gecontinueerd van overman van
het pijpmakersgilde Andries Brem en deken
Pieter Stomman als administrateurs van het
pijpenpand.
Bakkers -- 25-8-1789 (68)
Prijs van het brood als op 28 juli; van het
boekweitmeel als op 18 augustus.
Voerlieden -- 29-8-1789 (68v)
Toestemming voor Huyg Verwey om als
knecht te mogen rijden bij Willem Verwey.
Detailhandel -- 31-8-1789 (68v)
Vergunning voor Anthony Wiltenburg (de Zak)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 1-9-1789 (69)
Prijs brood als op 28 juli; boekweitmeel als op
18 augustus.
Gilden -- 1-9-1789 (69)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkwerkersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Pieter Boon, Ary
Sonnenvelt, Hendrik van Buuren, Frans
Marsveld.
Bakkers -- 8-9-1789 (69v)
Prijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
prijs van het brood aangepast.
Bakkers -- 8-9-1789 (69v)
Beëindiging van de compensatie voor de
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bakkers met betrekking tot de ingekochte
tarwe. Kennisgeving aan overman en dekens
van het broodbakkersgilde; idem aan
secretaris en klerk ter secretarie.
[Hermanus de Jager, Jan Muskeput; Huybert
van Eyck, Jan Munster]
Detailhandel -- 12-9-1789 (70)
Vergunning voor Daniël Schoonderwoerd
(Peperstraat) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 15-9-1789 (70)
Prijs van het boekweitmeel als op 18
augustus; prijs van het brood aangepast.
Verhuur -- 15-9-1789 (70v)
Toestemming voor Cornelis Muyt om naast
exploitatie van de herberg (het Veerhuis) aan
het Amsterdams volksschuitenveer, hoek
Gouwe en Turfmarkt, gekocht van Pieter
Stolk, de roeven van de schuiten te verhuren,
mits hij daarvoor aparte administratie voert en
de afgesproken bedragen aan de stad
afdraagt.
[Amsterdamse veer]
ZIE: Resolutie burgemeesters 24 juni 1783.
Detailhandel -- 19-9-1789 (71)
Vergunning voor Anna de Haas, vrouw van
Jan Blokland (Cappenersteeg), om koffie en
thee te verkopen.
[Cappenersteeg]
Uithangborden -- 19-9-1789 (71)
Toestemming tot plaatsing voor Ary
Proefhamer, pijpmakersbaas in de
Keizerstraat.
Gilden -- 19-9-1789 (71)
Dispensatie voor Matthijs van Lopick om zich
te houden aan de verplichte (in)werkperiode
bij een gildebroeder, alvorens lid te mogen
worden van het lijndraaiersgilde..
ZIE: Reglement dd. 28 april 1724.
Bakkers -- 22-9-1789 (71v)
Prijs van brood als op 15 september; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
Bakkers -- 29-9-1789 (72)
Broodprijs als op 15 september; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
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Gilden -- 29-9-1789 (72)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan van Breda; tot dekens:
P. van Willenswaard, Cornelis Bleuland, Ad
Jongejan, Math. Verveen.
Detailhandel -- 3-10-1789 (72v)
Prijsbepaling van brandewijn en gedestilleerd.
Nalatenschappen -- 3-10-1789 (72v)
Machtiging aan de thesaurier om ten behoeve
van de minderjarige Hendrik Jacob Krane
Poock, aan de beheerders van zijn vermogen
3 obligaties af te lossen uit de nalatenschap
van zijn oom Jan Hendrik Poock, in leven raad
extraordinair van Nederlands-Indië, en diens
broer Claas Crane, in leven opperkoopman en
"secunde" van Makassar.
[Willem Musketier, Willem Musketier Arendsz,
J.D. Pasteur]
Bakkers -- 6-10-1789 (73)
Prijs van het brood bijgesteld; die van het
boekweitmeel als op 18 augustus.
Gilden -- 10-10-1789 (73)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan de Koster, tot
dekens: Abraham Franken, Teunis van
Vreumingen.
Bakkers -- 13-10-1789 (74)
Prijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
prijs van brood bijgesteld.
Bakkers -- 20-10-1789 (75)
Prijs van brood opnieuw vastgesteld; prijs van
boekweitmeel blijft als op 18 augustus.
Bakkers -- 27-10-1789 (75v)
Broodprijs als op 20 oktober; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
Gilden -- 27-10-1789 (76)
Aanstelling tot overman van de wagenaars:
Adrianus Leeuwensteyn, tot dekens van de
wagenaars: Bastiaan Fuyk en Willem de
Lange; tot overman van de slepers: Philip
Kamphuysen, tot dekens van de slepers:
Christiaan Mark en Ulrich Reich.
[wagenaars en slepersgilde]
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Bakkers -- 3-11-1789 (78)
Prijs van brood als op 20 oktober,
boekweitmeel als op 18 augustus.
Gilden -- 3-11-1789 (78)
Aangesteld als dekens van het fooiersgilde:
Lodewijk Strauwitz, Hendrik Brug, Dirk
Oortman.
Detailhandel -- 4-11-1789 (78)
Prijsbepaling van brandewijn en gedestilleerd.
Detailhandel -- 7-11-1789 (78v)
Dirk van der Palm neemt de uitdragerij van
Lysbet Sijpesteyn over.
ZIE: Ordonnantie op het slaggeld of vendu,
speciaal art. 15.
Groothandel -- 7-11-1789 (78v)
Vergunning voor Hugo Wout om wijnen,
bieren, brandewijnen en gedestilleerd te
verkopen in plaats van zijn vrouw Maria van
Vliet.
Detailhandel -- 7-11-1789 (79)
Vergunning voor Margaretha van Dort
(Stoofsteeg) om scharrebier, boter en azijn te
verkopen.
Bakkers -- 10-11-1789 (79v)
Prijs van het brood als op 20 oktober; prijs van
het boekweitmeel als op 18 augustus.
Uithangborden -- 10-11-1789 (79v)
Toestemming voor Willem van Breda in de
Korte Groenendaal.
Bakkers -- 17-11-1789 (80)
Prijs van brood als op 20 oktober; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
Aalmoezeniershuis -- 21-11-1789 (80v)
Afdracht aan regenten van het gildegeld van
de nieuwe leden van het lijndraaiersgilde.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Detailhandel -- 23-11-1789 (80v)
Het verzoek van Cornelis Rams, wonend te
Rotterdam, om een winkel in tin te beginnen,
wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 68v.
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Bakkers -- 24-11-1789 (81)
Prijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
prijs van brood als op 20 oktober.
Turftonsters -- 24-11-1789 (81v)
Kaatje van Leeuwen, vrouw van Adrianus
Koemans, wordt aangesteld in plaats van
Jannetje Pleut, vrouw van Leendert van Vliet,
overleden.
Turftonsters -- 24-11-1789 (81v)
Ariaantje IJsendoorn, weduwe van Evert de
Vries, wordt aangesteld in plaats van Lijsje
Ketel, weduwe van Gerrit de Bas, overleden.
Detailhandel -- 24-11-1789 (81v)
Vergunning voor Jan van Bruggen
(Oosthaven) om koffie, thee, chocolade, azijn,
boter en kaas te verkopen.
Bakkers -- 1-12-1789 (82v)
Prijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
prtijks van brood als op 20 oktober.
Gilden -- 1-12-1789 (82v)
Aanstelling tot overman van het St.
Eloysgilde: Pieter van Gog; tot dekens: Gerrit
Atkins, Daniël Homole, Nicolaas Fek.
Gilden -- 1-12-1789 (82v)
Aangesteld tot nieuw-deken van de
zilversmeden: Johannes Smits, tot oud-deken:
Gerhardus van der Starre, tot senior
keurmeester: Adrianus Voorduyn.
Detailhandel -- 5-12-1789 (82v)
Prijs van brandewijn en gedestilleerd opnieuw
bepaald.
Gilden -- 5-12-1789 (83)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Paulus Berlijn, tot dekens:
Claas Zonnenberg en Boudewijn van Miere.
Gilden -- 5-12-1789 (83)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reinier Sonneveld, tot
dekens: Daniël Polijn, Salomon Bokhoven,
Jan van Benthem en Johannes Gibbon.
Gilden -- 7-12-1789 (83)
Aangesteld als overman van het tinnegieters-
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en blikslagersgilde: Cornelis de Lange, als
dekens: Pieter de Lange, Adrianus Weyland.
Bakkers -- 8-12-1789 (84)
Prijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
prijs van brood als op 20 oktober.
Bakkers -- 15-12-1789 (84v)
Ptrijs van boekweitmeel als op 18 augustus;
broodprijs opnieuw bepaald.
Veerlieden -- 15-12-1789 (84v)
Aangesteld tot overman van het Amsterdams
jaagschuitenveer: Godfried Burchwaard, tot
deken: Christiaan Scheffel.
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het laken-, zijdeen stoffenverkopersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Pieter Boon, Willem
Oorbaan, Willem Frutel en Frans Marsveld.
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel-,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan van Bovene
(stoofmaker); tot dekens: Jacob van Vliet
(wieldraaier), Jan Schoonderwoerd
(wieldraaier), Adrianus Cinke (blokmaker), Nijs
van der Ben (wieldraaier).
Gilden -- 15-12-1789 (85)
Aanstelling tot overman van het
kleermakersgilde: Cornelis Samorra, tot
dekens: Hendrik Bagman, Arent Smit, Robbert
Wakker, Abraham Tobias van der Wiel; tot
dekeninnen: Maria Louisa Schouten, Lijsje
Hoebeek, Lena van Leeuwen, Lena de Vonk.
Gilden -- 19-12-1789 (85v)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Hendrik Heyermans, tot dekens: Hendrik de
Zeeuw en Carel Stortenbeeker.
Detailhandel -- 19-12-1789 (85v)
Benoeming door burgemeesters (uit lijst) van
beheerders van het fonds ter vermindering
van de grutterijen: Fop Booy, Hendrik Spoor
en "kistbewaarder" Hendrik Heyermans.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Het stuwen en platten van de turf in de
schepen (aan de stadssingel) mag alleen
gebeuren door daartoe aangewezen en/of
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gekwalificeerde personen. Op verzoek van
Sara van der Kemp, weduwe van Geerlof
Swart c.s.
Slepers -- 19-12-1789 (86v)
Waarschuwing van burgemeesters dat alleen
daartoe gekwalificeerde personen, turf in
schepen mogen "stuwen".
ZIE: Verordening dd 21 december 1789.
Gilden -- 21-12-1789 (87)
Aanstelling tot busbewaarders van het fonds
voor pottenbakkersknechts: Pieter van der
Kleyn, Claas Molenaar, Jilles van Maaren, Jan
Tuynman, Dirk van Staveren.
Bakkers -- 22-12-1789 (87v)
Prijsvaststelling vanb brood; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
Bakkers -- 29-12-1789 (89)
Prijs van brood als op 22 december; prijs van
boekweitmeel als op 18 augustus.
Uitdragers -- 30-12-1789 (89v)
Jan Lacroy krijgt toestemming voor de
exploitatie van een uitdragerij, mits de
verordening op het slaggeld of vendu wordt
gevolgd.
Gilden -- 15-1-1789 (100v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten burgers, december 1787. Punt 5:
aanbeveling om voortaan geen overlieden "ad
vitam" maar voor ten hoogste 3 jaren aan te
stellen.
[Dirk Merens]
Verordeningen -- 1-12-1789 (174)
Verzoek van Jan Janse en Huybert Kramer tot
verandering van en aanvulling op de
verordening dd. 5 januari 1787 betreffende het
recht op de aardappelton. Wordt onder de
leden van de vroedschap verspreid ter
overweging.
[aardappelen aardperen]
Begraven -- 1-12-1789 (177)
Lijst van voorwaarden waaronder de pachters
van de doodskleden en rouwbehangsels de
huur zullen verhogen tot ƒ 30 per jaar naar
aanleiding van het conflict met de gilden over
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het gebruik van deze of eigen kleden.
Memorie zonder datum en ondertekening.
Gilden -- 22-12-1789 (178v)
Verklaring van de vroedschap op verzoek van
Gerrit Post, overman van het
grootschippersgilde, dat vanaf heden
overlieden en dekens van gilden gehouden
zijn het jaarlijkse gildegeld te betalen.
ZIE: Gildebrief art. 26 en ampliatie dd. 25
februari 1676 art. 4.
Verordeningen -- 22-12-1789 (179v)
Aanvulling en wijziging van de keur dd. 5
januari 1787 omtrent de aardappelen en
aardperen, in verband met de wijze waarop
verschillende schippers hun waren aanbieden.
ZIE: Keurboek N, folio 101.
Bakkers -- 5-1-1790 (2)
Prijsvaststelling van boekweitmeel.
Detailhandel -- 7-1-1790 (2v)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Detailhandel -- 9-1-1790 (3)
Vergunning voor Swaantje Valk, vrouw van
Klaas van Vliet, om de visbank te exploiteren
in plaats van Maria Drost, weduwe van Jan
Poelgeest, overleden.
Bakkers -- 12-1-1790 (4)
Prijs van brood en boekweitmeel als op 5
januari.
Gilden -- 16-1-1790 (5)
Aanstelling tot overman van het St.Jozefsgilde: Jan Bakker; tot dekens: Cornelis
Hordijk en Jan Bleuland.
Bakkers -- 19-1-1790 (6)
Prijs van het brood en van het boekweitmeel
als op 5 januari.
Gilden -- 19-1-1790 (6)
Aanstelling tot overman van het
scheepmakersgilde: Christiaan van den Berg;
tot dekens: Ary Booy en Abraham Koot.
Gilden -- 19-1-1790 (6)
Aanstelling tot dekens van het
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glazenmakersgilde: Pieter van der Werff en
Abraham Muyt.
Gilden -- 25-1-1790 (6v)
Aanstelling tot overlieden van het grofgaren-,
kleingaren en lontspinnersgilde: Adrianus
Beunis (kleingarenspinner) en Jan Huyzer
(grofgarenspinner); tot deken: Dirk IJsselsteyn
(kleingarenspinner).
Bakkers -- 26-1-1790 (7)
Prijs van brood vernieuwd; prijs van
boekweitmeel als op 5 januari.
Detailhandel -- 26-1-1790 (7)
Vergunning voor Maria Frie, vrouw van
Hendrik Philipse (Vogelenzang), om koffie,
thee, chocolade, boter, kaas, azijn, brandhout
en snuiftabak te verkopen.
Bakkers -- 2-2-1790 (7v)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 8 januari.
Slepers -- 2-2-1790 (8)
Dirk Treure wordt aangesteld in plaats van
Bart van der Weyde, overleden.
Detailhandel -- 5-2-1790 (8)
Vaststelling van de prijs van brandewijn en
gedestilleerd.
Bakkers -- 9-2-1790 (9)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel gewijzigd.
Detailhandel -- 9-2-1790 (9)
Gebruik van een visbank toegestaan aan
Hendrik de Knoop in plaats van Pieter
Souffreu.
Detailhandel -- 12-2-1790 (9v)
Vergunning voor Kaatje Verbrugge, vrouw van
Benedictus Landscheyd (St.-Anthoniesteeg),
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Detailhandel -- 12-2-1790 (9v)
Vergunning voor Clara van Claveren
(Vuilsteeg), om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
[Dwarsstraat]
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Scheepvaart -- 13-2-1790 (10v)
Toestemming voor binnenschippers op
Rotterdam om de Mallegatsluis via de IJssel
te mogen gebruiken, zolang het
Zevenhuizense verlaat wordt gerepareerd.
Bakkers -- 16-2-1790 (11)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Gilden -- 16-2-1790 (11)
Toestemming voor overlieden en dekens van
het lijndraaiersgilde om Gerrit van Vliet, jonger
dan 14 jaar, bij Jan Zierikzee te laten spinnen.
ZIE: Resolutie van magistraat van 7 april
1744.
Detailhandel -- 16-2-1790 (11)
Vergunning voor Cornelis Sibbe (Raam) om
koffie, thee, azijn, brandhout en chocolade te
verkopen.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
De rietzelling onder Broekhuizen voor 6 jaar
aan Cornelis van Dam.
ZIE: 11e verhuurboek folio 266v.
Verhuur -- 18-2-1790 (11v)
De rietzelling in Stein voor 6 jaar aan IJsbrand
Hoogendoorn.
ZIE: 11e verhuurboek folio 267.
Detailhandel -- 20-2-1790 (12)
Vergunning voor Hendrik Trilsbeek (Korte
Tiendeweg) om koffie, thee, boter, kaas, azijn
en brandhout te verkopen.
[]
Bakkers -- 23-2-1790 (12v)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Detailhandel -- 23-2-1790 (12v)
Vergunning voor Claas den Hagenaar
(Kleiweg) om koffie, thee, boter, azijn,
chocolade en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 27-2-1790 (13)
Vergunning voor Anthony Zuydveld
(Spieringstraat) om koffie, thee, boter, azijn,
chocolade en brandhout te verkopen.
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Bakkers -- 3-3-1790 (13)
Prijs van brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.

Uithangborden -- 19-3-1790 (16v)
Toestemming voor Jacob de Koster aan de
Korte Tiendeweg.

Gilden -- 3-3-1790 (13)
Toestemming om Hermanus Steenhuysen,
opgenomen in het Aalmoezeniershuis en
jonger dan 18 jaar, "op de schroef te zetten"
bij pijpmaker Bastiaan Groenendaal (Raam).
Verzoek regenten Aalmoezeniershuis.
ZIE: Pijpmakersgildebrief art. 12.

Detailhandel -- 23-3-1790 (16v)
Vergunning voor Jan van Legen (Korte
Groenendaal) om koffie, thee, boter, kaas,
chocolade, azijn en brandhout te verkopen.

Scheepvaart -- 6-3-1790 (13v)
Aanstelling tot dekens van de knechten van
het Amsterdams Schuitvoerdersgilde: Isak
Grim en Willem van de Burg.
gemeentefinanciën -- 8-3-1790 (14)
Opname van ƒ 7000 uit de bank van lening
ten laste van de thesaurier en de kassier van
de bank.
Bakkers -- 9-3-1790 (14v)
Prijs van brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Keurmeesters -- 10-3-1790 (14v)
Aangesteld voor de steenplaatsen langs de
IJssel; zuidzijde: Pieter Puts en Dirk Herfst;
noordzijde: Gerrit van Lange en Jan Kooy.
Detailhandel -- 13-3-1790 (15)
Prijs van brandewijn en gedestilleerd herzien.
Detailhandel -- 13-3-1790 (15)
Vergunning voor Leendert van Velzen
(Oosthaven) om koffie, thee, boter, azijn en
snuiftabak te verkopen.
Detailhandel -- 13-3-1790 (15)
Vergunning voor Jan Bregaar (Nieuwehaven)
om koffie, thee en chocolade te verkopen.
Bakkers -- 16-3-1790 (16)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Logement -- 16-3-1790 (16)
Logiesvergunning voor Elisabeth Blom, vrouw
van Karel Schuling (Groenendaal).
ZIE: Formulier dd. 11 maart 1749.

