
 

 

 

GOUDA 

Beknopte analyses van de besluiten 
in de kamerboeken 1791 – 1810 

Bron: ac 1 inv.nrs 134, 223 – 232 en 256 

Samenstelling: C.J.H. Helders, 1964 

 

Aalmoezeniershuis 

1791 [134/069] -- Aflossing obligaties. 

1791 [134/103] -- Gemachtigd twee huizen op de Nieuwehaven te 
verkopen. 

1792 [134/017v] -- Dragen 10 stuivers per week bij in verpleging van 
Jan Coevoet. 

1792 [134/028] -- Collecte wegens gebruikte Friese turf door 
pottenbakkers. 
Zie ook: 1793/27 

1793 [134/038] -- Opname Elisabeth Ooms. 

1793 [134/049] -- Aflossing obligatie. 

1794 [134/023] -- Opbrengst collecte Friese turf door pottenbakkers. 

1794 [134/071] -- Opname achtergelaten kind van Martinus Trist. 

1795 [223/074v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1795 [223/100v] -- Voordracht van twee leden als regent. 

1795 [223/109v] -- Verzoek om beëindiging aardappelenpacht. 

1795 [223/112v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 1200. 

1795 [223/116v] -- ƒ 1200 subsidie toegekend. 

1795 [223/129v] -- Verzoek om betaling achterstallige impositiën. 

1795 [223/156v] -- Bedulden xxx verboden honden te houden. 

1795 [223/160v] -- Twee meisjes verdwenen. 

1795 [223/212v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2800. 

1795 [223/223] -- Machtiging tot vervaardigen van nieuwe turfloodjes. 

1795 [223/241v] -- Verzoek om betaling laatste termijn subsidie. 

1795 [223/266] -- Engeltje van der Renzwager mag trouwen met R. 
Stok. 

1795 [223/295v] -- Geldlening van ƒ 5000 toegestaan. 

1795 [223/304] -- Weigering aan opzichter Looihal turf en kaarsen te 
verstrekken. 

1795 [223/345v] -- Verzoek om extra subsidie. 
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1795 [223/369] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1795 [223/374v] -- Clasina Moors wekelijks ƒ 1 te verstrekken. 

1796 [224/012v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 6000. 

1796 [224/028] -- Stadsvoorraad aardappels af te geven aan 
Aalmoezeniershuis. 

1796 [224/030] -- ƒ 6000 subsidie toegekend. 

1796 [224/034] -- Opname Kaatje Hutten. 

1796 [224/045] -- Opname Willem Kabel. 

1796 [224/048v] -- Huwelijkstoestemming gevraagd voor Aagje de 
Vrind. 

1796 [224/060] -- Subsidie van ƒ 1000 toegekend. 

1796 [224/061v] -- Huwelijkstoestemming A. de Vrind niet verleend. 

1796 [224/096] -- Restant stadsaardappels ontvangen. 

1796 [224/155v] -- Subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1796 [224/219v] -- Verpleging kind van Andreas Reparon jr. 

1796 [224/230v] -- Verzoek om gewone en extra subsidie. 

1796 [224/276] -- Joost Linken te bestraffen. 

1796 [224/286] -- Extra subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1796 [224/294] -- Extra te subsidieren met ƒ 6000. 

1796 [224/298v] -- Kinderen van Maria Ysendoorn voor 14 dagen te 
alimenteren. 

1796 [224/342] -- Verzoek om extra subsidie. 

1796 [224/342v] -- Twee kinderen van W. Straatman te alimenteren. 

1797 [225/007v] -- Verzoek om subsidie. 

1797 [225/010v] -- Subsidie van ƒ 4000 verstrekt. 

1797 [225/028v] -- Bemiddeling inzake schuld van ƒ 2300 aan 
Gasthuis. 

1797 [225/041v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 8000. 

1797 [225/045] -- Subsidie van ƒ 5000 verstrekt. 

1797 [225/075v] -- Subsidie van ƒ 3000 toegestaan. 

1797 [225/077v] -- Opname Cecilia Horste. 

1797 [225/109] -- Opname kinderen van Jan den Riet. 

1797 [225/126v] -- Subsidie van ƒ 2000. 

1797 [225/169] -- Medewerking te verlenen aan commissie tot het 
armbestuur. 

1797 [225/174v] -- Subsidie van ƒ 2000. 

1797 [225/197] -- Extra subsidie gevraagd. 
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1797 [225/199v] -- Kinderen van M.van Hijzelendoorn te alimenteren. 

1797 [225/201v] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt. 

1797 [225/204] -- Verzoek om subsidie van ƒ 5000. 

1797 [225/208v] -- Vondeling te alimenteren. 

1797 [225/219v] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt en machtiging huis 
te verkopen. 

1797 [225/226] -- Opbrengst collecte ƒ 192. 

1798 [226/002] -- Opname van zes kinderen van J. Duitsch. 

1798 [226/002] -- Verzoek om voorschot van ƒ 5000. 

1798 [226/038v] -- Voorschot van ƒ 4000 toegekend. 

1798 [226/041] -- Maatregelen betreffende de kinderen van J. 
Duitsch. 

1798 [226/041v] -- Aanmerkingen van de Willens betreffende veiling 
van huis. 

1798 [226/054] -- Begrafeniskosten van J. Kuskes te voldoen aan 
Alkemade. 

1798 [226/056] -- Onderhoud van drie kinderen van Claas Souffreu. 

1798 [226/070] -- Verzoek ƒ 4000 niet te hoeven terugbetalen. 

1798 [226/084] -- Reorganisatie regenten. 
Zie ook: 91v 

1798 [226/097] -- Adres van de kerkeraad over ontslag tweetal 
regenten. 

1798 [226/122v] -- Beklag van regenten over ontslag. 

1798 [226/126] -- Motivering ontslag regenten. 

1798 [226/135v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1798 [226/140] -- Opbrengst collecte ƒ 191. 

1798 [226/179] -- Feestelijkheden in verband met stadsregeling. 

1798 [226/186v] -- Dankbetuiging voor genoten maaltijd. 

1798 [226/208v] -- Afgifte van ƒ 44 door het pottenbakkersgilde. 

1798 [226/235v] -- Verzoek om afgifte van penningen uit 
nalatenschap van G. van Wijngaarden. 

1798 [226/241] -- Kind van 1½ jaar achtergelaten. 

1798 [226/253v] -- Subsidie van ƒ 4000 verstrekt. 

1798 [226/255v] -- Machtiging ƒ 150 te innen uit nalatenschap van G. 
van Wijngaarden. 

1798 [226/285] -- Extra steun van ƒ 1 per week voor C. Boekhout. 

1798 [226/285v] -- Van Alphen en Mullart als regenten te herstellen. 

1798 [226/289] -- Bedeling van ƒ 1,30 per week voor Lijsje Ham. 

1798 [226/318] -- Kind van Johanna Stipelaar opgenomen. 
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1798 [226/318v] -- De drie kinderen van J. van Houten te 
alimenteren. 

1798 [226/325] -- Ontslagen regenten hersteld. 

1798 [226/330v] -- Vondeling opgenomen. 

1798 [226/343v] -- Kinderen van J. de Riet opgenomen. 

1798 [226/344v] -- Extra toelage van ƒ 2000 toegekend. 

1799 [227/004] -- Subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1799 [227/004v] -- S. de Goede, wed. van W. van Elst, te 
ondersteunen met 18 stuivers per week. 

1799 [227/004v] -- Machtiging om boetes van ex-hoofdofficier in te 
vorderen. 

1799 [227/039] -- Verantwoording van de boetes van de ex-
hoofdschout. 

1799 [227/039] -- toekenning van ƒ 2000. 

1799 [227/071v] -- Kinderen van J. de Bie buiten het huis te 
alimenteren. 

1799 [227/071v] -- Kinderen van J. den Riet nog een jaar te 
onderhouden. 

1799 [227/079] -- Maria IJsselsteyn verzette goederen van kind in 
bank van lening. 

1799 [227/099v] -- Kind van L. Krieger te alimenteren. 

1799 [227/100] -- Verantwoording van ƒ 39 door pottenbakkersgilde. 

1799 [227/110v] -- Alimentatie kind van Martinus Bezem. 

1799 [227/111v] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1799 [227/167] -- Suibsidie van ƒ 2000. 

1799 [227/188] -- Subsidie van ƒ 1000 verstrekt. 

1799 [227/193v] -- Aankoop van zes last tarwe als wintervoorraad. 

1799 [227/198] -- Voorzieningen gevraagd voor zwangere Th. 
Verblaauw. 

1799 [227/232] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt. 

1800 [228/015v] -- Twee kinderen ontvlucht en zich begeven in 's 
lands dienst. 

1800 [228/020] -- Lijsje Schenk wekelijks te verstrekken ƒ 1 en twee 
tarwebroodjes. 

1800 [228/020v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1800 [228/024v] -- Betreft onderhoud van de kinderen van Adr. van 
den Kors. 

1800 [228/046v] -- Opname van het kind van Jacob van Spingelen. 

1800 [228/049v] -- Obligatie van ƒ 7000 ter zake geleverde graan. 

1800 [228/057] -- Alimentatie van de twee kinderen van L. van Vliet. 
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1800 [228/059] -- Obligatie van ƒ 7039 gepasseerd wegens geleverd 
graan. 

1800 [228/061] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1800 [228/074] -- Machtiging om Johanna van Praag op te nemen. 

1800 [228/074v] -- Kinderen van J. den Riet te ontslaan. 

1800 [228/077] -- Kinderen van J. den Riet nog een jaar te 
onderhouden. 

1800 [228/083] -- Kind van Abr. Adriaens nog drie maanden te 
alimenteren. 

1800 [228/085] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/091] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/096v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1800 [228/101] -- H. en J. Leenhouwer te onderhouden. 

1800 [228/118] -- C.J. Meyer te onderhouden. 
Zie ook: 130v 

1800 [228/133] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/137] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1800 [228/147] -- Extra subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/180] -- Subsidie van ƒ 1500 verstrekt. 

1800 [228/201] -- Aanschrijving omtrent verlaten kinderen. 

1800 [228/214] -- Twee kinderen van J. van Houten te alimenteren. 

1800 [228/217] -- Subsidie vaan ƒ 2000 verleend. 

1800 [228/217v] -- Passantgelden en brood afgeschaft. 

1800 [228/221v] -- Johanna van Mieren te alimenteren. 

1800 [228/222] -- Brief van executuers van W. Okhuizen over 
afbetaling van zekere pretentie. 

1801 [229/007v] -- C. de Jong te alimenteren. 

1801 [229/015v] -- Betaling van ƒ 2685 aan executeurs van W. 
Ockhuizen. 

1801 [229/019v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1801 [229/024] -- Opname T. van der Spelt. 

1801 [229/037] -- Verzoek medicamenten te ontvangen van een 
particuliere apotheker in plaats van de stadsapotheker. 

1801 [229/047] -- Uitkering van 16 stuivers per week voor de vrouw 
van I. van Rude. 

1801 [229/053v] -- Kinderen van W. den Decker voor drie maanden 
te onderhouden. 

1801 [229/063] -- Drie kinderen van H. Pool te alimenteren. 

1801 [229/074] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 
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1801 [229/089v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1801 [229/092] -- Obligatie van ƒ 7000 ten behoeve van de erven van 
W. Okhuisen. 

1801 [229/092v] -- Subsidie van ƒ 3044 verleend. 

1801 [229/093v] -- Protest van J.A. van de Burch tegen 
subsidieverlening van ƒ 3044,- 

1801 [229/097] -- Machtiging om enige kinderen op te nemen. 

1801 [229/100] -- Kinderen van D. Witsius te alimenteren met ƒ 1.50 
per week. 

1801 [229/100] -- Kinderen van W. den Olijkert voor zes maanden te 
alimenteren. 

1801 [229/117v] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt. 

1801 [229/134] -- Subsidie van ƒ 3000 verstrekt. 

1801 [229/153] -- Subsidie van ƒ 3000 toegekend. 

1801 [229/164] -- Subsidie van ƒ 1500. 

1801 [229/169] -- Wekelijkse bedeling van vier broden en zes stuivers 
ten behoeve van J. Duits. 

1802 [230/009] -- Subsidie van ƒ 4000. 

1802 [230/010] -- D. Calis voor drie maanden met 15 stuivers per 
week te onderhouden. 

1802 [230/021v] -- Catarina Steevens met 10 stuivers per week te 
ondersteunen. 

1802 [230/029v] -- Vijf kinderen van C. de Groot te alimenteren met ƒ 
3 per week. 

1802 [230/038v] -- Subsidie van ƒ 3000. 

1802 [230/054v] -- Subsidie van ƒ 1500. 

1802 [230/065] -- Subsidie van ƒ 2000. 

1802 [230/079] -- A. Duits wekelijks met 10 stuivers te ondersteunen. 

1802 [230/082] -- Ontslag van kinderen wegens uitlandigheid 
gealimenteerd. 

1802 [230/082v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1802 [230/105v] -- D. Calis nog drie maanden 10 stuivers per week 
uit te keren. 

1802 [230/112] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1802 [230/127v] -- Armgelden van het pottenbakkersgilde 
afgedragen. 

1802 [230/136v] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt. 

1802 [230/148] -- Meyntje Thoen zwanger, 
Zie ook: 153v, 162v; bevallen 1803/15 

1802 [230/159] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 
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1802 [230/162v] -- Ontslag regent J.A. van Alphen. 
Zie ook: motief 166v 

1802 [230/168] -- Ontslag van kinderen van 23 jaar. 

1802 [230/179] -- Verzoek van J.A. van Alphen om onderzoek 
afgewezen. 

1802 [230/180v] -- Alimentatie voor twee kinderen van J. Boon. 

1802 [230/182] -- Subsidie van ƒ 1500 verleend. 

1802 [230/185v] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1803 [231/021v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1803 [231/026v] -- Benoeming regenten. 

1803 [231/028] -- Ontslag bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd. 

1803 [231/030v] -- Regenten uit de kerkraad aangesteld. 

1803 [231/044] -- Oom van Meyntje Thoen verzoekt om milde straf. 

1803 [231/047v] -- Verzoek van regenten omtrent Meyntje Thoen. 

1803 [231/056] -- Strafoplegging Meyntje Thoen. 

1803 [231/064v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 
Zie ook: toegekend 67v 

1803 [231/085] -- Oude keuren betreffende het weglopen van 
kinderen te vernieuwen. 
Zie ook: 88 

1803 [231/088v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1803 [231/090] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1803 [231/090] --  

1803 [231/119v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 
Zie ook: toegekend 123 

1803 [231/119v] -- Opname Dorothea Swieber. 

1803 [231/129] -- Opname van twee kinderen van Joh. Keil. 

1803 [231/152] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1803 [231/163v] -- Kind van Geertruy van Wieringen opgenomen. 

1803 [231/166v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 

1803 [231/169] -- Voorschriften begraven van armen. 

1803 [231/188v] -- Extra subsidie van ƒ 2000 verleend. 
Zie ook: 195v 

1804 [231/002v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 1000. 

1804 [231/025] -- Aanstelling regenten uit kerkeraad. 

1804 [231/060] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1804 [231/076] -- Machtiging tot verkoop huis verp.nr. 1328. 

1804 [231/100] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 
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1804 [231/141] -- Subsidie van ƒ 1000. 

1804 [231/151] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1804 [231/162] -- Alimentatie kind van Geertruy van Wiringen. 

1804 [231/183] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 

1804 [231/65v] -- Lening van ƒ 4000 verstrekt. 

1805 [232/006v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1805 [232/011] -- Benoeming van regenten uit kerkeraad. 

1805 [232/028] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1805 [232/039] -- Kind van Jaapje van der Pijl te alimenteren. 
Zie ook: 40v 

1805 [232/055v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1805 [232/057] -- Johanna Willebeek wegens huwelijk ontslagen. 

1805 [232/061] -- Verzoek om subsidie. 

1805 [232/067] -- Grietje van der Kind te alimenteren. 

1805 [232/069] -- A.M. la Bie zwanger. 
Zie ook: 70v en 72v 

1805 [232/071v] -- Verzoek om ƒ 3000 subsidie. 

1805 [232/074] -- ƒ 1500 toegekend. 

1805 [232/081] -- Kinderen van Hendrica Weeldenburg te 
alimenteren. 

1805 [232/081v] -- Kinderen van D. Scholenaar te alimenteren. 

1805 [232/083v] -- Subsidie van ƒ 1500. 

1805 [232/090] -- Verzoek om subsidie. 

1805 [232/095v] -- Kaatje Smit is zwanger. 
Zie ook: 98 

1805 [232/098] -- Verzoek om ƒ 3000 subsidie. 

1805 [232/103v] -- Kaatje Smit en A. Bremmerd uit het huis 
verwijderd. 

1805 [232/114v] -- Kinderen van D. van Spengelen te alimenteren. 

1805 [232/115] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend 

1805 [232/122v] -- Verzoek om opgave financiële omstandigheden. 

1805 [232/124v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 

1805 [232/125v] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1806 [232/007] -- C.P. Wijland regentesse Aalmoezeniershuis. 

1806 [232/013v] -- Lijst van ouderlingen ter verkiezing twee regenten. 

1806 [232/016] -- Opgave verzocht. 
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1806 [232/016] -- Opgave verzocht van vrijdommen aan gestichten 
verleend. 

1806 [232/016v] -- Benoeming van regenten uit de kerkeraad. 

1806 [232/017] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000,- 

1806 [232/021v] -- Opgave verzocht van verleende imposities. 

1806 [232/023] -- Lening van ƒ 6000 aan te gaan. 

1806 [232/033] -- Memorie betreffende het oortjesgeld. 

1806 [232/045v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1806 [232/052] -- Gemachtigd lening van ƒ 6000 aan te gaan. 

1806 [232/061] -- Schuld van ƒ 1250 opgeeist. 

1806 [232/064] -- Opname H. Wiltenburg. 

1806 [232/065] -- Lening van ƒ 3000 tegen 6% aangeboden. 
Zie ook: 70v 

1806 [232/080] -- Verlangde inlichtingen verstrekt. 

1806 [232/092v] -- Verzoek om subsidie. 

1806 [232/095] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1806 [232/096] -- Opname L. van der Starre. 

1806 [232/097] -- A. en J. van Mierlo opgenomen. 

1806 [232/103v] -- L. Boulogne ontslagen. 

1806 [232/105v] -- Garantie wegens leneing van ƒ 3000. 

1806 [232/139] -- Toelage van ƒ 2000 verleend. 

1807 [232/020] -- Twee regenten uit de kerkeraad benoemd. 

1807 [232/028v] -- Alimentatie van Willemina Wantenaar. 

1807 [232/033] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1807 [232/036] -- Subsidie van ƒ 3000 over 1807 verleend. 

1807 [232/039] -- Opname van de wees A. van Kampen. 

1807 [232/043v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 1500,- 

1807 [232/046] -- W. Boot ontslagen. 

1807 [232/055v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 1500. 

1807 [232/062v] -- Subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1807 [232/073v] -- Ontslag Johanna Koot. 

1807 [232/094] -- W. Soosum ontslagen. 

1807 [232/105v] -- Alimentatie kind van Willem Trijsburg. 

1807 [232/120v] -- Ontslag van twee kinderen wegens ontucht. 

1807 [232/126v] -- Commissie betreffende rantsoen- of oortjesgeld. 
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1807 [232/129v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 

1807 [232/134v] -- Opname Aagje Butger. 

1807 [232/134v] -- Rapport van de commissie over het ontvangen 
van de penningen van de ontgronding. 

1807 [232/135v] -- Subsidie van ƒ 3000 toegekend. 

1807 [232/161] -- Ontslag van Lena Verboom. 

1807 [232/161v] -- Ontslag van Adriana Rijnhart. 

1807 [232/170] -- Verzoek om subsidie van ƒ 500 en ƒ 1500 . 
Zie ook: toegekend 174v 

1807 [232/176v] -- Verzoek om opname M. van Ringelensteyn. 
Zie ook: afgewezen 183v 

1807 [232/185v] -- Kinderen van J. Lunenburg te onderhouden. 

1807 [232/189v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2000. 
Zie ook: ƒ 1000 toegekend 192 

1807 [232/195v] -- Onderhoud van G. van der Spelt. 

1807 [232/195v] -- Onderhoud van Johanna Hoeberee. 

1808 [256/002v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1808 [256/005v] -- Benoeming regenten uit kerkeraad. 

1808 [256/005v] -- Verzorging nagelaten kinderen van Arn. Mertens. 
Zie ook: 9 

1808 [256/019] -- Kind van A. Loos. 

1808 [256/032v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1808 [256/087] -- Opgave verzocht van kinderen mannelijk geslacht. 

1808 [256/088] -- Verzoek om vergoeding wegens gemis oortjesgeld. 

1808 [256/091] -- Opgave kinderen verstrekt. 

1808 [256/102] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1808 [256/109] -- Voorschriften kleding kinderen. 

1808 [256/118v] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend en verzoek om 
opgave staat van huis. 

1808 [256/136v] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1809 [256/004] -- J.H. Pellekaan verzoekt aflossing obligatie ƒ 1000. 
Zie ook: 8v 

1809 [256/012v] -- Oortjesgeld vervallen. 

1809 [256/014] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1809 [256/014v] -- Benoeming regenten uit kerkeraad. 

1809 [256/027] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1809 [256/027] -- Obligatie van ƒ 1000 ten gunste van J.H. Pellekaan 
afgelost. 
Zie ook: 34v 
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1809 [256/036] -- Marie Aelbrecht van Beverwijk over te brengen 
naar Gouda. 

1809 [256/046] -- Godsdienst van verpleegde kinderen. 

1809 [256/049v] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1809 [256/050v] -- Kinderen van 16 jaar op te roepen voor het 
Koninklijk etablissement van kwekelingen. 

1809 [256/062v] -- ƒ 52 transportkosten wees- en armkinderen. 

1809 [256/072] -- Opname kinderen van D. Witsius en B. de Vroom. 

1809 [256/076v] -- Opname kindren van S. van der Hoek en P. de 
Bruin. 

1809 [256/077] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2204. 

1809 [256/089v] -- ƒ 4000 verleend aan subsidie. 

1809 [256/093] -- Opname van Lydia Kerkman. 

1809 [256/097] -- Aflossing obligatie van J. Slingeland. 

1809 [256/105] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1809 [256/114v] -- Opnam e twee kinderen van J. Stam. 

1809 [256/116] -- Verzoek om subsidie van ƒ 5000. 

1810 [256/005] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend en besloten tot 
onderzoek van de financiële staat. 

1810 [256/006v] -- Opname van Adrianus van der Linden. 

1810 [256/012] -- Benoeming regenten uit kerkeraad. 

1810 [256/013v] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1810 [256/022] -- Verzoek om ƒ 2262 wegens schuld en subsidie van 
ƒ 5000. 

1810 [256/033] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1810 [256/039] -- Subsidie van ƒ 1500 verleend. 

1810 [256/044v] -- Subsidie van ƒ 1500 verleend. 

1810 [256/054v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1810 [256/056v] -- Opname Jannigje Stout. 

1810 [256/066v] -- Schuld van ƒ 2093 wegens geleverd graan. 

1810 [256/078] -- Subsidie van ƒ 5000 verleend. 

 

admissie 

1791 [134/003] -- Johan David Schiffer koffie, thee, enz. te verkopen. 

1791 [134/003v] -- Pieter van Reet koffie, thee, enz. te verkopen. 

1791 [134/005v] -- Johan Lodewijk Brandts koffie, thee, enz. te 
verkopen. 
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1791 [134/005v] -- Aagje Pijpenseel koffie, thee, enz. te verkopen. 

1791 [134/012v] -- Geertruy van Rhoon en Anna Rutger koffie, thee 
enz. te verkopen. 

1791 [134/013v] -- Elisabeth Bouman koffie, thee enz. 

1791 [134/013v] -- Hendrik van der Haar beschuit. 

1791 [134/016] -- Jacobus de Mol boter, brandhout en snuif. 

1791 [134/016v] -- Johanna van Son snuif. 

1791 [134/018] -- Clasina Scheerweerd turf en brandhout. 

1791 [134/021] -- Philip Knoks koffie en thee. 

1791 [134/021] -- Cornelis van Doorn boter, azijn en brandhout. 

1791 [134/024] -- Hendrik van Nassau koffie, thee, boter en 
brandhout. 

1791 [134/024v] -- Cornelis Vuurens koffie en thee. 

1791 [134/030] -- Alida de Groot koffie, thee enz. 

1791 [134/033v] -- Elisabeth Losekoot turf en brandhout. 

1791 [134/037] -- Willem van Breda koffie en thee enz. 

1791 [134/040v] -- Jacobus Valkenburg koffie, thee enz. 

1791 [134/041v] -- Sara Lens koffie, thee, turf enz. 

1791 [134/049v] -- Petronella van der Recht zeep. 

1791 [134/053] -- Marrigje Danens koffie, thee enz. 

1791 [134/059v] -- Dirkje van Keulen snuif. 

1791 [134/059v] -- Leenderd van Maanen koffie, thee enz. 

1791 [134/069v] -- Lodewijk Stranwitz steenkolen. 

1792 [134/009v] -- Cornelia de Koning snuif en tabak. 

1792 [134/015] -- Gerardus Maas steenkolen. 

1792 [134/015] -- Elisabeth Loseboot koffie, thee enz. 

1792 [134/015v] -- Jacob Spruyt koffie, thee enz. 

1792 [134/015v] -- Pieter Kroon koffie, thee enz. 

1792 [134/016] -- Jannigje Peuselaar koffie, thee enz. 

1792 [134/016] -- Maria Bovenpijl koffie, thee enz. 

1792 [134/016] -- Yda Houtwever koffie, thee enz. 

1792 [134/016v] -- Lijsje van Dijk koffie, thee enz. 

1792 [134/016v] -- Fredrik Carlas koffie, thee enz. 

1792 [134/019v] -- Pieter Stans boter en kaas. 

1792 [134/020] -- Maria van Ommen turf en hout. 
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1792 [134/021v] -- Johanna van der Linde gebruik van de visbank. 

1792 [134/023] -- Lambert van Wijk koffie, thee enz. 

1792 [134/023v] -- Symen van Leeuwen koffie, thee enz. 

1792 [134/024] -- Nultje van Bentum koffie, thee enz. 

1792 [134/025v] -- Ninnigie de Koning zeep. 

1792 [134/026] -- Hendrik Reyneman chocolade. 

1792 [134/026v] -- Pieter van Vrijaldenhoven koffie, thee enz. 

1792 [134/027] -- Anthony Hemmerling koffie, thee enz. 

1792 [134/027v] -- Magdalena van der Kist koffie, thee enz. 

1792 [134/032] -- Jan Janse koffie, thee enz. 

1792 [134/032v] -- Huybert Sibbes gebruik van de visbank. 

1792 [134/033] -- Pieter de koning turf en brandhout. 

1792 [134/034] -- Geertruy van Oostenrijk koffie, thee enz. 

1792 [134/037] -- Judie de Groot koffie, thee enz. 

1792 [134/037v] -- Gerrit Geerling koffie, thee enz. 

1792 [134/038] -- Pieter van Rossem koffie, thee enz. 

1792 [134/047] -- Maria de Vogel koffie, thee enz. 

1792 [134/049v] -- Reynier Schouten koffie, thee enz. 

1792 [134/061v] -- Santje de Ronde koffie, thee enz. 

1792 [134/061v] -- Cornelis Koning koffie, thee enz. 

1792 [134/062v] -- Neeltje Dubbel brandhout. 

1792 [134/065v] -- Eva de Gooyer gebruik van de visbank. 

1793 [134/008] -- Meynderd de Bruyn koffie, thee enz. 

1793 [134/011v] -- Jannigje Verkinderen koffie, thee enz. 

1793 [134/013] -- Johanna Bezem koffie en thee enz. 

1793 [134/013] -- Jan Grotendorst Spaanse zeep, azijn en chocolade. 

1793 [134/013v] -- Maria Bloed koffie, thee enz. 

1793 [134/013v] -- Cornelia Schouten koffie, thee. 

1793 [134/014] -- Maria Jongejan koffie, thee enz. 

1793 [134/014] -- Johanna van Zuylen koffie, thee enz. 

1793 [134/015] -- Pieter de Honing koffie, thee enz. 

1793 [134/015] -- Cornelia Spruyt koffie, thee enz. 

1793 [134/015] -- Jan der Linden koffie, thee enz. 

1793 [134/015v] -- Ysaack Visscher koffie, thee enz. 
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1793 [134/015v] -- Grietje de Jong koffie, thee enz. 

1793 [134/017] -- Maria Lacroix koffie, thee enz. 

1793 [134/018] -- Michiel van Genderen koffie, thee enz. 

1793 [134/018v] -- Adam Schiebroek turf en brandhout. 

1793 [134/021] -- Frans Olens koffie, thee enz. 

1793 [134/026v] -- Gerrit Prince koffie, thee enz. 

1793 [134/030v] -- Adrianus Verkerk koffie, thee enz. 

1793 [134/031] -- Jacoba van der Vin koffie, thee enz. 

1793 [134/031] -- Martinus Versijl koffie, thee enz. 

1793 [134/032v] -- Hendrik de Zeeuw koffie, thee enz. 

1793 [134/032v] -- Jan van Straaten koffie, thee enz. 

1793 [134/033] -- Maria Snelleman koffie, thee enz. 

1793 [134/034v] -- Christina van Vugtelt koffie, thee enz. 

1793 [134/035] -- Jan Verbruggen koffie, thee enz. 

1793 [134/036v] -- Jan Cabout koffie, thee enz. 

1793 [134/039] -- Jan Andriola van Porta koffie, thee enz. 

1793 [134/040v] -- Frans Blanket koffie, thee enz. 

1793 [134/041v] -- Leenderd van der Starre koffie, thee enz. 

1793 [134/044v] -- Abraham van Gend koffie, thee enz. 

1793 [134/046v] -- Janna Kennemerland koffie, thee enz. 

1794 [134/002] -- Pieter van der Tij koffie, thee enz. 

1794 [134/004] -- Jannigje Peuselaar koffie, thee enz. 

1794 [134/004] -- Willem Sanders brandhout. 

1794 [134/004] -- Jacobus van Eysden koffie, thee enz. 

1794 [134/008v] -- Albertus van Meurs koffie, thee enz. 

1794 [134/009] -- Babje Breda koffie, thee enz. 

1794 [134/010] -- Teunis Gibbon koffie, thee enz. 

1794 [134/011] -- Grietje van der Laken koffie, thee enz. 

1794 [134/011v] -- Cornelis de Wolff bier. 

1794 [134/012] -- Ary Trouwpost koffie, thee enz. 

1794 [134/012] -- Jan Rijke koffie, thee enz. 

1794 [134/012v] -- Christina Luynenburg turf en brandhout. 

1794 [134/013] -- Maria Versluys koffie, thee enz. 

1794 [134/015v] -- Hendrik Spoor koffie, thee enz. 
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1794 [134/015v] -- Cath. Pronck koffie en thee. 

1794 [134/017v] -- Cornelis de Kruyff koffie en thee enz. 

1794 [134/017v] -- Christiaan Mark koffie en thee. 

1794 [134/018v] -- Cornelia Peuselaar koffie, thee enz. 

1794 [134/018v] -- Anthony Barends koffie, thee enz. 

1794 [134/019v] -- Antje van der Kleyn koffie, thee enz. 

1794 [134/020] -- Jannigje Lok zeep. 

1794 [134/022] -- Antonetta Gilhuys koffie, thee enz. 

1794 [134/023] -- Maria van Oostenrijk koffie, thee enz. 

1794 [134/023] -- Johanna van der Dussen koffie, thee enz. 

1794 [134/028] -- Hermanus Montree koffie, thee enz. 

1794 [134/029] -- Willem Verschoor koffie, thee enz. 

1794 [134/031] -- Willem van Houten koffie, thee enz. 

1794 [134/036v] -- Marrigje van der Bent turf en brandhout. 

1794 [134/041] -- Anthonia Colline koffie, thee enz. 

1794 [134/043] -- Jacobus de Wit koffie, thee enz. 

1794 [134/048v] -- Lysbeth Mareus Pietersdr. zeep. 

1795 [223/068] -- Verzoek van P. de Keizer in tabak, snuif, koffie 
enthee. 

1795 [223/112] -- Publicatie tekenen van de jaarlijkse admissies. 

1795 [223/163] -- Verzoek tot intrekking bijzondre admissies. 

1796 [224/148] -- Diverse tapvergunningen ingetrokken. 

1796 [224/224] -- Voordracht grondvergadering wegens niet verlenen 
admissie zout, zeep en turf. 

1796 [224/235v] -- Regeling aantal admissies. 

1796 [224/247v] -- Admissie C. van Es als tapper ingetrokken. 

1798 [226/254] -- P. van der Schel koffie, thee enz. 

1798 [226/264v] -- Joh. Franke steenkolen. 

1798 [226/271] -- D. van Leeuwen koffie, thee enz. 

1798 [226/277v] -- F. Verhart koffie, thee enz. 

1798 [226/299] -- C. Kisman en D. Cales & Co. koffie, thee, tabak en 
snuif. 

1798 [226/329] -- Maria Wout snuif. 

1798 [226/329] -- H. Verwey koffie en thee. 

1798 [226/344] -- P. Poot steenkolen. 

1799 [227/014] -- A. van den Hove turf en brandhout. 
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1799 [227/019v] -- A. van Klaveren koffie en thee enz. 

1799 [227/020] -- C. Koeman koffie, thee enz. 

1799 [227/032v] -- S.C. van Loenen snuif en tabak. 

1799 [227/034] -- A. Kleyte, R. den Boer en P. Bel boter, kaas enz. 

1799 [227/035] -- Elizabeth van der Tij boter, kaas enz. 

1799 [227/038v] -- J. van Leeuwen koffie, thee en sterke drank. 

1799 [227/038v] -- Barbera Soufreu sterke drank. 

1799 [227/040v] -- S. van der Sloot koffie, thee enz. 

1799 [227/046] -- P. de Groot tabak en snuif en sterke drank. 

1799 [227/056] -- Jaapje Visser koffie, thee enz. 

1799 [227/058v] -- Hanna Hornis sterke drank. 

1799 [227/058v] -- F. Karlas koffie, thee enz. 

1799 [227/058v] -- C. Smient turf en hout. 

1799 [227/061] -- W. Outvorst sterke drank. 

1799 [227/063v] -- Grietje van der Laken sterke drank. 

1799 [227/065v] -- H. Nieburg tabak en snuif. 

1799 [227/065v] -- A. Zoet en A. Leeflang koffie, thee enz. 

1799 [227/068] -- D. van der Starre sterke drank. 

1799 [227/068] -- Klaartje Koevoet koffie, thee enz. 

1799 [227/074] -- Jacomine Flense koffie, thee enz. 

1799 [227/077v] -- E. Sliedrecht snuif. 

1799 [227/080v] -- A. van Bovenen koffie, thee enz. turf en 
brandhout. 
Zie ook: 81 

1799 [227/081] -- Johanna van Leeuwen koffie, thee enz. turf en 
brandhout. 

1799 [227/082v] -- Trijntje van Eijk, Francyntje Doesburg, Cornelia 
van der Meulen koffie en thee. 

1799 [227/083v] -- W.Houtvorst turf en brandhout. 

1799 [227/086v] -- P. de Keyzer koffie, thee enz. 

1799 [227/092] -- J. Trinks koffie, thee enz. 

1799 [227/102] -- J. van Loon tabak en snuif. 

1799 [227/115v] -- Verzoek van A. Mulders in zout en zeep 
afgewezen. 

1799 [227/129] -- W. Krijtlein sterke drank. 

1799 [227/129] -- W. Cabout tabak en snuif. 
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1799 [227/129] -- Verzoek van W. van de IJssel koffie en thee 
afgewezen. 

1799 [227/140v] -- Teuntje Maarschalk turf en brandhout. 

1799 [227/141] -- Teuntje Maarschalk koffie, thee enz. 

1799 [227/149v] -- C. Toors koffie, thee enz. 

1799 [227/157v] -- Johanna van Gent turf en brandhout. 

1799 [227/163v] -- Geertruy van Son sterke drank. 

1799 [227/166v] -- Abr. Vlak koffie, thee enz. 

1799 [227/171v] -- J. Franken en J. Sorg hout. 

1799 [227/175v] -- Corn. van Unen koffie, thee enz. 

1799 [227/175v] -- A. Schouten tapper. 

1799 [227/194] -- Akte van H. de Haas als tapper gedurende zes 
weken ingetrokken. 

1799 [227/194] -- Akte van H. de Haas als tapper gedurende zes 
weken ingetrokken. 

1799 [227/196v] -- J. Hekelman koffie, thee enz. 

1799 [227/198] -- J. Ruygers tabak en snuif. 

1799 [227/206] -- Isabella Hage koffie, thee enz. 

1799 [227/209] -- R. Blok koffie, thee enz. 

1799 [227/228v] -- Wouter Dekkers tapper. 

1799 [227/228v] -- C. Koolmees koffie, thee enz. 

1799 [227/230] -- J. Kleyweg turf. 

1799 [227/236] -- A. Blanken kolen. 

1800 [228/001] -- Klaas Oosterkerk sterke drank. 

1800 [228/004v] -- T. van Maastrigt sterke drank. 

1800 [228/005v] -- Petronella Havezaat sterke drank. 

1800 [228/014] -- Anna Walckier koffie, thee enz. 

1800 [228/020v] -- D. van der Starre sterke drank. 

1800 [228/021v] -- P. van Kats snuif. 

1800 [228/021v] -- Abr. van Gent turf. 

1800 [228/040v] -- M. Verwey koffie, thee enz. 

1800 [228/041] -- Abr. van Breda turf. 

1800 [228/046] -- D. Douwes turf. 

1800 [228/046] -- P. den Haag koffie, thee en turf. 

1800 [228/046v] -- Ariaantje Leeflang sterke drank. 

1800 [228/047] -- T. van Zon sterke drank. 
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1800 [228/048] -- Margrieta de Wit zeep. 

1800 [228/049] -- W. van de IJssel koffie, thee enz. 

1800 [228/050v] -- A.E. Veerman koffie, thee enz. 