Bakkers -- 23-3-1790 (17)
Prijs van het brood als op 26 januari; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Uithangborden -- 23-3-1790 (17)
Toestemming voor Maria Sas in de Lange
Geuzenstraat.
Uithangborden -- 23-3-1790 (17)
Toestemming voor Jacoba van der Vin op de
Raam bij de Vlamingstraat.
Bakkers -- 30-3-1790 (17v)
Prijs van het boekweitmeel als op 9 februari;
herziening van de broodprijs.
Uithangborden -- 30-3-1790 (18)
Toestemming voor Philip Hogenboom, tegen
zijn schuur buiten de Kleiwegpoort, bij de
stenen brug.
Voerlieden -- 30-3-1790 (18)
Toestemming voor Hermanus Leeuwensteyn
om als knecht voor Willem de Lange te rijden.
ZIE: Reglement voor voerlieden en
verhuurders van rijtuigen dd. 17 december
1765.
Gilden -- 2-4-1790 (18v)
Aanstelling tot dekens van het
ijkerschippersgilde: Homan Homans en
Hermanus de Groot.
Turftonsters -- 2-4-1790 (18v)
Beatrix Nauta, vrouw van Cornelis
Hogendoorn, wordt aangesteld in plaats van
Geertruyd van der Pols, weduwe van Jan
Cabel, overleden.
Detailhandel -- 3-4-1790 (19)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

Bakkers -- 6-4-1790 (19)
Prijs van boekweitmeel als op 9 februari;
brood opnieuw geprijsd.
Turftonsters -- 10-4-1790 (20)
Beatrix Beukman, vrouw van Jan Forné, wordt
aangesteld tot waarneemster voor Johanna
Schipkuyl, aangesteld dd. 29 juni 1743.
Bakkers -- 13-4-1790 (20v)
Prijs van het brood als op 6 april; prijs van
boekweitmeel als op 9 februari.
Bakkers -- 20-4-1790 (21v)
Prijs van boekweitmeel als op 9 februari; prijs
van brood herzien.
Detailhandel -- 24-4-1790 (22)
Vergunning voor Leendert van Maanen (Korte
Tiendeweg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Uithangborden -- 24-4-1790 (22)
Toestemming voor Leendert van Maanen op
aan de Korte Tiendeweg.
Detailhandel -- 24-4-1790 (22)
Vergunning voor Marrigje Oosterling, vrouw
van Jan Lans (in het klooster achter het
tuchthuis), om koffie, thee, boter, kaas, azijn
en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 24-4-1790 (22v)
Vergunning voor Willem Stolwijk (in het
klooster achter het tuchthuis) om koffie, thee,
boter, azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 27-4-1790 (22v)
Herziening van de prijs van brood en
boekweitmeel.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Maria Hemelaars, weduwe van Adrianus
van Roomen (Willens), tegen betaling van
stadsaccijns én een bedrag per verkochte
anker wijn of mede.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Pieter Rijweg (Willens), mits zich
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houdend aan de voorschriften en betaling,
naast de accijns, van een bedrag per
verkochte anker wijn of mede.
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Verlenging van de tap-/schenkvergunning
voor Reinier van Leeuwen (Willens).
ZIE: Vroedschapsresolutie 15 december
1784.
Detailhandel -- 27-4-1790 (23v)
Schenkvergunning voor Cornelis den
Bloklander (Karnemelksloot, onder Kort
Haarlem), mits zich regulerende naar
ordonnantiën en keuren.
Bakkers -- 4-5-1790 (25)
Prijs van boekweitmeel als op 27 april';
broodprijs herzien.
Detailhandel -- 4-5-1790 (25)
Vergunning voor Elisabeth Johanna
Preesman (Gouwe) om koffie, thee en
chocolade te verkopen.
Detailhandel -- 4-5-1790 (25)
Vergunning voor Marijtje Hornes, weduwe van
Evert van Dieveren (Groeneweg), om koffie,
thee, kaas, azijn en brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 8-5-1790 (25v)
Vergunning voor Lijssje Luynenburg, vrouw
van Leendert Scholten (Groenendaal), om
koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 11-5-1790 (26)
Prijs van het boekweitmeel als op 27 april;
prijs van brood als op 4 mei.
Detailhandel -- 11-5-1790 (26)
Vergunning voor Geertruy van der Valk, vrouw
van Dirk van Willigen (de Punt), om turf en
brandhout te verkopen.
Gilden -- 14-5-1790 (26v)
Aanstelling als overman van het jagersgilde:
Bart Liepeldt; als dekens: Ary IJsselsteyn,
Gerrit van 't Wout, Joost Boesveld.
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Detailhandel -- 14-5-1790 (27)
Vergunning voor Lena Blom, vrouw van
Hendrik Ockhuysen, om koffie, thee, boter,
azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 18-5-1790 (27)
Prijs van boekweitmeel als op 27 april; prijs
van brood als op 4 mei.
Detailhandel -- 18-5-1790 (28)
Vergunning voor Jan van der Lee
(Verlorenkost) om brandhout te verkopen.
Detailhandel -- 20-5-1790 (28)
Vergunning voor Anna Brusselaar, vrouw van
Hermanus Verzijl (Raam), om koffie, thee,
chocolade, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Veerlieden -- 22-5-1790 (28v)
Pieter van Heynsbergen mag vanwege zijn
slechte gezondheid zijn werk als schipper van
het Zeeuwse veer op Middelburg voor 6
weken opschorten.
Detailhandel -- 22-5-1790 (29)
Vergunning voor Reinier Anthony van
Roomen (Tiendeweg) om koffie, thee, boter,
azijn en brandhout te verkopen.
Uithangborden -- 22-5-1790 (29)
Toestemming voor Reinier Anthony van
Roomen. Bord met "houte tabaksrollen".
Bakkers -- 25-5-1790 (29v)
Prijs van boekweitmeel als op 27 april; prijs
van brood als op 4 mei.
Detailhandel -- 31-5-1790 (29v)
Vergunning voor Jacobus de Mol (Lange
Groenendaal) om koffie, thee en chocolade te
verkopen.
Detailhandel -- 31-5-1790 (30)
Vergunning voor Jan Spit (Westhaven) om
koffie, thee en chocolade te verkopen.
Bakkers -- 1-6-1790 (30)
Herziening prijs van boekweitmeel; prijs van
brood als op 4 mei.
Detailhandel -- 5-6-1790 (30)
Vergunning voor Neeltje van der Draay, vrouw
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van Carel Colliné (Vijverstraat), om koffie,
thee, boter, azijn en brandhout te verkopen.
Bakkers -- 8-6-1790 (30v)
Prijs van boekweitmeel als op 1 juni; prijs van
brood als op 4 mei.
Bank van Lening -- 12-6-1790 (31v)
Trijntje Kraamer wordt aangesteld als
inbrengster in plaats van Cornelia Lugtenburg,
oveleden.
Slepers -- 12-6-1790 (31v)
Staats van der Meer wordt aangesteld als
fooier in plaats van Govert Boekhout,
overleden.
Zakkendragers -- 12-6-1790 (32)
Leendert Verhoek wordt aangesteld in plaats
van Aarnout Carlier.
Gilden -- 12-6-1790 (32)
Aanstelling tot overlieden van het
grootschippersgilde: Gerrit Post en Teunis
Schippers; tot dekens: Pieter Corver, Homan
Homans, Johannes Capteyn, Pieter Romeyn.
Bakkers -- 15-6-1790 (33)
Prijs van boekweitmeel als op 1 juni; prijs van
brood als op 4 mei.
gemeentefinanciën -- 15-6-1790 (33)
Opname van een som uit de bank van lening
ten behoeve van de (thesaurier van de) stad.
Detailhandel -- 15-6-1790 (33v)
Vergunning voor Dirkje van Keulen, weduwe
van Christiaan Korevaar (Keizerstraat), om
koffie, thee, boter, azijn, chocolade en
brandhout te verkopen.
Gilden -- 21-6-1790 (34)
Aanstelling tot dekens van het kuipersgilde:
Gijsbert Slierkamp, Jan Schravelaar, Jacobus
van Munster.
Bakkers -- 22-6-1790 (34)
Prijs van boekweitmeel als op 1 juni; prijs van
brood als op 4 mei.
Uithangborden -- 22-6-1790 (34)
Toestemming voor Hendrik van Heek, achter
het Oudemannenhuis.
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Gilden -- 26-6-1790 (34v)
Aanstelling van overlieden van het mandenen bezemmakersgilde: Pieter Fokker
(mandenmaker), Adriaan van der Schelde
(bezemmaker); tot dekens: Meyndert Vertoorn
(bezemmaker), Matthijs van der Burg
(mandenmaker), Jan Versluys (bezemmaker),
Aart van Wijngaarden (mandenmaker).
Bakkers -- 29-6-1790 (36v)
Herziening van de broodprijs; prijs van
boekweitmeel als op 1 juni.
Gilden -- 29-6-1790 (36v)
Dispensatie voor Lena Corver van artikel 1
sub 9 van de kleermakersgildebrief dd. 30
augustus 1678 bij haar proef als
wollennaaister.
[kleermakersgilde]
Uithangborden -- 29-6-1790 (37)
Toestemming voor Jan Spit. Naast een bord
ook enige houten tabaksrollen.
Bakkers -- 6-7-1790 (38)
Prijs van boekweitmeel als op 1 juni; prijs van
brood als op 29 juni.
Detailhandel -- 10-7-1790 (38v)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Markten -- 10-7-1790 (38v)
Toestemming voor Hendrik Sapiemon om met
een marionettenspel op de a.s. jaarmarkt op
te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis daarmee akkoord gaan.
Bakkers -- 13-7-1790 (39)
Herziening van de broodprijs; prijs van
boekweitmeel als op 1 juni.
Detailhandel -- 13-7-1790 (39)
Aanstelling tot opzichters van de vleeshal:
Abraham Grendel, Pieter Soldaat en Willem
Korevaar.
Markten -- 13-7-1790 (39)
Verbod tot het verloten van
koekenbakkersproducten op de jaarmarkt of
kermis in verband met
concurrentieoverwegingen. Op verzoek van
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het koekbakkersgilde; aankondiging in kranten
en melding aan de marktmeester.
Turftonsters -- 16-7-1790 (40)
Maria Burgers wordt aangesteld in plaats van
Maria Erckhuysen, overleden.
Gilden -- 17-7-1790 (40v)
Aanstelling tot overman: Johannes Sam; tot
deken: Jan Hussem, Willem Schermer, Jan
den Heeten, Dirk den Haan. xxx welk gilde?
Detailhandel -- 17-7-1790 (40v)
Vergunning voor Louisje van Geyn, vrouw van
Stephanus Mul (Nieuwehaven), om koffie,
thee, boter, azijn en brandhout te verkopen.
Markten -- 17-7-1790 (40v)
Toestemming voor Sr. Casimier om op a.s.
jaarmarkt een troep koorddansers en anderen
te laten optreden, mits akkoord van regenten
van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 17-7-1790 (40v)
Toestemming voor weduwe van Hermanus de
Vries op de a.s. jaarmarkt het spel van de Drie
Kroonen op te voeren, mits akkoord met
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Bakkers -- 20-7-1790 (41)
Prijs van het brood als op 13 juli; prijs van
boekweitmeel als op 1 juli.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Philip Meyer om met een
paardje dat kunstjes kan uitvoeren op de
jaarmarkt te staan, mits toestemming van het
Aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Catharina de Meni om met
hondjes die kunstjes kunnen uitvoeren op de
jaarmarkt te staan, mits toestemming van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Catharina de Meni om met
kanaries die verschillende kunstjes kunnen
doen op de jaarmarkt te staan, mits
toestemming vanb het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor F. Rood Ermeljurgenstetter
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xxx om op de a.s. jaarmarkt op de
Varkenmarkt op te treden "als oculist en
operateur" met een oogoperatietheater, mits
toestemming van het chirurgijnsgilde.
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor P. Magito om op a.s.
jaarmarkt met een groep koorddansers op te
treden, mits akkoord van het
aalmoezeniershuis. "Springers, voltigeerders
en koperdraaddansers".
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor P. Magito om op de a.s.
jaarmarkt met een kunstkabinet op te treden,
mits akkoord van het aalmoezeniershuis.
"Constcabinet van 16 postuuren
levensgrootte".
Markten -- 24-7-1790 (41v)
Toestemming voor Jean la Main Maison om
op de a.s. jaarmarkt op te treden met zijn
Engelse paarden, mits toestemming van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 26-7-1790 (42)
Toestemming voor Joseph Francis om op de
a.s. jaarmarkt met een paardje dat kunstjes
kan uitvoeren op te treden, mits toestemming
van het aalmoezeniershuis.
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Bakkers -- 3-8-1790 (42v)
Herziening prijs van boekweitmeel; prijs van
brood als op 13 juli.
Scheepvaart -- 3-8-1790 (43)
Bruyn de Gruyl wordt aangesteld tot knecht op
de Amsterdamse schuit in plaats van Ary de
Ruyter. Betaling van jaarlijkse recognitiegeld
en ambtgeld.
Detailhandel -- 7-8-1790 (43v)
Prijsvaststelling van brandewijn en
gedestilleerd.
Voerlieden -- 7-8-1790 (44)
Justus de Rijk wordt aangesteld tot voerman
op Rotterdam in plaats van Huybert Varken,
overleden.
Bakkers -- 7-8-1790 (44v)
Prijs van boekweitmeel als op 3 augustus;
prijs van brood als op 13 juli.
Bakkers -- 17-8-1790 (45)
Prijsherziening van boekweitmeel; broodprijs
als op 13 juli.
Uithangborden -- 17-8-1790 (45)
Toestemming voor Michiel Blanc aan de
Zeugstraat.

Bakkers -- 27-7-1790 (42)
Herziening prijs van boekweitmeel; prijs van
brood als op 13 juli.

Bakkers -- 24-8-1790 (45v)
Prijsherziening van boekweitmeel; broodprijs
als op 13 juli.

Zakkendragers -- 27-7-1790 (42)
Aanstelling tot overlieden van het
zakkendragersgilde: Jan Vlak en Cornelis
Smit; tot dekens: Leendert van Velsen, Jan
Kruysheer, Teunis van Dieveren, Teunis
Brenkman.

Gilden -- 24-8-1790 (45v)
Aanstelling tot overman van het servet-,
lijnwaad- en beddetijkwerkersgilde: Pancras
Bloemendaal; tot dekens: Pieter Boon, Ary
Zonnevelt, Hendrick van Buuren, Frans
Marsveld.

Markten -- 27-7-1790 (42)
Toestemming voor Johannes Rootherber
Schouwermans om op de jaarmarkt zijn kunde
in het opereren te mogen tonen, mits
toestemming van het chirurgijnsgilde.

Scheepsjagers -- 24-8-1790 (46)
De aanstelling van Jan Martinus Bos (te
Uithoorn) aan het Amsterdams en Gouds
jaagpad wordt ingetrokken.
ZIE: Aanstellingsakte dd. 14 februari 1767.

Detailhandel -- 30-7-1790 (42v)
Vergunning voor Jacobus Vollebregt
(Zeugstraat) om koffie, thee, chocolade, boter,
azijn en kaas te verkopen.

Gilden -- 28-8-1790 (46v)
Aanstelling tot overman van het
broodbakkersgilde: Hermanus de Jager; tot
dekens: Daniël Alot, Thomas Weyman, Jan
van Baalen, Martinus Schouten.
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Bakkers -- 31-8-1790 (47)
Herziening van de prijs van brood en
boekweitmeel.
Groothandel -- 31-8-1790 (47)
Vergunning voor Alida Scholten, vrouw van
Adriaan Dirk van Steele (Peperstraat) om
wijnen, brandewijn en gedestilleerd te
verkopen in plaats van Catharina van der Ben,
vrouw van Willem Boumeester, overleden.
Gilden -- 31-8-1790 (47)
Aanstelling tot overlieden van het
pijpmakersgilde: Andries Brem en Barend de
Jong; tot dekens: Bart de Pier, Pieter
Stomman, Abraham Passet, Dirk van der
Want.
Gilden -- 31-8-1790 (47)
Voortzetting van de aanstelling als
administrateurs van het pijpenpand: Andries
Brem en Pieter Stomman.
Scheepsjagers -- 3-9-1790 (47v)
Ary van 't Wout wordt aangesteld als
vervanger van Klaas van der Klos, waarnemer
voor Jan Alderse Vermey, aangesteld dd. 0209-1732.
Bakkers -- 7-9-1790 (47v)
Prijs van brood en boekweitmeel vastgesteld
als op 31 augustus.
Scheepsjagers -- 9-9-1790 (48v)
Jan Soudaan wordt aangesteld als vervanger
van de uit zijn functie ontheven Jan Martinus
Bos.
Bakkers -- 14-9-1790 (49)
Herziening van de broodprijs; prijs van
boekweitmeel als op 31 augustus.
Scheepsjagers -- 14-9-1790 (49)
Lodewijk Bouman wordt aangesteld aan het
Amsterdams en Gouds jaagpad als
waarnemer voor Abraham van Dorp,
aangesteld dd. 26 juni 1742.
[substituut-jager]
Scheepsjagers -- 14-9-1790 (49v)
Davit de Haan wordt aangesteld als vervanger
van Cornelis van Dieveren, die waarnam voor
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Jacobus de Jong, aangesteld dd. 8 november
1753.
Detailhandel -- 14-9-1790 (49v)
Vergunning voor Lijsje Aquirijn (Komijnsteeg)
om koffie, thee, boter, azijn en brandhout te
verkopen.
Bakkers -- 21-9-1790 (51)
Herziening prijs van boekweitmeel; broodprijs
als op 14 september.
Scheepsjagers -- 21-9-1790 (51)
Klaas van Gaalen wordt aangesteld als
vervanger van Jacob Swart, die waarneemt
voor Cornelis van der Tak, aangesteld dd. 22
december 1741.
Bakkers -- 28-9-1790 (51v)
Herziening prijs boekweitmeel; broodprijs als
op 14 september.
Markten -- 2-10-1790 (52)
Berend van der Recht wordt aangesteld tot
veger in plaats van Ary van Hoorn, overleden.
Bakkers -- 5-10-1790 (52v)
Vaststelling prijs boekweitmeel als op 28
september; prijs van brood als op 14
september.
Detailhandel -- 5-10-1790 (52v)
Vergunning voor Dirk Vallee (Markt) om koffie,
thee en chocolade te verkopen.
Uithangborden -- 5-10-1790 (52v)
Toestemming voor Dirk Vallee aan de Markt.
Gilden -- 5-10-1790 (53)
Aanstelling tot overman van het
chirurgijnsgilde: dr. Jan van Breda; tot dekens:
Pieter van Willenswaard, Cornelis Bleuland,
Adrianus Jongejan, Mathijs Verveen.
Gilden -- 5-10-1790 (53)
Aanstelling tot overman van het
koekenbakkersgilde: Jan de Koster, tot
dekens: Abraham Francken, Teunis van
Vreumingen.
Gilden -- 8-10-1790 (53)
Toestemming voor Abraham voor de Wind om
zijn zoon Pieter, oud 16 jaar, bij hem "op de
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schroef te zetten"
ZIE: Pijpmakersgildebrief art 12.
Veerlieden -- 8-10-1790 (53v)
Dirk van Heynsbergen wordt aangesteld als
knecht op de Leidse veerschuit, als
waarnemer voor Jan Hendrik Winkler,
aangesteld dd. 5 januari 1768.
Gilden -- 8-10-1790 (53v)
Aanstelling tot overman vanb het
kleermakersgilde: Cornelis Samorra; tot
dekens: Aart Smit, Robbert Wakker, Abraham
Tobias van der Wiel, Jan Caruis; tot
dekeninnen: Aagje Hoebeek, Lena van
Leeuwen, Lena de Vink, Aagje Luynenburg.
Turftonsters -- 9-10-1790 (54)
Maria de Rooy wordt aangesteld als
waarnemer voor Johanna Schipkuyl,
aangesteld dd. 29 juni 1743, in plaats van
Beatrix Beukman, die heeft bedankt.
Bakkers -- 12-10-1790 (54v)
Vaststelling broodprijs als op 14 september;
prijs van boekweitmeel als op 28 september.
Uithangborden -- 12-10-1790 (54v)
Toestemming voor Jacob de Meyer
(Vogelenzang).
Bakkers -- 19-10-1790 (55)
Vaststelling broodprijs als op 14 september,
prijs van boekweitmeel als op 28 september.
Detailhandel -- 19-10-1790 (55)
Vergunning voor Willem Boumeester
(Vogelenzang) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 26-10-1790 (56v)
Herziening prijs boekweitmeel; broodprijs als
op 14 september.
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Christiaan Mark, tot dekens: Ulrich Reich,
Cornelis van der Voorn.
[wagenaars en slepersgilde]
Bakkers -- 2-11-1790 (57)
Prijs van boekweitmeel als op 26 oktober; prijs
van brood als op 14 september.
Gilden -- 2-11-1790 (57v)
Aanstelling tot overman van het
metselaarsgilde: Paulus Berlijn; tot dekens:
Claas van Zonnenberg, Boudewijn van
Mieren.
Detailhandel -- 2-11-1790 (57v)
Vergunning voor Hendrik de Jong (Kleiweg)
om koffie, thee en chocolade te verkopen.
Detailhandel -- 5-11-1790 (58v)
Prijsherziening van brandewijn en
gedestilleerd.
Bakkers -- 9-11-1790 (59)
Herziening prijs boekweitmeel als op 26
oktober; prijs van brood als op 14 september.
Zakkendragers -- 9-11-1790 (59)
Cornelis Smient wordt aangesteld in plaats
van Pieter Wout, overleden.
Veerlieden -- 9-11-1790 (59)
Teunis Korver wordt aangesteld tot knecht op
het Amsterdams jaagschuitenveer als
opvolger van Jan Ariense Hogenboom,
overleden.
Detailhandel -- 12-11-1790 (60)
Vergunning voor Maria Borst (Lange
Tiendeweg) om koffie, thee, boter, azijn en
brandhout te verkopen.
Bakkers -- 16-11-1790 (60v)
Prijs van boekweitmeel als op 26 oktober;
broodprijs als op 14 september.

Gilden -- 30-10-1790 (56v)
Aanstelling tot dekens van het fooiersgilde:
Hendrik Brug, Dirk Oortman, Jacob
Roggeveen.

Detailhandel -- 20-11-1790 (61v)
Vergunning voor Justus de Rijk (Bogen) om
koffie, thee en brandhout te verkopen.

Gilden -- 30-10-1790 (57)
Aanstelling tot overman (wagenaars):
Adrianus Leeuwesteyn; tot dekens: Justus de
Rijk, Teunis Sliedregt; tot overman (slepers):

Detailhandel -- 20-11-1790 (61v)
Belofte van Gerrit Hannef, brouwer en
brander, om zich te conformeren aan het
reglement voor de branders en ruwstokers dd.
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1 februari 1727, betreffende vrijstelling van en
vermindering van accijns.
[brouwerij De Swaan, kraan- en scheepsgeld]
Gilden -- 22-11-1790 (62v)
Aanstelling tot overman van het laken- en
zijden stoffenverkopersgilde: Pieter Boon; tot
dekens: Willem Oorbaan, Willem Frutel, Frans
Marsveld, Casper Zwiefel.
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Gilden -- 7-12-1790 (65v)
Aanstelling tot overman van het blok-, stoel,
wiel- en stoofmakersgilde: Jan van Booven
(stoofmaker), tot dekens: Jacobus van Vliet
(stoeldraaier), Adrianus Sinke (blokmaker),
Jan Schoonderwoert (wieldraaier), Nijs van
der Bent (stoofmaker).

Bakkers -- 23-11-1790 (62v)
Prijs van brood als op 14 september; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.

Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De grote volmolen bij het oude kasteel
(nieuwe Veerstal) aan Hendrik Bennis à ƒ 715
per jaar buiten het rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 282.

Gilden -- 27-11-1790 (63v)
Aanstelling tot overman van het St.-Eloys- of
smidsgilde: Pieter van Gogh; tot dekens:
Gerrit Atkins de jonge, Daniël Homolen,
Nicolaas Fiek.

Verhuur -- 9-12-1790 (65v)
De kleine beukmolen op de oude Veerstal aan
Jan Hakmes à ƒ 280 per jaar buiten het
rantsoen.
ZIE: 11e verhuurboek folio 279.

Turftonsters -- 27-11-1790 (64)
Maria Mul, vrouw van Pieter Zoutman, wordt
aangesteld in plaats van Lijsje Kosters, vrouw
van Benjamin Beun, overleden.

Gilden -- 9-12-1790 (65v)
Aanstelling tot busbeheerders van het fonds
voor pottenbakkersknechts: Jilles van
Maanen, Jan Tuynman, Dirk van Staveren,
Jan van Duyn, Martinus van Eeven.

Bakkers -- 30-11-1790 (64v)
Prijs van brood als op 14 september; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.
Gilden -- 30-11-1790 (64v)
Aanstelling tot overman van het
pottenbakkersgilde: Reynier Sonneveld; tot
dekens: Daniël Polijn, Salomon Bokhoven,
Jan van Bentum, Johannes Gibbon.

Detailhandel -- 9-12-1790 (66)
Prijsbepaling van brandewijn en gedestilleerd.
Gilden -- 10-12-1790 (66)
Gildegeld over 1790 van nieuwe leden van het
lijndraaiersgilde is afgedragen en aan
regenten van het aalmoezeniershuis ter hand
gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.

Gilden -- 3-12-1790 (65)
Aanstelling tot nieuw-deken van het goud- en
zilversmidsgilde: Johannes Smits, tot ouddeken: Gerardus van der Starre, tot
keurmeester: Adrianus Voorduyn.

Bakkers -- 14-12-1790 (66v)
Prijs van brood als op 14 september; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.

gemeentefinanciën -- 4-12-1790 (65)
Opgenomen uit de bank van lening een som
van ƒ 5000 ten behoeve van de thesaurier.

Detailhandel -- 14-12-1790 (66v)
Vergunning voor Maria Koot, vrouw van
Eliseus Soos (Turfmarkt), om koffie, thee,
chocolade, boter, azijn en brandhout te
verkopen.

Detailhandel -- 7-12-1790 (65)
Vergunning voor Magdalena Atkins, vrouw
van Valentijn Meyer, om snuiftabak te
verkopen
Bakkers -- 7-12-1790 (65v)
Prijs van brood als op 14 september; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.

Gilden -- 14-12-1790 (67)
Aanstelling tot overman van het gruttersgilde:
Hendrik Heyermans; tot dekens: Carel
Stortenbeeker, Cornelis Westbroek.
Gilden -- 14-12-1790 (67)
Aanstelling tot (mede)beheerders van het
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fonds ter vermindering van het aantal grutters:
Fop Booy en Hendrik Spoors. Tot
kistbewaarder: Hendrik Heyerman (overman).
ZIE: Reglement tot oprichting van een
garantiefonds dd. 22 februari 1770.
Gilden -- 16-12-1790 (67v)
Aanstelling tot overman van het Amsterdams
jaagschuitengilde: Godfried Burgwaard; tot
deken: Pieter Huyser.
Gilden -- 20-12-1790 (68)
Aanstelling tot overman van het tinnegietersen blikslagersgilde: Cornelis de Lange; tot
dekens: Pieter de Lange en Adrianus Wijland.
Bakkers -- 21-12-1790 (68)
Prijs van brood als op 14 september; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.
Bakkers -- 28-12-1790 (70v)
Herziening van de broodprijs; prijs van
boekweitmeel als op 26 oktober.
Gilden -- 9-3-1790 (89v)
Het verzoek van het schoenmakersgilde om te
adverteren voor schoenmakerswerk uit de
Heusdense schuit wordt afgewezen.
ZIE: Requestboek Z folio ?.
Voerlieden -- 7-12-1790 (112v)
Het rapport van de commissie tot herziening
van het reglement en de verordening voor de
voerlieden en verhuurders van rijtuigen gaat
rond onder de leden.
[Marcellus Bisdom, Diderik Gregorius van
Teylingen, Willem Maurits Swellengrebel]
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 21 september j.l.
Slagers -- 31-12-1790 (117v)
Rapportage van de commissie, ingesteld naar
aanleiding van het verzoek van Pieter
Bouman, keurmeester, en Abraham Grendel,
Peter Soldaat en Willem Korevaar, opzichters
van de vleeshal. De klachten over het
misbruik door vetweiders van art. 2 ("off op 't
stal gemest") blijken gegrond, omdat het
artikel oorspronkelijk voorzag in het slachten
van rundvee in het boterhuis alleen door
stadsingezetenen, en vetweiders soms
genoodzaakt waren de beesten enige tijd op
de stal te houden door omstandigheden in het
slachtseizoen. Nu blijken op stal gemeste

466

beesten daar ook te worden geslacht.
[Huybert van Eyck, Jan Arend van der Burch,
Peterus Lambertus Halmmans]
ZIE: Kanttekening dd. 12 oktober j.l.
Verordening op de vleeshouwerij dd. 30
september 1684.
Slagers -- 31-12-1790 (118v)
Het verslag van de commissie ter herziening
van art. 2 van de verordening op de
vleeshouwerij van 30 september 1684 wordt
goedgekeurd. Het artikel wordt gewijzigd. Zie
voor de tekst blz 118v.
ZIE: Requestboek Z folio 119.

14 -- Sociale zorg
Armenzorg, godshuizen
(gasthuizen, weeshuizen, leproosen proveniershuis,
oudemannenhuis).
Oudemannenhuis -- 7-1-1788 (3v)
Huybert van Eyck vervangt Martinus van
Toulon als regent.
[Hubert van Eyck]
Oudemannenhuis -- 12-1-1788 (4)
Thesaurier Jan Arend van den Burch mag uit
handen van de regenten een schenking
ontvangen in verband met de rampzalige
omstandigheden van het moment.
[patriottentijd]
Wezenzorg -- 2-2-1788 (8)
Aflossing door de thesaurier van de
obligatielening aan Dirk van der Maan, Pieter
Harrewijn en Ary Negenduizend, voogden
over de kinderen van Ary van der Maan.
[Arie Negenduizend; Arie van der Maan]
Gasthuizen -- 14-5-1788 (35v)
Opname van Daniel Gibbon wegens
krankzinnigheid op verzoek van zijn
schoonzoon Jan de Jong.
Gasthuizen -- 27-5-1788 (37)
Opname van het echtpaar Willem de Vink en
Kaatje Verburg met wekelijkse bijdrage voor
hun onderhoud door de diakonie van de
hervormde gemeente.
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Aalmoezeniershuis -- 4-6-1788 (39v)
Collecteopbrengst over een hoeveelheid
Friese turf (gebruikt door het
pottenbakkersgilde) ten behoeve van de
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 10-6-1788 (47)
Opname van Jannetje Stuyvenberg, zwangere
vrouw van Eldert Kool, wegens
krankzinnigheid. Bijdrage in onderhoud door
Cornelis Luynenburg.
[Jannetje Stuivenberg; Cornelis Luinenburg]
Gasthuizen -- 14-6-1788 (50)
Plaatsing van Jannigje Stuyvenberg, vrouw
van Eldert Kool, in verband met bevalling.
[Jannigje Stuivenberg]
Gasthuizen -- 8-7-1788 (53)
Opname van Jan Koevoet. Bijdrage in zijn
onderhoud door zijn dochter Kaatje Koevoet.
Gasthuizen -- 17-7-1788 (54)
Opname van Debora van der Mey, met
bijdrage van de hervormde gemeente in de
kosten.
Oudemannenhuis -- 5-8-1788 (57)
Willem van der Hoevewordt aangesteld tot
regent in plaats van Vincent van Eyck
(overleden).
Gasthuizen -- 4-9-1788 (61v)
Inlichtingen worden gevraagd aan stadsarts
Bleuland en chirurgijn Bleuland of Jannigje
Stuyvenberg, vrouw van Eldert Kool, na haar
bevalling weer bij zinnen is. Volgens
vroedmeester Bleuland is zij hersteldf.
[Stuivenberg]
Gasthuizen -- 13-9-1788 (62)
Plaatsing van Marrigje de Katte, met
financiële ondersteuning door het
aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 16-9-1788 (62v)
Opname van Sybrand Revet met financiële
bijdrage van de remonstrantse gemeente, het
pijpmakersgilde en het aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 21-10-1788 (67v)
Opname van Willemijntje van Asperen,
weduwe van Jacob Severboom, met
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financiële bijdrage van de diakonie van de
hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 28-10-1788 (68)
Ontslag voor Daniel Gibbon, wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Pesthuis -- 1-11-1788 (70)
Job de Jager jr wordt aangesteld tot vader van
het pesthuis in plaats van Jacob Severboom.
Gasthuizen -- 4-11-1788 (70v)
Jannigje Stuyvenberg, vrouw van Eldert Kool,
wordt geplaatst op de "ordinaris" kamer in het
achterhuis, zodat de zorg voor haar en haar
kind kan worden voortgtezet; advies tot
verdere bewaring en opvoeding wordt
ingewacht.
gemeentefinanciën -- 4-11-1788 (70v)
Aflossing door thesaurier J.A. van der Burch
van een obligatie aan weesmeesters tegen
lopende rente van 3 1/2 %.
Gasthuizen -- 15-11-1788 (72)
Opname van Dirk Varkeman met financiële
bijdrage van zijn dochter Maria Varkeman,
vrouw van Jan Brammert, en het
aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 15-11-1788 (72)
Afdracht wegens gildegeld van nieuwe,
vrijgevestigde leden van het lijndraaiersgilde
aan het aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 13-12-1788 (78)
Onderhoud geregeld voor het kind van
Jannigje Stuyvenberg, vrouw van Eldert Kool.
Gasthuizen -- 13-12-1788 (78)
Bijdrage voor onderhoud van Jannigje
Stuyvenberg, vrouw van Eldert Kool, door de
diakonie van de hervormde gemeente en door
het aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 20-12-1788 (80)
Plaatsing van Hermanus van Rheenen met
eigen financiële bijdrage in onderhoud.
Aalmoezeniershuis -- 23-12-1788 (82)
Opname van Agatha IJsselsteyn.
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Weeskamer -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling weesmeesters: Huybert van Eyck
en Marcellus Bisdom in plaats van Willem van
der Hoeve (burgemeester geworden) en
François Harencarspel Decker (nu baljuw en
schout).
Weeshuis -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling van regentinnen van het heilige
geest- of weeshuis: Hobba Cornelia de
Blanche, weduwe van ritmeester Van der
Does; Sara Jacoba Becker, vrouw van Diderik
Gregorius van Teylingen, in plaats van
Catharina Blom, vrouw van A.S.P. Elsnerus
en Petronella van Mechelen, vrouw van J.J.
van Weede.
Aalmoezeniershuis -- 22-3-1788 (120v)
Collecte voor het aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 15-4-1788 (122)
Aanstelling tot mederegenten: Johan de Wit
en Johannes Smits.
-- 29-4-1788 (123v)
Verzoek door de familie tot opname van
Daniel Gibbon wegens krankzinnigheid en
toestemming tot beheer over de boedel door
diens vrouw Alida Blok.
[Cornelia Korthals, weduwe van Mattheus
Gibbon en moeder van Daniel; Leendert de
Jong en Francina Gibbon (dochter Daniel) uit
Rotterdam]
ZIE: Requestboek IJ folio 207v.
Curatele -- 6-5-1788 (125v)
Verzoek van Everardus Verhaar tot herstel
van de oude toestand.
ZIE: Requestboek IJ folio 213.
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Leprooshuis -- 21-6-1788 (128)
Verzoek van regenten om vergoeding van
schade door inkwartiering van Pruisische
troepen.
[schepen Boers]
Nalatenschappen -- 21-6-1788 (128v)
Verzoek van Dirk Schoon en Isaak
Vroombrouck (zwager, gehuwd met Geertruyd
Schoon) om Jacob de Groot, substituutgerechtsbode, aan te stellen als sequester in
de nagelaten onbeheerde boedel van Claas
Booy.
[Moordrecht]
ZIE: Requestboek IJ folio 221v.
Weeshuis -- 28-6-1788 (129)
Collecte ten behoeve van het weeshuis.
Nalatenschappen -- 15-7-1788 (130)
Het verzoek van Levina Bovenpijl, vrouw van
Mathijs Verbrugge, tot toekenning van een
som voor onderhoud van haar zelf en haar
minderjarige kinderen uit de erfenis, wordt
afgewezen.
[Lambertus Ruygens en Adrianus van
Kersbergen, beheerders; Hendrina Weyer,
weduwe van Gerrit Bovenpijl en Willem Smits]
ZIE: Requestboek IJ.
Weeshuis -- 27-9-1788 (142v)
Inzameling "met de schaal" gehouden voor
het weeshuis.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1788 (220v)
Inzameling "met de schaal".
gemeentefinanciën -- 10-1-1789 (6v)
Gedeeltelijke aflossing van drie obligaties
door de thesaurier aan weesmeesters .

Voogdij -- 6-5-1788 (125v)
Verzoek van Isaac Petrus Gosenson om
kleding ten behoeve van de minderjarige
Cornelia Margaretha van Es uit de boedel van
wijlen Jan van Es te halen.
ZIE: Requestboek IJ folio 211.

Gasthuizen -- 31-1-1789 (12v)
Opname van Maria van Houten, vrouw van
Jan Hendrik van Houten, met bijdrage van de
diakonie van de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.

Nalatenschappen -- 27-5-1788 (126v)
Verzoek van Jan Bos om hem het legaat van
wijlen Antje van Nes uit te keren via A.
Medenblik, voogd van Dirk Bos en beheerder
van de boedel.
ZIE: Requestboek IJ folio 219

Leproos- en proveniershuis -- 21-2-1789
(21)
Subsidie ƒ 10.000 aan regenten in mindering
van een uitstaande lening en over te leveren
losrenten.
ZIE: Resolutie vroedschap dd. 19 januari j.l.
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Gasthuizen -- 24-2-1789 (21v)
Opname van Ary Verzijl wegens
krankzinnigheid, met bijdrage in onderhoud
van het aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 7-3-1789 (24v)
Opname van Willem Rijken wegens
krankzinnigheid, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
Leproos- en proveniershuis -- 17-3-1789
(27)
Gemeentelijke subsidie tegen een losrente als
borg.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 19 januari j.l.;
kamerboek dd. 21 februari j.l.
Leproos- en proveniershuis -- 21-3-1789
(28v)
Opdracht aan regenten om de middels de
subsidie afgeloste obligaties ten laste van het
huis aan de thesaurier over te dragen.
Gasthuizen -- 21-3-1789 (28v)
Opname van Bastiaan de Lange, "niet wel bij
zinnen", met bijdragen van de diakonie van de
hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 7-4-1789 (32v)
Opname van Aart van Asperen, met bijdrage
van de remonstrantse gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 11-4-1789 (33)
Verlenging van de opname van Ary Verzijl
wegens krankzinnigheid, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
ZIE: Resolutie 24 februari j.l.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Catharina Cuylum, met
wekelijkse bijdrage van de diakonie van de
gereformeerde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Fredrik Gerrits, met wekelijkse
bijdrage van het Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Pieter van Woertem, met
wekelijkse bijdrage van de diakonie van de
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gereformeerde gemeente, Jan van der Pool
en het Aalmoezeniershuis.
Gasthuizen -- 13-6-1789 (49v)
Opname van Kaatje Beuzekom, vrouw van
Pieter Lens, wegens krankzinnigheid, met
wekelijkse bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
Aalmoezeniershuis -- 13-6-1789 (50)
Via de overman van het pottenbakkersgilde
wordt een collecte overgedragen aan de
regenten, over de periode van juni 1788 - juni
1789, wegens een hoeveelheid Friese turf.
Gasthuizen -- 20-6-1789 (51)
Ontslag van Willem Rijke, op 7 maart wegens
krankzinnigheid opgenomen.
Gasthuizen -- 8-8-1789 (66)
Ontslag van Kaatje Beuzekom, opgenomen
wegens krankzinnigheid op 13 juni.
Gasthuizen -- 15-8-1789 (66)
Opname van Hermanus van Rheenen
voortgezet met bijdrage van hemzelf.
Armenzorg -- 22-9-1789 (71v)
Toestemming tot vergoeding van de
operatiekosten voor Isaak, kind van
Magdalena Bul en Isaak van Reed, alsmede
voor Johannis, kind van Teunis Bloemendaal.
Verzoek aan stadschirurgijn Jan van Stavel
om de heer Gram uit Rotterdam te verzoeken
de operatie te doen en ze daarna te
verzorgen. "Van den steen gesneden".
Betaling uit kas der burgemeesters.
gemeentefinanciën -- 17-10-1789 (74v)
Aflossing van een obligatie op naam van de
weesmeesters van 28 augustus 1723.
Aalmoezeniershuis -- 10-11-1789 (79v)
Opname van Jan Verbij, oud 12 jaar.
Gezondheidszorg -- 17-11-1789 (80)
Verslag van Albert Verrijst van het succesvol
verloop van de operatie ("steensnijding") van
de twee kinderen.
[Gram]
ZIE: Notulen dd. 22 september j.l.
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Aalmoezeniershuis -- 21-11-1789 (80v)
Afdracht aan regenten van het gildegeld van
de nieuwe leden van het lijndraaiersgilde.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Detailhandel -- 19-12-1789 (85v)
Benoeming door burgemeesters (uit lijst) van
beheerders van het fonds ter vermindering
van de grutterijen: Fop Booy, Hendrik Spoor
en "kistbewaarder" Hendrik Heyermans.
Aalmoezeniershuis -- 22-12-1789 (88)
Opname van Hermanus Steenhuysen, oud 11
jaar, wiens ouders Gerrit Steenhuysen en
Hester Peeks overleden zijn.
Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Grietje Tol, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.
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weesmeester in plaats van Johannes van der
Hoeve, overleden.
Aalmoezeniershuis -- 17-3-1789 (145)
Jan Boon wordt aangesteld tot presidentregent in plaats van Johannes van der Hoeve,
overleden.
Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Cornelis Schriek en Peter
Korevaar, voogden van Jannetje van Breda,
minderjarige dochter van Anna Kuljers,
weduwe van Willem van Breda, om een huisje
met erf op de Kleiweg te verkopen.
ZIE: Requestboek Z folio 36. Testament dd.
23-12-1788 voor notaris Pieter Daasdonk.

Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Jan van Reede, met bijdrage
van het aalmoezeniershuis.

Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Frederik Pieks en Dirk
Oortman, voogden van Hermanus
Steenhuysen, minderjarig kind van Hester
Pieks, weduwe van Gerrit Steenhuysen en
vrouw van Jan Schoonderwoerd, om een
regeling aan te gaan met laatstgenoemde via
notaris Isaack Petrus Gosenson.
ZIE: Requestboek Z folio 37v. Resolutie
magistraat dd. 10 februari j.l.

Gezondheidszorg -- 30-12-1789 (89v)
Extra toelage voor stadschirurgijn Jacobus
van Steel voor iedere persoon die op kosten
van de stad moet worden geopereerd ("van de
steen gesneden").
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 22
september j.l.

Curatele -- 4-4-1789 (147)
Afwijzing van het verzoek van de curatoren
Simon van Vliet en Allard Pierson tot
opsluiting van Jan van Vliet in een
verbeterhuis.
ZIE: Requestboek Z folio 39. Aanstelling tot
curatoren door college dd. 23-12-1788.

Aalmoezeniershuis -- 19-1-1789 (102v)
Het ontslag van Reinier Swanenburg - op
eigen verzoek - als regent geaccepteerd.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd 11 juni 1783.

Aalmoezeniershuis -- 11-4-1789 (149v)
Collecte met de schaal.

Gasthuizen -- 28-12-1789 (88v)
Opname van Lijsje Bik, met bijdrage van het
Aalmoezeniershuis.

Weeshuis -- 17-2-1789 (138)
Mr. Melchior Willem van den Kerckhoven van
Groenendijck wordt aangesteld tot
weesmeester in plaats van M. Bisdom.
Aalmoezeniershuis -- 17-2-1789 (139)
Aanstelling van twee mederegenten voor het
jaar 1789: Johan de Wit en Johannes Smits.
Weeshuis -- 17-3-1789 (144v)
François de Mey wordt aangesteld tot

Voogdij -- 19-5-1789 (152)
Toestemming aan Cornelis Schriek en Pieter
Korevaar, voogden van Jannetje van Breda,
voor 1/7 deel erfgename van Anna Kuljers,
dochter van Willem van Breda, tot verkoop
van huis en erf.
ZIE: Requestboek Z folio 49.
Weeshuis -- 27-6-1789 (159v)
Collecte met de schaal.
Aalmoezeniershuis -- 14-7-1789 (160)
Toestemming om Cornelis Verzee, te oud om
op zichzelf te wonen, als half-provenier in het
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tuchthuis op te nemen, huisje en meubels te
verkopen en daarvan zijn verblijf te betalen,
met steun van de diakonie van de hervormde
gemeente.
Voogdij -- 1-9-1789 (161v)
Toestemming voor Frederik Pieks en Dirk
Oortman om als voogd over Hermanus
Steenhuysen ƒ 275 te mogen gebruiken voor
diens onderhoud en kleding.
ZIE: Requestboek Z folio 57v.
Weeshuis -- 26-9-1789 (167v)
Collecte.
Gasthuizen -- 2-11-1789 (172)
Samuel Gideon Wobma, schepen, krijgt
ontslag op eigen verzoek als regent van het
St.-Catharinagasthuis en St.Elisabethsgasthuis. Verzoek aan te blijven tot
koppermaandag.
Voogdij -- 14-11-1789 (172v)
Toestemming voor Joh. Blok en Jan Koot,
voogden over Dirk, Jan en Mathijs,
minderjarige kinderen van Claas Besemer, op
diens verzoek, om het restant van een
kapitaal, ten behoeve van hen belegd,
alsmede de jaarlijkse rente te mogen
gebruiken voor hun opvoeding.
ZIE: Requestboek Z folio 66.
Weeshuis -- 15-12-1789 (175v)
Clara Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard
Willem van Blijdenbergh, oud-burgemeester,
gecommitteerde raad ter admiraliteit van
Amsterdam, wordt ontslagen als regentes van
het Heilige Geesthuis.
[weeshuis]
ZIE: Requestboek Z folio 75v.
Voogdij -- 22-12-1789 (179v)
Inwilliging van het verzoek van Gualtherus de
Moor om ontslag als voogd over de
minderjarige kinderen (van buitenlandse
origine) en executeur van de nalatenschap
van Johanna Braat, vrouw van dr.
Bartholomeus Hermannus de Moor.
ZIE: Requestboek Z folio 76v.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1789 (180)
Collecte met de schaal.
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Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(3v)
Waarneming van zaken en dagelijkse
administratie door Joan Boers Jz en Gerrit van
Munster, onder toezicht van de
burgemeesters.
Leproos- en proveniershuis -- 12-1-1790 (4)
Toestemming aan zaakwaarnemers Boers en
Van Munster tot overname van alle
administratie van de regentessen van het
huis.
Gasthuizen -- 13-1-1790 (4v)
Ontslag voor Ary Verzijl, sinds 24 februari
1789 wegens krankzinnigheid opgenomen.
Gasthuizen -- 13-2-1790 (10)
Reparatie van bestaande en bouw van nieuwe
optrekken voor krankzinnigen in St.Catharinagasthuis onder directie van
fabricagemeesters. Bouwplan op verzoek van
regenten door stadstoeziender Blanken
opgesteld; mét riool.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 29 december
1789.
Gilden -- 3-3-1790 (13)
Toestemming om Hermanus Steenhuysen,
opgenomen in het Aalmoezeniershuis en
jonger dan 18 jaar, "op de schroef te zetten"
bij pijpmaker Bastiaan Groenendaal (Raam).
Verzoek regenten Aalmoezeniershuis.
ZIE: Pijpmakersgildebrief art. 12.
Gasthuizen -- 19-3-1790 (16v)
Voorlopige opname van Maria van Houten,
"niet wel bij zinnen zijnde", zonder opsluiting
en met de vrijheid in en uit te gaan.
ZIE: Resolutie burgemeesters dd. 31 januari
1789.
Aalmoezeniershuis -- 8-6-1790 (30v)
Collecte bij het pottenbakkersgilde wegens
een hoeveelheid Friese turf (tegen een stuiver
per 100 ton) overhandigd aan regenten.
Tuchthuis -- 3-7-1790 (37v)
Opname van Adriaantje Verschoten, vrouw
van Jan Lamot, verlengd met 6 maanden, met
bijdrage van de hervormde gemeente en het
Aalmoezeniershuis.