1800 [228/050v] -- Jannetje Arret turf. 

1800 [228/051] -- Maria Rietveld tabak. 

1800 [228/053] -- A. van der Starre turf en hout. 

1800 [228/055] -- Grietje de Jong turf. 

1800 [228/055] -- D. Carret sterke drank. 

1800 [228/055] -- J. Spruyt koffie, thee enz. 

1800 [228/055v] -- Lysje Akrijn turf. 

1800 [228/057] -- W. Dekkers tabak en snuif. 

1800 [228/057] -- G. Hoebeek koffie, thee enz. 

1800 [228/059] -- J. Nieuwenhuisen sterke drank, koffie, thee enz. 

1800 [228/059v] -- W. van de IJssel sterke drank, turf en hout. 

1800 [228/059v] -- Johanna van Meurs tabak en snuif. 

1800 [228/062] -- Maria van Unen sterke drank. 

1800 [228/066] -- Corn. Koolmees sterke drank. 

1800 [228/066v] -- Sara Verboom turf en brandhout. 

1800 [228/066v] -- R. Hordeman sterke drank. 

1800 [228/069v] -- Ingetje de Hoop turf en hout. 

1800 [228/069v] -- C. Sluiter koffie, thee enz. 

1800 [228/071v] -- Adriaantje Voedster sterke drank. 

1800 [228/071v] -- Betje Maarschalk sterke drank, koffie, thee enz. 

1800 [228/074v] -- Maria Snelleman koffie, thee enz. 

1800 [228/076] -- M. van Steendrecht turf en brandhout. 

1800 [228/076] -- Jannetje van Meurs koffie, thee enz. 

1800 [228/076v] -- Neeltje Paauw turf en brandhout, koffie, thee enz. 

1800 [228/077] -- Neellie Engelen spek en gerookt vlees. 

1800 [228/078v] -- L. Spernay koffie, thee enz. 

1800 [228/081] -- Francijntje Ravesteyn koffie, thee enz. 

1800 [228/081] -- M. van der Helm koffie, thee enz. 

1800 [228/083] -- D. de Vink koffie, thee enz. 

1800 [228/085] -- J. Bosman turf, brandhout, koffie , thee enz. 

1800 [228/091] -- Ph. Wouters steenkolen. 
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1800 [228/091v] -- Pieter Glas koffie, thee enz. 

1800 [228/091v] -- A. van der Spek koffie, thee enz. 

1800 [228/092] -- F. Visser, A.W. van Kluiven en Willemijntje van Es 
koffie, thee enz. 

1800 [228/094] -- Maria van Harlingen turf. 

1800 [228/100] -- Anna Feits turf en brandhout. 

1800 [228/100v] -- Anthonia Blom koffie, thee enz. 

1800 [228/101] -- Johanna Ravestijn koffie, thee enz. 

1800 [228/101] -- P. de Keyser tabak en snuif. 

1800 [228/105v] -- Lena Nieuwenhuisen koffie, thee enz. 

1800 [228/121] -- Neeltje Goedhart turf. 

1800 [228/126] -- A. van Wijmen turf en brandhout. 

1800 [228/131] -- Jan Loos turf en brandhout. 

1800 [228/131] -- Dirkje Oosterling koffie en thee. 

1800 [228/133] -- Cornelia Welsenes koffie en thee. 

1800 [228/135v] -- Krijn Wout brandhout. 

1800 [228/136] -- Abr. Bik sterke drank. 

1800 [228/137] -- Hendrika Franken turf, koffie en thee. 

1800 [228/138] -- J. Vermeer herbergier en tapper. 

1800 [228/147v] -- Antje Weldrager sterke drank. 

1800 [228/147v] -- J. van Schaik tapper en herbergier. 

1800 [228/147v] -- Lijsje Koemans turf en hout 

1800 [228/158] -- Margaretha Batting turf en brandhout. 

1800 [228/163v] -- Beklag van J.h. Prijer over geweigerde admissie. 

1800 [228/177] -- Teuntje Lens en Willemijntje Veenendaal zeep. 

1800 [228/177] -- Catharina Bruinvis zout. 

1800 [228/182v] -- Aanschrijving om J.H. Prijer admissie te verlenen. 

1800 [228/185v] -- A.C.H. Wolf turf en brandhout. 

1800 [228/186v] -- Voor zout en zeep voortaan ongelimiteerd te 
verlenen. 

1800 [228/187] -- J.H. Prijer zout en zeep. 

1800 [228/187v] -- Catharina Bruynvis zeep. 

1800 [228/192] -- Inlichtingen verzocht omtrent J.H. Preyer. 

1800 [228/192v] -- Dirkje van Leeuwen koffie en thee. 

1800 [228/192v] -- A. Mulder zout en zeep. 

1800 [228/192v] -- Yda Lans zout en zeep. 
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1800 [228/192v] -- D. Sibbes koffie en thee. 

1800 [228/194] -- Johanna van Meurs zout. 

1800 [228/194] -- Adriana Verbrugge zout en zeep. 

1800 [228/194] -- Marrigje van der Wal zeep. 

1800 [228/197] -- Jacoba Biezeman turf en brandhout. 

1800 [228/197v] -- C. Messemaaker zout en zeep. 

1800 [228/198] -- Anna Knaap zout en zeep. 

1800 [228/200] -- Adriana van Hemert zout en zeep. 

1800 [228/204v] -- A. Verschoor zout en zeep. 

1800 [228/213] -- A. Bik koffie en thee. 

1800 [228/222v] -- Geertruy Stokvis koffie, thee enz. 

1801 [229/007v] -- J. Souffree zout. 

1801 [229/015v] -- N. Schenk koffie, thee, snuif en tabak. 

1801 [229/017v] -- C. Koolmees turf. 

1801 [229/020] -- Isabella Hage zout en zeep. 

1801 [229/031] -- G. Heerkens koffie, thee enz. 

1801 [229/036] -- Engelina van Schalkwijk zeep. 

1801 [229/037] -- E. Mertens zout en zeep. 

1801 [229/037] -- Y. Ket zout en zeep. 

1801 [229/037] -- J. Verhoef koffie, thee enz. 

1801 [229/038v] -- Anna de Vries zout en zeep. 

1801 [229/041] -- Johanna Sopfreu koffie, thee enz. 

1801 [229/042] -- Maria Voordewind zeep. 

1801 [229/044v] -- D. Sibbes tabak. 

1801 [229/045v] -- J. Vermeulen koffie, thee enz. 

1801 [229/045v] -- J. van Steenbergen turf. 

1801 [229/047] -- Cornelia Spruyt zout en zeep. 

1801 [229/047] -- Johanna Vermeulen tabak en snuif. 

1801 [229/048] -- J.H. Hulscher koffie, thee enz. 

1801 [229/048v] -- P. van Vliet turf en hout. 

1801 [229/050] -- Sara van Loenen zeep. 

1801 [229/051] -- Jannetje den Edel turf en hout. 

1801 [229/053v] -- Martyntje de Jong koffie, thee enz. 

1801 [229/056v] -- P. van Vliet zeep. 
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1801 [229/056v] -- F. de Heer sterke drank. 

1801 [229/056v] -- Neeltje van Duyn turf en hout. 

1801 [229/057v] -- J. Rijke drank. 

1801 [229/061v] -- Caatje van Eijck turf en brandhout. 

1801 [229/069v] -- H. van der Palm koffie, thee enz. 

1801 [229/077v] -- C. van Unen zout, zeep en koffie. 

1801 [229/077v] -- Maria Laeroy turf. 

1801 [229/079] -- A. Verschoor koffie, thee enz. 

1801 [229/081v] -- Johanna Maree zout en zeep. 

1801 [229/083] -- J. van der Linden koffie, thee enz. 

1801 [229/083] -- H.P. de Mol koffie en thee. 

1801 [229/084v] -- Johanna van Meurs zeep. 

1801 [229/086] -- A. Verschoor tabak en snuif. 

1801 [229/090] -- Maria Boer koffie en thee. 

1801 [229/090] -- H.W. Wagenaar drank. 

1801 [229/090] -- Trijntje Hooymeyer koffie, thee en drank. 

1801 [229/093] -- Susanna de Rond koffie, thee enz. 

1801 [229/094v] -- Neeltje van Duyn koffie en thee. 

1801 [229/097] -- Bapje Hazenbroek turf en hout. 

1801 [229/097] -- A. van der Byl tabak en snuif. 

1801 [229/100v] -- G. van Deth koffie en thee. 

1801 [229/105] -- J. Hoedemont tabak. 

1801 [229/105] -- Clasina Schereweerd koffie, thee enz. 

1801 [229/107] -- P. Huyser zout en azijn. 

1801 [229/125] -- J. Brakel koffie, thee enz. 

1801 [229/126v] -- Johanna Clasina van Renkum koffie, thee enz. 

1801 [229/132v] -- P.J. Poot steenkolen. 

1801 [229/132v] -- C. van Unen turf. 

1801 [229/135v] -- Jannetje Goeddagen koffie, thee enz. 

1801 [229/137v] -- B. Tijgemans snuif en tabak. 

1801 [229/138] -- W. de Waal sterke drank, koffie, thee enz. 

1801 [229/138v] -- Alida Verboom zeep. 

1801 [229/139] -- Jacomina de Bruyn zout, zeep, koffie, thee enz. 

1801 [229/146] -- J. Zoet tabak en snuif. 
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1801 [229/147] -- Aagje Hola turf en hout. 

1801 [229/147] -- F. Raske brandhout. 

1801 [229/150v] -- J. Verbrugge koffie, thee enz. 

1801 [229/154] -- C. Bezem turf en hout. 

1801 [229/155] -- Maria Stolwijk tabak en snuif. 

1801 [229/155] -- Niesje Boer sterke drank. 

1801 [229/157v] -- Maria Hulscher snuif en tabak. 

1801 [229/159v] -- J. van Rythoven snuif. 

1801 [229/168] -- M. Yppelaar turf en hout. 

1801 [229/168] -- H. Verschoor koffie, thee, tabak en snuif. 

1801 [229/169] -- Trijntje Vermey tappen. 

1801 [229/171] -- J. Buitenweg sterke drank. 

1801 [229/171v] -- Johanna van der Stam turf en hout. 

1801 [229/171v] -- Trijntje Vermey Tabak, snuif, koffie en thee. 

1802 [230/001v] -- W. Saltbommel turf. 

1802 [230/002v] -- Maria de Mol zeep. 

1802 [230/003] -- J. van de Hoet koffie, thee, tabak en snuif. 

1802 [230/012] -- W. van Durke turf en brandhout. 

1802 [230/026v] -- J. Floris koffie, thee enz. 

1802 [230/026v] -- Willemina Swart zeep en zout. 

1802 [230/027] -- Kaatje Verbruggen sterke drank. 

1802 [230/029v] -- A. Nuleman koffie, thee enz. 

1802 [230/029v] -- J. Janszen tabak en snuif. 

1802 [230/031] -- H. van der Palm turf. 

1802 [230/036v] -- Sara Verboom koffie, thee enz. 

1802 [230/038v] -- Maria Voordewind sterke drank. 

1802 [230/040v] -- R. van der Draay turf en hout. 

1802 [230/040v] -- Johanna Verdonk tappen. 

1802 [230/040v] -- F. Grim tabak en snuif. 

1802 [230/040v] -- S. Smient turf. 

1802 [230/041] -- H. de Moor turf. 

1802 [230/043v] -- Lena Nieuwenhuisen turf en hout. 

1802 [230/044v] -- F. Grim sterke drank. 

1802 [230/048v] -- L. Bonte turf en hout. 
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1802 [230/058] -- Cornelia Mevers koffie, thee enz. 

1802 [230/058v] -- Caatje Carlier koffie, thee enz. 

1802 [230/059] -- E. Hulscher zout en zeep. 

1802 [230/064] -- W. Paling koffie, thee enz. 

1802 [230/064] -- Pieternella van Waas zout en zeep. 

1802 [230/064v] -- H. Staalenburg turf en brandhout. 

1802 [230/067v] -- H. Wilschut turf en brandhout. 

1802 [230/067v] -- D. van Leeuwen zout en zeep. 

1802 [230/071] -- Kaatje Verbrugge zout. 

1802 [230/071v] -- W. Paling zout en zeep. 

1802 [230/073v] -- L. Bobije turf en brandhout. 

1802 [230/075v] -- F. van Leeuwen turf en brandhout. 

1802 [230/083] -- A.H. Sliedregt koffie en thee. 

1802 [230/087v] -- J. van den Bogaard tabak en snuif. 

1802 [230/087v] -- E. IJsselsteyn tabak en snuif. 

1802 [230/089] -- H. Verschoor zout en zeep. 

1802 [230/094v] -- Jannigje Arret koffie, thee enz. 

1802 [230/095] -- Jacoba Dominiek koffie, thee enz. 

1802 [230/095] -- Jannetje Lock zeep en tappen. 

1802 [230/097] -- J. van den Bogaard koffie, thee enz. 

1802 [230/101] -- J. van den Burg koffie, thee en turf. 

1802 [230/102v] -- Anna van Unen koffie, thee enz. 

1802 [230/102v] -- Antje de Bie koffie, thee enz. 

1802 [230/115] -- Maria Koone koffie, thee enz. 

1802 [230/125v] -- Maria IJsselsteyn turf en hout. 

1802 [230/130] -- Jannetje van der Schel tappen. 

1802 [230/131v] -- Pieternella Lutting turf en hout. 

1802 [230/135] -- J. Vischer turf en hout. 

1802 [230/137] -- Cornelia van der Sticht turf en hout. 

1802 [230/137] -- C. Toors koffie, thee enz. 

1802 [230/149] -- Johanna Sooys zout en zeep. 

1802 [230/149] -- Maria Zandijk sterke drank, koffie, thee enz. 

1802 [230/149v] -- Maria de Bruyn koffie, thee enz. 

1802 [230/155v] -- N. Trijsburg zeep. 
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1802 [230/169v] -- Geertruy de Koster zout en zeep. 

1802 [230/169v] -- Geertruy de Koster zout en zeep. 

1802 [230/175] -- Neeltje van Hofweegen koffie, thee enz. 

1802 [230/179] -- F. Schouten koffie, thee, tabak en snuif. 

1802 [230/181v] -- Maria van Munster tappen. 

1802 [230/183] -- F. van Dijk turf en brandhout. 

1802 [230/189v] -- J. 's Morgensweys koffie, thee, tabak en snuif. 

1802 [230/191] -- Wilhelmina van Royen koffie, thee enz. 

1803 [231/002v] -- Aaltje Jonkhoen snuif. 

1803 [231/008v] -- Johanna Visser koffie, thee enz. 

1803 [231/022v] -- J. Bouwer koffie, thee, turf enz. 

1803 [231/039v] -- Pieternella Lotting koffie, thee enz. 

1803 [231/046] -- A. Captein tabak, snuif en sterke drank. 

1803 [231/066v] -- J. Hopman brandhout. 

1803 [231/074] -- Margje Schenk azijn. 

1803 [231/078v] -- Pieternella van der Echt koffie, thee enz. 

1803 [231/080] -- J. Melchert koffie, thee enz. 

1803 [231/080v] -- F. Koedam koffie en thee. 

1803 [231/083v] -- Tanneke van den Berg koffie, thee enz. 

1803 [231/084v] -- J. van Son sterke drank. 

1803 [231/084v] -- B. van Heek tabak en snuif. 

1803 [231/085] -- Vertoon van admissie verplicht te stellen. 

1803 [231/086] -- Cornelia Desselkamp koffie, thee enz. 

1803 [231/086] -- L. Stauwetz koffie, thee enz. 

1803 [231/086] -- Martijntje Nieuwland koffie, thee enz. 

1803 [231/086v] -- Caatje 

1803 [231/086v] -- Caatje Verzijl koffie,thee enz. 

1803 [231/089v] -- C. van Vettum koffie, thee enz. 

1803 [231/090v] -- J. Hiltenaar tabak en snuif. 

1803 [231/095v] -- K. den Blanker koffie, thee enz. 

1803 [231/097v] -- P.H. Berlijn koffie, thee enz. 

1803 [231/102v] -- Johanna de Koning koffie, thee enz. 

1803 [231/103] -- Johanna Labij koffie, thee enz. 

1803 [231/105v] -- T. van Asperen sterke drank. 
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1803 [231/109] -- R. de Vries koffie, thee en tabak. 

1803 [231/109v] -- Johanna Ravestein snuif en tabak. 

1803 [231/111] -- Antje Jonckhoen koffie en thee. 

1803 [231/121] -- Hendrikje Soufreu koffie, thee enz. 

1803 [231/124v] -- A. Mullart koffie en thee. 

1803 [231/127] -- Maria Smit koffie, thee en tappen. 

1803 [231/138] -- B. Brangering koffie, thee enz. 

1803 [231/138v] -- J. Tollenaar koffie, thee enz. 

1803 [231/146] -- C. de Koning tabak. 

1803 [231/146v] -- Maria de Mol koffie, thee enz. 

1803 [231/151] -- Maria van Forsel koffie, thee en sterke drank. 

1803 [231/160] -- H. Vinke koffie, thee enz. 

1803 [231/167] -- J. Wout koffie, thee enz. 

1803 [231/171] -- R. Beukman koffie, thee enz. 

1803 [231/173] -- W.C. Muller koffie, thee enz. 

1803 [231/174] -- R. Beukman koffie en thee. 

1803 [231/181v] -- P. van Rijn tabak en snuif. 

1803 [231/191] -- Klaasje van Eijck koffie, thee enz. 

1804 [231/032] -- Catharina Koevoet koffie, thee enz. 

1804 [231/034v] -- Fijtje de Heer koffie, thee enz. 

1804 [231/034v] -- Lena Smit koffie, thee enz. 

1804 [231/034v] -- H. van Nassau koffie, thee enz. 

1804 [231/036] -- J.M. en G. van Deth koffie, thee enz. 

1804 [231/036v] -- Maria Hoeks koffie, thee enz. 

1804 [231/042v] -- Ariaantje van der Bijl koffie, thee enz. 

1804 [231/047] -- Teuntje Maarschalk sterke drank. 

1804 [231/051v] -- Nic. Offers koffie, thee enz. 

1804 [231/063v] -- Philippina Bos koffie, thee enz. 

1804 [231/064v] -- Elisabeth Hageman snuif. 

1804 [231/065] -- Agnietje van Leeuwen koffie, thee enz. 

1804 [231/066] -- Lijst van admissiehouders die nog geen continuatie 
verzochten. 

1804 [231/069] -- Wijntje Okt turf en brandhout. 

1804 [231/069] -- Marijtje Wakker koffie, thee enz. 

1804 [231/069v] -- J. Batenburg koffie, thee enz. 
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1804 [231/077] -- C. Broer koffie, thee enz. 

1804 [231/078v] -- M. van Zoest tappen. 

1804 [231/084] -- M. van Zoest koffie thee enz. 

1804 [231/084] -- W. de Zitter koffie, thee enz. 

1804 [231/086v] -- F. Jansse koffie, thee enz. 

1804 [231/089v] -- Marrigje Hardinxveld koffie, thee enz. 

1804 [231/097] -- W. Dekker koffie, thee enz. 

1804 [231/100] -- Geertruy Jansen koffie, thee enz. 

1804 [231/102] -- A. Hoest steenkolen. 

1804 [231/102v] -- Marie Baron koffie en thee. 

1804 [231/117] -- G. van Maaren koffie, thee enz. 

1804 [231/117v] -- Lijsje Boer tappen voor reizigers op Bodegraven. 

1804 [231/122v] -- A. Janknegt tappen. 

1804 [231/123v] -- F. Mertens koffie, thee enz. 

1804 [231/134v] -- Maria Roggeveen koffie, thee enz. 

1804 [231/134v] -- L. van Kluiven koffie, thee enz. 

1804 [231/149v] -- C. Besem koffie, thee enz. 

1804 [231/149v] -- Aletta van Es koffie, thee enz. 

1804 [231/155] -- Ningetje de Koning koffie, thee enz. 

1804 [231/157] -- A. Vergilst koffie, thee enz. 

1804 [231/171] -- J. Tijgeman koffie, thee enz. 

1805 [232/011v] -- J. Kroon koffie, thee enz. 

1805 [232/020v] -- Johanna Scholte koffie, thee enz. 

1805 [232/020v] -- Martina van Havezaat koffie, thee enz. 

1805 [232/023v] -- J. Bosman koffie, thee enz. 

1805 [232/024v] -- L. Boer koffie, thee enz. 

1805 [232/024v] -- Lena Hollander koffie, thee enz. 

1805 [232/024v] -- P. van der Bel brandhout. 

1805 [232/025v] -- J. Rijke koffie, thee enz. 

1805 [232/029v] -- Johanna Ket koffie, thee enz. 

1805 [232/038v] -- Ariaantje van Yck koffie, thee enz. 

1805 [232/039] -- Niet-verlengde admissies vervallen verklaard. 

1805 [232/048] -- Willemijntje Machielse boter, azijn en brandhout. 

1805 [232/051] -- Maria Bouman koffie, thee enz. 
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1805 [232/051v] -- H. Verzijl koffie, thee enz. 

1805 [232/051v] -- Alida van Bentum tabak. 

1805 [232/055] -- Maria Pronk koffie, thee enz. 

1805 [232/079v] -- Johanna Boshof koffie, thee enz. 

1805 [232/080] -- Anna Kruysheer koffie, thee enz. 

1805 [232/091] -- P. Intjes sterke drank. 

1805 [232/102v] -- J. Woerlee koffie, thee enz. 

1805 [232/107v] -- J. Kleypool koffie, thee enz. 

1805 [232/114v] -- J. Kol tapper. 

1805 [232/120] -- H. Duykersloot tapper. 

1805 [232/209v] -- Johanna van der Stam koffie, thee enz. 

1806 [232/012] -- M. Herkens koffie. 

1806 [232/012] -- H. Bosman Koffie, thee enz. 

1806 [232/024v] -- Hermijntje van der Lee koffie enz. 

1806 [232/030v] -- Ningetje de Koning sterke drank. 

1806 [232/031] -- Maria Bouwman sterke drank. 

1806 [232/041] -- Elisabeth Kien boter. 

1806 [232/041v] -- Cornelia Schol boter en kaas. 

1806 [232/043] -- Cornelia Verhaar herbergierster. 

1806 [232/044v] -- Adriana Dingemans koffie, thee enz. 

1806 [232/044v] -- A. van Wijk koffie en thee. 

1806 [232/045] -- Johanna de Koster koffie, thee enz. 

1806 [232/045v] -- Lena Smit koffie, thee enz. 

1806 [232/054] -- Jansje Verzijl koffie, thee enz. 

1806 [232/055v] -- M.P. Fredriks koffie en thee. 

1806 [232/058v] -- Fija Severboom koffie, thee enz. 

1806 [232/058v] -- J. Cabout boter, azijn enz. 

1806 [232/063v] -- Heyltje Bos koffie, thee enz. 

1806 [232/064v] -- J.G. Weber koffie. 

1806 [232/071v] -- P.H. van de Vos koffie en thee. 

1806 [232/078] -- A. van Houten koffie, thee enz. 

1806 [232/080] -- C. van der Vliet toegelaten als herbergier en tapper. 

1806 [232/083v] -- A.C. Mertens koffie, thee enz. 

1806 [232/088v] -- Adriaantje de Hoop koffie, thee enz. 
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1806 [232/093] -- Antje Loos koffie, thee enz. 

1806 [232/098v] -- B. Snel koffie, thee enz. 

1806 [232/111] -- W. van Helden snuif. 

1806 [232/115v] -- H. Houtam koffie, thee enz. 

1806 [232/117v] -- J. van Dort herbergier. 

1806 [232/118v] -- Eva Krap boter, kaas enz. 

1806 [232/143v] -- Patenten aan neringdoenden in sterke drank. 

1807 [232/001] -- Benoeming van commissarissen smidsgilde. 

1807 [232/004] -- Bepalingen omtrent afgifte van patenten aan 
tappers. 

1807 [232/007] -- Aanschrijving afgifte van patenten. 

1807 [232/021] -- A. de Kruyt beschuit. 

1807 [232/075v] -- Publicatie afgifte van admissies. 

1807 [232/076v] -- A. van der Zwalm koffie, thee enz. 

1807 [232/080] -- J. Vertoorn en J. Hussen koffie, thee enz. 

1807 [232/080v] -- J. van der Vloot koffie, thee enz. 

1807 [232/088] -- Cornelia Neleman koffie, thee enz. 

1807 [232/088v] -- M. van Ringelesteyn koffie, thee enz. 

1807 [232/089v] -- Elisabeth Grond tappen, tabak en snuif. 

1807 [232/091v] -- H. Kulink tappen. 

1807 [232/092] -- J. Cabout tappen. 

1807 [232/093v] -- M. van Steenderen koffie, thee enz. 

1807 [232/093v] -- Krijna Rijk koffie, thee enz. 

1807 [232/093v] -- J. van Munster tappen. 

1807 [232/093v] -- P. Teusing koffie, thee enz. 

1807 [232/093v] -- H. van Wijn steenkolen. 

1807 [232/093v] -- A. Verroen koffie en thee. 

1807 [232/100v] -- Maria Trompert koffie en thee. 

1807 [232/102v] -- Maria Coline koffie,thee, boter enz. 

1807 [232/114v] -- A. Faay brandhout. 

1807 [232/117v] -- B. Kramer koffie, thee enz. 

1807 [232/122] -- L. Schopman koffie, thee enz. 

1807 [232/122v] -- J. Teyken herbergier. 

1807 [232/123v] -- F. Grim verzoekt patent als tapper. 

1807 [232/125v] -- Th. van Unen tapper. 
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1807 [232/126] -- Belia Drost koffie, thee enz. 

1807 [232/126v] -- A. Verroen koffie, thee enz. 

1807 [232/128] -- Margaretha Bakker koffie, thee enz. 

1807 [232/128] -- W. van der Linden koffie en thee. 

1807 [232/137v] -- G. Koevoet zeep. 

1807 [232/138] -- Aanschrijving landdrost om tappatent af te geven. 

1807 [232/155] -- F. Grim patent als herbergier en tapper. 

1807 [232/161] -- Johanna van den Berg turf. 

1807 [232/162] -- M. Sanders zout en zeep. 

1807 [232/163v] -- J. Kaldewij zeep. 

1807 [232/164] -- Aanschrijving betreffende patent op de jacht. 

1807 [232/164] -- Kaatje Koevoet zout en zeep. 

1807 [232/167] -- A. Neeleman zout en zeep. 

1807 [232/169] -- C. Sluyter zout. 

1807 [232/170] -- J.L. van der Wal koffie, thee enz. 

1807 [232/170] -- D. Stolwijk koffie, thee, boter enz. 

1807 [232/170v] -- C. Disselkamp zout en zeep. 

1807 [232/170v] -- Pieternella Lotting zout en zeep. 

1807 [232/171v] -- Geertruy Gorissen zeep. 

1807 [232/172v] -- Aagje Schouten zout en zeep. 

1807 [232/174v] -- J. van Zon koffie en thee. 

1807 [232/176v] -- J. Spruyt zout en zeep. 

1807 [232/176v] -- B. Veerman koffie, thee enz. 

1807 [232/178] -- Jannigje van der Stam tappen. 

1807 [232/181] -- S. Spruyt tapper, zout en zeep. 

1807 [232/182v] -- J. van Heek koffie en thee. 

1807 [232/185] -- Akte van A. Janknegt als herbergier in te trekken. 

1807 [232/189v] -- M. Trip turf. 

1810 [256/041] -- J. Kleyweg als tapper en kruidenier geweigerd. 

 

Alblasserwaard 

1809 [256/011v] -- Verzoek om vaartuigen tot redding van door 
watersnood getroffenen. 

 

Alphen 
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1800 [228/213] -- Aanschrijving om rijweg tussen Gouda en Alphen te 
repareren. 

1801 [229/002v] -- Rijweg zoveel mogelijk in orde gebracht. 

1809 [256/084v] -- Verzoek om reparatie brug in de polder Steekt. 
Zie ook: 87v 

1810 [256/047] -- Contract van onderhoud van de roef van de brug. 

 

ambachten 

1797 [225/120] -- Slepers verzoeken verhoging van loon. 
Zie ook: afgewezen 153 

1797 [225/154] -- W. Blanket als bidder ontslagen. 

1797 [225/157v] -- Geen ambtenaren te benoemen zonder consent 
ter commissie. 

1797 [225/197] -- Sander Batting tot korenmeter aangesteld. 

1797 [225/199v] -- J.J. Slicher, oud-ontvanger van de tollen, beëdigd. 

1797 [225/219v] -- Klachten over personen die hun post niet 
waarnemen. 

1798 [226/002v] -- Besluit tegen ambtenaren die hun post niet 
waarnemen. 

1798 [226/041] -- J. Kleypool tot korenmeter aangesteld. 

1800 [228/071v] -- H. van Rheeden mandenmakersbaas. 

1800 [228/094] -- P. van den Broek bezemmakersbaas. 

1800 [228/100v] -- A. Schouten metselaarsbaas. 

1800 [228/186] -- Verzoekschrift vlaskopers betreffende duurte van 
vlas. 

1800 [228/196] -- Aanschrijving omtrent bevordering van fabrieken en 
trafieken. 

1801 [229/036] -- A. Wenderiks timmermansbaas. 

1801 [229/046] -- Certificaten voor fabrikanten van stoffen ten 
behoeve van de armen. 

1801 [229/047] -- A. Mes lijndraaiersbaas. 

1801 [229/050] -- J. de Clerck metselaarsbaas. 

1801 [229/061v] -- J.A. van Bovene timmerman. 

1801 [229/080] -- A. Kollewyn smid. 

1801 [229/097] -- C. van Stralen kleingarenspinner. 

1801 [229/136] -- C. de Jong mandenmaker. 

1801 [229/146] -- J. Vise mandenmakersbaas. 

1802 [230/064v] -- H. Colinie bezemmakersbaas. 

1802 [230/071] -- A. Nomer koperslagersbaas. 
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1802 [230/083] -- A. Beesem bezemmakersbaas. 

1802 [230/096v] -- Kolenkopers verzoeken vaste beloning. 

1802 [230/097v] -- J. van der Bijl noodhulp kolenmeter. 

1802 [230/101v] -- Vermindering meetloon voor kolenkopers. 

1802 [230/105] -- W. Berlijn metselaarsbaas. 

1802 [230/115v] -- H. Koeman kleingarenspinnersbaas. 

1802 [230/131v] -- G. Soos kleingarenspinner. 

1802 [230/175] -- J.M. van Kempen verzoekt vergunning voor 
katoendrukkerij. 

1802 [230/180] -- Verzoek van J.M. van Kempen om palen in de 
Kromme Gouwe ten behoeve van een katoendrukkerij. 
Zie ook: 181v 

1802 [230/180v] -- H. Verrijt metselaarsbaas. 

1802 [230/185v] -- L. Blonk baandersbaas. 

1803 [231/027v] -- K. van Zonnenberg metselaar. 

1803 [231/027v] -- S. van Loon baandersbaas. 

1803 [231/027v] -- A. Koot glazenmaker en houtkramer. 

1803 [231/035] -- F. van de Ring baandersbaas. 

1803 [231/035] -- P. van der Bijl baandersbaas. 

1803 [231/035] -- P. Hogenboom timmermansbaas. 

1803 [231/036v] -- H. Michael glazenmaker. 

1803 [231/042v] -- L. Straver metselaarsbaas. 

1803 [231/055] -- H. van Abcouw timmermansbaas. 

1803 [231/066] -- F. Veldman timmerman. 

1803 [231/066v] -- S. van Ham, T. van Rekum en N. Bomeur 
wollennaaisters. 

1803 [231/124] -- A. Kollewijn als stoeldraaier toegelaten zonder 
aflegging van proef. 

1803 [231/134] -- G. van Dam timmermansbaas. 

1803 [231/136] -- J. Smient mandenmakersbaas. 

1803 [231/145] -- W. Kabout timmermansbaas. 

1803 [231/151] -- J. Visser metselaarsbaas. 

1803 [231/154v] -- J. van Eijsden timmermansbaas. 

1803 [231/154v] -- Zes personen opgegeven voor hout en 
blokmakersgilde. 

1803 [231/159] -- H. Planke en H. van Nassau houtkramers. 

1803 [231/160] -- A. Konings houtkramer. 

1803 [231/167v] -- A. de Koster kleingarenspinnersbaas. 
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1803 [231/177] -- H. Sluiter houtkramer. 

1803 [231/180v] -- Verzoek van het kleermakersgilde om 
voorzieningen ten aanzien van bewijzen van bekwaamheid. 

1803 [231/182v] -- J. van der Pool timmermansbaas. 

1803 [231/204] -- H. Heese houtkramer. 

1804 [231/019] -- G. van Bovene timmermansbaas. 

1804 [231/028] -- Verzoek van kleermakers afgewezen. 

1804 [231/034v] -- Protest van metselaar J. de Bruyn tegen weigering 
admissie. 

1804 [231/065v] -- Tekeningen tot het afleggen van metselaarsproef. 

1804 [231/070] -- W. Poel verzoekt toestemming tot fabricage van 
ruw vlaswerk. 

1804 [231/079] -- P. Dortland metselaar. 

1804 [231/081] -- Verzoekschrift van bezem- en mandenmakers om 
een reglement. 

1804 [231/084] -- F. de Loos tinnegieter. 

1804 [231/087] -- Voorschriften voor manden- en bezemmakers 
vastgesteld. Idem voor smeden en slotenmakers. 

1804 [231/102] -- F.J. Paternotte steenhouwer. 

1804 [231/112] -- Verzoek van W. Poel in studie. 
Zie ook: afgewezen 160 

1805 [232/021] -- Accord 28. 

1805 [232/021] -- P. Blok loodwitfabrikant verzoekt verlenging van 
zijn octrooi. 

1805 [232/057] -- Benoeming commissarissen St.-Eloysgilde. 

1805 [232/064v] -- Benoeming commissarissen manden- en 
bezemmakers. 

1805 [232/066v] -- C. Doesburg verver en glasmaker. 

1805 [232/072] -- Benoeming commissarissen glazenmakers. 

1805 [232/110] -- Instructie gevraagd voor commissarissen 
glazenmakers. 

1805 [232/115] -- J. van Heye houtkramer. 

1805 [232/120v] -- Aanhangsel op het rekest van glazenmakers. 

1805 [232/122v] -- Klacht van looiersgilde over weigering betaling 
jaarlijkse contributie. 

1805 [232/127v] -- Verzoek van verwers en glazenmakers 
geaccordeerd. 

1805 [232/129] -- Benoeming commissarissen houtkramersgilde. 

1806 [232/013v] -- Zeepzieders beëdigd. 
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1806 [232/014] -- Wijnkopers beëdigd. 

1806 [232/016] -- Aanschrijving omtrent afgifte van patenten. 

1806 [232/017] -- Beediging van neeringdoenden. 

1806 [232/031] -- G. Prinse metselaarsbaas. 

1806 [232/031] -- J. Ketel verwer en glazenmaker. 

1806 [232/045v] -- J. Prinse kleermaker. 

1806 [232/053] -- Timmerlieden in tuinen of hoven moeten patent 
hebben. 

1806 [232/062v] -- Benoeming commissarissen manden- en 
bezemmakers. 

1806 [232/075] -- Informatie betreffende afgifte van patenten. 

1806 [232/101v] -- Verzoek om bevestiging concept- wetten 
kleermakers. 

1806 [232/116] -- Verzoek B. Koppendrayer om trasmalen 
afgewezen. 

1806 [232/125] -- Afgifte van patenten over 1807. 

1806 [232/127] -- Lijst van patenten in te zenden. 

1806 [232/131] -- Benoeming commissarissen smidsgilde. 

1807 [232/039] -- Aanschrijving om nalatigen in de patenten te 
sommeren. 

1807 [232/044] -- P.A. de Jong wijnkoper. 

1807 [232/044v] -- Veenbazen zijn aan patentrecht onderworpen. 

1807 [232/045] -- Paardenpatent voor landheren. 

1807 [232/045v] -- Publicatie tot afhalen van patenten. 

1807 [232/056v] -- Ontheffing recognitie trasmaler C. Wout. 
Zie ook: 57 

1807 [232/080] -- Aanschrijving over patenten 1806. 

1807 [232/089] -- Benoeming van commissarissen van de 
metselaars. 

1807 [232/089v] -- Herbergiers en slijters vermaand. 

1807 [232/089v] -- Benoeming van commissarissen van het 
slepersgilde. 

1807 [232/093v] -- Benoeming van commissarissen van de manden- 
en bezemmakers. 

1807 [232/106v] -- Laatste waarschuwing afhalen patenten. 

1807 [232/108] -- Van Wijn verzoekt remissie landsimposities voor 
zijn ingredienten. 

1807 [232/118v] -- Besluiten inzake patenten. 

1807 [232/167] -- Benoeming van commissarissen van de 
glazenmakers. 
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1807 [232/193v] -- Benoeming van commissarissen van de 
stoeldraaiers. 

1808 [256/017] -- Concept- advertentie omtrent uitoefenen van 
neringen. 

1808 [256/020v] -- Wet tot inrichting van corporatien van neringen. 

1808 [256/026v] -- Advertentie afgifte patenten. 

1808 [256/034] -- Opneming rekening metselaarsgilde door 
politiemeesters. 

1808 [256/045] -- Aanschrijving patentrecht ten behoeve van 
boerenknechts. 

1808 [256/055v] -- Laatste oproeping tot verkrijging patent. 

1808 [256/067v] -- Benoeming van commissarissen van de manden- 
en bezemmakers. 

1808 [256/068] -- Verzoek van slijters en tappers van sterke drank 
om een afgevaardigde, tot regulering van de zetting. 

1808 [256/077] -- Oude procedures inzake neringen minnelijk te 
schikken. 

1808 [256/112v] -- Concept- reglementen broodbakkers, kleer- en 
schoenmakers. 
Zie ook: goedgekeurd 115 

1808 [256/115v] -- Bepalingen omtrent reglementen van overige 
corporaties. 

1808 [256/120] -- Concept- reglementen timmerlieden, metselaars en 
lijndraaiers goedgekeurd. 

1808 [256/123] -- Reglementen smeden en stoeldraaiers 
goedgekeurd. 

1808 [256/137v] -- Benoeming van commissarissen van de 
glazenmakers. 

1808 [256/145v] -- Benoeming van commissarissen van de 
wieldraaiers enz. 

1809 [256/014] -- Vormmakers verzoeken verhoging van werkloon. 
Zie ook: afgewezen 22v 

1809 [256/022v] -- Advertentie betreffende afgifte van patenten. 

1809 [256/057v] -- Benoeming van commissarissen van de manden- 
en bezemmakers. 

1809 [256/104v] -- Benoeming van commissarissen van de 
wagenaars en slepers. 

1809 [256/118v] -- Benoeming van commissarissen van de stoel- en 
wieldraaiers. 

1810 [256/055] -- Benoeming van commissarissen van het manden- 
en bezemmakersgilde. 

1810 [256/086v] -- Benoeming van commissarissen van de stoel- en 
wieldraaiers. 
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ambten 

1792 [134/006v] -- J. de Werk conchierge looihal. 

1792 [134/057v] -- Leendert Bloed benoemd als hooirijder. 

1792 [134/057v] -- Leendert Bloed benoemd als sleper. 

1792 [134/058] -- Frederik Leich benoemd als bierdrager. 

1792 [134/063v] -- Philip Knoks aangesteld als waarnemend reizende 
bode. 
Zie ook: 68v 

1793 [134/009] -- Huybert Cabel aangesteld als sleper. 

1793 [134/025] -- Jacob de Groot, binnenbode scholastrie in 
steenplaats. 

1793 [134/029] -- Aanstelling marktmeesters. 
Zie ook: 29v 

1793 [134/041] -- Jan Polijn ontvanger van gages van officieren, 
matrozen en soldaten. 

1793 [134/050] -- Mr. A.H. Metelerkamp baljuw. 
Zie ook: 91v 

1793 [134/052] -- Bernardus Brengeringh aanplakker. 

1793 [134/053] -- Gysbert van Hofwegen stadsvilder. 

1793 [134/059] -- Cornelis van de Pol visvinder. 

1793 [134/063v] -- Willem Jonkhoen krankenbezoeker en 
ziekentrooster. 
Zie ook: 78 

1794 [134/007v] -- Pieter Pluym keurmeester en weger van hooi. 

1794 [134/008v] -- Lijsje Pijpers opzichster vendu. 

1794 [134/010] -- Geertruy Korver omroepster van mosselen, 
garnalen enz. 

1794 [134/026v] -- Kasper Floris bierdrager. 

1794 [134/041v] -- Jan Hekelman waarnemend broodweger. 

1794 [134/049] -- Verzoekschrift van J.A. Preesman Buys, 
havenmeester, om hervatting van zijn ambt. 

1794 [134/053v] -- Mr. Rutger Metelerkamp notaris. 
Zie ook: 54v 

1794 [134/054] -- Havenmeesterplaats vacant. 

1795 [223/001] -- Herverdeling van diverse ambten. 

1795 [223/015] -- Ambtenaren voorlopig gehandhaafd. 

1795 [223/020v] -- Willem van der Wagt benoemd tot gedeputeerde 
in Den Haag. 

1795 [223/025v] -- Secretaris J.G. de Mey overleden. 

1795 [223/039v] -- Publicatie nopens oude regenten en ambtenaren 
van na 1-1-1795. 
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1795 [223/040] -- Voorlopig geen ambten te vergeven. 

1795 [223/040v] -- Vatebender solliciteert naar ambt van 
sluiswachter. 

1795 [223/040v] -- Secretarispost voorlopig vacant. 

1795 [223/066] -- Wie is baljouw of hoofdschout?. 

1795 [223/073v] -- Mening van Haarlem en Leiden over hoofdschout. 

1795 [223/087] -- Geen bezwaar tegen ambtseed. 

1795 [223/096] -- Jan Polijn secretaris van de politiekamer. 

1795 [223/108] -- Commissie van onderzoek naar ambten. 

1795 [223/113] -- Approbatie hoofdschout. 

1795 [223/118] -- Verwijdering van Oranjegezinde ambtenaren en 
regenten. 

1795 [223/122v] -- Regenten en regentessen van Godshuizen te 
vervangen. 

1795 [223/125] -- C.N. Plemper van Bree bewindhebber O.I.C. 
Zie ook: 129, 138v 

1795 [223/125v] -- Diverse posten vervallen verklaard. 

1795 [223/126] -- Onderzoek naar bestuur door regenten van 
Godshuizen. 

1795 [223/128] -- Vervulling van diverse posten. 

1795 [223/133v] -- Al of niet doorgaan met remotie van regenten 
Godshuizen. 
Zie ook: 135 

1795 [223/141] -- Huybert Verzijl aangesteld als kleiarbeider. 

1795 [223/141v] -- Jan Hornes aangesteld aals spekslager. 

1795 [223/146v] -- Rapport stadsambten. 

1795 [223/155v] -- Gerrit van Dam aangesteld als boterkruier. 

1795 [223/162v] -- Verzoek tot ontslag oude regenten. 

1795 [223/167] -- Lijst van de nieuwe regenten van de godshuizen. 
Zie ook: 171, 172v 

1795 [223/177] -- Voorstel tot beëdiging alle ambtenaren. 
Zie ook: 181 

1795 [223/178v] -- Aaltje Tijgerman schikster in de Waag. 

1795 [223/195v] -- Concept- ledenlijst regenten Godshuizen. 

1795 [223/197] -- Anna van Leeuwen schikster in de Waag. 

1795 [223/202v] -- Commissie van 24 leden tot onderzoek gedrag 
regenten vorige bestuur. 

1795 [223/205v] -- Bastiaan Toors sleper. 

1795 [223/206] -- Cornelis van der Vin aangesteld als boterkruier. 

1795 [223/207v] -- Willem Jonkhoen als ziekentrooster ontslagen. 
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1795 [223/213] -- Brief betreffende eedsaflegging en verkiezing 
burger in commissie van 24. 

1795 [223/225v] -- Sollicitant als portier Dijkspoort. 

1795 [223/236v] -- A. van Brouwershaven portier van de Dijkspoort. 

1795 [223/236v] -- H. van Geelen aangesteld als sleper in het 
ijkerveer. 

1795 [223/240] -- Betr.belofte van non-activiteit door officieren, 
onderofficieren enz. 

1795 [223/240v] -- Dag bepaald voor zitting van de commissie van 
24. 

1795 [223/241v] -- Sollicitatie van J.P. Gosenson als auditeur-militair 
te ondersteunen. 

1795 [223/245] -- Lijst van gewezen militairen die belofte van trouw 
zullen afleggen. 
Zie ook: 247, 247v, 248, 249, 250, 250v, 254, 254v, 259, 263v, 266, 
273v 

1795 [223/251v] -- D.G. van Teylingen legt ambtseed af. 

1795 [223/272] -- Jacob Punseli korenmeter. 

1795 [223/276v] -- Jacobus Schijff bedankt als sleper. 

1795 [223/281] -- J. Punseli bedankt als korenmeter. 

1795 [223/283] -- J. Zindveld als sleper aangesteld. 

1795 [223/283] -- S. de Roos als korenmeter aangesteld. 

1795 [223/302] -- Medewerking verzocht door commissie van 
onderzoek ex-regenten. 

1795 [223/306] -- Rapport van de secretaris betreffende financiën en 
ambten. 

1795 [223/311v] -- Onderzoek ambtenaren schuldig aan plundering. 

1795 [223/357] -- H. Smits als pakker van het grofwerk aangesteld. 

1795 [223/374] -- Alleen leden grondvergadering toegang tot 
verpachting ambten. 

1795 [223/375] -- Protest van Toulon tegen deze gang van zaken. 

1795 [223/382] -- Lijsten van oranjegezinde ambtenaren en hun 
gedrag. 

1795 [223/382v] -- Pieter van Vrijaldenhoven sleper. 

1795 [223/383] -- Bij het geven van bedieningen geen sollicitanten 
meer toe te staan. 

1795 [223/384v] -- Sollicitanten bevrijd van kamergeld. 

1795 [223/385v] -- Beediging ambtenaren uitgesteld. 

1796 [224/013] -- Klaas Kreeft aangesteld als boterkruier. 

1796 [224/030] -- J.P. Gosenson sollicitant auditeur- militair. 

1796 [224/036] -- Wed. van Arnoldus Meerman schikster in de Waag. 
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1796 [224/036v] -- Claas van Vliet de jonge gebruik van de visbank. 

1796 [224/043v] -- Is rapport klaar betreffende het politieke verleden 
van ambtenaren? 

1796 [224/060] -- Rapport politiek gedrag ambtenaren. 

1796 [224/064v] -- Ambtenaren in rapport genoemd zullen worden 
opgeroepen. 

1796 [224/065] -- C.N. Plemper van Bree verzoekt schadeloossteling 
wegens niet-toelating als bewindhebber van de VOC. 

1796 [224/077v] -- Ambtenaren opgeroepen en beschuldigingen 
voorgelezen. 

1796 [224/086v] -- Bidder J. van Zijlen ontslagen. 

1796 [224/090v] -- Huibert Kabel hooirijder. 

1796 [224/090v] -- Willem Murk tot sleper aangesteld. 

1796 [224/090v] -- Gerrit van Deth plaatsvervangend kleimeter. 

1796 [224/091] -- H. Maquili sollicitant ziekentrooster en 
catechiseermeester. 

1796 [224/096v] -- C.N. Plemper van Bree te herstellen als 
bewindhebber O.I.C. 

1796 [224/116v] -- Beediging van alle ambtenaren. 

1796 [224/120] -- Commissie tot onderzoek gedrag vorige regenten. 
Zie ook: 128 

1796 [224/130v] -- Alle ambtenaren op te roepen voor aflegging eed. 
Zie ook: 131, 135 

1796 [224/133v] -- Drie sollicitanten als boomsluiter buiten 
Potterspoort. 

1796 [224/137] -- H. Maquelijn aangesteld tot ziekenbezoeker. 
Zie ook: 160v 

1796 [224/137v] -- Enkele burgers uitgesloten van eedsaflegging. 

1796 [224/142] -- J. Boon schipper van het stadsjacht ontslagen. 

1796 [224/143v] -- Beediging van ambtenaren. 
Zie ook: 150, 152v, 155v, 164v 

1796 [224/146] -- Verzoek om teruggave ambtgeld boomsluiter P. 
Calis. 
Zie ook: 154v 

1796 [224/148] -- Verzoek van grondvergadering betreffende niet 
beëdigde ambtenaren afgewezen. 

1796 [224/157v] -- Niet beëdigde ambtenaren ontslagen. 

1796 [224/161v] -- Verklaring van 05-04-1796 voorgelezen aan niet-
beëdigde ambtenaren. 

1796 [224/162] -- Wed. van G. van Leeuwen te begunstigen als 
boomsluiter. 

1796 [224/163] -- L. Hulst, weduwe van de havenmeester, krijgt ƒ 400 
per jaar. 
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1796 [224/189] -- Wed. van G. Van Leeuwen als boomsluiter 
aangesteld. 

1796 [224/189] -- L. van Schoonhoven als ontvanger Maximiliaanse 
pacht aangesteld. 

1796 [224/189v] -- D. de Vries ontvanger van loden. 

1796 [224/189v] -- G. van Leeuwen grofwerkpakker. 

1796 [224/189v] -- Cornelis Lans sleper. 

1796 [224/189v] -- H. de Jong als assistent waagmeester aangesteld. 

1796 [224/189v] -- H. Maquelin catechisant van kleine kinderen. 

1796 [224/194] -- Alle kerk- en schoolleraren op te roepen ter 
beëdiging. 
Zie ook: 196v 

1796 [224/203] -- Lijsje Verboom visbank. 

1796 [224/203] -- T. van Uunen aangesteld tot sleper. 

1796 [224/204] -- J. van Steel als weesmeester ontslagen. 

1796 [224/204v] -- Plaatsvervangende ambtenaren te benoemen 
door municipaliteit. 

1796 [224/207] -- D. Fallie plaatsvervangend broodweger. 

1796 [224/207v] -- P. van Gelen hooirijder. 

1796 [224/217] -- Dirk Roon waarnemend sleper. 

1796 [224/228] -- Job de Jager vader van het pesthuis. 

1796 [224/273v] -- Pieter van Leeuwen als sleper aangesteld. 

1796 [224/287v] -- H. van Geelen vissleper. 

1796 [224/289v] -- Hendrik Kroese als sleper aangesteld. 

1797 [225/012] -- Verzoek kolendragers om loonbepalingen. 
Zie ook: 26v 

1797 [225/062] -- Dirk Kroon tot sleper aangesteld. 

1797 [225/078v] -- Aanstelling commissieleden. 

1797 [225/100] -- Geen begeving van beurzen op plaatsen in het 
Statencollege. 

1798 [226/049] -- Jan Cabout tot sleper aangesteld. 

1798 [226/054] -- Verzoekschrift van de slepers om vermindering van 
het getal. 

1798 [226/065v] -- Verzoekschrift van de slepers afgewezen. 

1798 [226/081] -- Subalterne posten opnieuw verdeeld. 

1798 [226/086v] -- Vollebregt en Slicher aangesteld tot nazien van de 
buitenlandse munten. 

1798 [226/088] -- Lijst geformeerd van politieke gezindheid van 
ambtenaren. 
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1798 [226/093v] -- Leden van de commissie van binnenlandse 
correspondentie. 

1798 [226/094v] -- Opheldering gevraagd omtrent de afzetting van 
stedelijke ambtenaren. 
Zie ook: 96 

1798 [226/096] -- Remotie van ambtenaren uitgesteld. 

1798 [226/134] -- Betreffende de term "onwaardige ambtenaren". 

1798 [226/134] -- Geen leden van Gemenebestgezinde sociëteiten te 
benoemen. 

1798 [226/137v] -- Publicatie tot ontzetting uit alle ambten 
vastgesteld. 
Zie ook: 140v 

1798 [226/140] -- Aanschrijving om door te gaan met remotie van 
ambtenaren. 

1798 [226/143v] -- Protest enige raadsleden tegen remotie 
ambtenaren. 

1798 [226/153] -- Remotie niet gereed op bepaalde tijd. 

1798 [226/163] -- Uitstel van 14 dagen voor remotie ambtenaren. 

1798 [226/164] -- Remotie van ambtenaren. 
Zie ook: 166v 

1798 [226/171v] -- Uitlatingen van P. van Geelen over remotie. 
Zie ook: verver 175v 

1798 [226/172v] -- Vragen van baljuw over remotie secretaris. 

1798 [226/178] -- Remotie ambtenaren uitgesteld. 

1798 [226/180] -- Aanschrijving van het administratief bestuur over de 
houding van J. van der Linden inzake afzetting (remotie). 

1798 [226/182v] -- Instructie secretarissen vastgesteld. 

1798 [226/184] -- Ex-secretaris J.D. van der Burch gelast 
verantwoording te doen van zijn administratie. 

1798 [226/184v] -- Remotie bemoeilijkt door absentie van raadsleden. 

1798 [226/190] -- Rapport van commissie omtrent remotie 
ambtenaren. 

1798 [226/192] -- Remotie ambtenaren uitgesteld. 

1798 [226/202v] -- Dag bepaald voortzetting remotie. 

1798 [226/203] -- Brief over aanstelling van weesmeesters. 

1798 [226/203v] -- Voortzetting remotie. 
Zie ook: 209v, 215v 

1798 [226/225v] -- Verzoek van slepers om hun getal te verminderen. 

1798 [226/245] -- Protest van M. Liesen tegen begeving ambten. 

1798 [226/249v] -- E. de Haan aangesteld tot collecteur kleinzegel. 

1798 [226/250v] -- J.D. van den Burch hersteld als secretaris. 
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1798 [226/256] -- H.L. van Buma ontslagen en W. Bolding benoemd 
als baljuw. 

1798 [226/261v] -- H.L. van Buma verzoekt kopie van decreten. 
Zie ook: afgewezen 267v 

1798 [226/267] -- Verzoekschrift van bode W. Lijterdijk (in de Willens) 
teruggevonden. 

1798 [226/272v] -- M. Mulder tot sleper aangesteld. 

1798 [226/272v] -- J. van der Bijl tot zoutdrager aangesteld. 

1798 [226/292v] -- Aanschrijving betreffende verantwoording van ex-
secretarissen. 

1798 [226/308v] -- Vacatures gedurende 14 dagen aan te plakken 
aan het stadhuis. 

1798 [226/308v] -- J. Mijlli aangesteld tot vilder. 

1798 [226/341] -- J. Punseli aangesteld tot plaatsvervangend 
omroeper. 

1798 [226/341v] -- Besluit omtrent begeving van ambten. 

1799 [227/034v] -- J. Kabout voor drie maanden als 
plaatsvervangend sleper aan te stellen. 

1799 [227/043] -- Chr. van der Lont aangesteld als kleimeter. 
Zie ook: 44 

1799 [227/043] -- P. Sparnaay overvaarder over de IJssel. 
Zie ook: 45 

1799 [227/062] -- Opgave van landsambtenaren binnen de stad. 

1799 [227/068v] -- Lijst van lands ambtenaren. 

1799 [227/068v] -- Chr. Lakermans kleiarbeider. 

1799 [227/086v] -- Clasina Christoffel gebruik van de visbank 

1799 [227/087] -- Janna van den Berg aflegster van de vis. 

1799 [227/098] -- Admissie van inwoning aan commissie ter 
recherge. 

1799 [227/109] -- Susanna Basselaar visbank. 

1799 [227/110v] -- Begeving van vrijwillig verlaten posten. 

1799 [227/118] -- A. van de Korst als korenmeter aangesteld. 

1799 [227/128v] -- Opgave verzocht van ambtenaren die moeten 
worden ontzet. 

1799 [227/129v] -- J.L. Brands P. Fokkers ontslagen. 

1799 [227/133] -- Betaling verzocht van 100e penning op de ambten 
van 1795-1798. 

1799 [227/141v] -- Aanschrijving omtrent beëdigde ambtenaren. 

1799 [227/142] -- Aanschrijving omtrent ambtenaren niet 
ingeschreven in stemregister, voor 31-07-1798. 
Zie ook: ontzetting van deze ambtenaren 213 
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1799 [227/217v] -- Kon P. Verveen zich door ziekte in 1798 niet laten 
inschrijven?. 

1799 [227/219] -- Rapport omtrent ontzetting van ambtenaren voor 
31-07-1798. 

1799 [227/231v] -- Verhoging sleeploon door slepers geacordeerd. 

1800 [228/040] -- A. van den Hove aangesteld als sleper. 

1800 [228/061v] -- C. Linkers aangesteld als waagmeester. 

1800 [228/066v] -- Anth. Barentsen aangesteld als roeper. 

1800 [228/094] -- P. van den Broek bezemmakersbaas. 

1800 [228/118v] -- J. Liesen plaatsvervangend broodweger. 

1800 [228/126] -- Wijze van aanstelling knecht grote sluis buiten 
Dijkspoort. 

1800 [228/127] -- Andere nominatie verzocht van drie personen voor 
benoeming knecht g.s. xxx 

1800 [228/129] -- C. Radder knecht grote sluis. 

1800 [228/155v] -- Verzoek om salarisverhoging asraper van het 
buitenkwartier. 
Zie ook: 161 

1800 [228/201v] -- Bij voorkeur vrijwilligers van 1799 in ambten te 
benoemen. 

1801 [229/008v] -- Boterkruiersplaats voorlopig vacant. 

1801 [229/028v] -- Voordracht vacant procureursplaats. 

1801 [229/032] -- Opgave verzocht van ambtenaren vallende onder 
het ambtgeld. 

1801 [229/038v] -- Rapport inzake ambtenaren die vallen onder de 
8% schadevergoeding. 

1801 [229/040] -- Brief van het vertegenwoordigend lichaam 
betreffende ambtenaren. 

1801 [229/042] -- H. Smaasen aangesteld als ontvanger van het 
stadsgemaal op 3,25%. 

1801 [229/049] -- Brief van agent van justitie over aanstelling 
procureur. 

1801 [229/050v] -- F.E. Willet auditeur- militair. 

1801 [229/063v] -- Verhoging van slepersloon gecontinueerd voor 
een jaar. 

1801 [229/070v] -- Brief over begeving van het procuraat. 
Zie ook: 106 

1801 [229/075v] -- C. de Wolf uitgesloten van alle ambten. 

1801 [229/078] -- Verzoek van omroepers om instructie invordering 
salaris. 

1801 [229/092] -- Instructie voor de omroepers vastgesteld. 

1801 [229/175] -- J. de Jager wijnsleper. 
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1801 [229/175v] -- F. van Dijk visbank. 

1802 [230/011] -- J. Liesen zoutmeter. 

1802 [230/012] -- W .Olet schikster in de Waag. 

1802 [230/019v] -- R. Koppenol aanbevolen als oudergaarder 
gemenelandsmiddelen te Boskoop. 

1802 [230/032] -- Verzoek ten behoeve van kinderen van L. Bijl, wed. 
van G. van Leeuwen, boomsluiter Potterspoort. 
Zie ook: 41 

1802 [230/052v] -- Elizabeth pijpers plaatsvervangend waardeerster 
toegestaan. 

1802 [230/053] -- C. de Wilde lijndraaiersbaas. 

1802 [230/058v] -- M.A. van Werkhoven substituutwaardeerster. 

1802 [230/063] -- Verhoogde sleeploon van granen gecontinueerd tot 
mei 1803. 

1802 [230/077v] -- J. Punseli boomsluiter Jan Kattenbrug. 

1802 [230/092v] -- P. Overman plaatsvervangend biersleper. 

1802 [230/096v] -- Stadsstraatmaker Schoonderwoerd gedurende 
ziekte door te betalen. 

1802 [230/115v] -- A. Voordewind blaasbalgtreder Gasthuishuiskerk. 

1802 [230/135v] -- W. Lodier opzegger aan de huizen. 

1802 [230/152] -- Chr. Borchward plaatsvervangend omroeper. 

1802 [230/167] -- Cristina van Vliet gebruik van de visbank. 

1802 [230/167] -- Th. van der Pool waker van de marktkramen. 

1802 [230/175] -- Bepaling huur boomnsluiterswoning Potterspoort. 

1802 [230/193] -- D. Ruykom visbank. 

1803 [231/016v] -- Gemeenteambtenaren gecontinueerd. 

1803 [231/017v] -- Regeling begeving van ambten. 

1803 [231/020v] -- Beambten gewezen op hun plicht. 

1803 [231/049] -- J. van Munster oudste klerk ter secretarie eervol 
ontslagen. 

1803 [231/052] -- Voordracht van R. Koppenol en H. Verschoor als 
klerk ter secretarie. 

1803 [231/053] -- J. Polijn aangesteld als eerste klerk en overige 
functies. 

1803 [231/054] -- Traktement politiekamer emolument voor 
secretarissen. 

1803 [231/054] -- Q. Gibbon aangesteld als tweede klerk. 

1803 [231/054v] -- R. Koppenol aangesteld als jongste klerk. 

1803 [231/062] -- Instructie voor secretarissen. 
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1803 [231/079] -- Akte van borgtocht secretarissen. 

1803 [231/081v] -- Verzoek om gratificatie door erfgenamen eerste 
klerk ter secretarie. 

1803 [231/087v] -- Continnatie verhoogd sleeploon. 

1803 [231/094] -- Commissie tot formeren van nominatie tot 
hoofdschout. 
Zie ook: 96v, 98v hoofdschout benoemd 

1803 [231/098v] -- Aftredende hoofdofficier wordt schepen. 
Zie ook: 100 

1803 [231/104v] -- Erfgenamen van J. van Munster gratificatie 
verleend. 

1803 [231/122v] -- Wijnslepers verzoeken vermindering van 
ambtgeld. 

1803 [231/155v] -- H. van Wijn verzoekt betaling achterstallig 
pensioen sedert 1795. 
Zie ook: 192v 

1803 [231/175v] -- Stadswerker P. Smeukel pensioen toegekend van 
ƒ 2,50 per week. 

1803 [231/197v] -- Salaris innamer verpondingen C. van de Poll ƒ 
100. 

1804 [231/003] -- Advies van advocaten gevraagd inzake pensioen 
H. van Wijn. 
Zie ook: 11v 

1804 [231/022] -- K. Toors korenmeter. 

1804 [231/027v] -- Admissie van inwoning voor commissies ter 
recherge. 

1804 [231/028v] -- Verzoek van mr. H. van Wijn om pensioen 
ingewilligd. 

1804 [231/029v] -- Achterstallige traktementen te betalen. 

1804 [231/045] -- J. de Groot gerechtsbode. 

1804 [231/045v] -- J. van Zon binnenbode. 

1804 [231/047v] -- W. Ligthart, calculeerder van de schepen, 
verzoekt verlenging van zijn ambtstermijn. 

1804 [231/072v] -- Mr. H. van Wijn ƒ 3038 in contanten en ƒ 3700 in 
obligaties toegekend. 

1804 [231/074] -- K. Toors tot sleper aangesteld. 

1804 [231/076v] -- Chr. Vermeulen korenmeter. 

1804 [231/077] -- W. de Waal visbank. 

1804 [231/089] -- C. Smit plaatsvervangend kalkdrager. 

1804 [231/089] -- Verlenging van de verhoging van de sleeplonen 
voor een jaar. 

1804 [231/120v] -- Voorstel tot toelage van ƒ 100 aan R. Koppenol, 
klerk ter secretarie; in beraad gehouden. 
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1804 [231/146v] -- Verantwoording van penningen door visafslager. 

1804 [231/163v] -- Gijsje de Waal visbank. 

1804 [231/179] -- Toelage van ƒ 100 per jaar voor klerk R. Koppenol. 

1805 [232/005] -- J. de Werk, concierge van looihal, ƒ 26 toegelegd. 

1805 [232/006] -- Bepaling omtrent de begeving van ambten. 

1805 [232/012v] -- W. Bolding hoofdschout ad interim. 

1805 [232/018v] -- Commissie tot formeren ener nominatie voor een 
baljuw. 

1805 [232/022v] -- Commissie nominatie baljuw. 

1805 [232/028v] -- Brief over recognitie een ambtgeld aan te stellen 
baljuw. 

1805 [232/043] -- J. Liezen zoutmeter. 

1805 [232/043v] -- C. van Havezaad broodweger. 

1805 [232/045] -- J. Bezem plaatsvervangend kolendrager. 

1805 [232/045] -- Elizabeth Honkoop visbank. 

1805 [232/046v] -- Verzoek om verhoging van sleeplonen. 

1805 [232/050v] -- Aanstelling hoofdofficier W. Bolding. 

1805 [232/060v] -- Verzoek verhoging van sleeplonen afgewezen. 

1805 [232/061v] -- Installatie hoofdofficier W. Bolding. 
Zie ook: 66 

1805 [232/067] -- J. Nieuwenhuisen sleper. 

1805 [232/073] -- A. Pijpenzeel noodhulp hooiweger. 

1805 [232/081] -- H. Barents schepen. 

1805 [232/083v] -- Rekening afslager van de vis. 

1805 [232/087] -- J. Sauerbeek assistent sluiswachter. 

1805 [232/096] -- Lijsje van Dijk visbank. 

1805 [232/097v] -- H. Nieuwland plaatsvervangend hooiweger. 

1805 [232/117v] -- Aanschrijving omtrent nominaties van baljuwen. 

1805 [232/43v] -- A. Perridon kalk en koolmeter. 

1806 [232/013] -- Secretaris Hess gemachtigd tot ontvangst van 
patentrecht. 

1806 [232/022] -- Paulina Faber gebruik van de visbank. 

1806 [232/030v] -- Marrigje de Koster aanstelling visbank. 

1806 [232/037v] -- H. Hanau deurwaarder. 

1806 [232/040v] -- Admissie van inwoning chergers C.P. Swart en F. 
Diederiks. 

1806 [232/043] -- Akten van aanstelling in verband met zegelrecht. 
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1806 [232/047] -- Niet te weigeren. 

1806 [232/047] -- Inwoning aan 's lands bedienden. 

1806 [232/051] -- Reden van weigering gepatenteerde 
pakkendragers. 
Zie ook: 52v 

1806 [232/052] -- Verhoogde sleeplonen gecontinueerd. 

1806 [232/058] -- Sleper J. Cabout voor zes weken geschorst. 

1806 [232/063v] -- Opgave verzocht van leden politieke en 
rechterlijke colleges en ambtnaren. 

1806 [232/087] -- Verzorgen van inwoning aan lands ambtenaren. 

1806 [232/090v] -- A. Toors bedankt als sleper. 

1806 [232/093] -- Benoeming van commissarissen van de verwers en 
glazenmakers. 

1806 [232/095] -- Taxateurs personeel en recht van successie 
benoemd. 

1806 [232/096] -- Taxateurs meubilair en successie. 

1806 [232/122] -- P. de Mol zakophouder kalk en kolen. 

1806 [232/131] -- M. van der Helm stadsreinigingsman. 

1806 [232/133] -- De innemer van de verpondingen wordt ƒ 100 
toegelegd. 

1806 [232/141v] -- P. van Geelen als ontvanger van de verpondingen 
gecontinueerd. 
Zie ook: 144 

1807 [232/003] -- P. Veldman boomsluiter van de Haven. 

1807 [232/011v] -- L. Lunenburg afslager van de vis en collecteur van 
de visaccijns. 

1807 [232/017v] -- Verzoek van korenmeters om nadere bepalingen. 

1807 [232/029v] -- Commissies van ambtenaren op zegel. 

1807 [232/030v] -- Bepalingen omtrent saliris ambtenaren. 

1807 [232/0338] -- Verzoek van eerste klerk J. Polijn en de boden om 
vergoeding. 

1807 [232/035v] -- Bepaling beloning korenmeters. 

1807 [232/036v] -- Aanschrijving betreffende bekleding van meer dan 
één post. 

1807 [232/058v] -- A. Dortland sleper. 

1807 [232/078v] -- P. Lens boterkruier. 

1807 [232/114v] -- Douceur voor twee kinderen recherge. 

1807 [232/122] -- Traktement van ƒ 30 voor L. Strauwitz sluiter van 
de vleeshal. 

1807 [232/128] -- H. den Bennis pontman over de IJssel. 
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1807 [232/128] -- H. Krieger verzoekt aanstelling als ijkmeester. 
Zie ook: rapport 134 

1807 [232/175] -- Klerk J. Polijn verzoekt vergoeding als ex- 
collecteur stadszegel. 

1807 [232/177v] -- W. Verschoor aangesteld als taxateur wegens het 
personeel. 

1807 [232/180v] -- Klerk J. Polijn ƒ 50 toegelegd. 

1807 [232/180v] -- J. Floris tot roeper aangesteld. 

1807 [232/180v] -- Innamer C. van de Pol ƒ 100 salaris. 

1807 [232/182v] -- Ontvanger verpondingen verzoekt traktement. 
Zie ook: toegestaan 184 

1807 [232/190] -- Mr. A. van Gennip landdrost. 

1807 [232/190v] -- Aanschrijving omtrent begeving van de kleine 
ambten. 

1807 [232/190v] -- W. Verschoor taxateur van het personeel. 

1807 [232/195] -- Johanna van Vliet visbankhoudster. 

1808 [256/004v] -- Begeving van ambten door burgemeester en 
wethouders. 

1808 [256/008v] -- P. van Ruykom visbank. 

1808 [256/015] -- Lijst van de borgtochten vastgesteld. 

1808 [256/021] -- E. van Maren vader in het pesthuis. 

1808 [256/021] -- G. Zuydveld wijnsleper. 

1808 [256/021v] -- C. den Hond brander van het vaatwerk. 

1808 [256/029] -- Lijsten te formeren van ontvangen traktementen 
van de ambtenaren en aanspraken ten laste van de stad. 
Zie ook: 37 

1808 [256/034v] -- ƒ 25 reiskosten voor bode J. van Son. 

1808 [256/034v] -- L. van Velzen bierdrager. 

1808 [256/054] -- Verzoek van houttelsters betreffende de bediening 
van het ambt. 

1808 [256/060] -- Decreet betreffende inrichting kleine en subalterne 
posten. 

1808 [256/071v] -- Regl;ement begeving ambten. 
Zie ook: verzonden 72v 

1808 [256/102] -- H. Nieuwland noodhulp- hooiweger. 

1808 [256/110] -- J. van Maurik sleper en kruier. 

1808 [256/111] -- Persoonlijke copust voor burgemeester. 

1808 [256/127] -- Aanschrijving tot opgave van personen voor 
stadscommissies. 

1808 [256/133] -- Kennisgeving verzocht van aftreden of overlijden 
van door het rijk bezoldigde ambtenaren. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       48 

 

 

1808 [256/140v] -- J. van der Tij koolweger. 

1808 [256/140v] -- Klachten over slepers. 

1808 [256/142] -- Gratificatie van ƒ 150 voor H. Verschoor wegens 
statistische tabel. 

1808 [256/142v] -- Gratificatie van ƒ 150 voor klerk R. Koppenol. 

1808 [256/147] -- Verzoek van slepers om twee wagens in gebruik te 
nemen. 

1809 [256/007] -- Persoonlijke copiïst aangesteld ten behoeve van 
burgemeester. 

1809 [256/008] -- B. Kok kalk- en kolenmeter. 

1809 [256/012v] -- Bepalingen cantie ambtenaren. 

1809 [256/013v] -- Verzoek van slepers om wagens geaccordeerd. 

1809 [256/028] -- P. Oldhuyzen sleper. 

1809 [256/073] -- A. Voordewind pijler en proever wijnen enz. 

1809 [256/074] -- Dijk- en waterwerkers te engageren voor 's lands 
dienst. 

1809 [256/078] -- W. van Oudshoorn zoutdrager en noodhulp- 
kolenmeter. 

1809 [256/088] -- ƒ 92 voor J.C.W. Terbrugge wegens schrijfloon 
voor de burgemeester. 

1809 [256/093] -- Bepalingen omtrent voordrachten of begevingen. 

1809 [256/101v] -- ƒ 150 toelage voor klerk R. Koppenol. 

1809 [256/113] -- S. de Waal gebruik visbank. 

1810 [256/002v] -- Continuatie bezoldering copust burgemeester. 

1810 [256/007] -- G. van den Andel sluiswachter grote sluis buiten 
Dijkspoort. 

1810 [256/014v] -- Overlegging van zegels door officianten. 

1810 [256/028] -- Alida Verschoor opzichster vendu. 

1810 [256/038] -- G. Mulder sleper. 

 

Amsterdam 

1797 [225/103] -- Informatie over Hendrik Bakker. 
Zie ook: 107 

1798 [226/273] -- Commissie opmaken rekening jaagpad Amsterdam 
- Gouda. 

1798 [226/290] -- Rapport rekening jaagpad 1796. 

1798 [226/329v] -- Commissarissen zandpad Amsterdam - Gouda. 

1799 [227/104] -- Klacht van Amsterdam over venters van potten. 
Zie ook: 105v 
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1800 [228/222] -- Aanschrijving om Amsterdamse rijpad te reparen. 

1802 [230/008] -- Bezwaar tegen voorgenomen sluiting van de Aar. 
Zie ook: 17 

1804 [231/160] -- Commissie opmaken rekening zand- en jaagpad. 
Zie ook: rapport 166 

1805 [232/088] -- Klacht over geplaatste slagboom nieuwe 
Bloklandse weg. 

1805 [232/122] -- Aanschrijving over slagboom bij de Vrouwenakker. 

1806 [232/093v] -- Rapport commissie rekening jaagpad aan de 
Drecht. 

1807 [232/022v] -- Verhoging traktement penningmeester jaagpad. 

1808 [256/074v] -- Lijst defecten jaagpad. 

1808 [256/105v] -- Commissie voor de rekening van het jaagpad. 

1808 [256/129v] -- Klacht over slechte staat Amsterdamse rijpad. 

1808 [256/148] -- Rapport vergadering jaagpad. 

1809 [256/057] -- Aanschrijving tot het leggen van een brug aan de 
Vrouwenakker. 

1809 [256/079] -- Lijst van defecten jaagpad. 

1809 [256/083] -- Commissie opneming rekening. 
Zie ook: rapport 94v 

1809 [256/094v] -- Rapport brug vrouwenakker. 
Zie ook: 107v en 110v 

1810 [256/017v] -- Aanschrijving tot reparatie Goudse rijpad. 

1810 [256/051] -- Lijst van defecten jaagpad. 

1810 [256/059] -- Commissie opening rekening jaagpad. 
Zie ook: 61 

 

archief 

1791 [134/009v] -- Secretaris gelast maandstaten te verzamelen. 

1791 [134/090v] -- Rapport van de secretaris betreffende de 
balansen van de godshuizen. 

1795 [223/030] -- H. van Wijn mag archivalia raadplegen. 

1795 [223/065v] -- Toegang tot papieren door commissie onderzoek 
notulen. 

1795 [223/142] -- Expeditie van stukken betreffende de omwenteling 
van 1787. 

1795 [223/305v] -- Archief van logement Den Haag naar Gouda 
overgebracht. 

1795 [223/313] -- Kasten uit logement tot berging van archief. 

1800 [228/093] -- Zorg voor archieven van opgeheven colleges. 
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1800 [228/093v] -- Secretarie te inventariseren. 

1800 [228/158] -- Aanschrijving omtrent inventarisatie archief 
secretarie. 

1803 [231/117] -- Verdeling van sleutels secrete kast. 

1803 [231/135] -- Lossenten en effecten uit secrete kast te lichten ter 
voldoening van achterstallige verpondingen. 
Zie ook: rapport 136 

1804 [231/010v] -- Twee maal per jaar inspectie van de secretarie. 

1804 [231/177] -- Rapport opmaken van de toestand van het archief 
van de secretarie. 

1806 [232/041v] -- C.J. de Lange van Wijngaerden heeft inzage van 
archivalia. 

1806 [232/127v] -- Rapport opmaken van de toestand van het archief 
van de secretarie. 

1808 [256/004] -- Sleutels secrete kast verzegeld. 

 

archieven 

1795 [223/043] -- Inlevering van de notulen van de vergadering van 
Holland door oud-pensionaris. 

 

armmeesters en bestuur 

1795 [223/017v] -- ƒ 300 verstrekt. 