GOUDA

kamerboeken magistraat 1781 – 1782 en 1785 - 1790

472

Markten -- 10-7-1790 (38v)
Toestemming voor Hendrik Sapiemon om met
een marionettenspel op de a.s. jaarmarkt op
te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis daarmee akkoord gaan.

gemeentefinanciën -- 31-12-1790 (71)
Aflossing van vier obligaties aan de
weesmeesters, alle op hun naam, 1 dd. 9 juli
1709, 2 dd. 23 mei 1722 en 1 dd. 13 juni 1722
à 3,5 % per jaar.

Tuchthuis -- 16-7-1790 (40)
Opname van David Schapman, niet wel bij
zinnen, mits (zijn moeder) Annetje
Hooydonck, weduwe van Cornelis Brouwer,
akkoord gaat.

Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
Jan Boers Jz wordt op diens verzoek ontslag
verleend als regent, mits aanblijvende tot
koppermaandag.

Aalmoezeniershuis -- 22-11-1790 (61v)
Opname van Isaak Ketelaar (57 jaar oud) om
te voorkomen dat hij door zijn zwakke
vermogens tot armoede zou vervallen en ten
laste van de stad zou komen, waarbij zijn
erfenis vervalt aan de stad. Op verzoek van
Jasper Bleuland, Pieter Boon en Martinus de
Lange, alsmede de via het testament van
wijlen Adriana Ketelaar aangestelde
executeurs-testamentair; notaris Cornelis van
Alphen.

Leproos- en proveniershuis -- 5-1-1790
(72v)
G. van Munster en Adr. Voorduyn sr. wordt op
hun verzoek ontslag verleend als regenten
van het leprooshuis.
ZIE: Requestboek Z.

Gasthuizen -- 22-11-1790 (62)
De opname van Neeltje de Koster, weduwe
van C. Kunst, wordt verlengd, met bijdrage
van de remonstrantse gemeente, het
aalmoezeniershuis en ds. Laurens Kuyper. Bij
akte van 16 maart 1775 geplaatst.
Gilden -- 10-12-1790 (66)
Gildegeld over 1790 van nieuwe leden van het
lijndraaiersgilde is afgedragen en aan
regenten van het aalmoezeniershuis ter hand
gesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 april 1724.
Gilden -- 14-12-1790 (67)
Aanstelling tot (mede)beheerders van het
fonds ter vermindering van het aantal grutters:
Fop Booy en Hendrik Spoors. Tot
kistbewaarder: Hendrik Heyerman (overman).
ZIE: Reglement tot oprichting van een
garantiefonds dd. 22 februari 1770.
Tuchthuis -- 18-12-1790 (67v)
Verlenging van de opname van Ariaantje
Verschoten, vrouw van Jan Lamot, met 6
maanden, met bijdrage van de diakonie van
de hervormde gemeente en het
aalmoezeniershuis.

Leproos- en proveniershuis -- 9-1-1790
(75v)
Voorlopig voorstel van de zijde van de
burgemeesters - naar aanleiding van het
vertrek van een aantal regenten en
regentessen - over het al of niet opheffen van
het bedoelde huis, dan wel een zodanig
andere beheersvorm te kiezen dat
voortzetting gewaarborgd is. Voorstel tot nietcontinuering van zittende regenten, maar de
directie onder de burgemeesters te brengen
en het beheer aan bekwame zaakwaarnemers
over te geven. Definitief besluit op
koppermaandag.
[Jan Boers Jz; Gerrit van Munster; Adriaan
Voorduyn; Petronella van den Spijk]
Leproos- en proveniershuis -- 11-1-1790
(78)
Het voorstel tot het niet vervullen van de
regentenvacatures - de zittende regenten
onder dankzegging voor bewezen diensten
ontslaan en overname van het beheer door
burgemeesters, zoals in het rapport (zie nr.
1570) bedoeld - wordt aangenomen.
[Petronella van der Spijk, vrouw van P.O.
Hemeyen; Jos.Arn. van de Werve; Cornelia
Geertje Boonhuys, vrouw van A. Pierson;
M.D. Spijker, vrouw van Adr. Jongejan;
Margar. Fek, vrouw van H.H. Hess ]
Ambten -- 11-1-1790 (79)
Aanstelling tot subalterne gezagsdragers.
Regent van het Heilige Geest- of weeshuis:
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mr. Willem Maurits Swellengrebel in plaats
van Marcellus Bisdom, heer van Vliet,
burgemeester geworden. Regentes van het
Heilige Geest- of weeshuis: Hester Lip,
weduwe van C. Beels, in plaats van Clara
Cornelia van Eyck, vrouw van Gerard Willem
van Bleydenberg, oud-burgemeester.
Tuchthuis -- 22-1-1790 (79v)
Toestemming aan het echtpaar Johannes
Gibson en Leonora van Groeneveld om op
eigen kosten hun minderjarige zoon François
te laten opnemen in een tucht- of
verbeterhuis.
ZIE: Requestboek Z folio ?.
Aalmoezeniershuis -- 9-2-1790 (83)
Aanstelling tot regenten: twee leden van de
lijst van ouderlingen en diakenen: Johan
Christiaan Ham en Quirijn Johannes van der
Valk.
Aalmoezeniershuis -- 3-4-1790 (93)
Collecte met de schaal.
Weeshuis -- 26-6-1790 (96v)
Collecte met de schaal.
Weeskamer -- 10-8-1790 (98)
xxx inhoud ?
Weeshuis -- 25-9-1790 (100v)
Collecte met de schaal.
Aalmoezeniershuis -- 24-12-1790 (116)
Collecte met de schaal.
Curatele -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Jan van Vliet om te worden
ontslagen uit curatele wordt van de hand
gewezen.
ZIE: Requestboek Z folio 117v.
Ambten -- 31-12-1790 (119)
Het verzoek van Pieter de la Coste om
ontslag als regent van het Heilige Geest- of
weeshuis wordt ingewilligd.
ZIE: Requestboek Z folio 116.

15 -- Onderwijs, cultuur, recreatie
Schoolgebouwen, leerkrachten,
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leerlingen. Kunst (letterkunde,
beeldende kunsten, muziek).
Feestelijkheden, kermis.
Librije -- 2-1-1788 (2v)
Aan librijemeesters wordt een bedrag
toegekend voor de aankoop van boeken.
Latijnse school -- 22-3-1788 (23)
Verzoek van scholarchen om het ontslag van
conrector Van Bergen in te willigen en mee te
werken aan de vervulling van deze vacature.
Gilden -- 12-4-1788 (29v)
Toestemming voor Frans van den Ring om als
leerling-spinner (jonger dan 14 jaar) bij zijn
vader Ary van den Ring te mogen werken.
[Arie van den Ring; lijndraaiersgilde]
Archieven -- 24-4-1788 (32v)
Stadsdocumentatie, onder beheer van
Hendrik van Wijn, overgedragen aan
commissie.
Latijnse school -- 2-6-1788 (39)
Hermanus Arentsenius wordt aangesteld als
conrector van de Latijnse school in plaats van
Johannes Christophorus van Bergen, die naar
Amsterdam is beroepen.
[A.H. Metelerkamp en A. Verrijst, scholarchen]
Onderwijs -- 14-6-1788 (50)
Sijgje Sorg wordt aangesteld tot
"bewaarvrouw van kleine kinderen" in plaats
van Judie Brammert, vrouw van Jacob
Nieuwveld.
[bewaarschool]
Gilden -- 15-7-1788 (53v)
Toestemming voor Cornelis van der Werff
(jonger dan 14 jaar) om bij Pieter Coemans te
spinnen.
[lijndraaiersgilde]
Onderwijs -- 8-10-1788 (65)
Aanstelling tot "censeurs" / curatoren van de
scholen: Hendrik Scholte, Jan Ligthart.
Onderwijs -- 8-10-1788 (65v)
Hendrik Verschoor wordt aangesteld tot
onderwijzer in plaats van Jan Groeninx,
overleden.
[scholarchen]
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Onderwijs -- 15-11-1788 (72)
Eedaflegging door Hendrik Verschoor,
schoolmeester.
Librije -- 20-12-1788 (78v)
Aan librijemeesters wordt een bedrag
toegekend voor de aankoop van boeken.
Feestelijkheden -- 5-3-1788 (116v)
Aankondiging van een verlichting van het
stadhuis en de St.-Janskerk op 8 maart a.s.
Opdracht aan (secretaris van de)
fabricagemeesters tot organisatie en
publicatie.
[Van den Burch]
Feestelijkheden -- 6-3-1788 (117v)
Publicatie van de algemene feestverlichting
op 8 maart a.s.
ZIE: Publicatieboek K.
Onderwijs -- 10-3-1788 (117v)
Aanstelling scholarchen: Alexander Hendrik
Metelerkamp, Albert Verrijst, Diderik
Gregorius van Teylingen, Jacobus de
Visscher in plaats van Jan Jacob Slicher,
Reinier Swanenburg, Melchior Willem van den
Kerckhoven van Groenendijck en Jan Arend
Smit.
Librije -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling tot gecommiteerde van de
scholarchen bij de librije: Alexander Hendrik
Metelerkamp in plaats van Jan Jacob Slicher.
Librije -- 10-3-1788 (118v)
Continuering van de aanstelling van de
zittende librijemeesters.
Garnizoen -- 21-6-1788 (127v)
Klachten over wangedrag van officieren van
het garnizoen op 17 juni bij een
muziekuitvoering worden 28 juni a.s.
besproken, vanwege afwezigheid van twee
burgemeesters. Baljuw F. van Harencarspel
Decker gaat met dit verhaal niet akkoord.
[Pieter Gorissen; herberg De Zalm]
Garnizoen -- 21-6-1788 (128)
Voorstel van schepen Smaasen om verder
concert te verbieden dan wel voort te zetten
achter gesloten vensters.
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Garnizoen -- 28-6-1788 (129)
De zaak van het wangedrag van officieren
tijdens een concert op 17 juni is besproken.
Geadviseerd wordt deze zaak samen met de
baljuw in der minne te schikken, wegens
gevaarlijke gevolgen.
ZIE: Resolutie 21 juni j.l.
Garnizoen -- 15-7-1788 (130)
Op 22 juli a.s. zullen burgemeesters
rapporteren over klachten van burgers
betreffende wangedrag van officieren van het
garnizoen. Er gaat een oproep aan de
afwezige vroedschapsleden om dan te
verschijnen.
[Van den Burch, secretaris]
Feestelijkheden -- 22-7-1788 (134v)
Voorstel van burgemeesters voor een
algemene illuminatie ter gelegenheid van de
verjaardag van de prinses van Oranje tegen 1
augustus. Ter viering van de band met het
stadhouderschap en de onlangs gesloten
verdragen tussen de hoven van Engeland en
Pruisen.
Feestelijkheden -- 26-7-1788 (135v)
Publikatie inzake een algemene illuminatie op
7 augustus a.s. ter gelegenheid van de
verjaardag van de prinses van Oranje.
ZIE: Requestboek K folio 137v.
St.-Janskerk -- 18-11-1788 (147)
Na deliberatie besloten om de vlag van de
toren van de St.-Janskerk af te halen.
Onderwijs -- 3-1-1789 (2v)
Maria Veldheer krijgt toestemming tot het
houden van een kleine kinderschool in plaats
van Jannigje Vermeulen, vrouw van Pieter
Trompert, overleden.
Onderwijs -- 10-1-1789 (6)
Johanna Lakier, vrouw van Ary de Jong, krijgt
toestemming tot het bewaren van kleine
kinderen.
Kerkelijke zaken -- 21-3-1789 (29)
Wegens erkentelijkheid voor waarneming van
de diensten in 1788 en 1789, wordt de
predikanten Diderik Johannes Metske en
Jacobus de Visscher een zilveren koeler met
stadswapen en inscriptie aangeboden.
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Gilden -- 19-5-1789 (41)
Toestemming voor Willem Nievelt, 14 jaar
oud, om bij zijn vader Abraham N. te spinnen;
idem voor Gerrit de Gruyl als leerling bij Jacob
Lafeber.
[lijndraaiersgilde]
Kerkelijke zaken -- 23-5-1789 (45)
Mededeling dat G.L.L. Valebender, rector van
de Latijnse school, ter gelegenheid van
Zuidhollandse synode op 8 juli a.s. in de
Gasthuiskerk een redevoering zal houden,
met vooraf daarvan een gedrukt programma.
Contact hierover met de "commissaris politiek"
van de Staten via de burgemeester "ter
dagvaart".
[Bichon Visch, burgemeester Verrijst,
voorzittend scholarch; Van der Hoeve,
president-burgemeester]
Kerkelijke zaken -- 3-6-1789 (47)
Verslag van Willem van der Hoeve van het
akkoord met de politiek commissaris van de
Staten van Holland over de oratie van de
rector van de Latijnse school ter gelegenheid
van de synode op 8 juli a.s. Burgemeester
Verrijst is verzocht een en ander te regelen.
[scholarchen]
Latijnse school -- 27-6-1789 (52)
Verzoek tot aantrekken van kandidaten voor
de vacature Paulus Otto van Hessen, als
praeceptor van de tweede school, wegens
diens vertrek naar Zutphen.
[Verrijst en Metelerkamp; scholarchen]
Onderwijs -- 4-7-1789 (55v)
Dirkje van Grondel, vrouw van Barend Barée,
wordt aangesteld tot "bewaarvrouw van kleine
kinderen", in plaats van Maria Bakker,
overleden. Deze akte tonen vóór 1 september
aan de censeurs van de scholen en
recognitiegeld betalen ten behoeve van de
kas van het schoolmeestersgilde.
Onderwijs -- 18-8-1789 (67)
Aanstelling tot censeurs: Jan Ligthart en
Cornelis Schriek.
Latijnse school -- 27-10-1789 (75v)
Benoeming tot praeceptor van de eerste of
onderste Latijnse school: Johannis Lentz in
plaats van Paulus Otto van Hemessen, die

475

naar Zutphen is vertrokken. Toestemming
burgemeesters dd. 27 juni.; namens de
scholarchen.
Librije -- 19-12-1789 (85v)
Subsidie wordt verstrekt voor de aankoop van
boeken ten laste van thesaurier.
Schutterij -- 17-3-1789 (145)
Verzoek van kolonel Adriaan Jacob van der
Does om gladde sabels voor de tamboers.
Gilden -- 3-3-1790 (13)
Toestemming om Hermanus Steenhuysen,
opgenomen in het Aalmoezeniershuis en
jonger dan 18 jaar, "op de schroef te zetten"
bij pijpmaker Bastiaan Groenendaal (Raam).
Verzoek regenten Aalmoezeniershuis.
ZIE: Pijpmakersgildebrief art. 12.
Onderwijs -- 30-3-1790 (18)
Wilhelmina van Burck, vrouw van Ary van
Oudshoorn, wordt aangesteld tot "bewaarster
van kleine kinderen".
Onderwijs -- 26-6-1790 (35)
Voordracht door scholarchen A.H.
Metelerkamp en Albert Verrijst tot het verlenen
van emeritaat aan tweede praeceptor
Scholenaar en aanstelling van de eerste
praeceptor J. Lentz in diens plaats. In
voorgaande jaren was dit niet mogelijk in
verband met de financiële ruimte, maar nu wil
men dit - uit respect voor de lange en trouwe
dienst van eerstgenoemde - alsnog
effectueren, mede vanwege kwaliteitsbehoud
en groei van de Latijnse school.
Gilden -- 29-6-1790 (36v)
Dispensatie voor Lena Corver van artikel 1
sub 9 van de kleermakersgildebrief dd. 30
augustus 1678 bij haar proef als
wollennaaister.
[kleermakersgilde]
Markten -- 10-7-1790 (38v)
Toestemming voor Hendrik Sapiemon om met
een marionettenspel op de a.s. jaarmarkt op
te treden, mits de regenten van het
aalmoezeniershuis daarmee akkoord gaan.
Markten -- 13-7-1790 (39)
Verbod tot het verloten van
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koekenbakkersproducten op de jaarmarkt of
kermis in verband met
concurrentieoverwegingen. Op verzoek van
het koekbakkersgilde; aankondiging in kranten
en melding aan de marktmeester.
Markten -- 17-7-1790 (40v)
Toestemming voor Sr. Casimier om op a.s.
jaarmarkt een troep koorddansers en anderen
te laten optreden, mits akkoord van regenten
van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 17-7-1790 (40v)
Toestemming voor weduwe van Hermanus de
Vries op de a.s. jaarmarkt het spel van de Drie
Kroonen op te voeren, mits akkoord met
regenten van het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Philip Meyer om met een
paardje dat kunstjes kan uitvoeren op de
jaarmarkt te staan, mits toestemming van het
Aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Catharina de Meni om met
hondjes die kunstjes kunnen uitvoeren op de
jaarmarkt te staan, mits toestemming van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 20-7-1790 (41)
Toestemming voor Catharina de Meni om met
kanaries die verschillende kunstjes kunnen
doen op de jaarmarkt te staan, mits
toestemming vanb het Aalmoezeniershuis.
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor F. Rood Ermeljurgenstetter
xxx om op de a.s. jaarmarkt op de
Varkenmarkt op te treden "als oculist en
operateur" met een oogoperatietheater, mits
toestemming van het chirurgijnsgilde.
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor P. Magito om op a.s.
jaarmarkt met een groep koorddansers op te
treden, mits akkoord van het
aalmoezeniershuis. "Springers, voltigeerders
en koperdraaddansers".
Markten -- 23-7-1790 (41v)
Toestemming voor P. Magito om op de a.s.
jaarmarkt met een kunstkabinet op te treden,
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mits akkoord van het aalmoezeniershuis.
"Constcabinet van 16 postuuren
levensgrootte".
Markten -- 24-7-1790 (41v)
Toestemming voor Jean la Main Maison om
op de a.s. jaarmarkt op te treden met zijn
Engelse paarden, mits toestemming van het
aalmoezeniershuis.
Markten -- 26-7-1790 (42)
Toestemming voor Joseph Francis om op de
a.s. jaarmarkt met een paardje dat kunstjes
kan uitvoeren op te treden, mits toestemming
van het aalmoezeniershuis.
Markten -- 27-7-1790 (42)
Toestemming voor Johannes Rootherber
Schouwermans om op de jaarmarkt zijn kunde
in het opereren te mogen tonen, mits
toestemming van het chirurgijnsgilde.
Onderwijs -- 28-8-1790 (46v)
Aanstelling tot censeurs: Jan Ligthart en
Cornelis Schriek.
Onderwijs -- 28-8-1790 (46v)
Toewijzing van de vrijgekomen alumnusplaats
van deze stad bij het Collegium Theologicum
aan de universiteit van Leiden aan Herman
Jacob van Nouhuys als opvolger van Gerard
Dirk Swanenburg.
[alumnus bursaal]
Gilden -- 8-10-1790 (53)
Toestemming voor Abraham voor de Wind om
zijn zoon Pieter, oud 16 jaar, bij hem "op de
schroef te zetten"
ZIE: Pijpmakersgildebrief art 12.
Feestelijkheden -- 9-10-1790 (54v)
Ter gelegenheid van het huwelijk van
Frederica Louisa, prinses van Oranje-Nassau,
met de erfprins van Brunswijk, wordt de
fabricagemeesters opgedragen op 14 oktober
ervoor te zorgen de vlag uit te steken van de
St.-Janskerk en de klokken te laten spelen
Librije -- 27-11-1790 (63v)
Subsidie aan librijemeesters voor de aankoop
van boeken.
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Onderwijs -- 11-12-1790 (66v)
Jacob van der Velden wordt aangesteld tot
onderwijzer aan huis en op het werk, mits zich
houdend aan de verordening op de scholen.
Feestelijkheden -- 9-10-1790 (101)
Positieve beslissing op het voorstel van
burgemeesters om ter gelegenheid van het
huwelijk van Frederica Louisa, prinses van
Oranje-Nassau, met de (erf)prins van
Brunswijk in het kader van een openbare
viering (van de St.-Janskerk) de vlag uit te
steken en de klokken enige uren te laten
luiden.

16 -- Kerkelijke zaken
Kerkgebouwen, predikanten,
pastoors, kerkmeesters,
eredienst.
Begraven -- 3-3-1788 (16)
Toestemming voor avondbegrafenis van
Leendert Swanenburger.
Begraven -- 10-3-1788 (19)
Toestemming tot avondbegrafenis van Maria
Swanenburg.
Begraven -- 30-3-1788 (24v)
Toestemming voor avondbegrafenis van
Johan Christiaan Megert.
Gasthuizen -- 27-5-1788 (37)
Opname van het echtpaar Willem de Vink en
Kaatje Verburg met wekelijkse bijdrage voor
hun onderhoud door de diakonie van de
hervormde gemeente.
Begraven -- 5-7-1788 (52)
Avondbegrafenis voor oud-burgemeester
Vincent van Eyck.
Begraven -- 10-7-1788 (53v)
Toestemming voor avondbegrafenis van Wiva
Bisdom.
Burgerrecht -- 15-12-1788 (78)
Kerkmeesters van de St.-Janskerk kunnen
met Ida Adelgonda Baghoven, weduwe van H.
Vermeulen uit Nijmegen en erfgename van
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Maria Swanenburg, weduwe Zoet, een
overeenkomst sluiten wegens het recht van
exue.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (82)
Vastleggen van de datum waarop de leden
van de kerkenraad van de hervormde
gemeente en de andere gezindten de eed op
de regering moeten afleggen.
Predikanten -- 2-1-1788 (90)
College geïnformeerd over het ceremonieel
ten behoeve van de afgevaardigden van de
stadhouder. Aan hen zijn alle stukken
betreffende de predikant J.A. Smit
overgedragen, mondeling begeleid door
pensionaris H. van Wijn.
Predikanten -- 5-1-1788 (94v)
Verzoek aan de secretaris om ds. Samuel
François de Moraaz te vragen of hij weer in
staat is zelf te preken, dan wel een vervanger
heeft aangetrokken.
[ds. De Visscher]
Predikanten -- 14-1-1788 (95)
Vastgesteld dat ds. De Moraaz nog altijd ziek
is en geen vervanger heeft kunnen vinden. Er
worden maatregelen voorgesteld tot het
aantrekken van een vervanger.
[Vincent van Eyck; buitenpredikanten]
Predikanten -- 22-1-1788 (102)
Het verzoek van ds. Petrus Theodorus
Couperus, predikant van de hervormde
gemeente, tot vervanging van zijn
preekbeurten op zijn kosten, wordt
aangehouden.
Predikanten -- 26-1-1788 (102v)
Reactie op de brief van ds. Samuel François
de Moraaz, predikant van de hervormde
gemeente, dat om per 3 februari de diensten
te laten waarnemen, al het nodige dient te
geschieden. Brief bijgevoegd.
[Verrijst, C. Bleuland]
Predikanten -- 26-1-1788 (105)
Positieve reactie op het verzoek van ds.
Jacobus de Visscher om aanstaande zondag
de preekbeurt te mogen overslaan, omdat hij
door ziekte niet in staat is voor te gaan.
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Predikanten -- 26-1-1788 (105)
Verzoek aan drukker Wouter Verblaauw tot
wijziging in de lijst van predikbeurten in het
kerkblad voor aaanstaande zondag.
Godshuizen -- 26-1-1788 (105v)
De jaarrekeningen van de godshuizen worden
in handen gegeven van de burgemeesters.
Predikanten -- 28-1-1788 (105v)
Verslag van de burgemeesters over de actie
van secretaris Van Eyck ten opzichte van ds.
De Moraaz naar aanleiding van een eerdere
resolutie over hervatting van de preekbeurten
en diens verzoek daaromtrent.
Stadsbestuur -- 28-1-1788 (106)
Verzoek aan de stadhouder, over te brengen
door burgemeester en pensionaris, om zijn
commissarissen versneld terug te laten keren
en de stadsfunctionarissen weer in hun werk
te ondersteunen. Naar aanleiding van de
klacht van vervangers van de wettige
predikanten dat hun het preken in Gouda
onmogelijk wordt gemaakt.
[A.H. Metelerkamp]
Predikanten -- 29-1-1788 (108)
Verslag van secretaris De Mey over het
bezoek aan ds. De Moraaz betreffende de
waarneming van de preekbeurten.
Verordeningen -- 20-2-1788 (113)
Brief van waarnemend baljuw Harencarspel
Decker om, ter begeleiding van het plakkaat
van amnestie, de predikanten op te dragen
hun gemeente te wijzen op de noodzakelijke
gehoorzaamheid aan de overheid en het
gezamenlijk doen bewaren van rust en orde
als algemeen vaderlands belang. Oproep ook
aan de "roomse priesters in deze stad".
Kerkelijke zaken -- 10-3-1788 (118)
Aanstelling tot kerkmeesters: Willem Maurits
Swellengrebel, Gerrit Boon van Ostade, Jan
Bouwens, Jeronimus van Bassen Jongbloed
in plaats van Willem van der Hoeve, Jan
Jacob Slicher, Adriaan Jacob van der Does,
Jacobus Blaauw.
[subalterne officianten]
Bekendmakingen -- 11-3-1788 (119)
Publicatie van de bededag op 19 maart a.s.
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Kerkelijke zaken -- 15-4-1788 (121v)
Johannes Diderik Metske en Adrianus
Voorduyn presenteren namens de kerkenraad
van de hervormde gemeente een lijst met
"dienende leden".
[Jacobus de Visscher, scriba; ouderlingen:
A.H. Metelerkamp, Adrianus Voorduyn, Jasper
Bleuland, Johan de Wit, Johannes Smits,
Petrus Lambertus Halmmans; diakenen:
Hendrik Smaasen, Pieter Hoffman, Jacobus
van Steel, Otto van der Hout, Gerardus
Hendricus van der Haan, Leendert Ciggaer]
Kerkelijke zaken -- 15-4-1788 (122)
Consultatie van de leden over klachten uit de
hervormde gemeente inzake drie leden van
de kerkenraad.
Kerkelijke zaken -- 29-4-1788 (123)
Wegens absentie van enige schepenen:
uitstel van bespreking van de klachten van
leden van de hervormde gemeente en het
verzoek van ds. Petrus Theodorus Couperus
tot hervatting van zijn predikdiensten.
Kerkelijke zaken -- 3-5-1788 (123v)
Het verzoek van leden van de hervormde
gemeente om de kerkenraadsleden Jasper
Bleuland, Jacobus van Steel en Pieter
Hofman te vervangen, wordt niet ontvankelijk
verklaard wegens kritiek op handel en wandel.
ZIE: Requestboek IJ folio 208v.
Predikanten -- 3-5-1788 (124)
Het verzoek van ds. Petrus Theodorus
Couperus om zijn diensten weer te mogen
uitvoeren, wordt aangehouden.
Predikanten -- 3-5-1788 (124v)
Commentaar op het verzoek van ds. P.Th.
Couperus door diens collega Jan Arend Smit.
ZIE: Resolutie 13 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 15-8-1788 (136v)
Op 9 september a.s. wordt de functie van een
nieuwe voorlezer / voorzanger - door het
overlijden van Jan Groeninx - vergeven.
Kerkelijke zaken -- 9-9-1788 (137v)
Het aanstellen van een voorzanger / voorlezer
in de St-Janskerk wordt aangehouden. Bij
afwezigheid van de baljuw en de
burgemeester ter dagvaart, alsmede
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burgemeester W. van der Hoeve en schepen
J. Boon.
Kerkelijke zaken -- 13-9-1788 (141)
De aanstelling van een voorzanger / voorlezer
in de St.-Janskerk wordt bepaald op 23
september a.s.
Burgerrecht -- 7-10-1788 (143)
De brief van het Nijmeegs stadsbestuur om
wederzijds burgers te vrijwaren van het recht
van exue wordt aan de kerkmeesters van de
St.-Janskerk ter hand gesteld.
Kerkelijke zaken -- 14-10-1788 (144)
Het debat over de aanstelling van een
voorzanger / voorlezer van de St.-Janskerk
wordt vastgesteld op 23 oktober a.s.
[secretaris Verrijst]
Burgerrecht -- 21-10-1788 (144v)
De brief van het stadsbestuur van Nijmegen
betreffende het recht van exue - via de
kerkmeesters van de St.-Janskerk - wordt
aangehouden en zal onder de leden
rondgaan.
ZIE: Notulen 7 oktober j.l.
Kerkelijke zaken -- 21-10-1788 (145)
Cornelis Schriek wordt aangesteld tot
voorlezer / voorzanger in plaats van overleden
Jan Groeninx. Eedaflegging op 4 november.
Tractement jaarlijks ƒ 225 en recognitiegeld ƒ
10. Dient altijd in 't zwart gekleed te gaan.
Kerkelijke zaken -- 18-11-1788 (147)
Verzoek van ds. J.A. Smit, predikant van de
hervormde gemeente, om bepaling van een
datum waarop hij zijn diensten kan hervatten
en zijn tractement weer zal ontvangen.
Bepaald op 25 november. Burgemeester A.
Verrijst koppelt de toestemming aan
maatregelen van de stadhouder ter
bevordering van rust en orde.
[]
Kerkelijke zaken -- 18-11-1788 (176)
Wegens behandeling op 25 november:
verzoek van ds. Jan Arend Smit, predikant
van de hervormde gemeente, betreffende het
hervatten van zijn diensten na
loyaliteitsverklaring ten aanzien van het
stadhouderlijk bewind, en herstel van betaling
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van zijn tractement.
[Huybert van Eyck]
ZIE: Nr. 538. Verklaring van 11 december
1787.
Kerkelijke zaken -- 25-11-1788 (179)
Brief aan de stadhouder naar aanleiding van
het verzoekschrift van ds. J.A. Smit, waarin
sprake is van bezwaren tegen deze predikant
en angst voor ordeverstoring. De vroedschap
wenst zich te verzekeren van de steun van de
stadhouder voor terugkeer van genoemde
dominee. Brief bijgevoegd. Burgemeesters A.
Verrijst en W. van der Hoeve doen niet mee.
[Pieter Theodorus Couperus; Samuel
François de Moraaz; graaf van Bentinck]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 82.
Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (194)
Het verzoek van Adriaan van der Does om
ontslag als kerkmeester wordt toegestaan.
ZIE: Requestboek Z folio 12.
Kerkelijke zaken -- 12-12-1788 (194)
De behandeling van de reactie van de
stadhouder op de brief van de vroedschap
over het verzoek van ds. J.A. Smit wordt
bepaald op 16 december a.s. Burgemeester
A. Verrijst blijft zich onthouden van de
beraadslagingen.
ZIE: Nr.562.
Kerkelijke zaken -- 9-12-1788 (195)
Brief van de stadhouder over de zaak ds. J.A.
Smit.
[F.J. de Larrey]
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199)
Toestemming voor ds. J.A. Smit om zijn
predikdiensten te hervatten, op voorwaarde
van eerder overeengekomen mededelingen
en gedragingen. Burgemeesters A. Verrijst en
W. van der Hoeve blijven bij hun eerder
afgelegde verklaring.
Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (199v)
Brief aan de stadhouder dat duidelijk is dat er
geen redenen zijn om ds. Smit uit zijn ambt te
ontzetten. De stadhouder ziet geen beletselen
om het oordeel over de zaak aan de
vroedschap over te laten. Burgemeester A.
Verrijst blijft bij zijn eerdere verklaring; W. van
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der Hoeve onderschrijft de brief niet.
ZIE: Plakkaat van amnestie.

arbeidsongeschiktheid.
[Cornelis van Alphen; proponent Dithmarsch]

Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (200v)
Aan beide predikanten die op 9 oktober om
verlichting van hun taak hebben verzocht
wordt de resolutie inzake ds. J.A. Smit
meegedeeld.

Kerkelijke zaken -- 00-00-1788 (207)
Verzoekschrift van ds. Petrus Theodorus
Couperus, waarin hij zijn vorig verzoek intrekt
en verzoekt zijn diensten weer te mogen
hervatten.

Kerkelijke zaken -- 16-12-1788 (200v)
Boekdrukker Blaauw wordt verzocht om ds.
J.A Smit weer op de lijst van predikbeurten te
vermelden.

Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (208)
Aan ds. P.Th. Couperus zal worden verzocht
om een verklaring dat hij nooit lid te zijn
geweest is van enig genootschap en aan het
stadhouderlijk bewind loyaal zal zijn, alvorens
een resolutie tot hervatting van zijn dienst kan
ingaan. Hervatting predikdienst op 4 januari
1789.

Kerkelijke zaken -- 19-12-1788 (201v)
De president-burgemeester meldt de
kennisgeving in de zaak J.A. Smit aan beide
fungerende predikanten en geeft opdracht aan
drukker Blaauw.
ZIE: Nr.587.
Kerkelijke zaken -- 20-12-1788 (202)
Willem de Lange, Antonie van Eysendoorn en
Jan Janse, die zich bij de vroedschap hebben
gemeld om te protesteren tegen de resolutie
om ds. J.A. Smit weer tot de dienst toe te
laten, zijn gewaarschuwd om niet voor onrust
te zorgen. Afschrift aan de baljuw. Willem van
der Hoeve heeft bezwaar gemaakt.
ZIE: Resolutie van 16 december.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (203)
Verzoek van ds. Petrus Theodorus Couperus,
predikant van de hervormde gemeente, om
drie maanden waarneming toe te staan.
Verzoek bijgevoegd.
ZIE: Blz 204.
Kerkelijke zaken -- 23-12-1788 (203v)
Het verzoek van ds. P.Th. Couperus van 3
mei. om zijn diensten weer te mogen
hervatten wordt toegestaan, indien hij middels
een medisch attest en op zijn erewoord zijn
absentie sinds september 1787 kan aantonen
en in gedrag en woord vertrouwen terugwint.
Kerkelijke zaken -- 18-12-1787 (204)
Afschrift van het verzoekschrift van ds. Petrus
Theodorus Couperus, predikant van de
hervormde gemeente, van 18 december
1787om voor 3 maanden vervanging, waarin
hij verklaringen geeft voor zijn

Kerkelijke zaken -- 29-12-1788 (221)
Reactie van ds. Petrus Theodorus Couperus,
predikant van de hervormde gemeente, op de
resolutie van de vroedschap betreffende
voorwaarden voor hervatting van zijn
predikdiensten. Hij beschouwt de gevraagde
verklaring als een onterechte knieval, omdat
hij nooit officieel in staat van beschuldiging is
gesteld.
ZIE: Resolutie 23 december j.l.
Kerkelijke zaken -- 30-12-1788 (224)
Ds. P.Th. Couperus wordt verzocht voor de
vroedschap te verschijnen. Hij krijgt het
verzoek alsnog te voldoen aan het gestelde bij
resolutie van 23 december. Burgemeesters
Van der Hoeve en Verrijst wensen zich met
deze zaak niet in te laten (als eerder met
kwestie ds. J.A. Smit).
Kerkelijke zaken -- 21-3-1789 (29)
Wegens erkentelijkheid voor waarneming van
de diensten in 1788 en 1789, wordt de
predikanten Diderik Johannes Metske en
Jacobus de Visscher een zilveren koeler met
stadswapen en inscriptie aangeboden.
Kerkelijke zaken -- 30-3-1789 (31v)
Verzoek van Abraham Willet en Allard
Pierson, predikant en ouderling, namens de
kerkenraad, tot het houden van de landelijke
synodale vergadering van de Waalse
gemeenten op 4 juni a.s. in de Waalse kerk en
het ter beschikking stellen van benodigde
schrijfwaren; wordt toegestaan.
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Kerkelijke zaken -- 28-4-1789 (42)
Brief van de classis Breda als classis
synodaal in verband met de te houden synode
van Zuid-Holland op 7 juli te Gouda, met
verzoek tot afvaardiging van een politiek
commissaris.
[Petrus Haack, actuaris]
ZIE: Toestemming Staten van Holland dd. 10
maart j.l.
Kerkelijke zaken -- 22-5-1789 (43)
Burgemeester Willem van der Hoeve wordt
aangewezen om als "commissaris politiek" de
synode Zuid-Holland te Gouda bij te wonen.
ZIE: Brief folio 42.
Kerkelijke zaken -- 22-5-1789 (43v)
Presiderend burgemeester Willem van der
Hoeve wordt aangewezen als politiek
commissaris namens de stad bij de
aanstaande provinciale synode, als assistent
van Jacob Bastiaan Bichon Visch, lid van de
Hoge Raad en politiek commissaris namens
de Staten van Holland. Tevens verzoek aan
secretaris en pensionaris om een en ander
voor de synodevergadering voor te bereiden.
[; Abraham Groenevelt en Vincent van Eyck;
Gasthuiskerk]
Kerkelijke zaken -- 23-5-1789 (44)
Verzoek van ds. Abraham Willet en Allard
Pierson, predikant en ouderling van de
Waalse gemeente, om bij de intreepreek in de
Gasthuiskerk de klokken te mogen luiden bij
aanvang van de Waalse synode op 4 juni,
alsmede om op 7 juni in de Waalse kerk in het
Frans te mogen preken. Melding aan
predikanten hervormde gemeente.
Kerkelijke zaken -- 23-5-1789 (45)
Mededeling dat G.L.L. Valebender, rector van
de Latijnse school, ter gelegenheid van
Zuidhollandse synode op 8 juli a.s. in de
Gasthuiskerk een redevoering zal houden,
met vooraf daarvan een gedrukt programma.
Contact hierover met de "commissaris politiek"
van de Staten via de burgemeester "ter
dagvaart".
[Bichon Visch, burgemeester Verrijst,
voorzittend scholarch; Van der Hoeve,
president-burgemeester]
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Kerkelijke zaken -- 3-6-1789 (47)
Verslag van Willem van der Hoeve van het
akkoord met de politiek commissaris van de
Staten van Holland over de oratie van de
rector van de Latijnse school ter gelegenheid
van de synode op 8 juli a.s. Burgemeester
Verrijst is verzocht een en ander te regelen.
[scholarchen]
Kerkelijke zaken -- 6-6-1789 (47v)
Begroeting door het stadsbestuur van de
afgevaardigden naar de Waalse synode, op
verzoek van Allard Pierson, ouderling, en ds.
Jan van Breda, diaken, namens die synode.
Opwachting in de schepenkamer via de bode.
[ds. Samuel Jean Renaud (Leeuwarden), ds.
David Reuchlin (Gorinchem), Joseph Eyma
(Amsterdam), Casper Arnold Stouters (Bergen
op Zoom)]
Kerkelijke zaken -- 4-7-1789 (56v)
Aanbieden van de beide koelers, vervaardigd
door zilversmid Adriaan Voorduyn, als
geschenk aan de predikanten Metske en De
Visscher; .
ZIE: Notulen 21 maart j.l.
Kerkelijke zaken -- 16-7-1789 (58v)
Afgevaardigden van de Zuid-Hollandse
synode komen op audiëntie bij
burgemeesters. De synode vindt plaats van 6
tot 17 juli.
[praeses Johannes Kneppelhout (Gorinchem),
assessor Johannes Spaan (Heerjansdam),
scriba Jan Claessen (Leerdam)]
Kerkelijke zaken -- 18-7-1789 (60)
Verslag van burgemeester Willem van der
Hoeve over zijn bevindingen als politiek
commissaris ter synode van 6 - 17 juli.
Kerkelijke zaken -- 25-7-1789 (64)
Melding door ds. Johannes Rosendaal,
predikant van de Lutherse gemeente, dat de
kerkenraad ds. Jan Coenraad Jacobi heeft
beroepen; deze heeft een verzoek ingediend
om zich alhier te mogen vestigen.
Belastingen -- 25-8-1789 (68)
Kerkmeesters van de St.-Janskerk mogen
publiek of ondershands het vendu- of slaggeld
verpachten, mits de 40e en 80e penning en
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de 10e verhoging voor de stad geïnd blijft.
ZIE: Verordening dd. 26 augustus 1727.
Kerkelijke zaken -- 10-10-1789 (73v)
Verslag van pensionaris en secretaris met
betrekking tot datgene wat voor de
Zuidhollandse synode was geregeld.
ZIE: 13e stadsregister folio 55. Resolutie dd.
22 mei 1789.
Kerkelijke zaken -- 10-10-1789 (73v)
Memorie betreffende de organisatie van de
Waalse synode, in juni j.l. gehouden in de
Gasthuiskerk.
ZIE: 13e stadsregister folio 54v.
Kerkelijke zaken -- 10-11-1789 (79v)
Inwoning verleend aan Adrianus Pijnacker,
thans remonstrantse predikant te Berkel,
beroepen naar Gouda. Op verzoek van ds.
Johannes Bessan namens de kerkeraad.
Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (90)
Verslag van commissieleden over het contact
met ds. Petrus Theodorus Couperus, waarin
onder verwijzing naar de
vroedschapsresolutie van 23 december 1788,
bedoelde predikant een verklaring volgens
voorschrift heeft opgesteld en ondertekend.
Verklaring bijgevoegd.
[F. van Harencarspel Decker, F. de Mey, heer
van Limmen, A.H. Metelerkamp]
Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (90v)
Herroeping van de resolutie dd. 19 oktober
1787, omdat de predikanten Couperus en
Smits weer tot de dienst zijn toegelaten.
Aankondiging van verandering in de
predikdiensten. Verzoek van ds. Metske en
ds. De Visscher.
Kerkelijke zaken -- 31-12-1788 (91)
Verklaring van ds. Petrus Theodorus
Couperus waarin hij aangeeft eind september
1787 onwel te zijn geworden, geen lid van
enig gezelschap of sociëteit te zijn geweest en
geen deel te hebben gehad aan politieke of
burgerlijke geschillen in die tijd; dat hij de
soevereiniteit van de Staten en het
erfstadhouderlijk gezag vanaf stadhouder
Willem IV, sinds 1747, altijd heeft
geëerbiedigd. Dat hij bij elk optreden alles zal
doen om rust en eendracht te bevorderen.
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Kerkelijke zaken -- 2-1-1789 (92)
Opdracht aan Wouter Verblaauw om met
ingang van 4 januari ds. Couperus op de
wekelijkse lijst van de predikbeurten te
vermelden (in de St.-Janskerk) en de andere
predikanten verder op de hoogte te houden.
Stadsbestuur -- 16-1-1789 (98v)
Aangeven door burgemeesters van de punten
die nog openstaan voor de stadhouder, zowel
die betreffende henzelf als de vroedschap;.
Daaronder een oproep aan de kerkenraad van
de hervormde gemeente en de Lutherse
predikant Rosendaal om de uitspraak van de
stadhouder te vernemen. Brief bijgevoegd.
Kerkelijke zaken -- 19-1-1789 (102)
De beschikking van de stadhouder
betreffende ouderling Jasper Bleuland en
diakenen Pieter Hofman en Jacobus van Steel
is aan de kerkenraad van de hervormde
gemeente voorgelezen; afschrift is verzonden
aan de praeses ds. Petrus Theodorus
Couperus.
Kerkelijke zaken -- 19-1-1789 (102v)
Oproep aan de Lutherse predikant Rosendaal
om op 25 januari te verschijnen.
ZIE: Resolutie dd. 16 januari j.l.
Openbare orde -- 24-1-1789 (103)
Aan de Lutherse predikant Rosendaal wordt
de beslissing van de stadhouder voorgelezen
om zich te onthouden van verstoring van rust
en orde in woord en gebaar. Er wordt
geweigerd hem een kopie te geven omdat
goed gedrag een simpele burgerplicht van
een ambtsdrager is.
ZIE: Notulen 16 januari j.l., punt 4.
Kerkelijke zaken -- 15-1-1789 (99v)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken naar aanleiding van
klachten van burgers uit december 1787. Punt
2: beëindiging van de bevoegdheden in de
kerkenraad van de ex-ouderling Jasper
Bleuland en ex-diakenen Pieter Hofman en
Jacobus van Steel en verbod om nieuwe
leden te kiezen die hebben deelgenomen aan
de "ongelukkige troubles".
[Dirk Merens]
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Kerkelijke zaken -- 17-2-1789 (138v)
Aanbieden aan de vroedschap van een lijst
van ouderlingen en diakenen van de
hervormde gemeente: ouderlingen Johan de
Wit, Johannes Smits, Petrus Lambertus
Hallmans, Jan Verrijst, Peter Maas, Johan
Pieter Meyer en diakenen Otto van der Hout,
Gerardus Hendrikus van der Haar, Leendert
Ciggaar, Adrianus Voorduyn jr., Nicolaas
Weyman, Hendrik de Zeeuw.
[ds. Johannes Diderik Metske, voorzitter, J.
Smit, scriba kerkenraad]