1795 [223/174v] -- Brood aan armen uit te delen tegen vastgestelde 
prijs. 

1795 [223/189] -- Plan oprichting R.K. armbestuur. 

1795 [223/348] -- Plan om armengoederen van drie R.K. kerken te 
brengen in alg. armenkas. 

1795 [223/356v] -- Reactie van twee pastoors op het plan. 

1795 [223/370v] -- Verzoekschrift aan provinciale representanten 
betreffende het plan. 

1797 [225/131] -- Commissie tot het arangeren van een plan 
generaal armbestuur. 

1797 [225/216v] -- Rapport commissie armbestuur. 
Zie ook: 1798/34 

1800 [228/042] -- Opgave verzocht van de staat van het armbestuur. 
Zie ook: 1801/10v 

1804 [231/086] -- Aanschrijving over het benoemen van een 
armencommissie. 

1804 [231/090] -- Commissie benoemd omtrent verbetering van het 
armenbestuur. 

1805 [232/024v] -- Publicatie van armbestuur te Hamburg 
aanbevolen voor geestelijken. 
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1805 [232/040v] -- Commissie ter voorziening omtrent personen die 
zich na admissie van inwoning tot de armenkamer wenden. 

1805 [232/045] -- Toezending reglement door de algemene 
armencommissie. 

1805 [232/056v] -- Aanschrijving tot bevordering geprojecteerde plan 
armenbestuur. 

1806 [232/095v] -- Klachten over traagheid armencommissies. 

1806 [232/109] -- Verklaring van art. 15 van de generale verordening 
omtrent de armen. 

1807 [232/010v] -- Opgave verzocht van arbeid in armengestichten. 

1807 [232/020v] -- Kerkeraad hervormde gemeente bedankt voor het 
formeren van een project. 

1807 [232/087v] -- Aanschrijving omtrent armenfondsen. 

1807 [232/103v] -- Wijze van uitdeling door armenfondsen. 

1807 [232/110v] -- Mening van armbesturen. 

1807 [232/116v] -- Inlichtingen verzocht betreffende armbesturen. 

1807 [232/121v] -- Opgave van armbesturen. 
Zie ook: 125v 

1808 [256/101] -- Lokaal in Proveniershuis voor bereiding van soep 
ten behoeve van mindervermogenden. 

1808 [256/110v] -- Intekening voor stadsrekening van 100 porties 
soep. 

1808 [256/122v] -- Distributie van soepbriefjes aan 
kerkgenootschappen. 

1808 [256/137] -- ƒ 300 wegens 100 porties soep. 

1808 [256/141] -- Uitgifte soepbiljetten. 

1809 [256/016] -- Verrekening van voorgeschoten penningen. 

1809 [256/063v] -- Aanschrijving tot restitutie over 1806 en 1807. 

1809 [256/098v] -- ƒ 300 voor 100 porties soep. 

1810 [256/084] -- Distributie van soepbriefjes. 

 

attestatie 

1796 [224/007] -- Blokzijl vraagt verklaring over gedrag van J. 
Swanenburg. 

1796 [224/014] -- Os vraagt verklaring over het gedrag van Justus 
van der Hoeven. 

1796 [224/016v] -- Attest J. Swanenburg verstrekt. 

1796 [224/139] -- Voor B.A. Falke als sollicitant commies ter griffie. 

1796 [224/261v] -- Voor H. Hillebrand. 
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1796 [224/334] -- Verzoek van Katwijk betreffende H. van Straaten. 

1797 [225/186] -- Bewijs van goed gedrag voor F. Simonie. 

1797 [225/200v] -- attestatie voor Franse drogonder Brechier. 

1798 [226/124] -- Voor majoor E. de Dufau, commandant in 1787. 

1798 [226/171] -- Voor P.C. Lehr afgewezen. 

1798 [226/191] -- Arnhem verzoekt inlichtingen betreffende A. 
Kwaan. 

1798 [226/255v] -- Verzoek van Chr. Lehr. 
Zie ook: afgegeven 261 

1798 [226/256v] -- Verzoek van H.L. van Buma afgewezen. 

1799 [227/212] -- Voor deurwaarder A. Kessels. 

1799 [227/212] -- Voor J. Danens krijgsgevangenen gemaakt door de 
Engelsen. 

1800 [228/058] -- Bewijs van aankomst en vertrek voor koeriers. 

1800 [228/089v] -- Informaties omtrent Jan van den Brink. 

1801 [229/011] -- Geen akte van indemeniteit voor kind van J. van 
Dop alhier geboren. 

1801 [229/064] -- Iets bekend ten laste van G. Boon van Ostade?. 

 

bakkers 

1792 [134/043] -- Hendrik Trompert geadmitteerd. 

1792 [134/060] -- Gerrit van Bovene geadmitteerd als koekbakker. 

1793 [134/010v] -- Jan van der Linden toegelaten als koekbakker. 

1793 [134/010v] -- Cornelis Moesman geadmitterd als koekbakker. 

1793 [134/018v] -- Huybert Kabel geadmitteerd als broodbakker. 

1793 [134/021v] -- Cornelia Brammert broodbakster. 

1795 [223/149] -- Schade voor broodbakkers door broodzetting. 

1795 [223/161, 164] -- Bespreking met bakkers over broodzetting. 

1795 [223/173v] -- Zetting van gebuild brood verboden. 

1795 [223/187] -- Besluit builverbod ingetrokken. 

1795 [223/236v] -- Opslag van vijf duiten per brood verzocht. 

1795 [223/318v] -- Geen keuring van monsters graan, maar van de 
hele partij. 

1797 [225/183v, 207] -- Korenmolenaars verzoeken verhoging 
maalloon. 

1798 [226/003] -- Verzoek om verhoging maalloon afgewezen. 

1798 [226/250v] -- Certificaat voor korenmolenaars tot ontvang 
douceur. 
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1798 [226/342, 342v] -- Verzoekschrift van M. Waanders om 
wekelijks met brood en beschuit te markten. 

1799 [227/030, 032] -- Verzoek van Marie Overmans om bakkerij van 
haar vader voort te zetten. 

1799 [227/061] -- Martinus van der Lont als broodbakker 
geadmitteerd. 

1799 [227/131] -- Verzoek om het nadelig saldo van de rekening te 
mogen omslaan over alle bakkers. 

1799 [227/189v] -- Bovenstaand verzoek ingewilligd. 

1799 [227/206] -- Joh. van der Loos wed. van H. Stappers als 
broodbakster geadmitteerd. 

1800 [228/049v] -- W. Meesenig als koekbakker geadmitteerd. 

1800 [228/077, 078] -- G. van Waas geeft zich aan als broodbakker. 

1800 [228/090] -- H. Smeeman geadmitteerd als bakker. 

1801 [229/125v] -- Broodwegers mogen ook op straat hun functie 
uitoefenen. 

1802 [230/006] -- J. Rademaker broodbakker. 

1802 [230/008v] -- J. Tijgerman koekbakker. 

1802 [230/036v] -- A. van der Tijm als broodbakker geadmitteerd. 

1802 [230/038v] -- D. van Bovene als broodbakker geadmitteerd. 

1802 [230/049v] -- B. Tijgerman als broodbakker geadmitteerd. 

1803 [231/064] -- Broodweger niet te hinderen in uitoefening van hun 
functie. 

1803 [231/064v] -- Broodweger opgedragen van ieder onderzoek 
rapport uit te brengen. 

1803 [231/094] -- K. Franken als broodbakker geadmitteerd. 

1803 [231/104, 136v] -- Korenmolenaars verzoeken verhoging van 
maalloon. 

1803 [231/145] -- Alida Vergilst als koekbakster geadmitteerd. 

1803 [231/149] -- J. Gorisse als broodbakker geadmitteerd. 

1804 [231/027v] -- J. Bouwhuizen als koekbakker geadmitteerd. 

1804 [231/032v] -- Rapport naar aanleiding van het verzoek van de 
korenmolenaars. 

1804 [231/042] -- Maalloon met een stuiver per zak te verhogen. 

1804 [231/046v] -- Klachten over slechte kwaliteit brood ten behoeve 
van Fransen. 

1804 [231/064v, 068] -- J. de Bruyn broodbakker. 

1804 [231/072v] -- Christina Grendel, wed. van M. Scholten, zet 
bakkerij met behulp van een knecht voort. 

1804 [231/120] -- F. Landzaat als broodbakker geadmitteerd. 
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1804 [231/180v] -- W. de Jager als broodbakker geadmitteerd. 

1805 [232/013v] -- E. van Vreumingen als koekbakker 
geadmiditteerd. 

1805 [232/117v] -- C. van den Berg als broodbakker geadmiditteerd. 

1806 [232/010v] -- Brood- en koekbakkers beëdigd. 

1806 [232/012] -- P. van Kersbergen als broodbakker geadimitteerd. 

1806 [232/015v] -- Aanschrijving om molenaars en bakkers te 
beëdigen. 

1806 [232/017] -- J. Mooy geadmitteerd. 

1806 [232/018, 059] -- Korenmolenaars verzoeken verhoging van 
maalloon. 

1806 [232/043] -- C. Gorissen als broodbakker geadmitteerd. 

1806 [232/054v] -- Geen patent als stijfselmaker voor bakkers en 
molenaars. 

1806 [232/056v] -- D. Wiggers als broodbakker geadmitteerd. 

1806 [232/066] -- Verhoging maalloon korenmolenaars. 

1806 [232/070v] -- Afbraak van korenmolen De Rode Leeuw niet 
toegestaan. 

1806 [232/071v] -- B. Jaske geadmitteerd als broodbakker. 

1807 [232/002v] -- Verhoging van de broodzetting. 

1807 [232/015v, 26v] -- Memorie betreffende verhoging van de 
broodzetting. 

1807 [232/027] -- W. Pastoors als broodbakker geadmitteerd. 

1807 [232/056] -- Maatregelen tegen invoer van brood. 

1807 [232/089] -- A. Hoest en H. Pelser broodverkopers. 

1807 [232/095v] -- Reglement verkoop brood. 

1807 [232/099v, 103] -- Introductie gelijk maalloon korenmolenaars. 

1807 [232/156] -- Klacht over verkoop van brood beneden de zetting. 

1807 [232/160v] -- Besluit van landdrost tot instandhouding 
broodzetting. 

1807 [232/189v] -- Verzoek van J. Goris om admissie als 
koekverkoper afgewezen. 

1808 [256/057v] -- Boete voor bakker Gorissen wegens verkoop 
beneden de zetting. 

1809 [256/043, 55v] -- Verzoek om verhoging broodzetting. 
Afgewezen. 

1809 [256/060] -- ƒ 96 voor bode J. van Son wegens assistentie bij 
het brood wegen. 

1809 [256/064, 102] -- Korenmolenaars verzoeken verhoging van 
maalloon. Afwijzend advies. 

1810 [256/046v] --  
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1810 [256/046v] -- Verhoging maalloon. 

1810 [256/046v] -- Verhoging maalloon korenmolenaars. 

1810 [256/051, 054] -- Bakkers verzoeken verhoging van 
broodzetting. Akkoord. 

 

bank van lening 

1791 [134/023] -- F 8000 gelicht. 

1791 [134/053] -- ƒ 7000 gelicht. 

1791 [134/074] -- ƒ 2000 gelicht. 

1792 [134/034v] -- ƒ 10000 gelicht. 

1793 [134/037] -- ƒ 8000 gelicht. 

1793 [134/040v] -- Franciscus van Bovenen tot boekhouder 
aangesteld. 

1793 [134/046v] -- Hendrik Reunis tot kassier aangesteld. 

1793 [134/049v] -- Hendrik Hartwijk tot onderkassier aangesteld. 

1794 [134/007v] -- Anthony den Adel tot tweede bediende 
aangesteld. 

1794 [134/030] -- ƒ 6000 gelicht. 

1795 [223/051v] -- Jacob Polijn als thesaurier aangesteld. 

1795 [223/124v] -- Bediende J.D. Steel ontslagen met behoud van 
salaris. 

1795 [223/126v] -- Voorschriften belenen van zilver. 

1795 [223/240v] -- Commissie van taxateurs effecten en gebouwen. 

1795 [223/273v] -- Cath. Gabry als inbrengster ontslagen. 

1795 [223/283] -- Geertruy Geering als inbrengster aangesteld. 

1795 [223/306] -- Rapport van politiemeesters betreffende 
inbrengster C. Gabry. 

1795 [223/357] -- J. van Zon eerste bediende aangesteld. 

1796 [224/013] -- Maria Carlier inbrengster aangesteld. 

1796 [224/121v] -- Bediende Fr. van Bovenen als waarnemer van de 
zilverkamer salaris. 

1796 [224/130] -- Verzoek van F. van Bovenen afgewezen; vacant 
zilverkamer. 

1796 [224/162v] -- Douceur van F. van Bovenen als waarnemer 
zilverkamer. 

1796 [224/189v] -- F. Leich als bediende in de zilverkamer 
aangesteld. 

1797 [225/036] -- Verzoek van personeel om salarisverhoging. 

1797 [225/041] -- Verzoek personeel om salarisverhoging afgewezen. 
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1797 [225/041] -- Verzoek personeel om salarisverhoging afgewezen. 

1798 [226/186] -- ƒ 6000 gelicht. 

1798 [226/237] -- Trijntje Kramer als inbrengster ontslagen. 
Zie ook: 239 

1798 [226/252v] -- Trijntje Kramer als inbrengster hersteld. 

1798 [226/255] -- Inlichtingen gevraagd omtrent remotie van T. 
Kramer. 

1798 [226/261v] -- Kwestie T. Kramer terugverwezen naar raad. 

1798 [226/305v] -- Verzoek om opgave aantal beleenbanken. 

1798 [226/343] -- Aanschrijving omtrent de staat van de 
beleenbanken. 

1798 [226/345] -- Opgave van de toestand. 

1799 [227/025] -- Zilverkamer te inspecteren wegens vertrek van 
bediende J.F. Leich. 

1799 [227/039v] -- Salaris zilverkamer verhoogd onder borgtocht van 
ƒ 1000. 

1799 [227/059v] -- Boekhouder F. van Bovene verzoekt verhoging 
salaris. 
Zie ook: negatief 62 

1799 [227/068v] -- H. Verschoor bediende in zilverkamer. 
Zie ook: 79v en 80 

1799 [227/232v] -- Uitsel van beleningen in geval van geldtekort. 

1800 [228/092v] -- Beleenbanken niet langer dan twee jaren te 
verhuren. 

1800 [228/113v] -- Verzoek van Marrigje Hoek als plaatsvervangend 
inbrengster afgewezen. 

1800 [228/124v] -- Verzoek om A.E. Veerman als plaatsvervangend 
inbrengster te benoemen. 

1800 [228/126v] -- Bovenstaand verzoek afgewezen. 

1800 [228/187] -- Sophia Verhoek plaatsvervangend inbrengster. 

1800 [228/187] -- Sophia Verhoek plaatsvervangend inbrengster. 

1801 [229/046] -- Zilverkamer vertimmerd. 

1802 [230/064] -- Decreet betreffende verhuur van leenbanken 
vervallen verklaard. 

1802 [230/129v] -- Marie Blanket inbrengster. 

1802 [230/192] -- Maria Carlier ontslagen; P. Zonneveld benoemd tot 
inbrengster. 

1803 [231/078] -- Marrigje Verhoek plaatsvervangend inbrengster. 

1803 [231/121] -- Geen belening meer op wollen dekens. 

1804 [231/033v] -- ƒ 3000 gelicht. 

1804 [231/044v] -- P. van der Linden aangesteld tot eerste bediende. 
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1804 [231/094v] -- Inbrengster Trijntje Kramer ontslagen. 

1804 [231/095] -- Aantal bedienden met een te vermeerderen. 

1804 [231/095] -- Geen panden meer onder borgtocht te belenen. 

1804 [231/095v] -- Recognitie van de inbrengsters verhoogd tot ƒ 50. 

1804 [231/098v] -- Trijntje Kramer verzoekt intrekking ontslag. 

1804 [231/100] -- Deliberatie over verhoging van salaris bedienden. 

1804 [231/112v] -- Verhoging van salaris bedienden. 

1804 [231/113v] -- F.N. Maas aangesteld als bediende. 

1804 [231/115] -- Cornelia Verhoef inbrengster. 

1804 [231/116] -- Aanstelling van H. Verschoor als boekhouder. 

1804 [231/116v] -- Aanstelling van A. Kolenbrander als bediende 
zilverkamer. 

1804 [231/179] -- Verzoek van inbrengsters betreffende 
voorzieningen. 

1805 [232/014v] -- Commissie tot revisie instructie bedienden. 

1805 [232/023v] -- Verzoekschrift inbrengsters en nieuwe instructie. 

1805 [232/044] -- Insructie voor de bedienden vastgesteld. 

1805 [232/069] -- F.N. Maas eerste bediende. 

1805 [232/097] -- H.P. van de Voss bediende bovenste zolder. 

1806 [232/075v] -- Thesaurier gemachtigd rekening op andere wijze 
in te richten. 

1806 [232/083v] -- Jaarrekening 1805/1806 vastgesteld. 

1808 [256/011v] -- Erfhuis te houden in pand St.-Anthoniestraat. 

1808 [256/066v] -- ƒ 5000 te lichten. 

1809 [256/029v] -- Inbrengster M. Blanket gepermitteerd om te 
Sapmeer te wonen. 

1809 [256/058] -- ƒ 7000 te lichten. 

1809 [256/088v] -- ƒ 10000 te lichten. 

1810 [256/080v] -- Verkoop zilver geaccordeerd. 

 

bedelarij 

1797 [225/116] -- Plan tot wering van de bedelarij. 
Zie ook: 110 

1797 [225/121] -- Premie van 10 dukaten voor het beste plan. 

1797 [225/126v] -- Prijsvraag uitgeschreven. 

1797 [225/136] -- Commissie benoemd tot wering van de bedelarij. 

1804 [231/086] -- Aanschrijving benoeming ener armencommissie. 
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begraven 

1791 [134/002] -- Frans Kramer grote baar. 

1791 [134/005v] -- Mr. Gerardus de Man grote baar. 

1791 [134/014] -- Jacob van Dijk grote baar. 

1791 [134/019] -- Jacomine van Immerseel grote baar. 

1791 [134/053v] -- Mr. Bruno van der Does grote baar. 

1791 [134/057] -- Cath. Marg. Schouten grote baar. 

1791 [134/063v] -- Alexander Samuel Petrus Elsnerus grote baar. 

1791 [134/071] -- Jan Abel grote baar. 

1791 [134/071v] -- Margaretha van der Wilt grote baar. 

1792 [134/005v] -- Jan van Zijl aanspreker en bidder aangesteld. 

1792 [134/011] -- Pieter de la Coste grote baar. 

1792 [134/013v] -- Johan Pieter Meyer grote baar. 

1792 [134/022v] -- Anna Judith Putman grote baar. 

1792 [134/024] -- Maria Aleyda Gerarda van der Does grote baar. 

1792 [134/027v] -- Antoinetta Brouwers grote baar. 

1792 [134/034v] -- Ds. Samuel Francois de Moraaz grote baar. 

1792 [134/053v] -- Mr. Jan Noortbergh bij avond begraven. 

1792 [134/061] -- Thomas Pelt bij avond begraven. 

1793 [134/010v] -- Hester Boon bij avond begraven. 

1793 [134/012v] -- Gerardus Hogendijk bij avond begraven. 

1793 [134/012v] -- Justus Zeewold bij avond begraven. 

1793 [134/014] -- Wilhelmus van Harten grote baar. 

1793 [134/016] -- Maria de Visser bij avond begraven. 

1793 [134/017] -- Maria van Dongen bij avond begraven. 

1793 [134/030v] -- Maria de Man grote baar. 

1793 [134/031v] -- Pieter Vlacq grote baar. 

1793 [134/053] -- Helena Venrooy grote baar. 

1794 [134/002] -- Maria Verveen avond begraven. 

1794 [134/009] -- Mr. Cornelis Adriaan van den Kerckhoven avond 
begraven. 

1794 [134/012v] -- Pieter Walop grote baar. 

1794 [134/012v] -- Maria Jacoba Koster grote baar. 

1794 [134/030v] -- Hermanus Hendrik Hess grote baar. 
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1794 [134/086v] -- Klacht van kerkmeesters over verminderde 
inkomsten. 

1794 [134/092v] -- Besluit betreffende het begraven. 

1795 [223/126v] -- Geen klokken luiden bij begrafenis vrouw J. van 
der Grijp. 

1795 [223/128v] -- Het begraven van Franse militairen geschiedt 
kosteloos. 

1795 [223/133v] -- Besluit van 02-09-1794 buiten werking gesteld. 

1795 [223/173] -- Concept-reglement. 

1795 [223/177v] -- In kerken verboden. 

1795 [223/224] -- Grond beschikbaar buiten de stad; kosten echter te 
hoog. 

1795 [223/256] -- Procedure oproepen van burgers bij begrafenissen. 

1795 [223/321v] -- Verzoek betreffende doodkisten en het plan voor 
een nieuwe begraafplaats. 

1795 [223/329] -- Decreet betreffende doodkisten pas van kracht na 
beëindiging contract. 

1795 [223/342] -- Reglement op het ter aarde bestellen en bijzetten 
van lijken. 

1796 [224/066] -- Verzoek om reglement van 1795 in te trekken. 

1796 [224/078v] -- Ampliatie op het reglement van begraven. 

1796 [224/155] -- Reglement te ontwerpen voor verhuurders 
lijkkoetsen. 

1796 [224/157] -- Verzoekschrift van begrafenis dienaars. 

1796 [224/189v] -- Willem Blanket aangesteld als bedienaar van de 
begrafenissen. 

1796 [224/205v] -- Reglement verhuren van lijkkoetsen. 

1796 [224/265] -- Wijziging reglement verhuren van lijkkoetsen 
voorgesteld. 

1796 [224/301] -- Wijziging reglement goedgekeurd. 

1798 [226/210] -- Continuatie in remotie begr. dienaars. 

1798 [226/240v] -- J. Verrijn tot dienaar aangesteld. 
Zie ook: 241v 

1798 [226/263v] -- Ordonnatie op trouwen en begraven blijft van 
kracht. 

1799 [227/065v] -- Verzoekschrift betreffende de z.g. grote tour. 
Zie ook: afgewezen 93 

1799 [227/242v] -- Jac. Verrijn jr. aangesteld als plaatsvervangend 
bidder. 

1800 [228/092v] -- Grote baar voor Aemilia Feek, vrouw van Dirk de 
Vooys. 

1801 [229/042v] -- W. van de Wittenboer aanspreker en bidder. 
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1801 [229/166] -- Klachten over onderhands verpachten van 
doodkleden en rouwbeh. 
Zie ook: 176 

1801 [229/173v] -- W. Blanket krijgt uitstel van betaling ambtgeld. 

1802 [230/175v] -- Inhouding salaris W. Blanket tot voldoening 
ambtgeld. 

1803 [231/128v] -- Commissie tot herziening instructie bedienaars 
begrafenissen. 

1803 [231/169] -- Voorschriften begraven van armen. 

1803 [231/197] -- Dr. A. Verrijst bij avond begraven. 

1804 [231/064] -- Verordening en lijst van salarissen bedienaars van 
begrafenissen vastgesteld. 

1804 [231/065] -- H. Verrijn en Cornelis Vurens aangesteld als 
noodhulp bedienaar begrafenissen. 

1805 [232/107v] -- Verzoek van J. van Zijlen om als bidder hersteld te 
worden. 

1805 [232/127] -- Verzoek van J. van Zijlen in beraad. 
Zie ook: afgewezen 1806/4v 

1806 [232/115] -- J. Verrijst bij avond begraven. 

1806 [232/123v] -- Geschil over verhuur van doodkleden. 

1808 [256/064] -- J. van Zijlen als bidder hersteld. 

1809 [256/106] -- C. Vermeulen noodhulp bedienaar begrafenissen. 

 

bevolking 

1795 [223/288] -- Wijkmeesters gelast alle ingezetenen te tellen. 

1795 [223/312] -- Aantal bewoners 11715. 

1805 [232/118] -- Aantal bewoners 10.963. 

1809 [256/024v] -- Aanschrijving tot het verrichten van een 
volkstelling. 

 

Bik, Huybert 

1795 [223/035v] -- In de stad terug. 

1795 [223/160] -- Tot fooier aangesteld. 

1798 [226/254v] -- Aan Huybert Bik wordt een jaar uitstel verleend 
van de betaling van ambtgeld. 

 

Bloemendaal 

1792 [134/069] -- Gouda of Bloemendaal belast met het onderhoud 
van de duiker in de Karnemelksloot. 
Zie ook: 1794/29v 
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1794 [134/044] -- Morgenspraak over kwestie van onderhoud. 

1794 [134/053] -- Oordeel van burgemeesters over onderhoud. 

1795 [223/075v] -- Municipaliteit aangesteld. 

1795 [223/087v] -- Bespreking over de Waddinxveense brug en het 
hekkengeld. 

1796 [224/216v] -- Bespreking over het verpachten van de tienden. 

1797 [225/048v] -- Bespreking over verbetering van de 
Bloemendaalse weg. 

1797 [225/164v] -- Plan tot vervening. 

1798 [226/087] -- G. den Edel wordt gevangen gehouden namens de 
baljuw. 

1798 [226/299v] -- Sluiten rekening Hoge Waddinxveense brug. 

1799 [227/103] -- Bespreking met Bloemendaal over duiker in de 
Karnemelksloot. 

1801 [229/133v] -- Brief van agent van politie over duiker in 
Karnemelksloot. 
Zie ook: 169v 

1801 [229/150] -- Waarom duiker nog niet gerepareerd. 
Zie ook: 172v 

1802 [230/037v] -- Aanschrijving om duiker in Karnemelksloot te 
reparen. 

1802 [230/049v] -- Bericht van landbewaarders betreffende reparatie 
van een duiker aan de Karnemelksloot. 

1802 [230/081v] -- Kennisgeving afdamming Karnemelksloot. 

1802 [230/083v] -- Bespreking over afdamming Karnemelksloot te 
houden. 

1802 [230/085] -- Rapport bespreking over de afdamming van de 
Karnemelksloot. 

1802 [230/093] -- Brief aan Bloemendaal betreffende een defecte 
duiker. 

1802 [230/095] -- Antwoord van Bloemendaal betreffende de duiker. 

1803 [231/098] -- Recht van baljuwage komt toe aan Gouda. 

1804 [231/089v] -- Aanmaning tot betaling recognities. 

1804 [231/128v] -- Betaling van f3 wegens reparatie duiker. 

1804 [231/165] -- Advies over de bemaling Bloemendaal. 

1805 [232/006v] -- Weigering betaling recognitie sedert 1795; in 
handen van stadsadvocaat; advies van advocaat. 
Zie ook: 7 en 17 

1805 [232/031v] -- Baljuwschap van Bloemendaal weer met dat van 
Gouda te verenigen. 

1805 [232/038v] -- Betreft betaling jaarlijkse recognitie van f80. 

1805 [232/056v] -- W. Bolding aangesteld als baljuw. 
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1805 [232/070] -- Brief over recognitie secretaris en bodeambt. 
Zie ook: 70v 

1805 [232/076v] -- Introductie van gabel tot verbetering 
Bloemendaalse weg. 
Zie ook: 77 

1805 [232/082v] -- Bericht op verzoekschrift om gabel. 

1805 [232/103] -- Brief van advocaat Gallee betreffende invordering 
van een recognitie. 

1805 [232/126v] -- Bespreking over het verbeteren van de 
Bloemendaalse weg. 
Zie ook: 129 en 1806/019 

1806 [232/139v] -- Verzoek om vervening vn een poldergedeelte. 
Zie ook: 1807/29 

1807 [232/038] -- Verzoek om vervening in de Bloemendaalse polder. 

1807 [232/128v] -- Brief betreffende verbetering van de 
Bloemendaalse weg. 
Zie ook: 135 

1807 [232/137] -- Verzoek van H. Huygens over vervening. 
Zie ook: 173v 

1808 [256/018v] -- Informatie omtrent beheer Bloemendaalse weg. 

1808 [256/027] -- Vervening afgewezen. 

1808 [256/075v] -- Verzoek om hoefslagpalen aan de binnenzijde van 
het jaagpad. 
Zie ook: 83v; rapport 116 

1809 [256/098] -- Voordracht betreffende verpachting van de 
Waddinxveense brug en tolheffing. 
Zie ook: rapport 103 

 

Bodegraven 

1795 [223/295] -- Verzoek ontheffing ambtgeld wegens de schout. 

1795 [223/353] -- Provinciale recepissen te verstrekken. 

1799 [227/168v] -- Opsporing verzocht van Hannes Hep. 

 

Boskoop 

1797 [225/088v] -- Tijd van afvaren marktschuiten. 

 

brand 

1793 [134/026] -- Blikseminslag toren St.-Janskerk, beloning voor 
twee helpers. 

1793 [134/026v] -- Jan van Bovene aangesteld als commandeur van 
brandspuit nr. 1. 
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1795 [223/155] -- Lijst van politiek onbetrouwbare commandanten 
gevraagd. 
Zie ook: 158 

1795 [223/158v] -- Onder directie van iedere publiekmeester een 
brandspuit. 

1797 [225/077v] -- W. Verschoor kan een brandspuit met drie 
slangen maken. 

1797 [225/132v] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1797 [225/222v] -- publicatie tegen dragen van vuur langs de straten. 

1799 [227/114] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1801 [229/049v] -- Voorzieningen betreffende leden van de 
brandspuiten en de gewapende burgerwacht. 

1801 [229/079v] -- Slang van brandspuit nr. 4 te vernieuwen. 

1801 [229/102] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1802 [230/080] -- H. Scholte commandeur brandspuit. 

1802 [230/171v] -- G. Hamef verzoekt ontheffing onderhoud 
brandemmers. 

1803 [231/009] -- Publicatie tot het hakken van brandbyten. 
Zie ook: 31v 

1803 [231/032] -- Onderscheidingstekens voor fabriekmeester bij 
brand. 

1803 [231/116v] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1803 [231/138] -- Brand in het huis van L. Mishout geblust. 

1804 [231/076v] -- Plan tot oprichting brandcompagnie uit 
gewapende burgerwacht. 

1804 [231/079v] -- Officieren voor de brandwacht benoemd. 

1804 [231/082] -- Distributie van wapens onder de brandwacht. 

1804 [231/085] -- Beediging brandwachtcompagnie. 

1804 [231/089v] -- Veranderingen voorgesteld in brand- en 
wachtreglement. 

1804 [231/091] -- Twee tamboers van de brandcompagnie een 
douceur te verlenen. 

1804 [231/101v] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1805 [232/049] -- Circulaire over draagbare brandspuiten. 

1805 [232/067v] -- Rapport brandschouw. 

1805 [232/074] -- Voordracht aankoop van twaalf draagbare 
brandspuiten. 

1805 [232/076] -- Machtiging tot aankoop van twaalf brandspuiten. 

1805 [232/078v] -- Plan tot een alg. brandwaarborgmaatschappij. 

1805 [232/084] -- Twaalf brandspuiten gearriveerd. 
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1805 [232/086] -- Plaatsing van de aangekochte brandspuiten. 

1806 [232/069v] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1807 [232/036v] -- Kennis te geven van brand aan depart. bestuur. 

1807 [232/097] -- Lijst van defecten brandschouw. 

1808 [256/023v] -- Rapport brand in het huis van J. Bos. 

1808 [256/049] -- Brandschouw. 
Zie ook: 50, 57 en 63v 

1810 [256/026] -- ƒ 138 wegens onderhoud brandspuiten 

1810 [256/028] -- Rapport brand. 

 

Broek, Thuil en 't Weegje 

1795 [223/130] -- De armenkas is uitgeput. 

1795 [223/313] -- Heerlijkheid van Gouda. 

1798 [226/363v] -- Brief van agent van inwendige politie. 

1799 [227/232] -- Inlichtingen verzocht over zekere kwestie van 
Gouda. 

1800 [228/004v] -- Geschil met Oudemannenhuis te Gouda over het 
onderhoud van een weg. 

1800 [228/007v] -- Bericht van het Oudemannenhuis inzake 
onderhoud. 

1801 [229/093] -- Klachten van Gijsbert Hodenpijl over het vorderen 
van stadsaccijns. 

1801 [229/166v] -- Actiehoven moet stedelijke impost voldoen. 

1802 [230/073v] -- Verzoek tot verhoging van de boezemkade. 

1803 [231/139] -- Bespreking over klachten van de Rotterdamse 
binnenschippers. 

 

Broekhuizen 

1795 [223/304] -- Telling ingezetenen. 

 

brouwers 

1792 [134/088] -- Verzoek tot belasting op gist. 
Zie ook: 89, 103 

1795 [223/133] -- Voorstel tot verbod gebruik van tarwe. 

1795 [223/157] -- Bepalingen met betrekking tot korenwijnstokerijen. 

1795 [223/163] -- Kasteleins vrij iedere hoeveelheid sterke drank te 
kopen. 

1795 [223/285v] -- Aanschrijving wegens korenstokerijen. 
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1795 [223/295] -- Korenwijnstokers mogen oude paardebonen en 
haver gebruiken. 

1806 [232/011v] -- Brouwers beëdigd. 

1807 [232/162v] -- Verzoek van F. van Harencarspel Decker, 
bierbrouwer en mouter. 

 

brugwachters 

1793 [134/002v] -- Anna van Leeuwen brug aan de Nieuwe Haven. 

1797 [225/062v] -- Gijsbert Batting op de Haven. 

1797 [225/181] -- F. Raske Noodgodsteeg. 

1798 [226/213] -- Contimatie en remotie van brugwachters. 

1800 [228/066] -- Ignatius Batting ophalen van de Utrechtse brug. 

1800 [228/198] -- Johanna Souphreu Nieuwe Haven. 

1807 [232/195] -- Brugwachters te rekenen onder kleine ambten. 

1809 [256/014v] -- W. Droog ophaler brug Nonnenwater. 

 

burgerij 

1804 [231/062v] -- Voorstel tot betere aanpak hulp aan behoeftigen. 

1804 [231/068] -- Zaakwaarnemer voor A.C. Ophoff vrouw van D.A. 
Rath. 

1804 [231/140] -- Cornelia de Nick verzoekt volmacht wegens 
absentie echtgenoot. 
Zie ook: afgewezen 149 

1804 [231/173v] -- Klacht over ontvoering zoon van J. Liezen. 

1805 [232/125v] -- Venia actatis voor B.A. van der Does. 

1806 [232/020v] -- J.L. Melzes verzoekt uitstel van betaling. 
Zie ook: 21 

1806 [232/053] -- Bepalingen omtrent dragen van haarpoeder door 
huispersoneel. 

1806 [232/075] -- Ordonnatie voor dienstboden uit te vaardigen. 

1807 [232/024v] -- Wijze van verdeling geconfiskeerde goederen. 

1807 [232/114v] -- Huizen te nummeren. 

1807 [232/121] -- Afgifte transportakten van huizen. 

1808 [256/007v] -- Metselaar J. de Bruyn wordt toegestaan maximaal 
een jaar buiten de stad te werken. 

1808 [256/026] -- Verzoek om toezending statistische tabellen 
betreffende ingezetenen. 
Zie ook: 50v opgave 

1808 [256/077] -- Tabel in te lijsten en op te hangen in 
burgemeesterskamer. 
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1808 [256/087v] -- Verzoek tot nummering van de huizen. 

1809 [256/024v] -- Aanschrijving tot het verrichten van een 
volkstelling. 

1809 [256/104v] -- Nummers te vermelden in acten van eigendom. 

 

burgerrechten 

1795 [223/039] -- Voor emigranten als gevolg van patriottisme niet 
vervallen. 

1795 [223/074] -- De Martini beschouwd als burger sedert 1787. 

1795 [223/124] -- Opgave verzocht van goederen van emigranten. 

1795 [223/129v] -- Martinus Trist heeft stad verlaten zonder 
kennisgeving. 

1795 [223/134v] -- Personen de stad ontzegd zich niet vestigen in 
omliggende plaatsen. 

1795 [223/149] -- Schikkingen met baljuw van Zuidholl. over pers. de 
stad ontzegd. 

1795 [223/165] -- Twent van Raephorst mag zich zonder 
toestemming buiten de provincie begeven. 

1795 [223/233] -- J. Wantenaar weer als burger geadmitteerd. 

1795 [223/304] -- Signalement in paspoorten op te nemen. 

1795 [223/323] -- Willem en Fredrik van der Hoeve als uitlandig 
opgegeven. 

1795 [223/328v] -- Kisten van Schraffers uit huis van W. van der 
Hoeve te verwijderen. 

1795 [223/337v] -- Kisten aan eigenaar Schaffers geretourneerd. 

1795 [223/368v] -- Reclame C. Ramp over poorterrecht. 

1796 [224/215] -- Aan C.P. Gevers visum voor buitenlandse reis 
verstrekt. 

1796 [224/216] -- Franse agenten hebben toezicht op goederen van 
Franse emigranten. 

1796 [224/246v] -- A. Wiltenburg verzoekt in de stad toegelaten te 
worden. 

1796 [224/281v] -- In Gouda bevinden zich geen uitgewekenen. 

1796 [224/283] -- Recommandatie J. Liezen nopens aanschrijving 
uitgewekenen. 

1796 [224/306] -- Claas van Gorcum te ontlasten van zorg voor kind 
van W. Straatman. 

1797 [225/104v] -- Vragen omtrent recht van politieke verbanning. 

1798 [226/135] -- Publicatie betreffende de export van goederen van 
verdachte personen. 

1798 [226/143] -- Uitgifte permissie-biljetten aan oud-regenten. 
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1798 [226/186] -- Geen uitgewekenen in Gouda. 

1798 [226/192v] -- Venia actatis voor Cornelis Kool. 

1798 [226/232v] -- Iedere burger vrij eigen beroep te kiezen. 

1798 [226/245v] -- Opgave verzocht van personen sedert 1795 
voortvluchtig. 

1798 [226/253] -- Geen goederen van Fransen in Gouda. 

1799 [227/032v] -- J. Vollebrecht heeft bezwaar tegen heffing 
poorterrecht. 