Kerkelijke zaken -- 24-3-1789 (145v)
Opdracht aan ds. De Moraaz om binnen vier
weken met een goede vervanger te komen
voor zijn predikbeurten.

Kerkelijke zaken -- 13-3-1789 (141)
Brief van ds. Samuel François de Moraaz
waarin hij aangeeft op de a.s. biddag niet te
kunnen preken en vergeefs heeft getracht
collega P.Th. Couperus hem te laten
vervangen, met verzoek op het preekbulletin
slechts te vermelden een voor- en
namiddagpreek en oproep aan ds. Couperus
en ds. Metske om daarover uitsluitsel te
geven.
[Huybert van Eyck]

Kerkelijke zaken -- 9-5-1789 (150v)
Brief van ds. Samuel François de Moraaz over
vervanging van de kerkdiensten door Daniël
Sporon voor kennis aangenomen.
Voortreffelijke referenties van de theologische
faculteit en van de classis Leiden.

Kerkelijke zaken -- 13-3-1789 (142)
Bericht van ds. P.Th. Couperus aan de
vroedschap dat hij zo kort voor de dienst van1
7.00 uur niet in staat is voor de vroecdschap
te verschijnen.
[Huybert van Eyck]
Kerkelijke zaken -- 13-3-1789 (142v)
Aan de opgeroepen ds. Metske wordt
gevraagd naar de reden waarom de dienst
van ds. De Moraaz niet was vervuld. Metske
geeft aan dat de invalbeurten in 1787 en 1788
hem te veel van zijn krachten hadden gevergd
om nu nog vervangingen te doen.
Kerkelijke zaken -- 14-3-1789 (143v)
De ontboden ds. Couperus geeft als reden
voor het niet vervullen van een invalbeurt dat
hij op te korte termijn daarvoor werd gevraagd
wegens "indispositie" van de eerder
aangezochte ds. Swaving uit Oudewater, die
wel een bidstonde voor de avond had
aangeboden. De vroedschap acht deze
argumentatie geldig en verzoekt een
bidstonde te laten houden. Op preekbulletin:
"ds. Couperus gebed" te 18.00 uur.

Kerkelijke zaken -- 11-4-1789 (149v)
Twee brieven van ds. Samuel François de
Moraaz ter opschorting van de resolutie dd.
24 maart j.l. worden voor kennisgeving
aangenomen. Hij is in onderhandeling over
een vervanger voor zijn diensten, maar deze
is nog niet beschikbaar.

Kerkelijke zaken -- 30-5-1789 (153)
Afwijzing van het verzoek van ds. Samuel
François de Moraaz om Daniël Sporon als
vervanger te laten optreden. Opdracht "ten
spoedigste een ander bekwaam persoon voor
te dragen".
ZIE: Requestboek Z folio 45.
Kerkelijke zaken -- 14-7-1789 (160v)
Huybert Griffioen stelt zijn functie als
kerkmeester van de St.-Janskerk ter
beschikking wegens het aannemen van een
plaats in de Hoge Raad.

Kerkelijke zaken -- 27-7-1789 (160v)
Toestemming voor ds. Samuel François de
Moraaz om H.G. ten Cate aan te wijzen als
zijn vervanger.
ZIE: Requestboek Z folio 53.
Kerkelijke zaken -- 21-9-1789 (162v)
Jan Arnoudt Preesman Buys wordt
aangesteld tot kerkmeester van de St.Janskerk in plaats van Huybert Griffioen.
Begraven -- 1-12-1789 (177)
Lijst van voorwaarden waaronder de pachters
van de doodskleden en rouwbehangsels de
huur zullen verhogen tot ƒ 30 per jaar naar
aanleiding van het conflict met de gilden over
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het gebruik van deze of eigen kleden.
Memorie zonder datum en ondertekening.

Dirk Swanenburg.
[alumnus bursaal]

Begraven -- 22-12-1789 (178)
Afwijzende resolutie op de memorie van
kerkmeesters van de St.-Janskerk over de
voorwaarden voor de verhoging van de huur
van doodskleden. Memorie bijgevoegd.
ZIE: nr. 1177

Kerkelijke zaken -- 7-9-1790 (47v)
Toestemming aan consulenten en
gecommitteerden van de kerkenraad van
Nieuwerkerk a/d IJssel om in verband met de
succesvolle beroeping van ds. Jacobus
Dagevos uit Ter Heide, een voordracht van
drie personen op te stellen in verband met het
vertrek van ds. Franciscus Gerardus Immink
naar Thamen bij Uithoorn.

St.-Janskerk -- 8-4-1790 (19v)
Otto van der Hout wordt aangesteld tot koster
van de St.-Janskerk in plaats van Johannes
Hanzon.
Kerkelijke zaken -- 6-7-1790 (38)
Bezoek van ds. Philippus Vermaat, predikant
te Moordrecht, en ds. Hendrik Donker,
predikant te Ouderkerk a/d IJssel, alsmede de
ouderlingen Leendert Vuyk en Paulus Tom uit
kerkenraad van Nieuwerkerk a/d IJssel, met
het verzoek een "tripelgetal van predicanten"
te mogen opstellen tot het voorzien in de
vacature van ds. Franciskus Gerardus
Imminck, die naar Thamen bij Uithoorn is
vertrokken.
[voordracht]
Kerkelijke zaken -- 6-7-1790 (38)
Kopie van toestemming aan de substituutschout om een voordracht op te stellen voor
de vacature van predikant te Nieuwerkerk.
ZIE: Boek van Nieuwerkerk a/d IJssel folio
116.
Kerkelijke zaken -- 16-7-1790 (39v)
Akkoord met de voordracht voor de vervulling
van de vacante predikantsplaats te
Nieuwerkerk a/d IJssel: ds. Ary van der Goes
uit Poortugaal, ds. Jacobus Dagevos uit
Terheyde en ds. Daniël Hendriks uit
Sunderdorp.
Stein -- 16-7-1790 (40v)
Cornelis Hogendoorn wordt aangesteld tot
kerkmeester van Haastrecht (voor Stein en
Willens) in plaats van Jacobus Leeuwenhoek.
Onderwijs -- 28-8-1790 (46v)
Toewijzing van de vrijgekomen alumnusplaats
van deze stad bij het Collegium Theologicum
aan de universiteit van Leiden aan Herman
Jacob van Nouhuys als opvolger van Gerard

Kerkelijke zaken -- 24-9-1790 (51)
Akkoord met de voordracht voor de
predikantsvacature Nieuwerkerk a/d IJssel
met daarop: ds. Cornelis Kunsius uit
Maartensdijk, Johan Brugman uit Zeist en
Adolph Johan Dimont uit Polsbroek.
Kerkelijke zaken -- 28-9-1790 (52)
Ds. Cornelis Kumsius uit Maartensdijk heeft
het beroep door de kerkenraad te
Nieuwerkerk a/d IJssel aangenomen. Het
betreft de vacature van de naar Thamen
(Uithoorn) vertrokken ds. Franciscus Gerardus
Imminck.
ZIE: Instemming vroedschap dd. 26
september j.l.
Kerkelijke zaken -- 9-2-1790 (82)
Presentatie van de lijst van ambtsdragers van
de hervormde gemeente. Ouderlingen: Jan
Verrijst (heer van Oukoop, stadssecretaris),
Pieter Maas, Johan Pieter Meyer, Marinus
Zeewoldt, Adrianus Jongejan, Johan
Christiaan Ham; diakenen: Adrianus Voorduyn
jr., Nicolaas Wegman, Hendrik de Zeeuw,
Quirijn Johannes van der Valk, Hendrik Smits,
Hendrik Heyermans.
[ds. Jacobus de Visscher, predikant]
Kerkelijke zaken -- 19-10-1790 (104)
De resolutie van 1747 en 1787 betreffende
het bidden voor de hoge en lage overheden
en voor het Oranjehuis is vernieuwd en
aangepast. xxx resolutie van wie ?
[C. Clotterbooke]
Kerkelijke zaken -- 26-10-1790 (108)
Brief van de Staten van Holland betreffende
de nieuwe versie van de resolutie betreffende
het bidden voor de hoge en subalterne
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overheden en het Oranjehuis, met opdracht
de predikanten van de hervormde en Waalse
gemeente een afschrift te doen toekomen ter
voorlezing.
ZIE: nr. 1615

stadswapenkamer ingevolge
magistraatsresolutie voorlopig handhaven.

17 -- Militaire zaken
Schutterij, garnizoen.

Garnizoen -- 8-10-1788 (64v)
Ontvangst door thesaurier Jan Arend van der
Burch van de contractsom wegens
inkwartiering van 20 man.
[D.B. Bisdom, kornet van het lijfregiment
cavalerie Orange Nassau]

Schutterij -- 12-2-1788 (12)
Verstrekking van 3 officiers- en 24
grenadiersmutsen aan oud-kapitein Gerard de
Man.
Schutterij -- 23-2-1788 (14)
Onderhoud van de Nieuwerkerkse geweren in
de Goudse wapenkamer.
[Nieuwerkerk a/d IJssel]
Garnizoen -- 26-2-1788 (14v)
Officieren moeten een lijst van aangeworven
militairen ter goedkeuring voorleggen en
worden op hun plichten gewezen.
Voorgeschreven akte van werving
toegevoegd.
Poorten -- 6-3-1788 (18)
Instructie voor de poortwachters om zich strikt
te houden aan de openings- en sluitingstijden
en de toegevoegde militaire wacht een deel
van de vergoeding te geven.
Fabricagemeesters -- 28-4-1788 (32)
Verzoek wat te doen met goederen die op de
stadswapenkamer zijn verzameld ingevolge
magistraatsresolutie.
Schutterij -- 24-4-1788 (33)
Stuk grond van Jan Verrijst gehuurd voor
exercitie en als afvuurplaats voor het
garnizoen.
Fabricagemeesters -- 10-6-1788 (47v)
Inspectie verzocht van de hoofd- en andere
militaire wachtposten wegens de slechte staat
van onderhoud, met voorstel tot aanpak.
[garnizoen]
Fabricagemeesters -- 17-6-1788 (50v)
De opslag van goederen op de

Garnizoen -- 20-7-1788 (54v)
Aankoop van het huis van Dirk Westerbaan
(Markt naast de Kerkstraat) als onderkomen
voor de hoofdwacht. Verkoop bij executie.