1799 [227/067] -- Inlichtingen verzocht omtrent acten van 
burgerrecht. 

1799 [227/086v] -- C. van den Berg gemachtigd zijn huis - verhuurd 
aan J. van den Brink - binnen te treden. 

1800 [228/133v] -- Inlichtingen verzocht omtrent uitgeweken Bataven. 

1800 [228/135v] -- J. Liezen en A. Kessels, uitgewekenen, verzoeken 
gratificatie. 

1801 [229/011] -- J. Liezen gratificatie van ƒ 420 toegekend. 

1801 [229/070v] -- A.M. Simons vrouw van W. Outvorst, neemt 
beheer boedel op zich. 

1801 [229/073] -- Verklaring verzocht betreffende minderjarigheid 
kinderen van J. Liezen. 

1801 [229/082v] -- Akte van indenniteit voor M. Blom. 

1802 [230/159v] -- Mr. H. van Wijn geaccordeerd buiten de stad te 
wonen. 

1803 [231/078v] -- J.A. Preesman Buys voor vier maanden in de stad 
toegelaten. 

1803 [231/105] -- Verzoek van G.G. Feuilletau de Bruyn om 
dispensatie van het besluit betreffende schaking van meisjes. 

 

Capelle a/d IJssel 

1791 [134/038] -- Verkiezing van schepenen enz. 

1791 [134/054] -- Benoeming van ambachtbewaarders en slikmeters. 

1791 [134/063] -- Benoeming van molenmeesters. 

1792 [134/042] -- Benoeming van schepenen enz. 

1792 [134/045v] -- Benoeming van ambachtbewaarders en 
slikmeters. 

1792 [134/060v] -- Benoeming van molenmeesters. 

1793 [134/030] -- Benoeming van schepenen enz. 

1793 [134/035v] -- Benoeming van ambachtbewaarders en 
slikmeters. 

1793 [134/043v] -- Benoeming van molenmeesters. 

1794 [134/019] -- Kwestie over het veer. 
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1794 [134/027] -- Benoeming van schepenen enz. 

1794 [134/040v] -- Benoeming van ambachtbewaarders. 

1794 [134/042v] -- Benoeming van molenmeesters. 

1795 [223/134] -- Uitstel van betaling voor pachter van het veer. 

1795 [223/145] -- Vervanging oude overheid. 

1795 [223/367v] -- Verplaatsing rechthuis. 

1796 [224/038] -- Geschil over het slaan van de lijnpaal van het veer. 

1796 [224/146v] -- Uitstel van betaling pachtgeled van het veer. 

1797 [225/018v] -- Pachter van het veer betreffende stellen van een 
paal. 

1797 [225/185v] -- Fabriekmeesters verzocht te informeren naar 
aanleg veer. 

1798 [226/255] -- Kopie gevraagd van een verkoopakte uit 1681 van 
het rechthuis. 

1798 [226/273v] -- Commissie van onderzoek inzake klacht over 
meerpaal. 

1800 [228/072] -- Pachter van het veer verzoekt remissie van ƒ 360 
pachtgeld. 

1800 [228/082v] -- Bovenstaand verzoek afgewezen. 

1801 [229/001] -- W. van der Wiel doet pacht van het veer over aan 
S. van Hulten. 

1801 [229/156v] -- Bel te plaatsen bij het veer. 

1802 [230/053] -- Betaling gerepareerde beschoeiing. 

1802 [230/068v] -- Rapport betreffende schadeloosstelling 
gerepareerde beschoeiing. 

1802 [230/093] -- Schadeloosstelling van ƒ 75 wegens gerepareerde 
beschoeiing. 

1802 [230/111v] -- J.C. Jantzon verzoekt koop van de 
ambachtsheerlijkheid. 

1802 [230/128v] -- Afwijzende beschikking op verzoek van J.C. 
Jantzon. 

1802 [230/132] -- Nader verzoek van J.C. Jantzon betreffende koop 
afgewezen. 

1803 [231/074] -- J.C. Jantzon verzoekt bespreking over de 
ambachtsheerlijkheid. 
Zie ook: afgewezen 081v 

1803 [231/074] -- J.C. Jantzon verzoekt bespreking over de 
ambachtsheerlijkheid. 
Zie ook: afgewezen 81v 

1803 [231/100v] -- Contract met G. van de Rotte over reparatie 
beschoeiing. 
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1803 [231/100v] -- Contract met G. van de Rotte over reparatie 
beschoeiing. 

1805 [232/048v] -- Aanschrijving om recognitie te voldoen. 

1805 [232/048v] -- Aanschrijving om recognitie te voldoen. 

1806 [232/076v] -- Marie Sluyter als vroedvrouw benoemd. 

1806 [232/076v] -- Maria Sluyter als vroedvrouw benoemd. 

1806 [232/077] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1806 [232/077] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1806 [232/089v] -- Aanmaning tot betaling achterstallige recognitie 
sedert 1795. 

1806 [232/109] -- Regeling tot betaling achterstallige recognitie. 
Zie ook: overeenkomst 114 

1806 [232/130] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1806 [232/131v] -- Opnemen van de jaarrekening. 
Zie ook: 138v 

1806 [232/138v] -- Benoeming van armmeesters. 

1806 [232/140v] -- Rapport rekening. 

1807 [232/004] -- Verzoek om rekening der kerkmeesters. 

1807 [232/055v] -- Verzoek van pachter van het veer om 
vermindering lastgeld. 
Zie ook: accoord 074v 

1807 [232/123] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1807 [232/128v] -- Voordracht voor achterstallige recognitie. 

1807 [232/164] -- Benoeming van molenmeesters. 

1807 [232/195] -- Armmeester aangesteld. 

1808 [256/094v] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1808 [256/133v] -- Benoeming van molenmeesters. 

1808 [256/145] -- L. Brouwer armmeester. 

1809 [256/082] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1809 [256/101] -- Benoeming van molenmeesters. 

1809 [256/119v] -- Benoeming van armmeester. 

1810 [256/048] -- Voorstel betreffende verhuur veer. 

1810 [256/057] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1810 [256/073v] -- Benoeming van molenmeesters. 

1810 [256/092] -- Armmeester. 
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collecte 

1791 [134/028v] -- Collecte ten behoeve van het Aalmoezeniershuis. 

1795 [223/046] -- Geen collecte voor de armen te houden. 

1795 [223/098v] -- Openschaalcollecte voortaan af te kondigen in de 
kerken. 

1795 [223/109v] -- Open schaalcollecte ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis. 

1795 [223/175] -- Collecte in de St.-Janskerk ten behoeve van de 
algemene armen. 

1795 [223/195] -- Open schaalcollectie ten behoeve van het 
Weeshuis brengt ƒ 198 op. 

1795 [223/228v] -- Van ƒ 31 van door brand getroffen Asperen. 

1795 [223/265v] -- Collecte door een predikant ten behoeve van 
Raamsdonk. 

1795 [223/269v] -- Open schaalcollecte voor Raamsdonk. 

1795 [223/274] -- Opbrengst voor Raamsdonk ƒ 700. 

1796 [224/010] -- Collecte kerkbouw te Veere afgewezen. 

1796 [224/017] -- Armbezorgers Luth. gemeente toegestaan. 

1796 [224/022v] -- De kerkenraad van de Lutherse gemeente krijgt 
toestemming tot collecte met open schaal ten behoeve van 
noodlijdenden. 

1796 [224/046v] -- Voor Grave toegestaan. 

1796 [224/192] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 183. 

1796 [224/262] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 180. 

1797 [225/037] -- Collecte door de Lutherse gemeente ten behoeve 
van de armen. 

1797 [225/099] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 206. 

1797 [225/191v] -- Plan collecte ten behoeve van weduwen van 
zeelieden. 

1797 [225/200v] -- Dankbetuiging voor collecte Fonds 's lands 
zeedienst. 

1797 [225/202] -- Opbrengst collecte wed. van zeelieden ƒ 908. 

1797 [225/209] -- Commissie benoemd tot uitdeling aan wed. van 
zeelieden. 

1797 [225/218] -- Opbrengst in handen van commissarissen. 

1797 [225/226] -- De opbrengst van de collecte ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis bedraagt ƒ 192. 

1798 [226/040] -- Collecte door de Lutherse kerkeraad ten behoeve 
van hun armen. 

1798 [226/135v] -- Collecte ten behoeve van de opbouw van de r.k. 
kerk te Nieuwendam. 

1798 [226/140] -- Opbrengst algemene armen ƒ 191. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       71 

 

 

1798 [226/297v] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 174. 

1798 [226/344v] -- Voor Den Helder afgewezen. 

1798 [226/346] -- Collecte voor de opbouw van de r.k. kerk te Katwijk 
a/d Rijn. 

1798 [226/364v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 174. 

1799 [227/015] -- Huis-aan-huis collecte ten behoeve van de armen. 
Zie ook: 16 

1799 [227/017] -- Opbrengst huis-aan-huis collecte ten behoeve van 
de armen bedraagt ƒ 684. 

1799 [227/017v] -- ƒ 280 teveel ontvangen door Minderbroederskerk 
gerestitueerd. 

1799 [227/030v] -- Collecte ten behoeve van het overstroomde land 
te Heusden ƒ 275 uit stadskas. 
Zie ook: 41 

1799 [227/031v] -- Door F. Wijntjes ten behoeve van een 
opleidingsinstituut voor armen en behoeftigen. 

1799 [227/040v] -- De open schaalcollecte ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis heeft ƒ 190,- opgebracht. 

1799 [227/057v] -- Collecte ten behoeve van de jongste watersnood. 

1799 [227/060v] -- Opbrengst watersnood ƒ 818. 

1799 [227/077] -- Collecte ten behoeve van vrouwen en kinderen van 
gevangen vissers in Engeland (ƒ 160). 
Zie ook: 78v 

1799 [227/186v] -- De opbrengst van de collecte ten behoeve van het 
Weeshuis bedraagt ƒ 176. 

1799 [227/213] -- Verzoek om een collecte ten behoeve van de 
diakonie van de hervormde gemeente te mogen houden. 
Zie ook: 217 (accoord) 

1799 [227/233v] -- De collecte in de St.-Janskerk ten behoeve van de 
armen heeft ƒ 61,- opgebracht. 

1799 [227/236v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 176. 

1799 [227/238] -- Opbrengst noodlijdenden Noord- Holland ƒ 362. 

1800 [228/121] -- Kerkmeesters van Leimuiden huis aan huis 
collecte. 

1800 [228/149v] -- Opbrengst open schaal voor Weeshuis ƒ 153. 

1800 [228/202] -- Voor gemeente Asperen. 

1800 [228/221] -- Opbrengst voor Aalmoezeniershuis ƒ 157. 

1800 [228/223] -- F. Wijntjes ten behoeve van een op te richten 
fabriek. 

1801 [229/074v] -- Voor Maassluis afgewezen. 

1801 [229/142v] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 145. 
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1801 [229/177v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 156. 

1802 [230/087] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 147. 

1802 [230/185v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 142. 

1803 [231/032v] -- Buitengewone collecte wegens strenge winter. 

1803 [231/033] -- Opbrengst extra collecte ƒ 582 en wijze van 
verdeling. 
Zie ook: 34v 

1803 [231/077] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 154. 

1803 [231/090v] -- Voor weduwen van met schip "Delfshaven" 
verongelukte vissers. 

1803 [231/128v] -- Collectie ten behoeve van de wederopbouw van 
de kerk te Wijk aan Zee. 

1803 [231/138v] -- Door brand getroffen L. Mishout. 
Zie ook: opbrengst ƒ 491 139v 

1803 [231/200v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 144. 

1804 [231/013] -- Opbrengst ter beschikking gesteld van Louis 
Mishout. 

1804 [231/148v] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 155. 

1805 [232/040] -- De opbrengst van de collecte ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis bedraagt ƒ 148. 

1805 [232/128v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 157. 

1806 [232/034] -- De opbrengst van de collecte ten behoeve van het 
Aalmoezeniershuis bedraagt ƒ 158. 

1807 [232/093] -- Opbrengst Weeshuis ƒ 145. 

1807 [232/099] -- Sommatiebiljet ds. J.H. Krom in collecteschaal 
gevonden. 
Zie ook: 100v 

1807 [232/189] -- Geen collectes door onbevoegden. 

1807 [232/194v] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 146. 

1808 [256/003] -- Inzameling voor door storm en watersnood 
getroffen Zeeland. 

1808 [256/007v] -- Sleutels der inzamelingskist op het raadhuis ter 
secretarie gedeponeerd. 

1808 [256/019] -- Opbrengst watersnood Zeeland ƒ 460. 
Zie ook: verzonden 021v 

1808 [256/024] -- Verzoek van J. Bos (wegens brand) afgewezen. 

1808 [256/024] --  

1808 [256/025v] -- Voor opbouw kerk te Diemen afgewezen. 

1808 [256/147] -- Opbrengst Aalmoezeniershuis ƒ 143. 

1809 [256/019] -- Collecte op dank- en bededag. 

1809 [256/030] -- Opbrengst Almoezeniershuis ƒ 152. 
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1809 [256/084v] -- Opbrensgt Weeshuis ƒ 143. 

 

comité 

1795 [223/141] -- Verzoek tot aanstelling comité van waakzaamheid. 

1795 [223/146v] -- Comité aangesteld om met het provinciale comité 
te corresponderen. 

1795 [223/190] -- Tot onderzoek gedragingen leden vorige 
gouvernement. 

1795 [223/276] -- Nieuwe leden comité van waakzaamheid. 

1796 [224/279v] -- Betaling voorgeschoten briefporto. 

1798 [226/259] -- Benoeming leden comité van justitie. 

1798 [226/327v] -- Aanstelling leden comité van binnenlandse 
correspondentie. 

1799 [227/006v] -- Traktement van ƒ 200 per jaar voor comité van 
justitie. 

1803 [231/009v] -- Respectievelijke commissies blijven nog aan. 

 

courant 

1791 [134/056v] -- Licentie voor M. Koon en Hanzo Lemstra van 
Buma. 

1792 [134/018] -- Staatsresolutie van 22-03-1792 toegezonden. 

1792 [134/035] -- Goudasche courant in Amsterdam toe te laten. 

1792 [134/101v] -- Tijdelijk drankverbod opgelegd. 

1792 [134/108v] -- Drankverbod opgeheven. 

1794 [134/047v] -- Goudse Courant niet in Amsterdam te verkopen. 

1794 [134/081] -- Stukken aan rector Vatebender, auteur Goudse 
Courant, onderschept. 

1794 [134/107v] -- Géén advertenties te plaatsen van twee inwoners 
van Leiden. 

1795 [223/066] -- Schrijfverbod Vatebender opgeheven. 

1795 [223/133] -- Klacht over onjuiste "advertentie". 
Zie ook: 138v, 140v 

1795 [223/195] -- M. Koon krijgt inzage van notulen van 1792 
betreffende drukverbod. 

1795 [223/203v] -- Opheldering gevraagd nopens zekere passages in 
courant. 

1795 [223/227v] -- Brief van Deventer over "advertentie" in de 
Goudse Courant. 

1795 [223/236] -- Courantier H.L. van Buma geeft opheldering. 
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1795 [223/282] -- Brief van Arnhem over "advertentie" in de Goudse 
Courant. 
Zie ook: 315 

1795 [223/373v] -- H.L. van Buma verzoekt zelfde recognitie als 
vroeger. 

1796 [224/037] -- Opgave aan Schiedam van auteur van een brief in 
de Goudse Courant. 

1796 [224/256v] -- In Nationale Courant staan enige hatelijkheden ten 
koste van Gouda. 

1796 [224/265v] -- Auteur van de Nationale Courant te corrigeren. 

1797 [225/135] -- Amersfoort verzoekt inlichtingen over zekere 
passage in de Goudse Courant. 

1797 [225/137v] -- Antwoord aan Amersfoort. 

1798 [226/072v] -- Dordrecht verzoekt inlichtingen over brief in de 
Goudse Courant. 
Zie ook: antwoord 91v 

1798 [226/091v] -- Hanzo Lemstra van Buma inzake ingezonden stuk 
in Goudasche courant. 

1799 [227/038v] -- Geen titulatuur bezigen. 

1799 [227/229] -- Intekening op Economische Courant te propageren. 

1800 [228/128] -- Economische Courant te distribueren. 

1801 [229/087] -- Geen berichten omtrent defensie te plaatsen. 

1801 [229/138] -- Geen advertenties van geneesmiddelen strijdig met 
besluit van 07-11-1800. 

1801 [229/144v] -- Aanschrijving over onjuist bericht in de Goudse 
Courant. 

1801 [229/167] -- Economische Courant opgehouden te bestaan. 

1802 [230/054] -- Geen besluiten van het gouvernement te publiceren 
zonder onderzoek justitie. 

1804 [231/033] -- Geen berichten omtrent sterkte van vlooteenheden. 

1806 [232/056v] -- Bepalingen omtrent plaatsing van nieuwstijdingen. 

1806 [232/058] -- Geen berichten omtrent haringvisserij te plaatsen. 

1806 [232/081] -- Aanschrijving omtrent redacteuren en uitgevers. 

1806 [232/082] -- Niet in naam van de souverain te spreken. 

1806 [232/089] -- Geen staatsstukken te plaatsen voor publicatie in 
de staatscourant. 

1806 [232/126v] -- Voorschriften betreffende nieuwsvoorziening. 

1807 [232/032v] -- Verbod van spotschriften. 

1807 [232/062] -- Order tegen laster. 

1807 [232/079] -- Verbod publicaties over haringvisserij. 
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curatele 

1800 [228/003v] -- Verzoek om G. Boon van Ostade onder curatele te 
plaatsen. 

1800 [228/016v] -- J. Veenendaal onder curatele gesteld. 

1800 [228/018] -- G. Boon van Ostade onder curatele. 

1801 [229/044v] -- Ontslag H.P. de Mol 

1801 [229/051] -- H.C. van Eijck, wed. van ds. P.T. Couperus onder 
curatele. 

1801 [229/052v] -- Verzoekschrift van H.C. van Eijck om ontslag 
curatele. 
Zie ook: afgewezen 057 

1801 [229/060v] -- Brief van Alphen om intrekking curatele H.C. van 
Eijck. 

1801 [229/069] -- Mandement van H.C. van Eijck over curatele. 

1801 [229/071] -- Aan M. van Toulon extracten betreffende H.C. van 
Eijck toegestaan. 

1802 [230/084] -- Ontslag curatele Johanna van Son. 

1803 [231/047v] -- A.M. Collewijn wegens verminderde 
geestvermogens. 

1803 [231/090] -- Wijziging verzocht van curatoren over A.M. 
Collewijn. 
Zie ook: accoord 109v 

1804 [231/088v] -- A.C. Dabenis, vrouw van G. Boon van Ostade 
onder curatele. 

1804 [231/114v] -- Brieven betreffende curatele van H.C. Theyssen. 
Zie ook: 125, 151, 158 

1804 [231/137] -- G. Boon van Ostade verzoekt ontslag uit curatele. 
Zie ook: 142, 151v 

1804 [231/183] -- J. Bleuland verzoekt ontslag als curator F.F. 
Scharleman. 
Zie ook: 1806/314 

1805 [232/004v] -- J. de Groot ontslagen als executeur van J. Baks. 

1805 [232/034] -- Verzoek van F.T. Scharleman om curatoren 
rekening te doen afleggen. 
Zie ook: 87 

1806 [232/003] -- Rekening curatoren H.C. Teyssen. 

1806 [232/038] -- Sluiting rekening F.T. Scharleman. 

1806 [232/046] -- Apolonia Hogendijk, wed. van P. Post onder 
curatele. 

1806 [232/119] -- Curators voor A.M. Bikkel, wed. J. Kimmelhof. 
Zie ook: 120v 

1806 [232/122v] -- Verzoek van D. Hickhart Marinus om rehabilitatie. 

1807 [232/075v] -- A.M. Bikkel verzoekt ontslag uit curatele. 
Zie ook: 76v 
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1808 [256/032v] -- Curator over A. Hogendijk. 

1808 [256/145] -- F.T. Scharleman en M. Blom verzoeken om 
machtiging om gerechtelijk optreden tegen hun curators. 

 

Den Haag 

1809 [256/112v] -- Verzoek om een partij kribben te mogen lenen. 

1810 [256/031v] -- Kribben zullen worden geretourneerd. 

 

drukkers 

1793 [134/011] -- Verzoek tot het drukken van een editie van de 
"Uitlegging van de glazen" (z.g. Goudse glazen).. 

1793 [134/059v] -- Mathys Lopicq bestraft wegens verboden pamflet. 

1794 [134/013] -- Johannes van der Klos, stadsdrukker, verzoekt 
ontslag. 

1794 [134/018] -- Wouter Verblaauw stads- en zegeldrukker 
aangesteld. 

1795 [223/113v] -- Johannes van Zon drukker van stadsrecepissen. 

1795 [223/236v] -- W. Verblauw verzoekt verlenging octrooi 
toerbeurten predikanten. 

1800 [228/154] -- De publicatie "De Lantaarn over 1800" wordt 
verboden. 

1803 [231/165] -- Kennisgeving van Brinkman betreffende de uitgave 
van "De geheimzinnige echtgenoot". 

1804 [231/033] -- Geen berichten in couranten omtrent sterke 
vlooteenheden. 

1804 [231/140v] -- Verbod van zekere geschriften. 

1806 [232/076] -- Van ieder drukwerk twee exemplaren naar de 
Koninklijke Bibliotheek. 

1806 [232/091v] -- Maandelijkse opgave van gedrukte stukken 
verzocht. 

1807 [232/096v] -- Te leten op kleur van papier. 

1807 [232/099v] -- Boekverkopers moeten drie ex. afstaan aan gebr. 
van Kluf te Den Haag. 

1808 [256/094] -- Betalingsopdracht van ƒ 1000 voor stadsdrukker W. 
Verblaauw. 

1809 [256/006v] -- ƒ 52 voor N. Brinkman wegens leverantie van 
kranten en portefeuilles. 

1809 [256/028v] -- F4 voor wed. J. Scheltus wegens drukken van 
bededagbrieven in 1794. 

1809 [256/062] -- Betaling van W. Verblaauw wegens drukloon ƒ 411 
en leveranties ƒ 375. 
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1810 [256/007v] -- ƒ 55 voor N. Brinkman wegens geleverde 
couranten. 

1810 [256/041] -- ƒ 458 en ƒ 315 voor stadsdrukker wegens drukloon 
en schrijfbehoeften. 

 

festiviteiten 

1797 [225/196v] -- Vrede tussen Oostenrijk en Frankrijk. 

1798 [226/041] -- Dag van de revolutie. 

1798 [226/170v] -- Aanneming staatsregeling. 
Zie ook: 173,175 

1799 [227/064] -- Aanneming staatsregeling. 
Zie ook: 65 

1799 [227/067] -- Proclamatie viering constitutie te laat ontvangen. 

1799 [227/199v] -- Wapenstilstand Franse en Engelse leger. 

1799 [227/229v] -- Nationaal feest op 19 december. 
Zie ook: 231, 232v 

1800 [228/014] -- Herdenking revolutie. 

1801 [229/033v] -- Vrede gesloten. 

1802 [230/042v] -- Vrede gesloten te Amiens. 

1802 [230/053v] -- Arrangementen viering vrede met Engeland. 

1802 [230/053v] -- Arrangementen voor het aanstaande vredefeest. 

1802 [230/072] -- Arrangementen viering vred met Engeland. 

1802 [230/076] -- Gedurende dankuur alle winkels gesloten en 
neringen stopgezet. 

1802 [230/086v] -- ƒ 100 voor J. Valk wegens afsteken vuurwerk. 

1806 [232/081v] -- Verjaardag van de koning. 

1807 [232/108] -- Gesloten vrede op het vaste- land. 

1807 [232/124] -- Verjaardag koning. 

1808 [256/022v] -- ƒ 18 voor J. Valk wegens vuurwerk. 

1808 [256/039] -- Geboorte van een prins te Parijs. 

1808 [256/092v] -- Verjaardag van de koning. 
Zie ook: 101 

1809 [256/009] -- F53 wegens erepoorten. 

1810 [256/049] -- Verjaardag van de keizer. 

 

fooiers 

1792 [134/039] -- Verzoekschrift betreffende enige schikkingen. 

1792 [134/040v] -- Nicolaas Bakker aangesteld tot buitenfooier. 
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1793 [134/022v] -- Bernardus van Es aangesteld tot buitenfooier. 

1793 [134/026] -- David van Leeuwen buitenfooier. 

1794 [134/018] -- Verzoekschrift betreffende fooiersloon. 

1795 [223/160] -- Huybert Bik aangesteld. 

1795 [223/212v] -- Willem van Genderen aangesteld. 

1796 [224/189v] -- Willem van der Klijn aangesteld als binnenfooier. 

1797 [225/152] -- Teunis Grendel buitenfooier. 

1798 [226/219v] -- Continnatie en remotie van fooiers. 

1798 [226/240v] -- Joh. Tompe aangesteld tot fooier. 
Zie ook: 242 

1798 [226/254v] -- Huybert Bik een jaar uitstel verleend van de 
betaling van ambtgeld. 

1801 [229/001] -- C. de Wolf plaatsvervangend binnenfooier. 

1801 [229/076] -- J. Brouwers fooier. 

1802 [230/013] -- N. Trijsburg fooier. 

1802 [230/016v] -- Kwijtschelding recognitie wijlen S. van der Meer. 

1803 [231/096v] -- L. Strauwitz aangesteld tot fooierscommissaris. 

1803 [231/108v] -- H. Tat aangesteld tot buitenfooier. 

1803 [231/161] -- Achterstallig ambtgeld van T. Grendel voor 
memorie. 

1803 [231/187v] -- Wed. van W. van der Kleyn verzoekt Remissie 
recognitie. 
Zie ook: 190 accoord 

1804 [231/033v] -- C. Kroon plaatsvervangend fooier. 

1804 [231/092v] -- J. Sauerbeek aangesteld tot binnenfooier. 

1807 [232/136v] -- Glaudius Verschut aangesteld tot buitenfooier. 

 

garnizoen 

1791 [134/008v] -- Turf en kaarsen te verstrekken. 
Zie ook: 14v 

1791 [134/084v] -- Plaatsing van arrestanten in de Tiendewegspoort. 

1791 [134/085] -- Verzoek om orders in verband met 08-03-1791. 

1792 [134/004v] -- Klacht van een schildwacht. 

1792 [134/021v] -- Bagagewagens voor transport naar Gorinchem. 

1792 [134/022] -- Dankbetuiging aan vertrekkend garnizoen. 

1792 [134/085] -- Uittrekkend en intredend garnizoen. 

1793 [134/002v] -- Benoeming servies (service) meester mr. J.A. van 
den Burch. 
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1793 [134/003v] -- Tien schikkingen omtrent uittrekkend en intredend 
garnizoen. 
Zie ook: 17v, 47v, 59v, 61v, 64v, 65, 73v, 76v, 88, 89v 

1794 [134/009v] -- Schikkingen omtrent uittrekkend en intredend 
garnizoen. 
Zie ook: 22, 34, 38v, 61, 62v, 77, 80, 91v, 93, 98 

1794 [134/031v] -- Vestiging van een hospitaal in het pesthuis. 
Zie ook: 90 en 93v 

1794 [134/040] -- In plaats van bedsteden worden kribben geplaatst. 

1794 [134/077v] -- Schildwacht aangevallen. 

1795 [223/012] -- Verzoek om vaste regel bij inkwartiering. 

1795 [223/023v] -- Generaal d'Elmas ingekwartierd bij van der Does; 
wie betaald?. 

1795 [223/025] -- Commite-militair versterkt met vier burgers. 

1795 [223/028v] -- Overleg met andere steden over inkwartiering. 

1795 [223/028v] -- Leverantie van brood en vlees verzocht. 

1795 [223/029] -- Rijtuigen en paarden voor Franse 
expreszendingen. 

1795 [223/029v] -- Regeling van de fouragering van de Franse 
troepen. 

1795 [223/030v] -- Opgave van het aantal militairen. 

1795 [223/031v] -- Na taptoe geen drankverkoop aan Franse 
militairen. 

1795 [223/032v] -- Rapport over inkwartiering. 
Zie ook: 36, 37v 

1795 [223/033] -- Commissie van toezicht op kazernes en distributie. 

1795 [223/033] -- Distributie van voedsel. 

1795 [223/034] -- Drankverbod voor beschonkenen. 

1795 [223/035] -- Aankoop van bedden. 

1795 [223/037] -- Schenking van bedden en dekens. 

1795 [223/038] -- Honderd bedden en dekens en tien last tarwe 
aangekocht. 

1795 [223/039] -- 1117 hemden en 292 paar schoenen geleverd. 

1795 [223/041v] -- Inventaris te maken van alle kazernegoederen. 

1795 [223/046] -- Burgers zonder inkwartiering moeten betalen 
bepaalde som. 

1795 [223/048] -- Opgave van geschikte gebouwen voor kazernes. 

1795 [223/048v] -- Burgerij verboden levensmiddelen te kopen met 
medewerking van Franse militairen. 

1795 [223/050] -- Bureau ingesteld ter bezorging van fourage voor 
Franse troepen. 
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1795 [223/050] -- Hollandse militairen moeten kokarde dragen. 

1795 [223/051] -- Hooi in beslag genomen voor de Franse troepen. 

1795 [223/053] -- Hooi mag niet uit Zwammerdam vertrekken. 

1795 [223/053v] -- Verslag betreffende hooischepen. 

1795 [223/055] -- Vertrek troepen; ƒ 50 voor commandant. 

1795 [223/057] -- Dankbetuiging commandant. 

1795 [223/059] -- Bevel voor hooischepen om af te varen. 

1795 [223/059] -- Schenking van twaalf dekens en een matras. 

1795 [223/060v] -- Weigering van Alphen om hooischepen door te 
sturen. 

1795 [223/061] -- Troepen verlangen 2x daags vlees. 

1795 [223/067v] -- Geen verklaring van goed gedrag voor kapitein 
der grenadiers. 

1795 [223/088] -- Bouw van paardenstal op het nieuwe Veerstal 
tegen stadsmuur. 

1795 [223/090] -- Leden bureau van de vivres vragen ontslag. 

1795 [223/099v] -- Apotheker Butot verzoekt betaling van geleverde 
medicijnen. 

1795 [223/100v] -- Apotheker Butot staakt leverantie; Gosenson 
bereid gevonden. 

1795 [223/100v] -- Proces-verbaal hemden en schoenen. 

1795 [223/103] -- Leden commissie tot formeren van een plan van 
inkwartiering. 

1795 [223/105v] -- Contributie van burgers zonder inkwartiering. 

1795 [223/110] -- Bewijs van goed gedrag voor commandant l'Osten. 

1795 [223/110v] -- Periodieke opgave gevraagd van aantal militairen. 

1795 [223/110v] -- Stedelijke recipissen om garnizoen te betalen. 

1795 [223/111] -- Geen cavelarie als inkwartiering; wel infanterie. 

1795 [223/111v] -- Franse commandant akkoord. 

1795 [223/114v] -- Stad kan geen stro meer leveren. 

1795 [223/114v] -- Werk in het hooimagazijn aan te besteden. 

1795 [223/117v] -- Ontslagaanvrage opzichter hooimagazijn. 

1795 [223/120v] -- Alle leveranties aan Fransen worden betaald met 
assignaten. 

1795 [223/121] -- Opgave van barakken met inventaris. 

1795 [223/123] -- Rapport betreffende kazernes en voorraden. 

1795 [223/123v] -- Bewijs van goed gedrag voor aide-de-camp 
Renard. 

1795 [223/127v] -- Plan voor inkwartiering ter tafel gebracht. 
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1795 [223/128v] -- Het begraven van Franse militairen geschiedt 
kosteloos. 

1795 [223/131v] -- Medewerking aanleg hooimagazijn. 

1795 [223/131v] -- Adams vertoont een volmacht van de 
representanten van het Franse volk. 

1795 [223/133] -- Ongelukkige situatie door zware inkwartiering. 

1795 [223/135v] -- Specificatie gevraagd van geleverde goederen 
aan Franse militairen. 

1795 [223/135v] -- Plaats hooimagazijn bepaald. 

1795 [223/135v] -- Verzoek om infanterie in plaats van cavalerie als 
garnizoen. 
Zie ook: 139 en 140v 

1795 [223/136] -- Teruggezonden schoenen verkocht voor 200 livres. 

1795 [223/136] -- Misbruiken te voorkomen door assignaten van 
Franse militairen. 

1795 [223/142] -- Magazijnmeester Adams verzoekt bureauruimte. 

1795 [223/142v] -- Adams verzoekt om betaling van 440 livres. 

1795 [223/143v] -- Slagers verzoeken restitutie van impost op 
geleverd vlees. 

1795 [223/145] -- Specificatie van geleverde goederen aan Franse 
militairen. 

1795 [223/147] -- Verzoek van de slagers afgewezen. 

1795 [223/147v] -- Drukkende last van de inkwartiering en de 
vestiging van een Frans hospitaal. 

1795 [223/156] -- Regelingen bij het vertrek van het garnizoen. 

1795 [223/160] -- Contributie van personen zonder inkwartiering. 
Zie ook: 162v 

1795 [223/186v] -- Landelijk commite van de vivres ingesteld. 

1795 [223/187] -- Schade in stallen van kasteleins van stadswege te 
repareren. 

1795 [223/195v] -- Invordering contributie non- kwartiergevers. 

1795 [223/196v] -- Boeren te Gouderak weigeren te voldoen aan 
requisitie van paarden en wagens. 

1795 [223/199] -- Franse commandant verzoekt om verhoging van 
soldij. 

1795 [223/205v] -- Geen inkwartiering van hoofdkwartier in Gouda. 
Zie ook: 209 

1795 [223/227] -- Betreft betaling geleverd vlees en brood. 

1795 [223/227v] -- Afschaffing serviesgelden aan militairen. 

1795 [223/228] -- Af te rekenen met Franse magazijnmeesters. 

1795 [223/236] -- Eedsaflegging intrekkende garnizoen. 
Zie ook: 237 
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1795 [223/261] -- Attestatie van goed gedrag voor de commandant 
van de militie. 

1795 [223/264] -- Opmaken van de lijsten van Franse requisities. 

1795 [223/285v] -- De vrijdom van 's lands heffingen (belastingen) 
voor Fransen wordt ingetrokken. 

1795 [223/327] -- Drie compagnieën huzaren voor een dag te willen 
verzorgen. 

1795 [223/337v] -- Eerste route van huzaren verlegd. 

1795 [223/341v] -- Klachten over Franse troepen aan de 
desbetreffende commandant. 

1795 [223/343] -- Lijst van verstrekte goederen aan de Franse 
troepen en verzoek om betaling van ƒ 15000. 

1795 [223/364v] -- F. Leich, magazijnmeester, verzoekt beloning. 

1796 [224/016] -- Nogmaals betaling verzocht van voorgeschoten 
geld. 

1796 [224/034] -- Informatie naar verblijfsduur van vier musketiers. 

1796 [224/035] -- Informatie naar vier verlofgangers. 

1796 [224/036v] -- Informatie naar vier verlofgangers. 
Zie ook: 45 

1796 [224/045v] -- Verzoek om betaling van ƒ 15000 afgeslagen. 

1796 [224/047] -- Pogingen om alsnog ƒ 15000 te ontvangen. 

1796 [224/065] -- Aandrang om ƒ 15000 te betalen. 

1796 [224/082v] -- Kasteleins gelast orders comité van inkwartiering 
op te volgen. 

1796 [224/102v] -- Gedeeltelijke betaling van ƒ 15000. 

1796 [224/104v] -- Magazijnmeester F. Leich ƒ 130 toegekend. 

1796 [224/105v] -- Verklaring van A.P. Gosenson wegens geleverde 
medicijnen. 

1796 [224/125] -- Commissie van liquidatie wegens kazernering. 

1796 [224/207v] -- Aanschrijving om geen militairen de eed af te 
nemen. 

1796 [224/276v] -- Uitdeling van turf en kaarsen. 

1796 [224/295] -- Verzoek om huur en schadevergoeding wegens 
gebruik hooimagazijnen. 

1796 [224/305v] -- Kosten vervoer van bagage of zieke militairen voor 
te schieten. 

1796 [224/337] -- Aanschrijving over het arresteren van militairen. 

1797 [225/061v] -- Verzoek stalhouders en logementhouders om 
betaling kosten inkwartiering. 

1797 [225/090v] -- Brief betreffende leveranties aan de Franse 
troepen. 

1797 [225/136] -- Hoeveel Franse troepen kan Gouda inkwartieren. 
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1797 [225/137] -- Brief van het provinciale comité betreffende de 
inkwartiering. 

1797 [225/164v] -- Th. Brands verzoekt betaling rekening 
inkwartiering. 

1797 [225/165] -- Reglement op de kazernering. 

1797 [225/189v] -- Documenten betreffende verdiende schuit- en 
wagenvrachten. 

1797 [225/198] -- Inkwartiering van terugkomende troepen uit 
Duitsland. 

1797 [225/200] -- Nodige schikkingen tot ontvangst van de troepen. 
Zie ook: 215 

1797 [225/215v] -- Rapport over de kazernering van de Franse 
troepen. 

1798 [226/001] -- Hoe is stand van zaken betreffende moeilijke 
inkwartiering. 

1798 [226/037] -- Verlofgangers moeten bajonet afleggen. 

1798 [226/037] -- Verzoek om extra toelage aan de huzaren. 

1798 [226/039v] -- Arrangementen voor inkwartiering van 250 man. 

1798 [226/040] -- C.H. de Coole verzoekt betaling van twee 
gevorderde schuren. 
Zie ook: 359v 

1798 [226/047] -- Rapport gemeentewerken over inkwartiering. 

1798 [226/063] -- Het garnizoen zal bestaan uit een bataljon Franse 
infanterie. 

1798 [226/065v] -- Voorzieningen getroffen voor 386 militairen. 

1798 [226/066v] -- Weeshuis te gebruiken voor inkwartiering. 

1798 [226/068] -- Goederen ontvangen van 's lands magazijn. 

1798 [226/068v] -- Order op het verhuren van kazernes aan officieren 
en tapverbod. 