Openbare orde -- 2-1-1788 (87v)
Verzoek aan burgemeesters om de ergernis
en ontsteltenis ten gevolge van de
volksoploop en geweldsuitbarsting jegens Jan
Couperus, vroedschapslid en baljuw, te
bestuderen, het college te adviseren en een
antwoord op te stellen. Brief bijgevoegd.
Stadsbestuur -- 5-1-1788 (90v)
Reactie van burgemeesters op de brief van
baljuw Couperus naar aanleiding van de
onlusten, de (on)veiligheid en wat daaraan
door het stadsbestuur gedaan is; overweging
en antwoord bijgevoegd.
Garnizoen -- 14-1-1788 (98v)
Verslag van vroedschapsledencommissarissen betreffende de bevoorrading
van de Pruisische troepen;
eindverantwoording van de kosten
opgedragen aan de thesaurier.
[Von Wolframsdorff]
Schutterij -- 22-1-1788 (99v)
De lijst van geweren en andere militaire
goederen, in de Waag opgeslagen, wordt
vastgesteld. Lijst bijgevoegd.
[vrijwillige officieren en schutters]
Garnizoen -- 26-1-1788 (106v)
Burgemeesters wordt verzocht het conceptreglement voor het garnizoen aan de
vroedschap ter kennis te brengen.
Garnizoen -- 26-1-1788 (106v)
Verslag van burgemeester Huybert van Eyck
en pensionaris Hendrik van Wijn, waarin met
behulp van documenten betreffende de
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uitgaven voor de Pruisische troepen, het
voorgeschoten bedrag wordt teruggevraagd.
Garnizoen -- 6-2-1788 (108v)
Burgemeesters hebben het reglement voor
het garnizoen aan de vroedschap voorgelegd
en vastgesteld.
ZIE: Resolutie dd. 28 januari j.l.
Openbare orde -- 6-2-1788 (109)
Verslag van burgemeesters over de inzet van
een deel van het garnizoen ten einde
ongeregeldheden naar aanleiding van een
aanval op de schildwacht op de Raam te
onderdrukken. "Schilderhuisjes" op de Raam
zijn in het water gesmeten.
[timmerman De Waal]
Openbare orde -- 6-2-1788 (109)
Opdracht aan stadsfabriek Blanken om de
wachthuisjes uit het water te halen, aan
commandant Brender om die te laten
bewaken, aan kapiteins Verrijst en Van der
Does om de burgerwacht ten stadhuize te
versterken en om alle maatregelen te nemen
die voor handhaving van de rust nodig zijn.
Openbare orde -- 6-2-1788 (109v)
Opdracht aan Harencarspel Decker,
burgemeester ter dagvaart, om de stadhouder
op de hoogte te brengen van het volksoproer
en aan te dringen op spoedige terugkeer van
zijn commissarissen.
ZIE: Missiveboek 1787 folio 55v.
Nachtwacht -- 7-2-1788 (109v)
Verslag van Diderik Gregorius van Teylingen
(vervanger van de waarnemend baljuw) van
de arrestatie van Wouter Mosterd wegens het
zingen van oproerige liedjes. De vraag is: wat
met hem te doen.
[Hermanus Mosters; Verrijst; G.F. Ampt;
gijzelkamer stadhuis]
Garnizoen -- 7-2-1788 (110v)
De burgemeester ter dagvaart dient de
stadhouder over de onlusten te berichten en
uitbreiding van het garnizoen met een
detachement dragonders voor te stellen.
[Harencarspel Decker, Brender van Brands,
Verrijst]
ZIE: Missiveboek 1787 folio 56.
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Garnizoen -- 11-2-1788 (110v)
Verslag van burgemeester Van Eyck aan het
college over het verzoek aan de stadhouder
betreffende uitbreiding van het garnizoen naar
aanleiding van de gebeurtenissen van 6 en 7
februari.
Garnizoen -- 11-2-1788 (111)
De stadhouder heeft een "patent" gegeven tot
plaatsing van een detachement uit het
regiment cavalerie van de carabiniers. Een
commissie uit de vroedschap neemt de eed af
en zorgt voor inkwartiering in de Doelen, De
Zalm en herberg Boskoop.
[Huybert van Eyck, Diderik Gregorius van
Teylingen, Reynier Swanenburg]
Garnizoen -- 11-2-1788 (111)
Eedaflegging door het garnizoen.
Garnizoen -- 12-2-1788 (111v)
Nadere regelingen betreffende de
inkwartiering van het detachement cavalerie in
handen van burgemeesters.
Garnizoen -- 12-2-1788 (111v)
Burgemeester ter dagvaart De Mey wordt
verzocht om de stadhouder de komst van het
detachement te melden en hem daarvoor te
bedanken.
Garnizoen -- 16-2-1788 (111v)
Verslag van de burgemeesters over de
maatregelen tot inkwartiering van het
detachement.
ZIE: Resolutie dd. 12 februari j.l.
Garnizoen -- 16-2-1788 (112)
Pogingen om Gerrit Hendrik Fortuyn,
uitvoerder van de fourage van de Pruisische
troepen, extra te belonen voor zijn inzet, zijn
door hem beleefd afgewezen.
Garnizoen -- 26-2-1788 (113v)
Het reglement voor het garnizoen komt
binnenkort van de drukker en moet dus aan
het college en het garnizoen worden
overhandigd. Uittreksel van artikelen 13, 14,
15, 19, 26 en 27 naar de krijgsraad.
Schutterij -- 5-3-1788 (115v)
Melding door vertegenwoordigers van de
stadhouder dat de schutterij, na ontslag van
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het oude stadsbestuur, weigerde de eed op
de nieuwe regering af te leggen, en dat de
krijgsraad niet is opgetreden. Daarom dienen
de sleutels van de stadspoorten en het
wachtwoord op een veilige plek te worden
bewaard.
Openbare orde -- 12-3-1788 (119v)
Verslag van baljuw F. Harencarspel Decker
van de arrestatie van Reinier Beukman
wegens openbare bedreiging. Veroordeeld tot
8 dagen op water en brood.
[G.F. Ampt; militie Potterspoort;
castimentshuisje Tiendewegpoort.]
Beslaglegging -- 12-3-1788 (120)
Het geweer van Reinier Beukman zal op de
stadswapenkamer in bewaring worden
gehouden.
Garnizoen -- 25-3-1788 (121)
Verzoek via burgemeester ter dagvaart aan
de stadhouder om het detachement cavalerie
terug te trekken, met mogelijkheid tot een
nieuw verzoek als de omstandigheden dit
vereisen. De rust lijkt weergekeerd en het
onderhoud van de militairen kost veel geld.
[Willem van der Hoeve]
Garnizoen -- 15-4-1788 (122v)
Verslag van Van der Hoeve van het verzoek
aan de stadhouder om het detachement terug
te trekken; daarin heeft de stadhouder
bewilligd.
Garnizoen -- 15-4-1788 (122v)
Dankzegging - via Metelerkamp - aan de
stadhouder voor het zo snel verleende
"patent" tot terugtrekken van het detachement.
Garnizoen -- 21-6-1788 (127v)
Klachten over wangedrag van officieren van
het garnizoen op 17 juni bij een
muziekuitvoering worden 28 juni a.s.
besproken, vanwege afwezigheid van twee
burgemeesters. Baljuw F. van Harencarspel
Decker gaat met dit verhaal niet akkoord.
[Pieter Gorissen; herberg De Zalm]
Garnizoen -- 21-6-1788 (128)
Voorstel van schepen Smaasen om verder
concert te verbieden dan wel voort te zetten
achter gesloten vensters.
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Leprooshuis -- 21-6-1788 (128)
Verzoek van regenten om vergoeding van
schade door inkwartiering van Pruisische
troepen.
[schepen Boers]
Garnizoen -- 28-6-1788 (129)
De zaak van het wangedrag van officieren
tijdens een concert op 17 juni is besproken.
Geadviseerd wordt deze zaak samen met de
baljuw in der minne te schikken, wegens
gevaarlijke gevolgen.
ZIE: Resolutie 21 juni j.l.
Garnizoen -- 15-7-1788 (130)
Op 22 juli a.s. zullen burgemeesters
rapporteren over klachten van burgers
betreffende wangedrag van officieren van het
garnizoen. Er gaat een oproep aan de
afwezige vroedschapsleden om dan te
verschijnen.
[Van den Burch, secretaris]
Openbare orde -- 16-7-1788 (130v)
Dirk van Eyck en Pieter de Jong zijn door de
militie opgebracht, door de stadsbode
opgehaald en over hun gedrag onderhouden.
[Willem van der Hoeve; Ampt, adjudant;
Willem Oudshoorn; Groenendaal]
Openbare orde -- 16-7-1788 (131)
Willem van der Wacht is door het volk
aangevallen en achtervolgd. Op verzoek van
zijn echtgenote is hem - voor eigen veiligheid
en ten dienste van rust en orde - verzocht
voorlopig buiten de stad te blijven.
[Willem van der Hoeve; Johan Diederik van
den Burch; pottenbakker Sonneveld;
Fluwelensingel]
Garnizoen -- 22-7-1788 (135)
Opnieuw bespreken van klachten van burgers
over wangedrag van officieren van de militie
na het mislukken van het treffen van een
schikking.
ZIE: Resolutie 24 juni.
Garnizoen -- 15-8-1788 (136)
Het verslag van luitenant-kolonel Brender â
Brandis over een voorval tussen militieofficieren en burgers op 17 juni j.l. wordt onder
de leden verspreid.
[Van der Hoeve]
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Openbare orde -- 11-9-1788 (138)
Cornelis van Leeuwen is verzocht voor eigen
veiligheid en bewaring van de rust op de
hoofdwacht te verblijven. Ten huize van de
Lutherse predikant Rosendaal.
[Verrijst, secretaris; kapitein Ellinckhuysen;
adjudant Ampt]
Garnizoen -- 13-9-1788 (139)
Klacht van enige burgers over molest door de
militie en verzoek zich te mogen bewapenen
uit zelfverdediging. Adjudant Ampt uit het
vermoeden dat er door burgers (met geweren)
tegen de militie wordt samengespannen.
Kogel door twee heiningen heen in het huis
van Hendrik van Aken (Varkenmarkt).
[Abraham Vingerling, Eling Oosterling,
Hermanus van Kluyven, Jan van Dorp, Jan de
Groot, Martinus Meyvogel; burgemeesters
Willem van der Hoeve, Albert Verrijst; kapitein
Clincq; Pesthuis]
Garnizoen -- 16-9-1788 (141)
Verslag van de commandant van het
garnizoen over het schietincident bij het huis
van Van Aken aan de Varkenmarkt.
Straftoekenning en strafmaat worden aan de
commandant overgelaten.
[W. van der Hoeve, burgemeester]
Garnizoen -- 16-9-1788 (142)
Het verslag van de commandant van het
garnizoen gaat rond onder de leden ter
afdoening.
Nachtwacht -- 14-10-1788 (143v)
Voorstel van schepen Boon om de
huisbezitters in de Wachtelstraat die niet
willen meebetalen aan een nachtwacht
daartoe opdracht te geven.
[bode Francken]
Garnizoen -- 14-8-1788 (152)
Verslag van de commanderend officier naar
aanleiding van klachten van burgers van
molest door leden van de militie. Met vier
bijlagen.
[A.L. Brender â Brandis; Du Fau; F.W.G.
Rappard; G.F. Ampt; P.C. Lehr; J.L. Ehrman?]
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 30-7-1788 (154)
Bijlage nr. 1 van majoor Du Fau bij het verslag
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van de commandant van het garnizoen. In het
Frans.
[]
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 27-6-1788 (156)
Bijlage nr. 2 van vaandrig Rappard bij het
verslag van de commandant van het
garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 27-6-1788 (158)
Bijlage nr. 3 van adjudant Ampt bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 5-8-1788 (159)
Bijlage van vaandrig P.C. Lehr bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Garnizoen -- 5-8-1788 (160)
Bijlage nr. 4 van J.L. Ihrman bij het verslag
van de commandant van het garnizoen.
ZIE: Nrs. 493, 497, 501, 507, 509, 519.
Openbare orde -- 6-9-1788 (161)
Bijlage van majoor Du Fau (in vertaling) bij het
verslag van de commandant van het
garnizoen.
ZIE: Nr. 515.
Openbare orde -- 13-9-1788 (163)
Bijlage van kapitein Ellinghuysen en adjudant
Ampt bij het verslag van de commandant van
het garnizoen.
ZIE: Nr. 515.
Garnizoen -- 25-11-1788 (164)
De verslagen betreffende klachten van
burgers over de militie worden goedgekeurd
en als afgedaan beschouwd; alleen W. van
der Hoeve is het daarmee oneens.
ZIE: Notulen 24 juni en 18 september j.l.
Garnizoen -- 2-12-1788 (189)
Kennisgeving aan de garnizoenscommandant
dat de verslaggeving rond het conflict tussen
militie en burgers voldoende is bevonden.
Garnizoen -- 25-11-1788 (197)
Afwijzend commentaar van Willem van der
Hoeve op de verslaggeving door de
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dienstdoende officier(en) naar aanleiding van
de klacht van burgers over molest door de
militie op 17 juni. Hij is van mening dat
officieren ten onrechte niet zijn gehoord.
[Du Feau]
ZIE: Nrs. 545 - 550.
Garnizoen -- 16-12-1788 (199)
De afwijkende opvatting van Willem van der
Hoeve over de affaire van 17 juni wordt ter
tafel gebracht.
[]
ZIE: Notulen 25 november j.l.
Garnizoen -- 3-2-1789 (13a)
Brief van gecommitteerde raden van 31
januari j.l. betreffende de afrekening van
gemaakte kosten (douceuren of extraordinaire
serviesgelden) voor de legering van de
Pruisische troepen.
[Van Teylingen]
Garnizoen -- 10-2-1789 (16v)
Secretaris mr. Vincvent van Eyck wordt
gemachtigd om het batig saldo van de
eindafrekening van de thesaurier over de
uitgaven voor de Pruisische troepen over
1788 in ontvangst te nemen én de uitbetaling
van het gewest via de ontvanger van de
gemenelandsmiddelen, en het totaal af te
dragen aan majoor L. du Fau, commandant
van het garnizoen. xxx formulering tweede
gedeelte
[Jan Arend van der Burch; D.G. van
Teylingen]
ZIE: Notulen van 3 februari 1789.
Garnizoen -- 14-2-1789 (18v)
Secretaris Vincent van Eyck heeft de
bedragen, ontvangen van thesaurier én
gewest ten behoeve van het garnizoen, aan
de commandant overgedragen.
ZIE: Resolutie gecommitteerde raden, lijst van
het garnizoen en kwitantie in 13e
stadsregister folio 26 t/m 33.
Schutterij -- 16-3-1789 (26)
Een stuk land aan de Ouwe Gouwe wordt
gehuurd van Jan Verrijst, heer van Oukoop,
als exercitie- en afvuurplaats voor de
schutterij. Effening van terrein voor vee op
stadskosten.
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Schutterij -- 23-3-1789 (29v)
Aanwijzing van de gaanderij van het weeshuis
tot exercitieplaats voor deze zomer en als
tevoren het boterhuis in de winter. Op verzoek
van de kolonel der schutterij, namens de
krijgsraad.
[Adriaan Jacob van der Does]
Nachtwacht -- 4-4-1789 (32v)
Instructie voor de poortwachters dat de
schutterij de nachtwacht weer zal verzorgen
en de sleutels 's avonds op het stadhuis af te
leveren.
ZIE: Verordening op de schutterij dd. 24
januari j.l.
Garnizoen -- 14-4-1789 (34)
Jan Arend van der Burch, thesaurier over
1787 en 1788, wordt gemachtigd om het
serviesgeld voor de milities, in verschillende
perioden garnizoen houdende, bij het
comptoir-generaal van Holland in ontvangst te
nemen. Gecommitteerde raden hebben op 31
december 1788 twee opdrachten tot betaling
afgegeven.
Garnizoen -- 25-4-1789 (36)
Ontvangst van ƒ 7000 voor gemaakte kosten
ten behoeve van het garnizoen, over de
periode 17 oktober 1787 - 4 juni 1788.
[Jan Arend van der Burch]
ZIE: Verordening Gecommitteerde Raden dd.
20 april j.l.
Schutterij -- 19-5-1789 (41)
Toestemming om het stadserf voorlopig te
gebruiken als exercitieplaats in plaats van de
gaanderij van het weeshuis, als gevolg van
graanopslag aldaar. Op verzoek van Jan
Verrijst, heer van Oukoop, kapitein van de
schutterij, namens de krijgsraad.
Schutterij -- 31-5-1789 (46v)
Verzoek aan fabricagemeesters om de
geweren met toebehoren, bij resolutie van 5
oktober 1787 op de stadswapenkamer
geplaatst, aan de (krijgsraad van de) schutterij
over te dragen en nummering te regelen in
verband met vermissing.
ZIE: Magistraatsresolutie dd. 30 mei j.l.
Garnizoen -- 3-7-1789 (55)
A.H. Metelerkamp, oud-burgemeester en
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momenteel thesaurier, wordt aangesteld tot
serviesmeester, van 1 november 1789 tot
uiterlijk 31 december 1791.
ZIE: Resoluties van 17 en 27 december 1787.
Garnizoen -- 5-8-1789 (65v)
Overeengekomen met Jan Verrijst, heer van
Oukoop en gemeentesecretaris tot gebruik
van een stuk van zijn land in de Ouwe Gouwe
als exercitieveld voor het garnizoen. Effening
van het terrein en weidegeld voor zijn vee op
stadskosten.
Garnizoen -- 30-10-1789 (76v)
Inwilliging van het verzoek van Etienne du
Fau, commandant van het tweede bataljon
van generaal-majoor Pallardy, om
bagagewagens en opslag van het kruit, dat
niet mee kan op de mars naar Heusden
(alwaar garnizoen te houden), in het magazijn
of de toren van de Veerstalspoort.
Garnizoen -- 1-11-1789 (77)
Op last van stadhouder dient het 1e bataljon
van het regiment van Saksen-Gotha op weg
van Gorinchem naar Leiden hier te
overnachten en een aantal compagniën in
garnizoen hier achter te laten. Inkwartiering in
de looihal; organisatie in handen van de
fabricagemeesters.
[luitenant Scheffel; grenadier- en
musketiercompagniën; 2e bataljon van
generaal-majoor Pallardy]
Garnizoen -- 10-1-1789 (98)
Verzoek van burgemeesters om bij de
ontvangst van de commissaris van de
stadhouder D. Meerens voor het Herthuis op
te stellen: 2 sergeanten en 2 grenadiers als
schildwacht, alsmede tijdens diens verblijf de
hoofdwacht te laten vormen door een kapiteinluitenant en een vaandrig.
Schutterij -- 16-1-1789 (99)
Brief van de stadhouder betreffende nog niet
afgehandelde zaken, naar aanleiding van
klachten van een aantal burgers uit december
1787. Punt 1: aanbeveling om het reglement
op de schutterij dd. 23 december 1783 aan te
passen.
[Dirk Merens]
ZIE: nr. 1069
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Schutterij -- 19-1-1789 (103)
Verzoek aan burgemeesters om via de
wachtmeester het wachtwoord aan de
officieren van de krijgsraad te overhandigen.
xxx formulering
Schutterij -- 24-1-1789 (104v)
Het verzoek van de kolonel namens de
krijgsraad om bandelieren van patroontassen
in het geel te mogen dragen wordt
toegestaan.
Schutterij -- 28-1-1789 (105)
Reglement op de schutterij, van de
stadhouder verkregen. Publicatie Gouda dd. 3
februari. Acht hoofdstukken met
onderverdeling in artikelen, fol. 106 - 132v.
[P.S. de Larrey, Jan Verrijst]
Schutterij -- 3-2-1789 (133)
Brief van de stadhouder dd. 28 januari
betreffende het reglement op de schutterij.
Schutterij -- 3-2-1789 (133v)
Het verzoek van kolonel A. J. van der Does
namens de krijgsraad om de ontbrekende
geweren op te mogen halen bij diegenen die
geen schuttersdienst doen wordt ingewilligd.
Garnizoen -- 6-2-1789 (136v)
Restant van de afrekening wegens uitgaven
ten behoeve van de Pruisische troepen, na
aftrek van subsidies van het gewest, nu
besteed aan uitgaven voor extraordinaris
serviesgelden voor de militie. De thesaurier
over 1788 Jan Arend van der Burch kan het
bedrag aan burgemeesters overdragen en
zich als gedéchargeerd beschouwen.
ZIE: Resoluties dd. 14-1-1788, 16-2-1788 en
31-1-1789.
Schutterij -- 21-2-1789 (139v)
Aanbieden van gedrukte exemplaren van de
verordening en het reglement op de schutterij
en opdracht om een aantal ter hand te stellen
aan betrokkenen. Vastgesteld door de
stadhouder dd. 24 januari; gepubliceerd dd. 3
februari.
Schutterij -- 17-3-1789 (145)
Verslag van kolonel Adriaan Jacob van der
Does over het onderzoek naar de vermiste
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geweren en het doen opstellen van een lijst,
die rondgaat.
Schutterij -- 17-3-1789 (145)
Verzoek van kolonel Adriaan Jacob van der
Does om gladde sabels voor de tamboers.
Nachtwacht -- 24-3-1789 (146)
Op verzoek van kolonel A.J. van der Does
herstel van de nachtwacht op het stadhuis
onder leiding van de oudste kapitein,
ingaande 4 april a.s.
Poorten -- 24-3-1789 (146)
Als tevoren zullen de poorten geopend en
gesloten worden met behulp van de
burgerwacht.
Schutterij -- 24-3-1789 (146)
De ronde of patrouille van de lopende militie
dient zich te gedragen naar hoofdstuk 8 van
de verordening op de schutterij.
ZIE: Besluit dd. 24-01-1789.
Schutterij -- 19-5-1789 (151v)
Memorie van Jan Verrijst in zijn hoedanigheid
als commissaris van de krijgsraad en
vervanger van kolonel Adr.J. van der Does om
schutters zonder wapen uit de
stadswapenkamer te voorzien. Wordt om
advies aan burgemeesters voorgelegd.
Schutterij -- 19-5-1789 (152)
Aan Reynardus de Graaf wordt ontslag
verleend als luitenant bij de schutterij.
ZIE: Requestboek Z folio 44.
Schutterij -- 30-5-1789 (152v)
Voodracht van kandidaten ter opvolging van
Reynardus de Graaf als luitenant in de
compagnie van de Oosthaven, voorgelegd
door kapiteins Jan Verrijst en mr. Frederik van
der Hoeve, luitenant Nicolaas Grendel en
vaandrig Dirk de Vooys als gecommitteerden
van de krijgsraad. Aangesteld wordt Dirk de
Vooys.
[Martinus Wiltenburg, L. Ciggaer]
Schutterij -- 30-5-1789 (153)
Verslag van burgemeesters aan de
vroedschap naar aanleiding van de memorie
van de krijgsraad dat het getal ontbrekende
geweren 54 bedraagt, dat er op de
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wapenkamer nog een voldoende aantal
voorhanden is en dat bij navraag schutters uit
de tijd vóór de omwenteling hun geweren in
Amsterdam en elders hadden achtergelaten.
Verzoek tot onderzoek en afhandeling.
ZIE: Resolutie dd. 19 mei j.l.
Schutterij -- 00-00-1789 (154)
Brief van de krijgsraad betreffende de
voortgang van de activiteiten tot reactivering
van de schutterij, melding van het tekort aan
geweren en het verzoek om aanvulling.
[L. Ciggaer]
Schutterij -- 1-9-1789 (161)
Verzoek van de krijgsraad tot het houden van
een algemene wapenschouw. De daarbij
behorende rituelen zullen op 21 september
a.s. net als in 1787 mogen worden uitgevoerd.
Schutterij -- 21-9-1789 (162v)
Wapenschouw over de vier compagnieën.
Verslag uit 1784.
ZIE: Kamerboek 1784 folio 103. 12e
Stadsregister folio 247. Resolutie dd. 1
september j.l.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163)
Melding van commotie rond het Amsterdams
veerhuis, waar volgens kolonel Adriaan Jacob
van der Does een botsing zou zijn geweest
tussen enige schutters en burgers en klachten
over scheldpartijen. "Verbod aan de hospes
om te tappen"; "klachten op een bescheyde
wijze inleeveren".
Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Klacht van de commandant van de militie dat
er stenen zouden zijn gegooid naar het
veerhuis en zijn manschappen, met verzoek
hoe verder te handelen.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Opdracht aan de commandant van de militie
om geweld desnoods met geweld te
beantwoorden.
Openbare orde -- 21-9-1789 (163v)
Klachten van burgers over mishandeling door
leden van de militie. Toezegging dat naar hun
klachten een onderzoek zal worden ingesteld.
[Ary van den Berg, Wouter Begeer, Hermanus
van Wijk, Barend Loos]
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Openbare orde -- 21-9-1789 (164)
Verzoek van baljuw F. van Harencarspel
Decker om de tegen hem persoonlijk en tegen
de rust en orde agerende schutterijleden
Teunis Swanenburg en Andries van
Zaltbommel voorlopig te mogen opsluiten in
de castimentshuisjes van de Tiendewegpoort
om tot vervolging te kunnen overgaan.
Openbare orde -- 21-9-1789 (164v)
Het verzoek van de commandanten van de
schutterij en het garnizoen om een compagnie
burgers als schutters te bewapenen om
verdere rust en orde te verzekeren wordt
ingewilligd. Als burgerwacht op het stadhuis te
stationeren.
[Adriaan Jacob van der Does]

492

Frederik van der Hoeve, kapitein van de
compagnie aan de Oosthaven.
Openbare orde -- 22-9-1789 (167)
Vraag van de adjudant van het garnizoen wat
te doen met ene Fouzick, die gisteren door de
militie op de hoofdwacht was afgeleverd.
Verzoek aan de baljuw zich hierover te
ontfermen en verslag te doen. xxx Touzick of
Frouzick, zie ook nr. 1157
Openbare orde -- 22-9-1789 (167)
Op het verzoek van Adrianus Cinke en Teunis
Swanenburg om hun geweren te mogen terug
te krijgen, wordt besloten dit aan de baljuw
over te laten.

Openbare orde -- 21-9-1789 (165v)
Melding door de kapitein van de
schutterswacht van het ongenoegen van de
menigte, verzameld voor het Amsterdams
veerhuis, over de arrestatie van T.
Swanenburg en A. van Zaltbommel en advies
hen vrij te laten ter voorkoming van verdere
onlusten.
[Frederik van der Hoeve]

Garnizoen -- 2-11-1789 (7)
Via majoor Du Fau doorgegeven opdracht van
de stadhouder om het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal Pallardy naar
Heusden te sturen, alsmede aankomst van de
heer Schleiffel, officier in het regiment van de
hertog van Saksen-Gotha, met het bericht van
de stadhouder dat van het binnentrekkend
regiment 4 compagnieën zullen blijven ter
vervanging en 3 zullen doortrekken naar
Leiden.

Openbare orde -- 21-9-1789 (165v)
Baljuw F. van Harencarspel Decker is van
mening dat Teunis Swanenburg en Andries
van Saltbommel onder arrest dienen te
blijven, maar dat ze bij verder oplopend
gevaar voor onlusten voorlopig dienen te
worden ontslagen, hangende verder justitieel
onderzoek.