1798 [226/069v] -- Arrangementen tussen Nationale garde en 
garnizoen. 

1798 [226/071v] -- Het huis van Vollebregt in de Zeugstraat 
overgenomen ten behoeve van de kazernering. 

1798 [226/074] -- Het verzoek van de Franse commandant om 
sleutels van de stadspoorten wordt afgewezen. 

1798 [226/082] -- J. Vollebregt aangesteld tot commissaris van 
inkwartiering. 

1798 [226/161v] -- Aanschrijving Franse troepen over fourage. 

1798 [226/166] -- Verkoop van destijds ontvangen fournituren aan het 
land. 

1798 [226/171] -- Douceur aan Franse jagers te verstrekken. 

1798 [226/192v] -- P.J. Oosthuysen van Wyk & Comp. controleurs 
leveranties. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       84 

 

 

1798 [226/233] -- Ontvangst van ƒ 43836 wegens de kosten van de 
Franse troepen. 

1798 [226/260] -- Stad moet nog ƒ 2246 aan het land betalen wegens 
geleverde goederen. 

1798 [226/290] -- Afrekening met de voerlieden betreffende de 
inkwartiering van de Franse troepen. 

1798 [226/296v] -- Levering van 100 matrassen en dekens voor 
Texel. 

1798 [226/299v] -- Opgave verzocht van staat kazerneringsgoederen. 

1798 [226/319] -- Machtiging thesaurier om ƒ 995 te ontvangen 
wegens fournituren. 

1798 [226/334v] -- Behulpzaam te zijn bij de arrestatie van Franse 
"conscripts" (dienstplichtigen). 

1798 [226/338] -- Brief over uitdeling van turf aan Franse wachten. 

1798 [226/384] -- Aanschrijving omtrent de bezorging van turf aan de 
Franse wachten. 

1799 [227/002] -- C.H. de Coole ƒ 400 aangeboden wegens huur van 
zijn schuren. 

1799 [227/015v] -- Voldoening van inkwartiering en stallen van 
paarden. 

1799 [227/033v] -- Condities aanbesteding fourage. 

1799 [227/075] -- Drie ordonnanties ontvangen ter betaling 
inkwartiering. 

1799 [227/082] -- Orders betreffende doortrekken en overnachten 
Franse troepen. 

1799 [227/100v] -- Jongelieden vallende in termen van conscriptie te 
arresteren. 

1799 [227/151] -- Arbiters in het geschil tussen aannemers fourage. 

1799 [227/153v] -- Medewerking verzocht betreffende fourage 
doortrekkende troepen. 

1799 [227/166] -- Hoedanig te handelen met matrozen van 's lands 
vloot. 

1799 [227/169] -- Verzoek van P.A. Gosenson om betaling van 
geleverde medicijnen in 1795 afgewezen. 

1799 [227/171] -- Inzameling van verbandmiddelen ten behoeve van 
gewonde militairen. 

1799 [227/172] -- Generaal pardon voor deserteurs. 

1799 [227/174v] -- Oproerige beweging van matrozen op schepen in 
de Gouwe. 

1799 [227/176v] -- Wijze van schadevergoeding gerequireerde of 
verloren gegane goederen. 

1799 [227/176v] -- Wijziging tarief haver, hooi en stro. 
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1799 [227/178] -- Dankbetuiging voor assistentie tegen oproerige 
matrozen. 

1799 [227/178v] -- Voorgenomen vestiging van militair hospitaal. 

1799 [227/181] -- Bespreking met het bureau van gezondheid te Den 
Haag over hospitaal. 

1799 [227/182] -- Rapport omtrent te plaatsen militair hospitaal. 

1799 [227/184] -- Enige goederen af te geven aan hospitaalmeester. 

1799 [227/185] -- Aanschrijving omtrent het opnemen van 's lands 
magazijnen. 

1799 [227/185v] -- Verzoek om Weeshuis in te richten als hospitaal 
afgewezen. 

1799 [227/190v] -- Voordracht directeur militair hospitaal. 

1799 [227/194v] -- Inzameling van jassen en hemden voor militairen. 
Zie ook: 206v 

1799 [227/200v] -- Verzoek om opheffing militair hospitaal. 

1799 [227/205v] -- Opheffing hospitaal binnen drie weken. 

1799 [227/213v] -- Weeshuis zal niet worden gebruikt als militair 
hospitaal. 

1799 [227/216v] -- Verzoek van commandant artillerie om kribben 
afgewezen. 

1799 [227/227v] -- Kennisgeving van overnachting militairen. 

1799 [227/227v] -- Ingezamelde jassen en hemden te verzenden. 

1799 [227/230v] -- Depot van de 49.5 de brigade komt in garnizoen. 
Zie ook: 236 

1799 [227/237v] -- Overname stadsgoederen uit ontruimde hospitaal. 

1799 [227/238v] -- Rapport overname goederen hospitaal. 

1800 [228/005v] -- Betaling van ƒ 559 wegens hospitaalgoederen. 

1800 [228/028] -- Betaling van ƒ 206 wegens inkwartieringskosten. 

1800 [228/038] -- Militairen verboden goederen aan burgers te 
verkopen. 

1800 [228/045] -- J. Vollebregt verzoekt betaling als gecommiteerde 
van de Franse troepen. 
Zie ook: 48v 

1800 [228/051] -- J. Vollebrecht krijgt ƒ 200 per jaar als commissaris 
van de Franse troepen. 

1800 [228/068] -- Ingezamelde jassen en hemden te retitueren aan 
schenkers. 

1800 [228/070] -- Betaling van ƒ 240 en f286 wegens 
inkwartieringskosten. 

1800 [228/071] -- Apotheker P.A. Gosenson verzoekt betaling 
geleverde medicamenten in 1795. 

1800 [228/073] -- Betaling van ƒ 384 wegens inkwartiering. 
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1800 [228/077v] -- Onderhoud manschappen en paarden 
veldartillerie. 

1800 [228/078v] -- Verwisselen van particuliere bonnen van de 
subsistentiën door generale. 

1800 [228/081] -- Voorwaarden voor leveranties aan de Franse 
troepen. 

1800 [228/090v] -- Betaling van ƒ 430 wegens inkwartieringskosten. 

1800 [228/091v] -- Opgave verzocht van aanspraken op de 
aannemer van de fourage. 

1800 [228/103] -- Betaling van ƒ 392 wegens inkwartieringskosten. 

1800 [228/125] -- Verzorging van vuur en licht aanbesteed. 

1800 [228/129] -- Gratificatie van ƒ 42 voor H. Verschoor wegens 
diensten. 

1800 [228/131] -- Aanschrijving betreffende verzorging passerende 
troepen. 

1800 [228/140v] -- Betaling wegens kazernering. 

1800 [228/143] -- Verhoging van soldij voor alleenreizende militairen. 

1800 [228/144] -- Aanschrijving over distributie van vlees, zout en 
azijn. 

1800 [228/144v] -- Aanschrijving over het vervoeren van zieke 
militairen. 

1800 [228/163] -- Apotheker P.A. Gosenson ƒ 199 betaald wegens 
medicamenten in 1795. 

1800 [228/164] -- Betaling van ƒ 148 wegens inkwartiering. 

1800 [228/183v] -- Betaling van ƒ 5 per dekade aan de Franse 
correspondentiepost. 

1800 [228/198v] -- Betaling transportkosten zieken en 
wagenvrachten. 

1801 [229/007] -- Aan C.H. de Coole worden de schuren 
gerestitueerd, zodra de Fransen deze verlaten. 

1801 [229/014] -- Betaling inkwartieringskosten. 

1801 [229/036] -- C.H. de Coole vraagt aan wie sleutels schuren 
destijds zijn afgegeven. 

1801 [229/044] -- Ontslag van de zoon van G. Borchward tegen 
restitutie van de kosten. 

1801 [229/044v] -- Opgave verzocht van commanderende officieren. 

1801 [229/073] -- Aanschrijving behandeling zieke militairen. 

1801 [229/074v] -- Geen plaats voor meer dan 500 man garnizoen. 

1801 [229/077] -- Schikkingen betreffende sleutels stadspoorten en 
burg. nachtwacht. 

1801 [229/078v] -- Aankoop van 50 matrassen ten behoeve van 
garnizoen. 
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1801 [229/083] -- Consult met stadsadvocaat over kwestie schuren 
van C.H. de Coole. 

1801 [229/083v] -- Rapport commissie vermindering garnizoen. 

1801 [229/085] -- Rapport kwestie C.H. de Coole. 

1801 [229/091v] -- Opgave verzocht van de staat van de kazernes. 

1801 [229/113v] -- Lokaal te huren voor stadsrekening voor de 
kazernering van Franse militairen. 

1801 [229/114] -- ƒ 2000 voor C.H. de Coole wegens huurschuld van 
twee schuren. 

1801 [229/121] -- Aanschrijving betreffende inspectie van 
kazerneringsgoederen. 

1801 [229/125] -- Afrekening van ƒ 466 wegens inkwarieringskosten. 

1801 [229/132] -- Betaling van ƒ 1053 wegens inkwartieringskosten. 

1801 [229/135] -- ƒ 50 voor de commissaris van de inkwartiering 
wegens gekocht linnen. 

1801 [229/143v] -- Voorwaarden voor de aanbesteding van 
leveranties ten behoeve van de Franse troepen. 

1801 [229/153v] -- Betaling van inkwartieringskosten. 
Zie ook: 157v, 176v 

1801 [229/164] -- Leverantie van fourage aanbesteed. 
Zie ook: 174 

1801 [229/170] -- Betaling verzocht van levensmiddelen ten behoeve 
van passerende mariniers. 

1801 [229/171] -- Post van commissaris van inkwartiering te 
annuleren?. 
Zie ook: 174v 

1801 [229/172] -- Passerende mariniers geen levensmiddelen meer 
te verstrekken. 

1801 [229/173v] -- Officieren van het garnizoen verzoeken om 
toelage (ƒ 30 per maand). 
Zie ook: 176 

1802 [230/001v] -- Betaling van inkwartieringskosten. 
Zie ook: 31v, 90, 102, 118v 

1802 [230/051] -- Ontslag commissaris en assistent inkwartiering. 
Zie ook: uitgesteld 61v 

1802 [230/051v] -- Kennisgeving van de aankomst van 400 man 
Franse troepen. 

1802 [230/053v] -- Verzoek om bevrijd te blijven van inkwartiering. 

1802 [230/055] -- Lokaliteiten in gereedheid te brengen voor het 
aanstaande garnizoen. 

1802 [230/055v] -- Kennisgeving van vertrek oude garnizoen. 

1802 [230/061] -- L. Blonk verzoekt pensioen wegens verminking. 
Zie ook: toegekend 76 

1802 [230/080v] -- Betaling brood en kaas geleverd aan mariniers. 
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1802 [230/123v] -- Ex- geemployeerde inkwartiering Chr. Borchward 
verzoekt tegemoetkoming. 

1802 [230/126v] -- Verzoek Chr. Borchward afgewezen. 

1802 [230/184v] -- ƒ 26 voor de kastelein van de looihal wegens 
inkwartiering. 

1802 [230/188] -- Wagenkosten officieren voor rekening van het 
korps. 

1803 [231/020v] -- Commissarissen van inkwartiering. 

1803 [231/075v] -- A. de Jong te Maassluis is leverancier aan de 
Franse troepen gedurende 12 maanden. 

1803 [231/088] -- Lokalen tot inkwartiering te prepareren. 

1803 [231/088] -- Nieuwe commissie van inkwartiering. 

1803 [231/109v] -- Publikatie omtrent inkwartiering. 

1803 [231/117v] -- Order betreffende foureren van wagens voor 
doortrekkende troepen. 

1803 [231/122] -- Tarieven fourage Bat. troepen. 

1803 [231/123] -- Memorie van Chr. Borchward wegens verdiend 
salaris in dienst van de commissie van inkwartiering. 

1803 [231/124v] -- Opgave verzocht van wagendiensten. 

1803 [231/127] -- Bericht van aankomst van het eerste bataljon van 
de achttiende halve brigade Franse troepen. 

1803 [231/134] -- Huur van diverse huizen ten behoeve van de 
Franse troepen. 

1803 [231/137] -- A. Buitenweg verzoekt ontruiming van herberg De 
Rode Leeuw. 

1803 [231/144] -- Rapport commissie wegens bezwaren tegen 
garnizoen. 

1803 [231/144] -- Aanschrijving om aan requisitie ten spoedigste te 
voldoen. 

1803 [231/145] -- Leveringscondities turf, kaarsen enz. voor militaire 
wachten. 

1803 [231/145v] -- Machtiging tot aankoop van linnen voor 600 
lakens. 

1803 [231/146v] -- Chr. Borchward aangesteld als assistent bij 
inkwartiering. 

1803 [231/152] -- Vervanging van 240 defecte dekens ten behoeve 
van het garnizoen. 

1803 [231/170] -- Condities aanbesteding hooi, haver en stro. 

1803 [231/175] -- Aanbouw van kazernes op rekening van de 
stadskas. 

1803 [231/178v] -- Rekening-courant van de commissaris van de 
Franse troepen. 

1803 [231/182v] -- Houten vloeren te leggen in loods op de 
Varkenmarkt. 
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1803 [231/199v] -- Regeling kazernering. 

1804 [231/026v] -- Aanschrijving over requisities van de Franse 
troepen. 

1804 [231/028v] -- Rekening-courant van geleverde goederen. 

1804 [231/030] -- Onkosten van fabriekmeesters ten dienste van 
kazernering te laten betalen. 

1804 [231/069v] -- Klachten over slechte kwaliteit van graan en 
brood. 

1804 [231/071] -- Brief over het afkeuren van brood. 
Zie ook: 71v 

1804 [231/080] -- Lijst van defecten aan kazernes. 

1804 [231/083v] -- Bericht van de aankomst van twee compagnieën 
Franse troepen. 

1804 [231/083v] -- Machtiging tot fabricage van kribben. 

1804 [231/117] -- Geen leveranties buiten de overeenkomst om. 

1804 [231/133] -- Condities aanbesteding van turf en kaarsen. 

1804 [231/150v] -- A. de Jongh te Maassluis is leverancier van de 
Franse troepen. 

1804 [231/154v] -- Aanschrijving betreffende militaire diensten door 
burgerij. 

1804 [231/156] -- Restitutie van bedden aan de godshuizen. 

1804 [231/156v] -- Aanschrijving betreffende tijdelijke distributie van 
brood en vlees. 

1804 [231/157v] -- Besluit betreffende de alimentatie van militaire 
kinderen. 

1804 [231/163] -- Bericht van aankomst van een bataljon van het 18e 
regiment infanterie. 

1804 [231/166] -- Bericht van afzending fournitures. 

1804 [231/182v] -- Ontvangst van f335 wegens wagenvrachten. 

1805 [232/005v] -- Fourage commissarissen ƒ 200 per jaar 
toegelegd. 

1805 [232/008v] -- Vier Franse ordonnansen voor 
fouragecommissarissen. 

1805 [232/018] -- Bericht betreffende fraude door Franse militairen. 

1805 [232/020v] -- Brief aan de Franse commandant over fraude. 

1805 [232/022v] -- Bericht van de Franse commandant over fraude. 

1805 [232/029v] -- Ontvangst van ƒ 232 wegens wagen- en 
schuitvrachten. 

1805 [232/047v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1500 ontvangen wegens 
kazernering. 

1805 [232/060v] -- Ontvangst van ƒ 140 wegens wagenvrachten. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       90 

 

 

1805 [232/078] -- Huis van J.J. Slicher gehuurd ten behoeve van 
officieren. 

1805 [232/086] -- Ordonnanties van ƒ 590 en ƒ 524 wegens 
wagenvrachten. 

1805 [232/092] -- Brief over vordering van ƒ 1680 wegens niet 
geleverde manschappen requisitie 1799. 

1805 [232/113] -- Condities van aanbesteding. 

1805 [232/115v] -- Alle zaken betreffende Franse troepen te richten 
aan het commissariaat. 

1805 [232/127] -- Betalingsopdracht van ƒ 924 wegens 
wagenvrachten. 

1805 [232/130] -- J. de Werk ƒ 26 toegelegd wegens inkwartiering 
looihal. 

1806 [232/009] -- Kennisgeving uitbreiding garnizoen. 

1806 [232/010] -- Uitbreiding gaat niet door. 

1806 [232/029v] -- Kennisgeving van de aankomst 2500 man Franse 
troepen. 

1806 [232/029v] -- Kennisgeving van aankomst. 

1806 [232/030] -- Aantal Fransen teruggebracht tot 800 man. 

1806 [232/035] -- Achterhuis van het Leprooshuis ingericht ten 
behoeve van kazernering. 

1806 [232/037] -- Machtiging tot aankoop van dekens. 

1806 [232/039v] -- Rekening-courant tussen commissie van 
inkwartiering en het Franse commissariaat. 

1806 [232/051v] -- Bericht van ontvangst van matrassen e.d. 

1806 [232/064v] -- Aanschrijving betreffende het opperbevel over de 
Franse troepen. 

1806 [232/072] -- Opgave verzocht van alle goederen ten dienste van 
kazernering. 

1806 [232/074v] -- Ontvangst van ƒ 5951 wegens garnizoenskosten. 

1806 [232/076] -- Afschaffing van het Franse commissariaat. 

1806 [232/083] -- Staat van dienst van ex- militairen te administreren. 

1806 [232/091v] -- Condities van aanbesteding fourage. 

1806 [232/098] -- Aanschrijving omtrent 's lands defensie. 

1806 [232/104] -- Dienstneming van wees- en armkinderen. 

1806 [232/109v] -- Wezen geinspecteerd en niet geaccepteerd. 

1806 [232/110] -- Oproeping van karreknechts voor de armee. 

1806 [232/111] -- A. Buitenweg verzoekt vergoeding wegens 
toegebrachte schade aan zijn huis. 

1806 [232/111v] -- Geruststellende verklaring van de koning 
betreffende geforceerde krijgsdienst. 
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1806 [232/119] -- Aanschrijving om desertie tegen te gaan. 

1806 [232/120v] -- ƒ 26 voor A. Buitenweg wegens reparatie De 
Rode Leeuw. 

1806 [232/123v] -- Condities van aanbesteding fourage. 

1806 [232/126v] -- Vuur en licht voor door burgers bezette 
wachtposten. 

1806 [232/132] -- Verzoek om hulp bij rekruterring Koninklijke Garde. 

1807 [232/006v] -- Betaling van ƒ 10.585 wegens inkwartiering. 

1807 [232/007v] -- Onderofficieren opgeroepen om in actieve dienst 
te treden. 

1807 [232/010] -- Verbod tot vervaren van buskruit zonder lastgeving. 

1807 [232/016] -- Kennisgeving van aankomst garnizoen. 

1807 [232/016v] -- Publicatie verkoop en vervoer van buskruit. 

1807 [232/017v] -- Rapport commissie tot wering garnizoen. 

1807 [232/018v] -- Vergoedingsregeling garnizoen. 

1807 [232/021v] -- Wegens plaatsgebrek enige comp. vertrokken. 

1807 [232/022] -- Machtiging tot aankoop van 150 beddelakens. 

1807 [232/025] -- Opgave verzocht van gedrag officieren. 

1807 [232/043v] -- Verzoek om retournering van de Franse houtmaat. 

1807 [232/061] -- Attestaties aan militairen. 

1807 [232/062] -- Opsporing verzocht van deserteurs. Rekeningen 
voor wagenvrachten. 
Zie ook: 80v 

1807 [232/104] -- Voorkoming van desertie. 
Zie ook: 107v, 112 

1807 [232/107] -- Vervoer van zieke militairen. 

1807 [232/123v] -- Leverancier van vuur en licht. 

1807 [232/126] -- Verzoek om pensioen door J. van Leeuwen. 

1807 [232/127] -- Inspectie geageerde militairen. 

1807 [232/132] -- Voordracht betreffende stichting militair hospitaal. 

1807 [232/160] -- Rapport betreffende kazernering. 

1807 [232/162v] -- Uitstel van rekrutering. 

1807 [232/164] -- Condities van aanbetsteding. 

1807 [232/168] -- Lijst van deserteurs. 
Zie ook: 172v 

1807 [232/168] -- Aanschrijving betreefende objecten van artillerie en 
fortificatieverkoop. 

1807 [232/175v] -- Reglement eerbewijzen. 
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1807 [232/195] -- Betalingsopdracht van ƒ 102 wegens 
wagendiensten. 

1807 [232/196] -- Treinsoldaten gereduceerd tot een compagnie. 

1808 [256/002v] -- ƒ 40 voor W. van de Ben wegens huur lokaal. 

1808 [256/007] -- Geen epidemie in militair hospitaal. 

1808 [256/015] -- ƒ 142 voor Th. Brans wegens fourage en logeren 
van militairen. 

1808 [256/017] -- Maatregelen tot ontvangst nieuw garnizoen. 

1808 [256/017] -- Maatregelen tot ontvangst nieuew garnizoen. 

1808 [256/020v] -- Ontvangst van uit Duitsland terugkerende armee. 

1808 [256/021] -- Opheldering gevraagd betreffende schuit- en 
wagenvrachten. 

1808 [256/024] -- Bakkers verzoeken om betaling geleverd brood. 

1808 [256/026v] -- ƒ 76 wegens geleverd stro. 

1808 [256/031] -- ƒ 40 voor W. van den Berg wegens huur van zijn 
huis. 

1808 [256/032] -- Transportkosten. 

1808 [256/051] -- F101 wegens was- en sleeploon van 337 wollen 
dekens. 

1808 [256/053v] -- ƒ 27 wegens het vervoer van zieke militairen. 

1808 [256/053v] -- Aanspraken betreffende onkosten kazernering. 

1808 [256/055v] -- Bericht van inkwartiering. 

1808 [256/068v] -- ƒ 60 wegens reparatie van 40 matrassen in het 
tuchthuis. 

1808 [256/075] -- Declaratie wegens inkwartiering vervallen 
verklaard. 

1808 [256/075v] -- Declaraties wegens scheepsvrachten enz. per half 
jaar indienen. 

1808 [256/093v] -- Ordonnanties kazernering ƒ 436 en ƒ 575. 

1808 [256/105] -- ƒ 96 wegens betimmeren waterschuit. 

1808 [256/105v] -- Zuivering kazernes en fournituren. 

1808 [256/113] -- ƒ 151 wegens reparatie matrassen. 

1808 [256/127] -- Geen afbraak van kazernes. 

1808 [256/131] -- ƒ 91 voor J. Laerooy wegens assistentie van de 
commissie van inkwartiering. 

1808 [256/135] -- Bepaling epauletten voor erewachten. 

1809 [256/007] -- ƒ 15 voor G.Koning wegens schoonhouden 
officierskantine. 

1809 [256/009] -- F21 voor J. Borst en A. Kollewijn wegens 
materialen en arbeidsloon. 
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1809 [256/015v] -- Aanschrijving betreffende alimentatie van vrouwen 
en kinderen van militairen. 

1809 [256/025] -- Toelage voor correspondentie post leden. 

1809 [256/042v] -- ƒ 32 wegens wagenvrachten. 

1809 [256/045v] -- Dankzegging voor de voorspoed van de Franse 
wapenen. 

1809 [256/058] -- ƒ 16 wegens wagenvrachten. 

1809 [256/067] -- ƒ 292 wegens wagenvrachten. 

1809 [256/067v] -- Requisitie van drie mannen en een paard. 

1809 [256/069] -- Oprichting van twaalf bataljons vrijwilligers. 

1809 [256/071v] -- Geheime aanschrijving betreffende door Engeland 
gepensioneerde officieren. 

1809 [256/073] -- Advertentie voor de oproeping van vrijwilligers. 
Zie ook: 81 

1809 [256/074v] -- Vrijwilligers naar Den Haag te sturen. 

1809 [256/088] -- ƒ 996 wegens diverse rekeningen. 

1809 [256/096] -- Leveren van rekruten voor de koninklijke garde. 

1809 [256/107v] -- ƒ 89 wegens passeren detachement rijdende 
artillerie van de Garde. 

1810 [256/004] -- F908 wegens kazerneringgelden. 

1810 [256/017] -- ƒ 182 voor J. Laeroy wegens assistentie bij 
commissie van inkwartiering. 

1810 [256/018] -- Aanschrijving betreffende geleverde paarden ten 
behoeve van artillerie. 

1810 [256/030v] -- Kennisgeving van een buitengewone 
inkwartiering. 

1810 [256/038] -- ƒ 97 wegens onkosten van de kazernering. 

1810 [256/053v] -- ƒ 19 wegens gereden estafetten. 

1810 [256/055] -- ƒ 30 voor kok W. Gramser wegens een maaltijd 
voor generaal Pire. 

1810 [256/062v] -- ƒ 182 voor J. Laeroy als assistent van de 
commissie van inkwartiering. 

1810 [256/064] -- Informatie betreffende het plaatsen van zieke 
militairen. 

1810 [256/067] -- Kapt. van Laudier ƒ 16 per week toegelegd. 

1810 [256/077] -- ƒ 49 wegens kazernering. 

1810 [256/081v] -- ƒ 42 wegens berging meubilair. 

 

gasthuiskerk 

1801 [229/017] -- J.P. Schmit verzoekt continuatie onderhoud orgel. 
Zie ook: afgewezen 20v 
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1802 [230/115v] -- A. Voordewind blaasbalgtreder. 

1804 [231/114] -- Voordracht Waalse gemeente tot reparatie orgel. 
Zie ook: rapport 123 

1804 [231/125v] -- Obligatie van ƒ 1200 voor reparatie orgel. 

1806 [232/049v] -- Rapport gerepareerde orgel. 
Zie ook: religie 

 

gasthuizen 

1791 [134/015v] -- Opname Jan Docters. 

1791 [134/018v] -- Opname Hendryntje de Weger. 

1791 [134/023v] -- Opname Geertruy Verhoek. 

1792 [134/002] -- Instructie voor de apotheker. 

1792 [134/005] -- Apotheker Pieter Adriaan Gosenson aangesteld. 

1792 [134/008v] -- Aflossing van een obligatie. 

1792 [134/009] -- Opname Jannetje Bedy. 

1792 [134/010v] -- Opname Fya Witsius. 

1792 [134/011] -- Opname Jan Sonneveld. 
Zie ook: 22v 

1792 [134/038] -- Opname Hermanus Doesburg. 
Zie ook: 45 

1792 [134/054v] -- Opname Cornelis Willebeek. 

1792 [134/059] -- Opname Elisabeth Ooms. 

1792 [134/061] -- Opname Hermanus van Rheenen. 

1792 [134/064] -- Opname van Gijsbert van der Valk. 

1792 [134/101v] -- Demissie Fr. van Harencarspel Decker als 
sergeant. 

1793 [134/002] -- Opname Adriana Smeets. 

1793 [134/009] -- Opname Janna van den Broek. 

1793 [134/016v] -- Opname Boudewyn Yserman. 

1793 [134/022] -- Opname Jan Hooggeboore. 

1793 [134/024] -- Opname Anna Bokhoven. 

1793 [134/028] -- Opname van Adriana Smeeles. 
Zie ook: verlenging 1794/52 

1793 [134/047v] -- Opname Marytje van Velsen. 

1793 [134/047v] -- Opname Hendrikje van Boxelen. 

1793 [134/051v] -- Opname Adriana Smeeks. 

1794 [134/025v] -- Opname Trijntje Hanevoet. 
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1794 [134/027] -- OPname Crijn van Eyck. 

1794 [134/029] -- Opname Maria van Dort. 

1794 [134/034] -- Opname Reynier Cokkengen. 

1794 [134/045] -- Onderhoud Pieter van Woertem. 

1794 [134/052] -- Opname Pieternella Hanoch. 
Zie ook: verlenging 1795/38v 

1794 [134/053v] -- Opname Maria Meyer. 

1795 [223/124v] -- Opname Jan Doctors. 
Zie ook: 136 

1795 [223/175v] -- Betaling verzocht door Dordrecht wegens 
opgenomen vrouw. 

1795 [223/229v] -- Rapport inzake de moeilijke financiële toestand. 

1796 [224/067v] -- Opname G. Nieuwland. 

1796 [224/104v] -- Opname C.L. Tobias. 

1796 [224/121v] -- Opname Christina Rond. 

1796 [224/154v] -- Opname Joh. Trijsburg. 

1796 [224/161] -- A. van Sel verzoekt opname in het gasthuis. 

1796 [224/184] -- Opname A. van Sel. 

1796 [224/214] -- Rapport commissie betreffende de staat van de 
gasthuizen. 

1796 [224/214] -- Rapport commissie betreffende de staat van de 
gasthuizen. 

1796 [224/239v] -- Rapport financiële toestand. 

1796 [224/255] -- Opname P. Lans. 

1797 [225/036v] -- Opname Sijphra Maas. 

1797 [225/041v] -- Opname A. van Dorp oud 84 jaar. 

1797 [225/110v] -- Gemachtigd tot een geldlening van ƒ 9000. 

1797 [225/114v] -- Opname Cornelia van Spee. 

1797 [225/125] -- Opname Willem de Jong. 

1797 [225/159v] -- Opname E. op den dijk. 

1797 [225/197v] -- Heffing van de 80e penning ten behoeve van de 
gasthuizen. 

1797 [225/201v] -- Opname Willemijntje Schoute. 

1797 [225/202v] -- Opname Neeltje Zoet. 
Zie ook: ontslag 1798/70v 

1797 [225/214] -- Voordracht grondvergadering heffing 80e penning 
afgewezen. 

1797 [225/224v] -- Opname Ariaantje Jongkint. 
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1798 [226/040v] -- Ontslag Elizabeth Optendijk. 

1798 [226/170] -- Opname Neeltje Zoet. 

1798 [226/269] -- Opname Alida Versnel. 

1798 [226/270v] -- Opname Arij Verzijl. 

1798 [226/284v] -- Opname Cornelia Verschut, wed. van R. van der 
Tang. 

1798 [226/289] -- Opname J. Duits. 

1798 [226/289v] -- J. Stekelenburg en vrouw proveniers voor ƒ 1000. 

1798 [226/299] -- Opname H. van Dijk. 

1798 [226/362v] -- Opname Jannetje. 
Zie ook: ontslag 1799/107 

1798 [226/364v] -- J. Meyer en vrouw proveniers voor ƒ 1000. 

1799 [227/001] -- N. Weeldenburg opgenomen. 

1799 [227/001] -- P. Klok opgenomen. 

1799 [227/029] -- M. Mulder opgenomen. 

1799 [227/039v] -- Wrijving tussen regenten en regentessen. 
Zie ook: 46v 

1799 [227/063v] -- J. Duys nog een jaar te onderhouden. 

1799 [227/066] -- G. Batting nog drie maanden te onderhouden. 

1799 [227/101] -- Subsidie van ƒ 2000 verstrekt. 

1799 [227/112] -- Opname Grietje van der Starre. 

1799 [227/139] -- G. Batting gedurende vier weken te onderhouden. 
Zie ook: ontslag 184v 

1799 [227/184v] -- Opname Klaas Willemse. 

1800 [228/015v] -- Verzoek om C. van Os te plaatsen in het gasthuis. 

1800 [228/017] -- Subsidie van ƒ 2578 verleend. 

1800 [228/055v] -- Opname Johanna de Haan. 

1800 [228/055v] -- Opname Sara Sierikzee. 

1800 [228/067] -- Overleden vreemdeling A. Mormi te begraven. 

1800 [228/070] -- Krankzinnige I. van der Valk op te nemen. 

1800 [228/075] -- Opname G. de Klerk. 

1800 [228/076v] -- J. Duyts noig een jaar te onderhouden. 

1800 [228/113] -- Opname krankzinnige Geertruida de Lange. 
Zie ook: ontslag 140 

1800 [228/114v] -- Alle regentessen ontslagen. 

1800 [228/118v] -- Opname Hendrikje Willebeek. 

1800 [228/119] -- Aanstelling nieuwe regentessen binnen drie weken. 
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1800 [228/126v] -- Opname P. Vermeulen voor een jaar. 

1800 [228/128] -- Aanstelling nieuwe regentessen. 

1800 [228/153] -- Extra subsidie van ƒ 2500 verleend. 

1800 [228/154v] -- Opname Maria Hageman. 

1800 [228/162] -- M. Geering verzoekt afschrift rapport beheer 
regentessen. 
Zie ook: afgewezen 202v 

1800 [228/182v] -- Opname Maria van Houten. 

1800 [228/187v] -- Opname J. Soos. 

1800 [228/193v] -- Opname Hillegonda Abbema. 

1801 [229/037v] -- Opname C. Blom. 

1801 [229/045v] -- Opname H. Haale. 

1801 [229/050] -- Opname Cornelia van der Werff. 

1801 [229/085] -- J.P. Kemper verzoekt ontslag als regent. 
Zie ook: ontslag 1802/33v 

1801 [229/099v] -- Geen leveranties door regenten aan godshuizen 
afgewezen. 

1801 [229/103v] -- Opname Aletta Blok. 

1801 [229/125] -- Opname Jacoba van der Vin. 

1801 [229/126v] -- Opname Willemina van den Berg. 

1801 [229/155] -- Opname Grietje Noppe. 

1801 [229/165v] -- Opname M. Raket. 

1801 [229/176] -- Opname Maria Sparnay. 

1802 [230/003v] -- Opname Anna Deljer. 

1802 [230/035] -- Opname Maria Haak. 

1802 [230/048v] -- Opname C. Boesbergen. 

1802 [230/053] -- Opname Elizabeth Pijpersa. 

1802 [230/058] -- Opname Maria de Vogel. 

1802 [230/080] -- Verzoek om opname van krankzinnige W. 
Koorevaar. 

1802 [230/090v] -- Opname H. Overman. 

1802 [230/118] -- Opname A. Passennier. 

1802 [230/124v] -- P. Calis opgenomen. 

1802 [230/138v] -- Opname Geertje Laurier. 

1802 [230/148v] -- J. Veenendaal opgenomen. 
Zie ook: 170 

1802 [230/159v] -- Opname C. Boesbergen. 
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1802 [230/165v] -- Opname Anna van den Berg. 

1802 [230/170v] -- Voordracht van regenten betreffende weigering 
betaling kraangeld. 

1802 [230/173v] -- Opname H. Houbrake. 

1802 [230/178] -- Opname Anna Hensbeek. 

1802 [230/178v] -- Opname Jan Boon en Katja de Vos. 

1802 [230/190v] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1803 [231/026v] -- Benoeming regenten. 

1803 [231/046] -- Opname J. Aalbregt. 

1803 [231/046v] -- Opname W. Verham. 

1803 [231/052v] -- Opname J. Garnay en vrouw J. Vermey. 

1803 [231/083v] -- Opname Adriana Mansveld. 

1803 [231/087v] -- Opname Maria Carlier. 

1803 [231/089] -- Opname Alida van Gameren. 

1803 [231/089v] -- Opname P. Maarling en Maria Trompert. 

1803 [231/095v] -- Opname Sara van Herwich. 

1803 [231/099v] -- Opname Elizabeth Koek. 

1803 [231/105v] -- Opname Petronella Lens. 

1803 [231/115] -- Opname Margje de Mulder. 

1803 [231/121] -- Ontslag W. Korevaar. 

1803 [231/124] -- Opname Geertruy Gorissen. 

1803 [231/134] -- Ontslag Alida van Gameren. 

1803 [231/158v] -- Opname Trompert. 

1803 [231/191v] -- Opname W. Cockenge. 

1803 [231/193v] -- Opname Cornelia van der Koorn. 

1803 [231/195] -- Opname K. Bezem. 

1803 [231/199] -- Verzoek om subsidie. 

1804 [231/003v] -- Voorstel tot Subsidieverlening van ƒ 7000 en ƒ 
4.7775. 
Zie ook: accoord 5 

1804 [231/028v] -- Opname D. de Jong. 

1804 [231/036] -- Opname Sara Soet. 

1804 [231/044] -- Opname H.C. Poel. 

1804 [231/062] -- Geertruyda Gorissen ontslagen. 

1804 [231/067] -- Verzoek om uitkering van ƒ 3963 en ƒ 2000. 

1804 [231/069v] -- Opname Catharina van Mierlo. 
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1804 [231/076] -- Uitkering van ƒ 3964 en ƒ 535 verleend. 

1804 [231/077] -- Opname Marytje van der Horst. 

1804 [231/131v] -- Subsidie van ƒ 4000 verleend. 

1804 [231/161] -- Opname W. Spijker. 

1804 [231/175v] -- Opname Cornelia van Leeuwen. 

1805 [232/011v] -- Opname van Jaapje van Stralen. 

1805 [232/013] -- Opname Anna de Lange. 

1805 [232/013v] -- Opname Trijntje Meyer. 

1805 [232/016v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 6000. 

1805 [232/040v] -- Ontslag Petronella Lens. 

1805 [232/042v] -- Opname Pieternella Lens. 

1805 [232/055v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1805 [232/060] -- D. Scholenaar opgenomen wegens 
krankzinnigheid. 

1805 [232/073v] -- Opname H. Hogenboom. 

1805 [232/082v] -- C. Boesbergen ontslagen. 

1805 [232/087v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 
Zie ook: verleend 89 

1805 [232/114v] -- Opname N. van Eijk. 

1805 [232/119] -- Opname J. van Eegen. 

1805 [232/120] -- J. Houtam opgenomen. 

1805 [232/127] -- Opname M. Walmont. 

1806 [232/002] -- Opname M. Zieles. 

1806 [232/008v] -- Opname D. de Vries. 

1806 [232/009] -- Subsidie van ƒ 2400 verleend. 

1806 [232/019v] -- Liquidatie biergeld. 

1806 [232/033] -- Opgave van de financiële toestand. 

1806 [232/035v] -- D. Scholenaar opgenomen. 

1806 [232/037] -- Schuld van ƒ 386 te converteren in een obligatie. 

1806 [232/052] -- Gemachtigd lening van ƒ 10.000 aan te gaan. 

1806 [232/070v] -- Opname Pietertje Smaasen. 

1806 [232/078] -- Opname Neeltje Kroon. 

1806 [232/083v] -- Rapport omtrent staat van het huis. 
Zie ook: 97v 

1806 [232/100v] -- Opname G. Smalda. 