Garnizoen -- 2-11-1789 (170v)
Afscheid van de officieren van het scheidend
regiment, na audiëntie te hebben
aangevraagd. Dank voor bewezen diensten
en goede wensen uitgewisseld.
[Des Villattes]

Openbare orde -- 21-9-1789 (166)
Mededeling van de commandant betreffende
vrijlating van de gearresteerden Teunis
Swanenburg en Andries van Saltbommel en
verzoek om de burgerwacht en het
detachement bij het Amsterdams veerhuis van
toortsen te mogen voorzien.
Openbare orde -- 22-9-1789 (166v)
Melding van het opbrengen en op de
gijzelkamer (onder het stadhuis) brengen van
Jacob Koevoet wegens het gooien van stenen
naar het Amsterdams veerhuis, mede gezien
door sergeant De Zeeuw en manschappen.
Verzoek aan de baljuw tot verder onderzoek.
Vervanger van de kolonel A.J. van der Does:

Garnizoen -- 2-11-1789 (171)
Overweging of men het nieuwe garnizoen de
eed dient af te nemen op de Markt of bij de
stadspoort vóór het binnenmarcheren. Tot het
laatste besloten.
ZIE: Reglement op het garnizoen, artikel 6.
Garnizoen -- 2-11-1789 (171v)
Melding via de heer Rappard, officier in het 2e
bataljon regiment van lt.-gen. Pallardy, dat het
bataljon van het regiment van de hertog van
Saksen-Gotha onder commando van de heer
Teucher van Liefweld was gearriveerd voor de
Tiendewegpoort. De eed vervolgens in stijl
afgenomen.
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Verhuur -- 3-3-1790 (13v)
Het geschut- of wachthuis aan mr. Johan
Diederik van der Burch voor 3 jaar om te
dienen als stal en koetshuis.
ZIE: 11e verhuurboek folio 275v.
Garnizoen -- 6-3-1790 (14)
Toestemming om de achtergelaten vaten
buskruit op te sturen naar het 2e bataljon van
generaal-majoor Pallardy. Na vertrek op 30
november 1789 van het garnizoen van de
afgelopen jaren.
Garnizoen -- 13-3-1790 (15v)
Aan de commmandant wordt - na advies van
de fabricagemeesters - toestemming gegeven
om een ruimte in het pesthuis te mogen
gebruiken voor de inkwartiering van
verlofgangers (voor de exercitie) en recruten
van de militie, behalve de looihal.
Garnizoen -- 25-11-1790 (62v)
Resolutie betreffende de (af)wisseling van
garnizoenen: van het hier gelegen regiment
van (de prins van) Saxen-Gotha, twee
compagnieën naar Willemstad; van het 1e en
2e bataljon van het regiment Bosc de la
Calmette uit respectievelijk Dordrecht en
Rotterdam, twee compagniën naar hier.
Legering van het nieuwe garnizoen in het
pesthuis, zolang het oude nog in de looihal
verblijft. Opdracht aan fabricagemeesters om
de nodige schikkingen te treffen.
[Brendel, kapitein en commandant van
garnizoen; Stoelman, vaandrig van 1e
bataljon regiment Bosc de la Calmette;
Becquert, kapitein in 2e bataljon Bosc de la
Calmette]
Garnizoen -- 25-11-1790 (63)
Toestemming tot gebruik van drie
transportwagens / karren voor het vervoer van
de bagage van het garnizoen.
[Brendel]
Garnizoen -- 21-12-1790 (69)
Mededeling van de commandant van het
huidige garnizoen dat in opdracht van de
stadhouder de twee compagnieën zich naar
elders dienen te begeven; de compagnie van
kapitein Frithe naar Dordrecht, die van de
graaf van Hompesch naar Rotterdam.
[kolonel Bosc de la Calmette]
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Garnizoen -- 23-12-1790 (69)
Mededeling van kapitein Mackensie, 2e
bataljon van het regiment van generaalmajoor baron Van Nijvenheim, dat op last van
de stadhouder drie compagnieën uit
Schoonhoven worden gedetacheerd.
Opdracht aan fabricagemeesters om de
nodige voorbereidingen te treffen, voorlopige
inkwartiering in het pesthuis, omdat de looihal
wordt bezet door het huidige garnizoen.
Garnizoen -- 24-12-1790 (70)
Verzoek van de commandant van het
garnizoen om twee transportwagens voor de
bagage van de compagnieën.
[graaf Van Hompesch; regiment Bosc de la
Calmette]
Openbare orde -- 22-1-1790 (79v)
De militie heeft drie personen opgebracht, aan
de burgerwacht overgedragen en geplaatst op
de gijzelkamer.
[D.G. van Teylingen; Fr. van Harencarspel
Decker; Adr. Jacob van der Does (kolonel van
de schutterij); Stijntje Blok, vrouw van Cornelis
van der Maas; Dirk van den Bosch, Willem
Kamerling en Hendrik Koot.]
Openbare orde -- 23-1-1790 (80v)
Dirk van den Bosch wordt opgesloten in de
Tiendewegpoort. Willem Kamerling en Hendrik
Koot worden over hun wangedrag
onderhouden en gecorrigeerd.
Schutterij -- 23-1-1790 (81v)
Dirk van den Bosch wordt ontslagen asl
schutter uit de compagnie van de Oosthaven.
Tuchthuis -- 6-3-1790 (89)
Opsluiting van Ary Tuylo vanwege het
beschimpen van de militaire wacht, na een
verbod op schreeuwen en zingen te hebben
gekregen.
[dienstdoend officier Job. Simon Benderhof]
Openbare orde -- 13-3-1790 (89v)
Dirk van der Burg wordt vastgezet in een van
de castimentshuisjes in de Tiendewegspoort
wegens het beledigen van de militaire wacht,
na een waarschuwing tegen het zingen en
roepen van onbetamelijkheden. Volgens
rapport van Joh. Hensels, korporaal, en
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Andries Roemples en Joh. Christoph. Loyer,
schildwachten.

[S.G. Wobma, P.L. Halmmans, Fred. van der
Hoeve, J.D. van der Burch]

Garnizoen -- 30-3-1790 (93)
Beëdiging van de hier bij het garnizoen
gedetacheerde luitenants Heydehansen en
Schiller, 2e bataljon van Saksen-Gotha.

Garnizoen -- 26-11-1790 (111v)
Eedafnaming door de commissie van de
vroedschap van de nieuw binnengetrokken
militie buiten de Tiendewegs- en Rotterdamse
poort, na het overhandigen van patent en
sterktelijst.
[Wobma, Halmmans, Van der Hoeve en Van
der Burch]

Schutterij -- 2-4-1790 (93)
Voorstel tot een wapenschouw door kolonel
Adriaan Jacob van der Does op 17 mei a.s.,
met verzoek tot inrichten van de markt
daartoe en overige bekendmaking.
ZIE: Verordening op de schutterij, art. 13.
Schutterij -- 1-5-1790 (95)
Publicatie betreffende de wapenschouw /
inspectie.
ZIE: Keurboek N, folio 1.
Schutterij -- 18-5-1790 (95v)
Uitvoering van de "generaele wapenschouw
over de 4 compagnien".
ZIE: Resolutie in Kamerboek 1784 folio 103.
12e Stadsregister folio 247.
Garnizoen -- 25-11-1790 (110v)
Mededeling van de commandant van het
garnizoen dat de drie compagnieën van het
hier in garnizoen liggende regiment van de
hertog van Saksen-Gotha in opdracht van de
stadhouder op 26 oktober moeten
afmarcheren naar Leidschendam en een
compagnie van het 1e bataljon én een
compagnie van het 2e bataljon van het
regiment van generaal Bosc de la Calmette
terugkeert uit respectievelijk Dordrecht en
Rotterdam om hier garnizoen te houden.
[prins van Oranje, erfstadhouder]
Garnizoen -- 25-11-1790 (111)
Commandant en officieren van het garnizoen op audiëntie bj de magistraat - hebben
bedankt voor de ondervonden achting en
omgekeerd zijn zij bedankt voor de zorg voor
orde en rust en is hen een goede reis
toegewenst.
Garnizoen -- 25-11-1790 (111)
Een commissie uit de vroedschap is verzocht
zich te belasten met de eedsafneming van de
nieuw binnen te trekken militie.

Schutterij -- 7-12-1790 (112v)
Jan Verrijst, vier jaar kapitein in de compagnie
van de Markt, en Hendrik Smaasen, vier jaar
luitenant in de compagnie van de Gouwe,
wordt ontslag verleend, mits aanblijvende tot
koppermaandag 1791.
Garnizoen -- 20-12-1790 (114v)
Beëdiging van de graaf van Hompesch,
kapitein, en Engelhart, vaandrig, officieren van
het 1e bataljon van het regiment van generaal
Bosch de la Calmette.
[Huybert van Eyck]
Garnizoen -- 20-12-1790 (114v)
Mededeling van burgemeesters dat op
instructie van de stadhouder de twee
compagnieën van het 1e regiment van
generaal Bosch de la Calmette op 25
december zullen afmarcheren naar Dordrecht
en Rotterdam.
Garnizoen -- 24-12-1790 (115)
Mededeling van de burgemeesters dat op
instructie van de stadhouder drie
compagnieën van het 2e bataljon van het
regiment van luitenant-generaal van
Nijvenheym uit Schoonhoven en Oudewater
hier het garnizoen zullen vormen.
[patenten]
Garnizoen -- 24-12-1790 (115v)
Eedafneming van het nieuwe garnizoen buiten
de stadspoort door de commissarissen van de
week.
[Huybert van Eyck, Jan Arend van der Burch,
Willem Maurits Swellengrebel en Jan Verrijst,
heer van Oukoop]
Garnizoen -- 24-12-1790 (115v)
Verslag van de beëdigingcommissie dat zij,
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voorafgegaan door twee stadsboden, het
nieuwe garnizoen buiten de Tiendewegspoort
de eed hebben afgenomen en dat de militie
daarna in goede orde is binnengetrokken.
Garnizoen -- 24-12-1790 (116)
De beëdigingscommissie wordt voor haar
verrichtingen bedankt.

18 -- Justitie
Rechtspraak (vierschaar,
politiemeesters), notariaat.
Baljuwschap -- 5-3-1788 (17)
François van Harencarspel Decker krijgt een
tegemoetkoming in de proceskosten tegen
Huybert Bik en behoudt rang en plaats in de
vroedschap.
[Hubert Bik; wetsverzetting]
Notarissen -- 7-4-1788 (27)
Hendrik van Wijn wordt als commissaris van
de notarissen vervangen door pensionaris
Abraham Groeneveld.
Fabricagemeesters -- 13-5-1788 (35)
Onderzoek naar het conflict tussen Adam
Schouten, eigenaar van een huis aan de
Spieringstraat, en Cornelis van Es en anderen
over waterschade.
Fabricagemeesters -- 11-10-1788 (66)
Onderzoek naar het conflict tussen Arie de
Jong (Minderbroederssteeg) en Cornelis
Hubertus de Coole en anderen over een
schutting / erfafscheiding.
Notarissen -- 20-12-1788 (79v)
Verzoek om ontslag door Pieter de la Coste.
Notarissen -- 20-12-1788 (80)
Petrus Gozenson wordt aangesteld in plaats
van Pieter de la Coste.
Notarissen -- 23-12-1788 (81v)
Eedaflegging door Izaak Petrus Gozenson.
Notarissen -- 23-12-1788 (82)
Beschikking op het verzoek van Izaak Petrus
Gozenson om ontslag als klerk ter
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stadssecretarie.
ZIE: Requestboek Z.
Rechtspraak -- 6-2-1788 (108)
Verzoek van F. van Harencarspel Decker,
president-schepen en waarnemend baljuw,
om Huybert Bik in een gewoon proces te
mogen dagvaarden.
ZIE: Requestboek IJ folio 201v.
Openbare orde -- 7-2-1788 (110)
Wouter Mosterd wordt voorgeleid aan het
college. Na getoond berouw wordt hij met een
waarschuwing heengezonden .
Vierschaar -- 26-2-1788 (113v)
Toewijzing van het verzoek van Jeremias van
der Grijp, procureur voor de vierschaar, om
niet als zodanig te hoeven optreden bij het
proces contra Hubert Bik.
ZIE: Requestboek IJ folio 204v.
Rechtspraak -- 10-3-1788 (118v)
Aanstelling politiemeesters en
commissarissen huwelijkse zaken: Marcellus
Bisdom, Gerrit Boon van Ostade in plaats van
François van Harencarspel Decker.
Openbare orde -- 27-5-1788 (126v)
Verzoek van Huibert Bik, gedetineerd in de
Tiendewegpoort, om gebruik te maken van de
herenkamer erboven voor een gesprek met
zijn practizijns.
ZIE: Requestboek IJ folio 215.
Geschillen -- 2-9-1788 (137v)
Klacht van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over onheuse bejegening door baljuw F. van
Harencarspel Decker op 15 juli j.l. Deze klacht
wordt aan de baljuw doorgegeven.
Geschillen -- 14-10-1788 (143v)
Verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, aangehouden. Het zal
rondgaan onder de leden van het college.
Huwelijkszaken -- 18-11-1788 (148)
Verzoek van Cristina Vinke doorgestuurd naar
de rechtbank, omdat haar man Jacobus
Arnoldus van de Werve weigert in te stemmen
met een scheiding.
ZIE: Requestboek Z.
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Huwelijkszaken -- 18-11-1788 (148)
Verzoek van Grietje Beyman, echtgenote van
Klaas Kranenburg, doorgestuurd naar
schepenen.
ZIE: Requestboek Z.
Nalatenschappen -- 25-11-1788 (149v)
Verzoek van het Pruisisch hooggerechtshof te
Schwelm (D), om toezending van de
overlijdensakte en de eigendommen van te
Gouda overleden koopman Johann Philip
Lindenberg op verzoek van diens echtgenote,
geboren Knefs, en drie kinderen. L. was op
terugreis vanuit Amsterdam.
[notaris J. Boers, Gründschöttels; erfenis;
graafschap Mark]
ZIE: Oorkonde en vertaling bijgesloten.
Geschillen -- 25-11-1788 (164v)
Het verzoek van Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, wordt afgewezen. Hij wordt in
persoon opgeroepen om te verschijnen ter
correctie van zijn uitlatingen en gedrag.
Verzoek bijgevoegd. W. van der Hoeve is het
hiermee oneens.
[F. van Harencarspel Decker]
Geschillen -- 2-9-1788 (165)
Verslag van Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
van zijn botsing met de baljuw en verzoek om
eerherstel.
[J.D. van der Burch; F. van Harencarspel
Decker; Hendrik Outshoorn]
Geschillen -- 5-9-1788 (169)
Herschreven en uitgebreide versie van
verslag Hendrik Schoon, pijpmakersbaas,
over zijn conflict op 15 juli met baljuw Van
Harencarspel Decker. Incompleet, zonder
datum en ondertekening.
[Jan Jansen; Oudshoorn; Van der Hoeve,
Verrijst; Lange Willemsteeg (brug), Gouwe,
Markt, gevangenpoort, warmoespot;
stadsbode]
Geschillen -- 1-10-1788 (172)
Verslag van baljuw Van Harencarspel Decker
betreffende zijn botsing met Hendrik Schoon,
pijpmakersbaas, op 15 juli.
ZIE: Verzoek raad van 2 september j.l.;
verordening van 7 februari betreffende
samenscholingen, plakkaat van 22 april.

496

Openbare orde -- 2-12-1788 (189)
Hendrik Schoon wordt ontboden en
gecorrigeerd. Zijn verzoek wordt afgewezen.
Verordeningen -- 2-12-1788 (190)
In publicaties betreffende executieverkopen
van onroerende zaken wordt opgenomen dat
de betaling van de verponding, het klap-,
lantaarn- en straatgeld en andere onkosten
ten laste komen van de koper.
ZIE: Verordening van de vierschaar dd. 18
juni 1633 (art. 30: fugitieve en desolate
boedels en curateurs).
Geschillen -- 19-12-1788 (202)
Voorstel van de baljuw om de zaak tegen
Huybert Bik uit hoofde van zijn functie
schriftelijk te voeren in plaats van mondeling,
onmiddelijk ná de vakantie en uitsluitend in dit
geval.
Rechtspraak -- 23-12-1788 (208v)
Isaack Petrus Gosenson wordt aangesteld tot
procureur in plaats van Joan Boers Jz.
Recognitiegeld van ƒ 300.
Notarissen -- 4-7-1789 (55v)
Toelating van Paulus Ruben van Hoven in
plaats van Willem van der Wagt, mits
betalende ambtgeld aan de thesaurier, omdat
hij geen "inboorling" is.
ZIE: Vroedschapsresolutie dd. 15 december
1784.
Notarissen -- 4-7-1789 (55v)
Verklaring dat het nimmer de bedoeling was
Hendrik van Wijn aan te tasten in zijn kwaliteit
als commissaris van het notariaat en
toestemming om deze functie te blijven
vervullen.
ZIE: Resolutie 7 april 1788.
Fabricagemeesters -- 6-7-1789 (57)
Verzoek om het geschil tussen Arie
Groeneveld en Johannes Hopman over een
schoorsteen te regelen of anders verslag te
doen.
Fabricagemeesters -- 16-7-1789 (59v)
Verzoek om het geschil tussen Dirk Swartveld
en zijn buurman over de reparatie van een
koker op te lossen en anders verslag te doen.
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Vleeshouwers -- 21-7-1789 (61)
Het geschil tussen Pieter Bouwman,
keurmeester, en Lodewijk Stauwitz, opzichter
van de vleeshal, over wie de sleutels draagt,
is opgelost door beiden hun tractement /
emolumenten te laten behouden en de functie
van laatstgenoemde na diens afstand of dood
op te heffen.
[stadsaccijns chercher]
Notarissen -- 5-9-1789 (69)
Eedaflegging door Paulus Ruben van Hoven
als notaris.
Tuchthuis -- 13-1-1789 (98)
Beslissing over het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om Bastiaan van der Vin
te mogen opsluiten en hem een proces te
mogen aandoen.
ZIE: Requestboek Z folio 21.
Schutterij -- 19-1-1789 (103)
Verzoek aan burgemeesters om via de
wachtmeester het wachtwoord aan de
officieren van de krijgsraad te overhandigen.
xxx formulering
Nalatenschappen -- 21-2-1789 (140)
Toestemming aan voogden / beheerders van
de nalatenschap van Maria Bisdom, weduwe
van Jeronimus van Bassen Jongbloed, om tot
verkoop van een huis en erf aan de
Oosthaven met roerende zaken (jachthonden,
kleding, familieportretten e.d.) over te gaan
ten behoeve van de minderjarige kinderen.
[Marcellus Bisdom, Adriaan Jacob Bisdom,
Adriaan Jacob van der Does, Frederik van der
Hoeve]
ZIE: Requestboek Z folio 28v. Akte dd. 26
januari 1789, voor notaris Joan Boers Jzn.
Testament dd. 11-3-1786 voor notaris Allard
Pierson.
Voogdij -- 31-3-1789 (146v)
Toestemming voor Frederik Pieks en Dirk
Oortman, voogden van Hermanus
Steenhuysen, minderjarig kind van Hester
Pieks, weduwe van Gerrit Steenhuysen en
vrouw van Jan Schoonderwoerd, om een
regeling aan te gaan met laatstgenoemde via
notaris Isaack Petrus Gosenson.
ZIE: Requestboek Z folio 37v. Resolutie
magistraat dd. 10 februari j.l.
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Openbare orde -- 27-6-1789 (158v)
Verslag van de baljuw betreffende wangedrag
van Jan van Dijk (dronkenschap en belediging
van de burgerwacht), diens opsluiting op de
gijzelkamer en de oproep om voor het college
te verschijnen in verband met een
reprimande.
[Marcellus Bisdom]
Openbare orde -- 21-9-1789 (164)
Verzoek van baljuw F. van Harencarspel
Decker om de tegen hem persoonlijk en tegen
de rust en orde agerende schutterijleden
Teunis Swanenburg en Andries van
Zaltbommel voorlopig te mogen opsluiten in
de castimentshuisjes van de Tiendewegpoort
om tot vervolging te kunnen overgaan.
Openbare orde -- 21-9-1789 (165v)
Baljuw F. van Harencarspel Decker is van
mening dat Teunis Swanenburg en Andries
van Saltbommel onder arrest dienen te
blijven, maar dat ze bij verder oplopend
gevaar voor onlusten voorlopig dienen te
worden ontslagen, hangende verder justitieel
onderzoek.
Openbare orde -- 6-10-1789 (168)
Melding door de baljuw dat bij gebrek aan
bewijs geen gerechtelijke stappen tegen de
vastgezette personen Anthony Froesik en
Jacob Koevoet - naar aanleiding van
ongeregeldheden van 21 september - kunnen
worden genomen; ze zijn dus ontslagen uit
arrest. J. Koevoet wordt voor de vroedschap
aangesproken op zijn gedrag en ernstig
gewaarschuwd zich goed te gedragen.
Openbare orde -- 24-10-1789 (169v)
Brief van schout, schepenen en gerecht van
Amsterdam om Isaack Zagt over te dragen,
zonder dat aan de rechten van iemand
schade wordt toegebracht.
ZIE: Resolutie college dd. 1 april 1775.
Curatele -- 24-11-1789 (173)
Gerechtsbode Gerard de Koning wordt
aangesteld als curator over de
gemeenschappelijke boedel van het echtpaar
Pieter Calis en Christina van der Jacht.
ZIE: Requestboek Z folio 72.
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Openbare orde -- 1-12-1789 (173v)
Akkoord van de vroedschap met het ten
uitvoer brengen van het vonnis betreffende
Isaack Zagt, omdat het geen aantasting van
enig privilege met betrekking tot de burgerij
betreft.
[Amsterdam]
ZIE: Resolutie dd. 1 april 1775.
Openbare orde -- 8-12-1789 (174v)
Afwijzing van het verzoek van baljuw F. van
Harencarspel Decker om iemand anders dan
hijzelf (een neutraal persoon) met de
vervolging van Teunis Swanenburg en
Andries van Zaltbommel te belasten.
ZIE: Requestboek Z folio 74v.
Openbare orde -- 11-12-1789 (175)
Toestemming aan baljuw F. van Harencarspel
Decker om Adriaantje Kreuk te mogen
vastzetten in de gevangenis en te mogen
vervolgen.
ZIE: Requestboek Z folio 75.
Fabricagemeesters -- 20-2-1790 (12)
Onderzoek naar en bemiddeling bij het conflict
tussen Matthijs van Straaten en Catharina van
Eybergen, huiseigenaars aan de Blauwstraat,
over bouwplannen.
Stadsbestuur -- 20-7-1790 (41)
Ontslag verleend aan Abraham Groenevelt als
pensionaris en commissaris van de
notarissen. Overdracht van zijn archief
ingevolge art. 32 van zijn instructie.
Notarissen -- 7-8-1790 (44)
Mr. Fredrik van Breda, pensionaris, wordt
aangesteld tot commissaris van de notarissen
in plaats van Abraham Groenevelt.
ZIE: Plakkaat van de Staten van Holland dd.
22 december 1733 en instructie van 30 juni
1731.
Notarissen -- 17-8-1790 (45)
Jacob Polijn wordt aangesteld in plaats van
mr. Fredrik van Breda.
Notarissen -- 24-8-1790 (45v)
Beëdiging van Jacob Polijn.
Fabricagemeesters -- 23-12-1790 (69v)
Verzoek tot bemiddeling tussen Ary Booy en
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Adr. Zoet betreffende het verzakken van een
schuur (Dubbele Buurt buiten de Rotterdamse
poort).
Openbare orde -- 20-4-1790 (94v)
Bekendmaking met waarschuwing tegen
diefstal uit tuinen en blekerijen en inbraak in
huizen en schuren en loodsen.
ZIE: Keurboek N folio 102v.
Rechtspraak -- 10-8-1790 (98v)
Pieter Smaasen, oud-schepen, wordt
aangesteld tot politiemeester en commissaris
huwelijkse zaken in plaats van mr. Fredrik van
Breda, uit de vroedschap ontslagen.
Belastingen -- 18-10-1790 (102)
Toestemming aan Johan Christiaan Ham,
opzichter van 's lands zegel, om bij
ongeoorloofde afwezigheid van Isaack
Schadé, hoofdgaarder van het gemaal, met
politieassistentie toegang te krijgen tot het
kantoor en het personeel de toegang te
ontzeggen.
[Wobma, Jan Verrijst]
ZIE: Generale Ordonnantie op de invordering
van de gemenelandsmiddelen dd. 28
augustus 1749.