1806 [232/102v] -- Opname D. van der Werf. 
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1806 [232/113v] -- Opname Gijsbertje van Keulen. 

1806 [232/114] -- Opname Johanna van Velzen. 

1806 [232/121v] -- Subsidie van ƒ 3000 verleend. 

1806 [232/124] -- Subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1806 [232/124] -- Jaarlijkse subsidie van ƒ 10.000 gedurende vijf 
jaren. 

1806 [232/138v] -- Opname Ningetje de Jong. 

1807 [232/036] -- Opname Marijtje van Yssem. 

1807 [232/078] -- Opname Cornelia van Beek. 

1807 [232/080] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 
Zie ook: accoord 89 

1807 [232/094] -- Opname Neeltje Beekman. 

1807 [232/114v] -- Opname C. Kramer. 

1807 [232/157] -- Verzoek om remissie landsimpositien. 

1807 [232/184] -- Subsidie van ƒ 6000 verleend. 

1807 [232/184] -- Obligatie van ƒ 7000 wegens schuld aan drogist 
J.F. Romp. 

1808 [256/010] -- Opname echtpaar Coline- de Bruyn. 

1808 [256/010] -- Opname J. Henkelman. 

1808 [256/030v] -- Opname kind van J.P. Smit. 

1808 [256/074] -- Opname P. van der Spelt. 

1808 [256/103v] -- Reparatie kraan. 
Zie ook: bericht van regenten 111 

1808 [256/113v] -- Geschil met commissie van superintendentie over 
de stadsapotheek. 

1808 [256/119v] -- Opname Johanna Verboom. 

1808 [256/120] -- Aanmerkingen op balansen stadsapotheek. 

1808 [256/120] -- Bericht van fabriekmeesters over onderhoud kraan. 

1808 [256/122] -- Opname Maria Wevers. 

1808 [256/126] -- Opname Neeltje Yzerman. 

1808 [256/130] -- Opname W. Blanket. 

1809 [256/003] -- Opname J. Korevaar. 

1809 [256/003] -- Opname echtpaar S. van Buren en M. van der Wal. 

1809 [256/005] -- ƒ 2878 wegens onderhoud van stadspersonen. 

1809 [256/014v] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1809 [256/031] -- Verzoek om opname A.M. Collewijn. 
Zie ook: accoord 36v 

1809 [256/040] -- Ontslag van Johanna Vastenhout. 
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1809 [256/044v] -- Reparatie stadskraan. 
Zie ook: aanbesteed voor ƒ 1450 53 

1809 [256/044v] -- Opname P. Besem. 

1809 [256/089v] -- ƒ 7000 subsidie verleend. 

1809 [256/116v] -- Opname A. Blok. 

1810 [256/004v] -- Regent en regentessen vragen ontslag. 

1810 [256/006v] -- Opname Maria Thoors. 

1810 [256/013v] -- ƒ 2660 wegens onderhoud van diverse personen. 

1810 [256/023] -- Verzoek om subsidie van ƒ 7000. 

1810 [256/025v] -- Subsidie van ƒ 7000 verleend. 

1810 [256/060] -- Opname echtpaar Kalf Zegers. 

1810 [256/062v] -- Subsidie van ƒ 8000 verleend. 

1810 [256/076] -- Opname Niesje Manders. 

1810 [256/081v] -- Opname T. van Dieveren. 

1810 [256/086] -- Subsidie van ƒ 7000 goedgekeurd. 

 

aanbesteding -- door de stad 

1791 [134/017] -- Onderhoud van stadsmuren- en poorten. 
Zie ook: rapporten 42v; gegund aan Klas van Sonnenberg 55 

1793 [134/046] -- Vernieuwing Haastrechtse brug. 

1795 [223/131] -- Sluisdeuren aan de mond van de Haven. 
Zie ook: 147 

1798 [226/292v] -- Turf en kaarsen. 

1806 [232/103] -- Turf en kaarsen. 

1808 [256/113] -- Turf en kaarsen. 
Zie ook: 113v 

1809 [256/053] -- Reparatie stadskraan voor ƒ 1450. 
Zie ook: 106v 

1809 [256/090v] -- Turf, kaarsen en olie. 

1810 [256/072v] -- Turf en kaarsen. 

 

aankopen -- door de stad 

1791 [134/006v] -- Twee huizen naast bank van lening. 

1795 [223/044v] -- Hooi. 

1795 [223/057] -- Munitie. 

1807 [232/123] -- Huis op de Haven van J.J. Slicher te inspecteren. 
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1807 [232/168] -- ƒ 3000 voor het huis op de Oosthaven van J.J. 
Slicher. 
Zie ook: 179v; betaling 1808/55v 

 

eigendommen -- van de stad 

1791 [134/002] -- Pieter Hofman ledig erf Snapperdel. 

1792 [134/017] -- Nicolaas Grendel en Willem van Houten ledig erf 
Vrouwesteeg. 

1798 [226/284] -- Onderzoek naar heerlijkheden. 
Zie ook: 305v 

1799 [227/032v] -- Recht van overpad voor J. Huizer. 

1799 [227/063v] -- Verzoek van J.M. van Hoorn om overpad. 

1799 [227/066v] -- Recht van overpad voor P. Brakel. 

1802 [230/039v] -- Hoe te handelen met stadsmuren. 

1802 [230/054v] -- Stadsmuren af te breken tot op 7 voet. 

1803 [231/156v] -- Brief over het recht op heerlijkheden van Gouda. 

1804 [231/069v] -- J. Vollebregt recognitie van ƒ 1 voor twee ledige 
erven. 

1804 [231/138v] -- J. Drooglever verzoekt ledig erf in het 
Clarissenklooster. 
Zie ook: accoord 140 

1804 [231/155v] -- Huis verp.nr. 471 geacdeerd aan R. Blok. 

1804 [231/155v] -- Huis verp.nr. 1901 gecedeerd aan Cornelia 
Swanenburg. 

1804 [231/171v] -- Huis verp.nr. 2089 overgeboekt op naam van J. 
Franken. 

1804 [231/177] -- Huis verp.nr. 1934 en 1935 overgeboekt op naam 
van F. Bezem. 

1805 [232/033v] -- Verzoek om stadsvoetpad aan de Gouderakse dijk 
te verhogen. 
Zie ook: afgewezen 58v 

1805 [232/082] -- J. Floris stuk grond achter de Vismarkt 
geaccordeerd. 

1805 [232/103v] -- Ledig erf op St.-Jacobserf aan L. Philips 
overgedragen. 

1806 [232/005v] -- Aanschrijving omtrent eigendom van de Waag. 

1806 [232/023v] -- Chr. Lorius de erven verp.nr. 1275 en 1276 
afgestaan. 

1808 [256/046] -- Ledig erf in het klooster aan J. van Vliet afgestaan. 

1809 [256/028v] -- Transport van huis Groenendaal N 1392 aan 
Catharina Bul. 

1809 [256/037v] -- Verzoek om ledig erf van de slottoren af te staan. 

1809 [256/052] -- Accoord. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       103 

 

 

1809 [256/072] -- S. de Mol verzoekt een stukje grond in de Geertje 
den Bultsteeg aan de Turfmarkt zz. 

 

gemeentefinanciën 

196 [134/196] -- Rapport over contante betaling verpondingen. 

196 [134/196v] -- Thesauriersrekening gedeponeerd in weeskamer 
ter visie van commissie uit burgerij. 

196 [134/196v] -- Aangedrongen op bespoediging werkzaamheden 
commissie 2% heffing. 

196 [134/199v] -- Commissie acht zich onbevoegd de rekening over 
1802 te examineren. 
Zie ook: 200 

196 [134/200v] -- Bepaling dag sluiting thes. rekeningen. 

196 [134/203] -- Stad voor diligent gehouden inzake betaling van de 
verpondingen. 

196 [134/203v] -- Vermindering van verponding verzocht wegens aan 
stad vervallen huizen. 

1791 [134/002v] -- Heffing 25e penning. 

1791 [134/003v] -- Aflossing obligaties. 
Zie ook: 8 

1791 [134/004] -- Lijst van niet betaalde verponding. 
Zie ook: 5 

1791 [134/008v] -- Executie niet betaalde verponding. 

1791 [134/013] -- Kwitantie ambtgeld. 

1791 [134/021v] -- Lening van ƒ 70000. 
Zie ook: 22v, 23v 

1791 [134/021v] -- Borgtocht ambtgeld. 

1791 [134/024v] -- Aflossing obligaties. 
Zie ook: 26v, 28, 29, 40, 51v, 60v, 64 

1791 [134/070v] -- Salaris van de ontvanger van de verponding 
bedraagt ƒ 100. 

1791 [134/072] -- Akte van decharge voor thesaurier wegens betaling 
100e penning op ambten. 

1792 [134/007v] -- aflossing obligaties. 

1792 [134/008] -- Lijst wanbetalers verponding. 

1792 [134/010] -- Akte van borgtocht. 
Zie ook: 14 

1792 [134/016v] -- Van borgtocht ontslagen. 

1792 [134/022v] -- Aflossing obligaties. 
Zie ook: 24v, 28, 53v, 61 

1792 [134/025v] -- Huizen gesplitst met betrekking tot het straatgeld. 

1792 [134/055] -- Akte van decharge voor thesaurier. 
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1792 [134/070] -- Ontslag borgtocht. 

1793 [134/002] -- Salaris voor innamer verponding. 

1793 [134/005] -- Lijst niet- betaalde verpondingen. 

1793 [134/015v] -- Aflossing obligaties. 
Zie ook: 22, 41v, 43, 44, 51 

1793 [134/019] -- Commissie van ontvangst 100e penning. 
Zie ook: 21, 22v, 23, 26 

1793 [134/038] -- Akte van decharge voor thesaurier. 

1793 [134/048] -- Anthorisatie thesaurier om achterstallige recognitie 
te innen. 
Zie ook: 48v 

1793 [134/052v] -- Salaris ontvanger verpondingen. 

1794 [134/002v] -- Zitdagen commissie van ontvangst 100e penning. 

1794 [134/004v] -- Lijst niet- betaalde verpondingen. 

1794 [134/013v] -- Zitdagen commissie van ontvangst 100e penning. 
Zie ook: 18v, 30 

1794 [134/014v] -- Opname van ƒ 20.000. 

1794 [134/015] -- Aflossing obligaties. 
Zie ook: 24, 35, 45 

1794 [134/025v] -- Akte van borgtocht teruggegeven aan ontvanger 
100e penning. 

1794 [134/028v] -- Machtiging thesaurier om achterstallige recognitie 
te innen. 

1794 [134/030v] -- Commissie voor de 100e penning betreffende 
goud en zilver. 

1794 [134/032] -- Akte van borgtocht van thesaurier. 

1794 [134/033v] -- Machtiging thesaurier tot invordering van 
ambtgeld. 

1794 [134/037v] -- Commissie voor de 100e penning betreffende 
weigering eed. 

1794 [134/038] -- Opgave ambten voor ambtgeld. 

1794 [134/039] -- Afdracht batig saldo jaagpad Amsterdam - Gouda. 

1794 [134/053v] -- Akte van decharge. 

1794 [134/054v] -- Salaris ontvanger verpondingen. 

1795 [223/009v] -- Overname kas burgemeesters. 

1795 [223/016] -- Ontvanger verpondingen 100e en 200e penning 
blijven aan. 

1795 [223/016v] -- Assignaten niet betaalbaar in stadsaccijnzen. 

1795 [223/016v] -- Kas landzaten te verzegelen. 

1795 [223/020] -- Burgemeesterskas verzegeld. 

1795 [223/024v] -- Kas landzaten naar kantoor generaal. 
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1795 [223/028v] -- Saldo kas landzaten. 

1795 [223/029v] -- Verantwoording van ƒ 600 uit kas landzaten. 

1795 [223/030v] -- Vergadering over assignaten. 
Zie ook: 35v, 37, 41 

1795 [223/033v] -- Rekeningen van M. Liezen overgedane 
voorschotten. 

1795 [223/034v] -- Commissarissen van de gemenelandsmiddelen. 

1795 [223/035] -- J. Boers heeft ƒ 2000 onder zich. 

1795 [223/041] -- Kas landzaten naar Den Haag. 

1795 [223/043v] -- Schepenen- commissarissen 
gemenelandsmiddelen. 

1795 [223/051] -- Vrijdom van gemene middelen voor godshuizen. 

1795 [223/053] -- Geen stedelijke recepissen. 

1795 [223/053] -- Andere kwitantie kas landzaten gevraagd en spoed 
met assignaten. 

1795 [223/055] -- Hoe werkt Delft met assignaten?. 

1795 [223/059] -- Borgtocht ontvanger gemeenlandsmiddelen. 

1795 [223/059v] -- Inlevering van assignaten door winkeliers van 
Franse troepen ontvangen. 

1795 [223/060] -- Commissie tot regeling van assignaten. 

1795 [223/061v] -- Verzoek van D. van Genderen om 
schadeloosstelling. 

1795 [223/063v] -- Commissie onderzoek stadsfinanciën. 
Zie ook: rapport 76v 

1795 [223/072] -- Voorziening tegen verkoop van assignaten. 

1795 [223/100] -- Verzoek om betaling restant verpondingen. 

1795 [223/105] -- Provinciale recepissen zijn gedeeltelijk klaar. 

1795 [223/106] -- Opbrengst grote sluis voortaan in gemeentekas. 

1795 [223/107] -- Ontvangen aan gelden 1794 

1795 [223/108] -- Jan Polijn consulerend lid commissie van financiën. 

1795 [223/110] -- Ontvangst van provinciale recepissen. 

1795 [223/110v] -- Afgifte van stedelijke recepissen om het Franse 
garnizoen te betalen. 

1795 [223/111v] -- Franse commandant accoord. 

1795 [223/111v] -- Rapport gevraagd over salaris van 
gedeputeerden. 

1795 [223/113] -- Opbrengst paardemest voor stadsarbeiders. 

1795 [223/115v] -- Continuatie thesaurier. 

1795 [223/116] -- Landssubsidie van ƒ 40.000 gevraagd. 
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1795 [223/116] -- Dispensatie voorschriften thesaurier. 

1795 [223/116] -- In noodgevallen kas van burgemeesters 
aanspreken. 

1795 [223/121v] -- Opgave nodige uitgaven. 

1795 [223/122] -- Publicatie stedelijke recepissen. 

1795 [223/125] -- Staten thesaurier maandelijks naar commissie van 
financiën. 

1795 [223/130v] -- Restitutie betaalde impositium door godshuizen. 

1795 [223/131v] -- Verwisseling van 5000 livres aan assignaten in 
provinciale recepissen. 

1795 [223/138] -- Commissie tot overneming assignaten ontslagen. 

1795 [223/138] -- Provinciale recepissen ter inwisseling van 
assignaten. 

1795 [223/143v] -- Gaarders van de landsmiddelen mogen stedelijke 
recepissen in betaling aannemen. 

1795 [223/146] -- Opgave niet- uitbetaalde ambtgelden verzocht. 

1795 [223/148v] -- Niet- betaalde ambtgelden komen in Gouda niet 
voor. 

1795 [223/157v] -- Machtiging voor de thesaurier die de kas van de 
ex-burgemeesters beheert. 

1795 [223/174] -- Omwisseling assignaten van twee gerepatrieerden. 

1795 [223/175v] -- Provinciale recepissen af te geven aan dorpen in 
het ressort. 

1795 [223/177v] -- Inschrijving geldlening. 

1795 [223/178] -- Omwisseling assignaten voor provinciale 
recepissen. 

1795 [223/187v] -- Maatregelen in verband met vrijwillige geldlening. 

1795 [223/187v] -- Omwisseling assignaten van repartriant. 

1795 [223/190] -- Verzoek om provinciale recepissen. 

1795 [223/191] -- Opbrengst van door de stad verkochte provinciale 
recepissen. 

1795 [223/192] -- Rapport commissie van financiën. 

1795 [223/197v] -- In hoeverre commissie van assignaten te 
belonen?. 

1795 [223/198v] -- Verzoek ontheffing impost op het gemaal 
gedurende zes weken afgewezen. 

1795 [223/199v] -- Brief betreffende inwisselen van assignaten. 

1795 [223/201] -- Aflossing obligaties verzocht. 

1795 [223/206] -- Omwisseling van assignaten. 

1795 [223/206v] -- Rapport commissie inschrijving vrijwillige 
geldlening. 
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1795 [223/213v] -- Beloning commissie voor de assignaten. 

1795 [223/215] -- Omwisseling assignaten. 

1795 [223/229] -- Godshuizen voortaan vrijdom van 40e penning. 

1795 [223/237] -- Eedafneming ambtenaren gemenelandsmiddelen. 
Zie ook: 238, 239, 239v 

1795 [223/242] -- Deliberatie rapport stadsfinanciën. 

1795 [223/244v] -- Brief betreffende geforceerde geldlening. 

1795 [223/249v] -- Verzoek van de adjudant van de nationale garde 
om ontheffing van ambtgeld. 

1795 [223/249v] -- Aandeel van Wobma in de geforceerde geldlening. 

1795 [223/256] -- 20000 livres van de Franse republiek ontvangen. 

1795 [223/256] -- Verzoek van de adjudant van de nationale garde 
afgewezen. 

1795 [223/264] -- Extra beloning commissie ter omwisseling van 
assignaten. 
Zie ook: 267v 

1795 [223/264v] -- Afwikkeling met assignaten commissie. 

1795 [223/268v] -- Geen assignaten meer om te wisselen. 

1795 [223/273] -- Inwisseling stadsrecepissen tegen landsrecepissen. 

1795 [223/281] -- Eerste termijn geldheffing. 

1795 [223/296v] -- Aanschrijving betaling verponding. 

1795 [223/306] -- Rapport secretaris betreffende financiën en 
ambten. 

1795 [223/312v] -- Repatriant P. van Leeuwen verzoekt subsidie. 

1795 [223/315] -- Tweede termijn geforceerde geldlening. 
Zie ook: 345 

1795 [223/315v] -- De ontvanger van de verponding over 1794 moet 
binnen 8 dagen de rekening opmaken. 

1795 [223/322] -- Rapport commissie van Assignaten. 

1795 [223/327v] -- Transportgelden gevangen deserteurs ƒ 501. 
Zie ook: 330v 

1795 [223/327v] -- Transportgelden gevangen deserteurs. 

1795 [223/337] -- Opbrengst contributie van personen zonder 
inkwartiering bedr. ƒ 2955. 

1795 [223/343v] -- Declaratie van W. van der Wagt als gedeputeerde 
niet te betalen. 

1795 [223/351v] -- G. Boon van Ostade moet binnen 14 dagen 1000 
dukatons betalen. 

1795 [223/357v] -- Lijsten van burgers die niet voldoen aan de 1e en 
2e termijn van de gedwongen geldlening. 

1795 [223/358] -- Plan verzocht tot verbetering toestand stadskassa. 
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1795 [223/365] -- Posten auditie en examinatie in stadsrekening pro 
memorie. 

1795 [223/369v] -- A.J. van der Does mag effecten belenen ter 
gelegenheid van de gedwongen geldlening. 

1795 [223/372] -- Verponding exercitieveld uit stadskassa. 

1795 [223/372v] -- Uitstel betaling recognitiegeld ex- secretaris 
Bloemendaal. 

1795 [223/383v] -- Dag bepaald aflossen rekening 1794 

1795 [223/385] -- Verzoek om betaling van ƒ 15000 wegens 
leveranties aan de Fransen. 

1795 [223/60v] -- G. Boon van Ostade voldoet 1000 dukatons per 
wissel. 

1796 [224/003] -- Alleen oudemannenhuis valt in termen van 
geforceerde geldlening. 

1796 [224/004v] -- Aflossing van ƒ 3000 aan wed. Warijn. 

1796 [224/005v] -- G. Boon van Ostade voldoet ƒ 3150. 

1796 [224/007] -- Oudemannenhuis neemt geen deel aan 
geforceerde geldlening. 

1796 [224/013] -- Verzoek aan Den Haag om subsidie. 

1796 [224/021v] -- Huis Lange Groenendaal nr. 3029 vier jaar vrij van 
verpondingen. 

1796 [224/025v] -- Bolding belast met bewaring deelaratoren 
geforceerde geldlening. 

1796 [224/038v] -- Opheldering gevraagd van beheer gelden grote 
sluis. 

1796 [224/049v] -- Commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/066v] -- Verzoek om betaling verpondingen. 

1796 [224/066v] -- Verzoek om betaling verpondingen over 1791, 
1792 en 1793. 

1796 [224/101v] -- M. Imans ontslagen als ontvanger van de 
verpondingen. 

1796 [224/102] -- M. Verzijl aangesteld als ontvanger van de 
verpondingen. 

1796 [224/109] -- M. Imans verzocht kohieren af te geven. 

1796 [224/113] -- Quotisatie voor iedere secretaris gelijk. 

1796 [224/124] -- Betaling aan de kastelein van de St.-Jorisdoelen 
wegens beëdiging van de municipaliteit ƒ 40. 

1796 [224/135] -- Reis en verblijfkosten bode Ph. Knox naar Parijs 
bedragen ƒ 446. 

1796 [224/136v] -- Commissie van onderzoek kwitanties geforcerde 
geldlening. 

1796 [224/183] -- Ontvanger verpondingen 1795 verzocht rekening te 
doen. 
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1796 [224/183] -- Ontvanger verpondingen. 

1796 [224/194] -- Kohier 100e en 200e penning te veranderen. 

1796 [224/196v] -- Betaling van acht afgeleverde paarden ten 
bedrage van ƒ 1600. 

1796 [224/197v] -- Aanstelling commissie geldheffing. 

1796 [224/201v] -- Voorschriften betreffende geldheffing. 

1796 [224/204v] -- Instructie commissie geldheffing. 

1796 [224/208] -- Aanstelling commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/211] -- Uitsel commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/212] -- Borgtocht door secretaris belast met ontvangst 
gemeenlandsmiddelen. 

1796 [224/214] -- Uitstel commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/220v] -- Verzoek van H. van Eijck tot aflossing obligaties. 

1796 [224/228v] -- Rapport commissie van onderzoek geforceerde 
geldlening. 

1796 [224/259v] -- Beloning commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/260v] -- Burgemeesterskas op blaffert van de thesaurier. 

1796 [224/260v] -- Continuatie leden commissie geldheffing. 

1796 [224/277] -- Aanstelling commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/278] -- Beediging commissie van onderzoek geldheffing. 

1796 [224/279] -- Adressen over de geldheffing. 

1796 [224/279v] -- Verzoek om toezending kohieren 100e en 200e 
penning. 

1796 [224/27v] -- Commissie van onderzoek of is voldaan aan 
geforceerde geldlening. 

1796 [224/282] -- Commissie van onderzoek opbrengst vorige 
geldheffing. 
Zie ook: 283 

1796 [224/284] -- Splitsing van de verpondingen van kerken. 

1796 [224/290v] -- Aanschrijving over de geldheffing. 

1796 [224/294v] -- 100e en 200e penning 1795 voor memorie op de 
rekening. 

1796 [224/295v] -- Medewerking te verlenen aan commissie van 
onderzoek geldheffing. 

1796 [224/302] -- Achterstallige recognities van ex-baljuw te innen. 

1796 [224/302v] -- Betrekking achterstallige recognities. 

1796 [224/311] -- De diakonie van de hervormde gemeente verzoekt 
om aflossing of subsidie. 

1796 [224/313v] -- Beëindiging van commissie van onderzoek 
geldlening. 
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1796 [224/325] -- Alle stukken betreffende geldheffing in te zenden. 

1796 [224/327] -- Distributie van biljetten tot voldoening geldlening. 

1796 [224/328] -- Rapport commissie geldheffing. 

1796 [224/336v] -- Splitsing van de verpondingen van kerkgebouwen 
op te geven. 

1796 [224/338] -- Diverse obligaties afgelost, ƒ 6000. 

1796 [224/342v] -- Beëdiging commissie geldheffing. 

1797 [225/007v] -- Plan op te stellen tot verlichting financiële nood 
godshuizen. 

1797 [225/008] -- Verzoek van M. Liezen om betaling ƒ 339 
afgewezen. 

1797 [225/009] -- Bepalingen uitvoer van geldspecie. 

1797 [225/010v] -- Zitdagen commissie van onderzoek opbrengst 
geldheffing. 

1797 [225/017v] -- Overboeken van losrenten 
Zie ook: 26v 

1797 [225/025v] -- Aanschrijving betreffende ontvangsten van 
recepissen, kwitanties en coupons. 

1797 [225/026v] -- J. Verblauw verzoekt om ontheffing verpondingen. 

1797 [225/027v] -- J. Polijn ontslagen als lid commissie van financiën. 

1797 [225/028v] -- Verzoek J. Verblauw afgewezen. 

1797 [225/038] -- C. Buffart verzoekt betaling van ƒ 90 wegens 
reparatie aan geweren in 1794 

1797 [225/038] -- H. de Loos verzoekt betaling van geleverde 
geweerriemen. 

1797 [225/045] -- Lijst van onbetaalde verpondingen. 

1797 [225/054v] -- Aanschrijving betreffende ambtgelden. 

1797 [225/109] -- Aanschrijving betreffende ontvangen van 
beleenbankgelden. 

1797 [225/111v] -- Wed. van B. van Ashoven verzoekt restitutie van 
betaalde recognitie. 
Zie ook: toegestaan 116v 

1797 [225/113v] -- Aanstelling nieuwe leden commissie geldheffing. 

1797 [225/114] -- Schipper A. Snelleman verzoekt vermindering 
ambtgeld. 

1797 [225/116] -- Nieuwe leden commissie geldheffing. 

1797 [225/117] -- Verzoek A. Snelleman afgewezen. 

1797 [225/118] -- Verzoek om betaling achterstallige verponding 
1796 en 1797. 

1797 [225/126] -- Opgave van onroerende zaken die niet zijn 
aangeslagen in de verponding. 
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1797 [225/147] -- Rapport over aanslag verponding. 

1797 [225/153v] -- Aanschrijving over het invorderen van de 
verponding. 

1797 [225/154v] -- Commissie geldheffing maakt schikkingen omtrent 
foutieve declaratoiren. 

1797 [225/157v] -- Opgave aantal Franse assignaten. 

1797 [225/163] -- Aanschrijving betaling achterstallige verpondingen. 

1797 [225/163v] -- Waarschuwing onjuiste opgaven betreffende 
geldheffing. 

1797 [225/165v] -- Rapport commissie van de assignaten. 

1797 [225/198v] -- Bezorging biljetten heffing 80e penning. 

1797 [225/202] -- Borgen van H. Bennis mogen in termijnen betalen. 

1797 [225/202v] -- Verzoekschrift J. Dijkman betreffende betaling 
geldheffing. 

1797 [225/204] -- Waarschuwing betreffende de geldheffing. 

1797 [225/205] -- Aanschrijving heffing 80e penning. 

1797 [225/217v] -- Verzoekschrift J. Dijkman geretourneerd. 

1797 [225/218v] -- Regentenkamer gasthuis voor commissie 
geldheffing. 

1798 [226/001v] -- J. en C. Bokhoven weigeren te voldoen in 
geldheffing. 

1798 [226/040v] -- C. Bokhoven voldoet aan geldheffing. 

1798 [226/048] -- Commissie tot heffing van de 80e penning. 

1798 [226/055v] -- Aflossing van drie obligaties verzocht. 

1798 [226/058] -- Aanschrijving betreffende de voortduring van de 
gemene middelen. 

1798 [226/058v] -- Brief over het afleggen van de eed op de 
geldheffing. 

1798 [226/062v] -- Biljetten heffing 80e penning zullen spoedig 
komen. 

1798 [226/062v] -- Onkosten betaald tot redding van een drenkeling. 

1798 [226/064] -- A. Blanken gegijzeld wegens niet betaling 
geldheffing. 

1798 [226/083] -- Sociëteit-secretarissen gelast rekening en 
verantwoording te doen. 

1798 [226/085v] -- Ontslag J.A. van den Burch als thesaurier. 

1798 [226/086] -- M. Verzijl aangesteld als thesaurier. 

1798 [226/086v] -- J. Rosendaal aangesteld als ontvanger van de 
verpondingen. 

1798 [226/087v] -- Aanschrijving om verpondingen te voldoen. 
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1798 [226/090v] -- Declaratoiren 80e penning te doen drukken. 

1798 [226/092] -- Verzoek om aflossing obligatie. 

1798 [226/095] -- Commissie benoemd om enveloppen 80e penning 
te examineren. 

1798 [226/095v] -- J.A. van den Burch zal stukken binnen een maand 
overleveren. 

1798 [226/097v] -- J.L. Hess ontvanger van de sluis. 

1798 [226/137v] -- Aflossing obligatie van J. Boon en J.P. Kemper. 

1798 [226/143v] -- Aanzuiveren verpondingen. 

1798 [226/147] -- Betaling aan afgegane leden van de Raad. 

1798 [226/152] -- Continuatie thesaurier J.A. van den Burch. 

1798 [226/159] -- Met Den Haag te liquideren betreffende 
achterstallige verpondingen. 

1798 [226/162v] -- Verzoek J.A. van den Burch zijn remotie in te 
trekken. 

1798 [226/171v] -- Ex-ontvanger verpondingen M. Imans verzoekt 
restitutie van ƒ 123. 

1798 [226/179] -- Aflossing obligaties weeskamer. 

1798 [226/182] -- Rapport betreffende betaling verpondingen. 

1798 [226/194] -- Betaling verponding geprolongeerd. 

1798 [226/226v] -- Continuatie thesaurier J.A. van den Burch. 

1798 [226/233] -- Ontvangst van ƒ 43836 wegens kosten Franse 
troepen. 

1798 [226/246] -- Baljuw H.L. van Buma betaald verponding van ƒ 63 
niet. 

1798 [226/263v] -- Aanschrijving om voor afkooppenningen obligaties 
aan te kopen. 

1798 [226/264] -- Aanschrijving tot aanzuivering van de 
verpondingen. 

1798 [226/268v] -- Opmaken rekeningen verpondingen 1796 en 
1797. 

1798 [226/268v] -- Machtiging voor de thesaurier om verpondingen 
zoveel mogelijk te betalen. 

1798 [226/269v] -- Schikkingen met C.H. de Cock over vergoeding 
pakhuishuur. 
Zie ook: 270 

1798 [226/283v] -- Aanschrijving betreffende wisselbrieven van de 
VOC (Oostindische compagnie). 
Zie ook: 285v 

1798 [226/295] -- Kwijtscheldingen verponding betreffende 
Grafelijkheids- en Wassenaarse tol. 

1798 [226/300v] -- Verzoek om toezending rekeningen sedert 1795. 

1798 [226/300v] -- Verzoek om toezending rekeningen sedert 1795. 
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1798 [226/309] -- Uitstel inzending rekening over 1797. 

1798 [226/326] -- Continuatie ontvanger verpondingen en thesaurier. 

1798 [226/329] -- Examinatie commissie enveloppes 80e penning. 

1798 [226/333] -- Pacht van de Waag over 1797 en 1798 te betalen. 
Zie ook: 338 

1798 [226/336v] -- De jaarlijkse beloning van ƒ 100 ten behoeve van 
W. van Wijk uit te betalen aan zijn vrouw. 

1798 [226/351v] -- Machtiging om met borgen van A. Noordhoek 
contract aan te gaan. 

1798 [226/352v] -- Aanschrijving heffing 8%. 

1798 [226/353] -- Aanschrijving omtrent declaratoiren geldheffing. 

1798 [226/356] -- Waarschuwing geldheffing 4% op de bezittingen. 

1798 [226/356] -- Waarschuwing geldheffing 4% op de bezittingen. 

1798 [226/356v] -- Benoeming vijf leden tot opneming stedelijke 
rekening. 

1798 [226/356v] -- Benoeming van vijf leden tot tot opneming van de 
jaarrekening. 

1798 [226/363] -- Aan de innemer van de verpondingen wordt ƒ 100 
toegekend. 

1798 [226/364] -- Commissie benoemd tot het sluiten van de 
rekening. 

1799 [227/003] -- Aanschrijving 2e termijn geldheffing. 

1799 [227/005] -- Wisselbrieven van O.I.C. als betaalmiddel voor 
belastingen aan te nemen. 

1799 [227/005v] -- Tien personen nodig voor onderzoek 8% heffing. 

1799 [227/015] -- Accijns op turf gedurende koude niet te vorderen. 

1799 [227/020] -- Verzoek om inzage documenten betreffende 
afhoring rekening. 

1799 [227/032] -- Huis van J. Baks in de Korte Geuzenstraat 
vrijgesteld van verpondingen. 

1799 [227/033] -- Waarschuwingen geldheffing te drukken. 

1799 [227/033v] -- Aanschrijving omtrent duplicaten van 
stadsrekeningen. 

1799 [227/046] -- Verzoek om aflossing van vijf obligaties ter waarde 
van ƒ 5000. 
Zie ook: 66v 

1799 [227/056] -- Onderzoek geldheffing 8%. 

1799 [227/057] -- Aanschrijving omtrent onderzoek van de 
stadsrekeningen 1795/1796 en 1797. 

1799 [227/061v] -- J. van Munster vrijgesteld van recognitie ad ƒ 5.50 
op zijn huis aan de Raam. 

1799 [227/062v] -- Lokaliteiten voor commissie onderzoek heffing 
8%. 
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1799 [227/081v] -- Betaling 3e termijn 4% heffing op bezittingen. 

1799 [227/087v] -- Spoed bij inzendingen rekeningen 1795 t/m 1798. 

1799 [227/088] -- Toezending gevraagd van opgaven 8% geldheffing. 

1799 [227/090v] -- Commissie van onderzoek van de rekeningen 
verzoekt inzage van bescheiden. 

1799 [227/093v] -- Materiaal van commissie van onderzoek 8% 
geldheffing verzonden. 

1799 [227/093v] -- Aflossing obligaties ad ƒ 2000. 
Zie ook: 94 

1799 [227/096v] -- Betreft achterstallige huur gewezen 
stadslogement. 

1799 [227/099] -- Besluit van 24-05-1799 van de financiële 
commissie van het gewest Holland wordt gedistribueerd. 

1799 [227/104v] -- Commissie van opname van de rekening niet 
bezwaard door voorgaand besluit. 

1799 [227/105v] -- Lijst van wanbetalers 8% geldheffing. 

1799 [227/106v] -- Commissie van onderzoek van de rekening wordt 
inzage geweigerd van notulen. 

1799 [227/108] -- Inzending verzocht quotisatiebiljetten 4% en 10% 
geldheffing. 

1799 [227/108v] -- Advertenties betreffende vacature hoofdgaarder 
G. Kohl. 

1799 [227/110] -- Vacature voor een hoofdgaarder van het bestiaal. 

1799 [227/111] -- Waarschuwing betaling achterstallige 
verpondingen. 

1799 [227/116] -- Rekening visafslager uitgesteld. 

1799 [227/119] -- Vervulling vacature hoofdgaarder bestiaal niet aan 
de stad. 

1799 [227/120] -- Circulaire over afschaffen van kleinzegel en 
collaterale successie. 

1799 [227/121v] -- Betr. aanzuivering achterstallige verpondingen. 

1799 [227/122v] -- Lijst van niet betaalde verpondingen. 

1799 [227/127] -- Inlichtingen gevraagd over de gehele administratie 
inzake het werk met betrekking tot de assignaten. 

1799 [227/133] -- Betaling verzocht van 100e penning opde ambten 
van 1795-1798. 

1799 [227/140] -- Niet te voldoen aan verzoek 100e penning op de 
ambten. 

1799 [227/152] -- Waarborgsommen te beleggen in obligaties ten 
laste van de republiek. 

1799 [227/166v] -- Post van prenten op lakens promemorie op 
stadsrekening. 

1799 [227/166v] -- Aanschrijving betaling 4e termijn 4% geldheffing. 
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1799 [227/169v] -- Rekening verponding 1798 geapprobeerd. 

1799 [227/169v] -- Vervanging lid commissie van onderzoek 4% en 
10% geldheffing. 

1799 [227/175v] -- Wijze van betaling gerequireerde diensten vor het 
land. 

1799 [227/186] -- Verzoek om overgifte kwitanties betreffende 
geldheffing. 

1799 [227/206] -- H. Schouten een jaar erfpacht kwijtgescholden. 

1799 [227/210] -- Opgave verzocht van aan het land verschuldigde 
gelden per 1-1-1800. 

1799 [227/211] -- Waarschuwing betaling 5e termijn 4% geldheffing. 

1799 [227/219] -- Recognitie van twee voerlieden pro memorie in 
jaarrekening 1798. 

1799 [227/229v] -- Notaris J.D. Schiffer uitstel verleend van betaling ƒ 
200. 

1799 [227/230] -- Opgaven verzocht van onkosten commissie 8% 
geldheffing. 

1799 [227/233] -- Uitstel van betaling ambtgeld voor W. Blanket en 
J.A. van Alphen. 

1799 [227/243v] -- Salaris ontvanger verpondingen ƒ 100. 

1800 [228/007] -- Betaalbaar stelling coupons Nationale 
schuldbrieven. 

1800 [228/021v] -- P. van Geelen ontvanger verpondingen. 

1800 [228/038v] -- Aflossing obligaties ter waarde van ƒ 3000. 
Zie ook: 39 

1800 [228/039] -- P. van Geelen ontvanger verpondingen voor een 
jaar. 

1800 [228/047] -- Verzoek om aflossing van ƒ 2000. 

1800 [228/050] -- J. Couperus vrijgesteld van verponding als baljuw 
in 1795. 

1800 [228/073] -- Opgave verzocht van aantal quotisatiebiljetten voor 
geldheffing. 

1800 [228/076] -- Quotisatie biljetten ontvangen. 

1800 [228/095v] -- Aanschrijving wegens twee keer de 100e penning 
op de ambten. 

1800 [228/100] -- Kohier van twee keer 100e penning ingekomen. 

1800 [228/100] -- Verzoek baljuw om restitutie proceskosten 
afgewezen. 
Zie ook: 114 

1800 [228/100v] -- Aflossing van een halve obligatie ad ƒ 500. 

1800 [228/101v] -- Wijze van ontvangst en betaling coupons 
Nationale schuldbrieven. 

1800 [228/108] -- J.A. van den Burch in gijzeling uit hoofde van 
achterstallige verpondingen, groot ƒ 77369.-. 
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1800 [228/117] -- J.A. van den Burch uit gijzeling ontslagen tegen 
betaling van ƒ 17000. 

1800 [228/120] -- Bespreking over voldoening achterstallige 
verponding. 

1800 [228/121v] -- Verantwoording van coupons Nationale 
schuldbrieven. 

1800 [228/134] -- Opzegging van ƒ 1000. 

1800 [228/145v] -- Recognitie van H. Sibbes door afslagen van vis 
voor memorie te boeken. 

1800 [228/146v] -- Rekeningen verpondingen 1798 en 1799 overlegd. 

1800 [228/147v] -- Rekening van H. Bron, afslager van de vis. 

1800 [228/150v] -- Verzoekschrift mr. H. van Wijn om betaling 
pensioen. 

1800 [228/156v] -- H. Schouten ontheven van erfpacht op verp.nr. 
1635, Agnietenklooster. 

1800 [228/158v] -- Brief van commissie onderzoek stedelijke rekening 
zoek geraakt. 

1800 [228/163v] -- Aanschrijving om 100e en 200e penning van 1795 
- 1799 over te maken. 

1800 [228/181v] -- Aanschrijving om onderzoek stadsrekeningen te 
hervatten. 

1800 [228/195] -- Distributie quotisatiebiljetten geldheffing. 

1800 [228/195v] -- Opgave verzocht van leden commissie van 
onderzoek stadsrekeningen. 

1800 [228/199v] -- Aflossing obligatie van ƒ 1000. 

1800 [228/204v] -- J. Drooglever bedankt voor commissie onderzoek 
stadsrekeningen. 
Zie ook: 212 

1800 [228/218v] -- ƒ 100 voor inmaner verpondingen. 

1800 [228/219] -- Aanschrijving tot voldoening achterstallige 
verpondingen. 

1800 [228/223v] -- Distributie quotisatiebiljetten 3%. 

1801 [229/008v] -- Thesaurier J.A. van den Burch gecontinueerd. 

1801 [229/009] -- Ontvanger van de verponding P. van Geelen 
gecontinueerd. 

1801 [229/012v] -- Waarschuwing achterstallige verpondingen te 
voldoen. 

1801 [229/018] -- Commissie voor de stadsrekeningen wordt gelast 
deze te sluiten. 

1801 [229/024v] -- Wijze van betaling achterstallige verpondingen. 

1801 [229/031] -- Teveel betaalde verpondingen gerestitueerd. 

1801 [229/031] -- Memorie van de commissie van onderzoek van de 
stedelijke rekeningen. 
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1801 [229/038v] -- ƒ 5 voor P. de Wilde wegens opname van een 
onbekende drenkeling. 

1801 [229/044] -- Waarschuwingen vrijwillige ruqotiatie. 

1801 [229/045v] -- Commissie van onderzoek van de stedelijke 
rekening is nog niets opgeschoten. 

1801 [229/086v] -- Weigeraars hulpverlening 1799 door middel van 
parate executie te vervolgen. 

1801 [229/089] -- ƒ 3000 geleend van scholasters. 

1801 [229/091] -- Vergoeding van ƒ 420 wegens uitkering aan J. 
Liezen. 

1801 [229/096] -- Aflossing obligatie erven M. Vermeulen ƒ 1000. 

1801 [229/096v] -- Aflossing obligatie A. van Breda ƒ 500 en mr. H. 
van Eyck ƒ 1000. 

1801 [229/098] -- Geen wisselbrieven van de O.I.C. meer te 
accepteren. 

1801 [229/136v] -- Commissie inzameling quotisatie biljetten 
geldheffing. 

1801 [229/140] -- Distributie van 4000 quotisatiebiljetten. 

1801 [229/159v] -- Erfpacht geremitteerd huis L. Willemsteeg van A. 
Schouten. 

1801 [229/163] -- Twee obligaties VOC (Oostindische Compagnie) te 
verwisselen in nationale schuldbrieven. 

1801 [229/177] -- Salaris voor C. van der Pol innamer verpondingen. 

1802 [230/013v] -- Overname van ƒ 4000 van penningmeester 
jaagpad. 

1802 [230/019] -- Aflossing obligaties ƒ 2000. 

1802 [230/037] -- Aanschrijving over enveloppes geldheffing 6%. 
Zie ook: 38 

1802 [230/041] -- Overname classificatiebiljetten en enveloppen 6%. 

1802 [230/043v] -- Waarschuwing tot betaling verponding. 

1802 [230/060v] -- Verzoek om betaling van rente sedert 1794. 

1802 [230/062v] -- Rapport commissie afgifte enveloppen 6% heffing. 

1802 [230/075] -- Conversie van twee obligaties ten laste van O.I.C. 

1802 [230/091v] -- Rekening afslagen van de vis. 

1802 [230/102v] -- Cessie van betalingen in nationaal 
beleenbankgeld. 

1802 [230/113] -- Distributie van quotisatiebiljetten betreffende 0.5% 
op bez. en 2% op ink. 

1802 [230/113v] -- Commissie van onderzoek 0.5 en 2%. 
Zie ook: 114v, 123 

1802 [230/124v] -- Geschikte lokalen voor commissie van onderzoek. 
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1802 [230/125v] -- Commissie van onderzoek opbrengst 8-jarige 
geldheffing. 

1802 [230/131] -- Aflossing obligatie van ƒ 1000. 

1802 [230/156v] -- Aanschrijving tot afdoening achterstallige 
verpondingen. 

1802 [230/157] -- Inlevering register getaxeerde burgers betreffende 
geldheffingen. 

1802 [230/167v] -- Inlichtingen verzocht betreffende verpondingen 
van buitenlandse gestichten. 

1802 [230/169v] -- Remissie erfpacht J.H. Schouten van huis van de 
Agnieten ƒ 5. 

1802 [230/172] -- Rente verzocht van ƒ 80.000 sedert 1794. 

1802 [230/173v] -- Achterstallige ambtgelden voor memorie. 

1802 [230/176] -- Aflossing obligaties ƒ 3000. 

1802 [230/176v] -- Invordering obligatie ten laste van J.D. Schiffer. 

1802 [230/177v] -- Inlevering kohier met taxeerden geldheffing. 

1802 [230/184v] -- Bespreking over afdoening achterstallige 
verpondingen. 
Zie ook: rapport 191 

1803 [231/008v] -- Overschrijving huis verp.nr. 1203 Nieuwehaven op 
naam van L. Boot. 

1803 [231/014] -- Rapport over achterstallige verpondingen. 

1803 [231/017] -- Commissie voor de stadsrekeningen. 
Zie ook: 20v 

1803 [231/021] -- Rapport over afdoening verschuldigde 
verpondingen. 

1803 [231/021v] -- Secretaris gemachtigd rekeningen over te nemen. 
Zie ook: 28 

1803 [231/025] -- Voorstel betaling achterstallige verpondingen. 

1803 [231/029] -- Rapport thesaurier over bespreking met gedep. 
bestuur. 

1803 [231/030] -- Gecommiteerden stadsrekening. 

1803 [231/030v] -- Voordracht tot aflossing van ƒ 185000. 

1803 [231/033v] -- J. Vollebregt aangesteld als ontvanger 100e en 
200e penning. 

1803 [231/033v] -- Beediging thesaurier en ontvanger verpondingen. 

1803 [231/035] -- Inlichtingen verzocht betreffende provinciale 
recepissen van 1795. 

1803 [231/035v] -- Voorstel tot aflossing van ƒ 185000. 

1803 [231/040v] -- Betaling van advocaten inzake ex-pachter G.H. 
Fortuin. 
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1803 [231/048v] -- Waarschuwing voldoening achterstallige 
verpondingen. 

1803 [231/052v] -- Voordracht verzocht van drie personen voor de 
commissie van onderzoek van de 8- en 25-jarige heffing. 
Zie ook: 58 

1803 [231/055] -- Overboeking van huisjes verp.nr. 502 en 503 op G. 
Ket. 

1803 [231/067] -- Aanschrijving over de verponding 1803. 

1803 [231/068] -- Commissie voor de 8- en 25-jarige heffing dient te 
handelen overeenkomstig instructies. 

1803 [231/073] -- Aanstelling en beëdiging van de commissie voor de 
8- en 25-jarige heffing. 

1803 [231/073v] -- Akte van borgtocht secretaris weeskamer. 

1803 [231/075v] -- G. van Munster verzoekt aflossing van ƒ 5000. 

1803 [231/076] -- Lijst van ontvanger verp. van huizen die zijn 
afgeschreven. 

1803 [231/079] -- Akte van borgtocht voor de ontvanger van de 
verpondingen. 
Zie ook: 113 

1803 [231/081v] -- Aanschrijving hele en halve verpondingen 1803. 

1803 [231/083] -- Lokalen voor commissies van onderzoek 
geldheffing. 

1803 [231/091v] -- Lijst van melioratien door ontvanger verpondingen. 

1803 [231/104v] -- Aanschrijving omtrent voldoening van 
achterstallige verpondingen. 

1803 [231/110] -- Notificatie omtrent afhalen quotisatiebiljetten 1800 
en 1801. 

1803 [231/113] -- Rapport kamer van financie over de invordering van 
de verpondingen. 

1803 [231/115v] -- Opgave van ontvangen verpondingen. 

1803 [231/116] -- Verzoek om verantwoording van recepissen. 

1803 [231/124v] -- Wijze van voldoening nieuwe ontvangen 
verpondingen. 

1803 [231/127] -- Toezending maandstaten verpondingen. 

1803 [231/134v] -- Recepissen niet aangetroffen. 

1803 [231/135] -- Verzoek om geld aan gedeputeerd bestuur. 

1803 [231/135] -- Commissie tot opnemen van het secreet (losrenten 
en effecten) ter voldoening achterstallige verpondingen. 
Zie ook: rapport 136 

1803 [231/136] -- Verzoek om betaling van ƒ 10.000 nieuw 
verschuldigde verpondingen. 

1803 [231/137v] -- Verzoek om intrekking betaling ƒ 10.000 
verpondingen. 
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1803 [231/137v] -- Intrekking van in dorso tekenen van coupons. 

1803 [231/137v] -- Lijst verzonden van achterstallige verpondingen 
en opgenomen kapitalen. 

1803 [231/137v] -- Verzoek om lijsten van contribuanten in betaling 
2% op de bezittingen. 

1803 [231/144] -- Rapport commissie liquidatie achterstallige 
verpondingen. 

1803 [231/144] -- Rapport commissie. 

1803 [231/144v] -- Rente van ƒ 5 op huis van H. Schouten in 
rekening te brengen bij verhaal. 

1803 [231/145v] -- Formatie commissie van toezicht op de 2% 
heffing. 
Zie ook: 148 

1803 [231/148v] -- Heffing van ƒ 10.000 ingetrokken. 

1803 [231/155] -- Opgaven verzocht van leden commissie van 
toezicht heffing 2%. 

1803 [231/157] -- C. van Alphen en J.L. Hess bedanken als lid 
commissie heffing 2%. 

1803 [231/159v] -- Installatie commissie heffing 2%. 

1803 [231/164] -- Commissie inzameling 1e termijn 2% heffing. 

1803 [231/165] -- Transport van huis Geuzestraat, verp.nr. 469 aan 
F. de Vroom. 

1803 [231/165v] -- Transport van huis Vrouwevestesteeg, verp.nr. 
1055 aan J. Arret. 

1803 [231/166v] -- Sommatie tot betaling verpondingen 1803. 

1803 [231/167] -- Transport van huis Lange Geuzenstraat verp.nr. 
470 aan J. Schoonderwoerd. 

1803 [231/167] -- Transport van huis Lange Geuzenstraat verp.nr. 
461 aan G. Arret. 

1803 [231/168v] -- Verzoek om plan tot herstel van 
gemeentefinanciën. 

1803 [231/173v] -- Conversie van obligaties van godshuizen. 

1803 [231/173v] -- Aanschrijving betreffende restitutie verpondingen. 

1803 [231/174v] -- Betaling van ƒ 2000 aan C. Schmidt & Co. te 
Dordrecht gel. goederen. 

1803 [231/175v] -- Deputatie naar thes.- generaal over de 
verponding. 

1803 [231/177] -- Verzoek om verpondingen te mogen voldoen met 
effecten. 

1803 [231/179v] -- Brieven aan Gedep. Bestuur en Staatsbewind 
over betaling verpondingen. 

1803 [231/180] -- Voorschriften voor emigranten betreffende 8- en 
25-jarige en 2%-heffingen. 

1803 [231/182v] -- Rekening verpondingen 1802. 
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1803 [231/185] -- Overboeking huis verp.nr. 231 op naam van M. de 
Jong. 

1803 [231/189] -- Instelling van secrete commissie tot visitatie van 
lands- en stadskassen. 

1803 [231/192v] -- De commissie van onderzoek van de 8- en 25-
jarige heffing heeft haar werkzaamheden verricht. 

1803 [231/194] -- Medewerking te verlenen aan commissie 2% 
heffing. 

1803 [231/194v] -- Verponding 1802 mag niet in effecten worden 
voldaan. 

1804 [231/004] -- Raad voor drie maanden diligent verklaard inzake 
betaling van ƒ 5579 wegens resterende verponding. 

1804 [231/004v] -- Transport van twee huizen Keizerstraat verp.nr. 
1934 en 1935 aan F. Bezem. 

1804 [231/004v] -- Informatie omtrent afschrijving van de 
verpondingen. 

1804 [231/022v] -- Afschrijving van verpondingen verleend. 

1804 [231/022v] -- D. Pierzon lid commissie van onderzoek 
geldheffing. 
Zie ook: 25 

1804 [231/025v] -- Beperking vrijdom van stadsaccijns. 

1804 [231/032] -- Aflossing van obligatie groot ƒ 1000 ten gunste van 
G.W.J. Bonnet. 

1804 [231/046] -- Nieuw verschuldigde verpondingen groot ƒ 6900. 

1804 [231/047] -- Vrijdom van 's lands imposities aan de godshuizen 
ontnomen. 

1804 [231/063] -- Toestand van stadskas laat geen grote uitgaven 
toe. 

1804 [231/067] -- Betalingsopdracht van ƒ 1500 in betaling 
verponding over 1803. 

1804 [231/067v] -- Brief aan Gedep. best. betreffende intrekking 
vrijdom van 's lands middelen voor de godshuizen. 

1804 [231/073] -- Schikkingen te treffen weg. bet. gemene middelen 
voor godshuizen. 

1804 [231/073v] -- Coupons 5% en 2.5% losrenten in betaling aan te 
nemen. 

1804 [231/082v] -- Aanschrijving ten aanzien van he stellen van 
borgen inzake geldheffing. 

1804 [231/082v] -- Betalingsopdracht op rekening van de 
verpondingen groot ƒ 1900. 

1804 [231/091] -- Vrijdom van 's lands middelen voor 
Oudemannenhuis, Vrouwenhuis en Gasthuis hersteld. 

1804 [231/098] -- Aflossing obligatie ter waarde van ƒ 500. 

1804 [231/112] -- Belasting op haardas. 

1804 [231/117] -- Akte van borgtocht ontvanger buitenshuis. 
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1804 [231/117v] -- Distributie van quotisatiebiljetten buitengewone 
belasting op bezittingen en inkomsten. 

1804 [231/120] -- Machtiging voor de thesaurier om recognities van 
heerlijkheden te innen. 

1804 [231/122] -- Aflossing aan de erven van J. van Munster van ƒ 
5000. 

1804 [231/124v] -- 's Lands penningen te verantwoorden in guldens, 
stuivers en penningen. 

1804 [231/125] -- Betalingsopdracht van ƒ 1200 op rekening van de 
verpondingen. 

1804 [231/144] -- Machtiging tot invordering van een recognitie ad ƒ 4 
van J. Drooglever. 

1804 [231/153v] -- Rapport commissie verrichtingen geldheffing. 

1804 [231/154v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1951 op rekening van de 
verpondingen. 

1804 [231/157] -- Brief betreffende verponding over 1804. 

1804 [231/164v] -- Bericht van ontvangst 5,5% kwitanties van 
interest. 

1804 [231/164v] -- Opzichter van 's lands "cherges" toegelegd ƒ 100. 

1804 [231/167v] -- Betalingsopdracht op rekening van de verponding, 
groot ƒ 1051. 

1804 [231/168] -- Aanschrijving over coupons ter betaling van 's lands 
middelen met rode streep te vernietigen. 

1804 [231/170] -- Betalingsopdracht van ƒ 2600 op rekening van de 
verponding. 

1804 [231/173] -- Rekening verponding 1803 overgelegd. 

1804 [231/179v] -- Inmaner verpondingen ƒ 100 toegelegd. 

1805 [232/002v] -- Verbranding quotisatie biljetten geldheffing 1796. 

1805 [232/004] -- H. Barends gecommitteerde tot de thesauriers-
rekening. 

1805 [232/007] -- Betreffende betaling intrest van effecten tot betaling 
achterstallige verponding. 

1805 [232/008] -- Betalingsopdracht van ƒ 2600 op rekening van de 
verpondingen. 

1805 [232/011] -- Ontvanger van de verpondingen van 's lands wege 
te betalen. 

1805 [232/015] -- Betalingsopdracht van ƒ 1000 op rekening van de 
verpondingen. 

1805 [232/023] -- Ten laste van de stad ƒ 10.000 te lenen. 

1805 [232/028v] -- Batig saldo van ƒ 2208 bij ontvanger 
verpondingen. 
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1805 [232/029] -- Commissie te benoemen om de financiële toestand 
van de godshuizen te verbeteren. 
Zie ook: 32 

1805 [232/032] -- ƒ 1800 met verlies van 1% te negotiëren. 

1805 [232/034v] -- Lening van ƒ 10.000 aan te gaan. 

1805 [232/039v] -- Betalingsopdracht van ƒ 2600 op rekening van de 
verpondingen. 

1805 [232/047v] -- Voortaan alle financiële stukken naar ministerie 
van financiën. 

1805 [232/048v] -- Ordonnanties van ƒ 1423 en ƒ 276 op rekening 
van de verpondingen. 

1805 [232/049] -- Lening van ƒ 1000 aan te gaan. 

1805 [232/059] -- Ds. G.W.J. Bonnet verzoekt aflossing van drie 
obligaties, groot ƒ 3000. 

1805 [232/072] -- Betalingsopdracht van ƒ 3000 op rekening van de 
verpondingen. 

1805 [232/077v] -- Waarschuwing betaling 4e termijn buitengewone 
belasting. 

1805 [232/086v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1000 verponding. 

1805 [232/102] -- Aannemen van vervallen coupons 20-jarige 
rentebrieven. 

1805 [232/106] -- Betalingsopdracht van ƒ 5500 op rekening van de 
verpondingen. 

1805 [232/110] -- Aanschrijving over een verschil met verwisselde 
assignaten. 

1805 [232/114v] -- Huis verp.nr. 2013 overgeboekt op naam van J.W. 
Bussingh. 

1805 [232/115] -- Geen uitkeringen uit boedel van G. Steversloot. 

1805 [232/118v] -- Rekeningen verponding 1804 overgelegd. 

1805 [232/118v] -- Betalingsopdracht van ƒ 2000 op rekening 
verpondingen. 

1805 [232/118v] -- Huis verp.nr. 180 overgeboekt op naam van D. de 
Vries. 

1805 [232/120] -- Huis verp.nr. 241 overgeboekt op naam van Ph. 
Schonk. 

1805 [232/121] -- Opgave verzocht van stand gemeentelijke 
financiën. 

1805 [232/123v] -- Gemeentelijke rekening ligt ter inzage. 

1805 [232/124] -- Thesaurier verzoekt continuatie ambt. 

1805 [232/125v] -- Opgave verzocht van 1e en 2e 100e penning op 
de ambten sedert 1794. 

1805 [232/128] -- Ontvangst van huur huis verp.nr. 2120 aan de stad 
vervallen. 
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1805 [232/128v] -- Salaris van ƒ 100 voor inmaner verpondingen. 

1805 [232/130] -- Vijf publicaties omtrent introductie van nieuwe 
landsmiddelen. 

1806 [232/004v] -- Heffing van last-, water-, plezier-, en passagegeld. 

1806 [232/004v] -- Geen coupons of recepissen in betaling aan te 
nemen. 

1806 [232/005v] -- Aanschrijving inzake de verordening op het 
kleinzegel. 

1806 [232/006] -- Leden van de kamer van financiën. 

1806 [232/006v] -- Gecommitteerde uit de burgerij tot de 
thesauriersrekening. 

1806 [232/016] -- Twee wisselbrieven, groot ƒ 2632 ten behoeve van 
de stad afgegeven. 

1806 [232/017v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1200 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/018v] -- Bepaling omtrent nieuwe stedelijke belastingen. 

1806 [232/018v] -- Opgave verzocht van provinciale recepissen tot 
inwisseling Franse assignaten. 

1806 [232/021] -- Waarschuwing betaling verponding over 1805. 

1806 [232/021v] -- Gegevens provinciale recepissen verstrekt. 

1806 [232/023v] -- A. van Bergen bedankt als lid van de commissie 
van financiën. 
Zie ook: gecontinueerd 24 

1806 [232/024v] -- Rapport stand gemeente-financiën. 

1806 [232/037v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1090 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/042] -- Lening uitgeschreven van ƒ 25000. 

1806 [232/044v] -- Commissie om voorschot der imposities voor 
godshuizen. 

1806 [232/046] -- Rapport betreffende godshuizen en stadswaag. 

1806 [232/050v] -- Betalingsopdracht van ƒ 3000 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/051] -- Voorstel tot belening van effecten door godshuizen. 

1806 [232/054v] -- Verpondingen mogen stedelijk worden bezwaard. 

1806 [232/056] -- Ontvangst van ƒ 1500 maandelijks tot restitutie der 
betaalde imposities door godshuizen. 

1806 [232/057v] -- Verzoek om toezending nieuw plan belastingen. 

1806 [232/058v] -- Betalingsopdracht van ƒ 2000 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/061v] -- Met plan nieuwe stedelijke belastingen zoveel 
mogelijk spoed betrachten. 
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1806 [232/068] -- Betalingsopdracht van ƒ 2000 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/078] -- Akte van borgtocht thesaurier. 

1806 [232/078v] -- Thesaurier J.A. van den Burch beëdigd. 

1806 [232/082] -- Ordonnanties van ƒ 4086 en ƒ 9000 op rekening 
van de verpondingen. 

1806 [232/082v] -- Bepalingen omtrent taxatie in verband met 
successie. 

1806 [232/085] -- Plan van de kenner van financiën betreffende 
nieuwe belastingheffing. 

1806 [232/086v] -- Bespreking over plan van financiën. 

1806 [232/087v] -- Recognitie van J. Visser ad ƒ 14 kwijtgescholden. 

1806 [232/089] -- Inzending plans stedelijke belasting. 

1806 [232/089v] -- Rapport introductie nieuwe stedelijke belastingen. 

1806 [232/089v] -- Verzoekschrift van M.A. Smaasen, 
stadscollecteur, in verband met nieuwe stedelijke middelen. 

1806 [232/091] -- Commissie van taxateurs niet geaccepteerd. 

1806 [232/091v] -- Aanschrijving omtrent introductie nieuwe 
verponding. 

1806 [232/094] -- Diligent verklaard inzake nieuwe stedelijke 
belasting. 

1806 [232/094v] -- Publicatie nieuwe verponding. 

1806 [232/097] -- Introductie stedelijke belasting uitgesteld. 

1806 [232/102] -- Aanstelling ontvangers verpondingen. 

1806 [232/103v] -- Huis verp.nr. 2038 overgedragen aan S. Smient. 

1806 [232/105] -- Verzoek om verlenging van de stedelijke impositiën 
voor een maand. 

1806 [232/108] -- Overboeking eigendommen op huidige bezitters. 

1806 [232/109v] -- Kerken, godshuizen en dergelijke zijn vrijgesteld 
van belasting op het personeel. 

1806 [232/111v] -- Verklaring van enige artikelen betreffende 
jachtpatenten. 

1806 [232/112v] -- Stedelijke impositiën gecontinueerd. 

1806 [232/119v] -- Heffing van 8 stuivers per pond ten behoeve van 
de stad. 

1806 [232/122] -- Mr. H. van Wijn verzoekt om aflossing schuld. 
Zie ook: 124 

1806 [232/123v] -- Betalingsopdracht van ƒ 3000 op rekening van de 
verpondingen. 

1806 [232/126] -- Rekening ontvanger verpondingen uitgesteld. 
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1806 [232/127] -- Verzoek om voortzetting van de oude 
belastingheffing. 
Zie ook: 130v 

1806 [232/128v] -- ƒ 7000 ten laste van de stad opgezegd. 

1806 [232/128v] -- Continuatie obligatie van ƒ 6000. 

1806 [232/132] -- Additionele stuivers in december te staken. 

1806 [232/132] -- Secretarissen verantwoordelijk voor ongezegelde 
stukken. 

1806 [232/132v] -- Oude stedelijke middelen geprolongeerd. 

1806 [232/139] -- Sluiting thesaurier rekening. 

1806 [232/143] -- Commissie betreffende nieuwe stedelijke belasting. 

1806 [232/144v] -- Rapport commissie omtrent inwerking brengen 
nieuwe stedelijke belasting. 
Zie ook: gepubliceerd 145 

1807 [232/001v] -- Huis Turfmarkt, verp.nr. 2742 b en 2745, 
gecedeerd aan M. Monk. 

1807 [232/002] -- Octrooi tot het heffen van 8 stuivers per pond. 

1807 [232/004v] -- Aanmerkingen op de thesauriersrekening. 

1807 [232/035] -- Achterstand van verpondingen. 

1807 [232/042] -- Landsontvangers moeten maand- en jaarstaten 
overleggen. 

1807 [232/053v] -- Overboekingen van onroerende goederen ter 
kennis van commissaris der verpondingen. 

1807 [232/060v] -- Aanschrijving tot juiste overboeking 
eigendommen. 

1807 [232/074] -- Continuatie beleend kapitaal ƒ 6000. 

1807 [232/088] -- Opzichter recherge vermaand toe te zien op heffing 
stedelijke middelen. 

1807 [232/091] -- Commissaris verponding geeft toestemming tot 
amotie gebouwen. 

1807 [232/094] -- Verzoek om aflossing obligatie van ƒ 2000. 

1807 [232/096v] -- Aanschrijving over additionele stuivers. 

1807 [232/102v] -- Recht van opnemening rekeningen 
ambachtsheerlijkheden. 

1807 [232/106] -- Verzoek om ontheffing erfpachten en recognities 
afgewezen. 

1807 [232/107] -- Brief over de oude verponding. 

1807 [232/108v] -- Recht van kleinzegel. 

1807 [232/117v] -- Vrijdommen van landsimpositiën. 

1807 [232/122v] -- Taxateurs huurwaarde. 

1807 [232/136] -- Betalingsopdracht van ƒ 1500 tot aanzuivering 
verponding. 
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1807 [232/157] -- Bepalingen betreffende vrijdom van 
landsimpositiën. 

1807 [232/165] -- Ontvanger verpondingen verzocht de 8 stuivers per 
persoon mede te willen ontvangen. 

1807 [232/167v] -- Opnemen van landerijen inzake de verponding. 

1807 [232/170v] -- Lijst van taxateurs gebouwen voor de verponding. 

1807 [232/171] -- Waarschuwing tot betaling van 8 stuivers per pond. 

1807 [232/177v] -- Liquidatie rekening ontvanger klap- en 
lantarengeld over 1806. 

1807 [232/179] -- Betalingsopdracht verpondingen, groot ƒ 1600. 

1807 [232/181] -- Wijze van verantwoording restanten beschreven 
middelen. 

1807 [232/186v] -- Lening van ƒ 1000 aan te gaan. 

1807 [232/189] -- Voordracht omtrent opcenten op schoorsteengeld. 

1807 [232/191] -- Interpretatie zegelverordening. 

1807 [232/191v] -- Rapport omtrent heffing opcenten haardsteden. 

1807 [232/193] -- Aanmerkingen van gecommitteerden uit burgerij op 
de thesaurier-rekening. 
Zie ook: 194 

1807 [232/193v] -- Betalingsopdracht van ƒ 2000 op rekening oude 
verpondingen. 

1807 [232/195v] -- Rekening 8 stuivers per pond. 

1808 [256/002v] -- Bepalingen omtrent afgifte van mandaten van 
betaling. 

1808 [256/005] -- Obligatie van ƒ 1000 tegen 6% opgenomen tegen 
5% te continueren of op te zeggen. 

1808 [256/007] -- Geen heffing op rondernaat en haardsteden. 

1808 [256/008] -- Rapport omtrent inleveren der opgaven van 
stadscomptabelen. 

1808 [256/008v] -- Burgemeester verzorgt betalingsopdrachten ten 
behoeve van thesaurier. 

1808 [256/009v] -- Wijze van betaling additionele stuivers 
gemoveerde huizen. 

1808 [256/012] -- ƒ 150 voor ontvanger klap- en lantarengeld. 

1808 [256/015v] -- Aanspraken op de stad vóór maart 1808 op te 
geven. 
Zie ook: 37 

1808 [256/018v] -- Aanspraken van de stad op het koninkrijk. 
Zie ook: 26 

1808 [256/022] -- Bezwaar tegen borgtocht door ontvangers 
additionele stuivers. 

1808 [256/033] -- Waarschuwing betaling klap- en lantarengeld. 
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1808 [256/035] -- Betalingsopdracht van ƒ 1600 op rekening van de 
verpondingen. 

1808 [256/036] -- Verzoek van ontvanger klap- en lantarengeld om 
onder borgtocht de stad te mogen verlaten. 

1808 [256/038v] -- Verpondingsaanslag van stadspercelen. 
Zie ook: 44 

1808 [256/043v] -- Aanspraken ten laste van de stad bedragen ƒ 
14500. 

1808 [256/044] -- Obligatie van ƒ 1000 à 5% ten gunste van J. de 
Bruyn. 

1808 [256/044v] -- ƒ 57 reis- en verblijfkosten ten behoeve van de 
burgemeester. 

1808 [256/045v] -- Aanschrijving betreffende geldlening van ƒ 
30.000.000. 

1808 [256/056v] -- Verzoekschrift betreffende verkrijging 8 stuivers 
per pond op de verponding. 

1808 [256/059v] -- Nadere bepaling betreffende geldlening van ƒ 
30.000.000. 

1808 [256/061] -- Additionele stuivers op het schoorsteengeld niet te 
vorderen. 

1808 [256/067] -- Additionele stuivers op de verponding vervroegd in 
te vorderen. 
Zie ook: 70 

1808 [256/071] -- Rapport commissie verponding stadspercelen. 

1808 [256/073] -- Gouda aangeslagen voor ƒ 10350. 

1808 [256/076] -- Hertaxatie van percelen in verband met de 
verponding. 

1808 [256/076] -- Wijze van invordering aanslag ƒ 10.350. 

1808 [256/078] -- Toelichting zegelordonnantie. 

1808 [256/078v] -- Regeling in vordering quotisatie ƒ 3.000.000. 

1808 [256/082] -- Informatie naar stand stadskas. 
Zie ook: rapport 84 

1808 [256/086] -- Bijwoning vroedschapsvergadering wethouders met 
betrekking tot quotisatie ƒ 3.000.000. 

1808 [256/086v] -- Ontvangers van de beschreven middelen moeten 
inzage toestaan van hun registers met betrekking tot de quotisatie. 

1808 [256/093] -- Quotisatiebiljetten van andere plaatsen ontvangen. 

1808 [256/094] -- ƒ 33 wegens geleverde kolen. 

1808 [256/094] -- Additionele stuivers tot augustus in 
thesaurierrekening te verantwoorden. 

1808 [256/102v] -- Machtiging tot ontvangst van ƒ 605 en ƒ 1061 van 
ontvanger-generaal der middelen. 

1808 [256/103] -- Machtiging om enige erfpachten bij atterminatie in 
de rekening te brengen. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       129 

 

 

1808 [256/109] -- Bepalingen bij het ontwerpen van plaatselijke 
belastingen. 

1808 [256/109v] -- Bepalingen omtrent inzending rekening 1807 en 
begroting 1809. 

1808 [256/109v] -- Nadere bepaling quotisatie ƒ 3.000.000. 

1808 [256/112v] -- ƒ 121 voor de stadsadvocaat wegens salaris over 
1804 t/m 1806. 

1808 [256/114v] -- Opgave aanslag van enige personen in de 
quotisatie. 

1808 [256/118] -- Advertentie aanslag verpondingen. 

1808 [256/119v] -- Machtiging tot atterminatie van twee posten. 

1808 [256/121] -- Registratie van stadseffecten. 

1808 [256/121v] -- Wijze van storting quoitisatiegelden. 

1808 [256/122v] -- Rapport aanslag stadspercelen in de verponding. 

1808 [256/124] -- Opgave verzocht van enige punten betreffende de 
quotisatie. 
Zie ook: bericht 126 

1808 [256/127v] -- A. Haarsma verzoekt om aflossing obligaties ter 
waarde van ƒ 7000. 

1808 [256/127v] -- Verzoek om lagere aanslag in quositie. 

1808 [256/129] -- Quotisatie van militairen. 

1808 [256/130] -- Bespreking met A. Haarsma over aflossing ƒ 7000. 

1808 [256/131v] -- Aanbieding rekening 1807 en begroting 1809. 

1808 [256/132v] -- Voordracht om stadsrekening per kalenderjaar op 
te maken. 

1808 [256/133v] -- Hertaxatie van de gebouwen voor de verponding 
uit te stellen. 

1808 [256/133v] -- Aanmaning om aandeel in de quotisatie te 
voldoen. 

1808 [256/135] -- Opnemen en sluiten rekening door kwartierdrost. 
Zie ook: rapport 136v 

1808 [256/135] -- Bepaling hertaxatie verponding. 

1808 [256/137v] -- Nadere bepaling omtrent vrijstelling verponding. 

1808 [256/139] -- Rapport van de vroedschap naar aanleiding van de 
stadsrekening. 

1808 [256/141] -- Continuatie van ƒ 7000 kapitaal. 

1808 [256/141v] -- Register der quotisatie ter visie gelegd. 

1808 [256/145v] -- Rapport commissie verponding stadsgebouwen. 

1809 [256/001] -- Bepalingen omtrent verantwoording van verstrekte 
subsidies. 

1809 [256/001v] -- Continuatie additionele stuivers voor twee 
maanden. 
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1809 [256/002] -- Een maand uitstel van overbrenging 
quotisatiegelden. 

1809 [256/007] -- Ingekomen bezwaarschriften tegen quositie. 

1809 [256/011] -- Inzending registers quosatie verzocht. 

1809 [256/017v] -- Bezwaarschriften van C.J. de Lange van 
Wijgaarden en ds. J. Weldijk tegen aanslag quotisatie. 
Zie ook: 37v 

1809 [256/020v] -- Verzoek om aflossing obligaties ter waarde van ƒ 
2000. 

1809 [256/021v] -- Verlenging van de additionele stuivers. 

1809 [256/023] -- Advertentie betreffende betaling aanslag in quositie 
en klap- en lantarengeld. 

1809 [256/032] -- Begroting 1809 goedgekeurd met afwijzing 
belasting op dranken. 

1809 [256/034] -- Rapport commissie nieuwe aanslag verpondinngen 
van stadspercelen. 

1809 [256/036] -- Continuatie additionele stuivers. 

1809 [256/038] -- Continuatie obligatie van ƒ 6000. 

1809 [256/040] -- Betaling van ƒ 30 voor procureur J.P. Gosenson. 

1809 [256/041] -- Aanschrijving om registers betreffende quotisatie in 
te zenden. 

1809 [256/051] -- Verhoging van het kleinzegel op patenten. 

1809 [256/051v] -- Betalingsopdracht van ƒ 1000 op rekening van de 
verpondingen. 

1809 [256/055] -- Verzoek om betaling restant quotisatie ad. ƒ 561. 

1809 [256/056] -- Batig saldo van ƒ 287 van rekening visafslager. 

1809 [256/066] -- Informatie additionele stuivers. 

1809 [256/066v] -- Lijst van stadspercelen in verband met hertaxatie 
voor de verponding. 
Zie ook: 85 

1809 [256/073v] -- Continuatie additionele stuivers. 

1809 [256/075v] -- ƒ 100 wegens restant 100e en 200e penning en 
liquidatie renten. 

1809 [256/076] -- Rekening in te zenden van de quotisatie. 

1809 [256/084] -- Bepalingen buitengewone omslagen. 

1809 [256/085] -- Machtiging om achterstand klap- en lantarengeld 
nog vacant te laten. 

1809 [256/088v] -- ƒ 1040 wegens bezoldiging subalterne colleges. 

1809 [256/093v] -- Lijst van kwijtscheldingen in rekening 1808. 

1809 [256/098v] -- Rekening 1808 ter inzage. 

1809 [256/099v] -- Voordracht omtrent het tekort over 1809. 
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1809 [256/100v] -- Continuatie additionele stuivers. 

1809 [256/104v] -- 0,125% provisie wegens continuatie kapitaal van ƒ 
6000. 

1809 [256/106v] -- Rekening 1808 goedgekeurd. 

1809 [256/113] -- Begroting 1810 goedgekeurd. 

1809 [256/114] -- Machtiging tot invordering achterstallige recognitie. 

1809 [256/115] -- Machtiging tot heffing van acht additionele stuivers 
per pond. 

1809 [256/120] -- Machtiging tot verkoop van recepissen ter waarde 
van ƒ 139. 

1810 [256/003] -- Continuatie additionele stuivers. 

1810 [256/013v] -- ƒ 34 verlies op recepissen. 

1810 [256/016] -- Waarschuwing betaling achterstallig klap- en 
lantarengeld. 

1810 [256/016] -- Post ontvanger klap- en lantarengeld vacant te 
laten. 

1810 [256/020] -- Aanslag verponding van beide vismarkten en vrijst. 
zakkendragershuisje. 

1810 [256/030] -- Machtiging voor thesaurier tot inschrijven van 
stadseffecten. 

1810 [256/037v] -- Aanslag van stadhuis en vleeshal in de 
verponding. 

1810 [256/040v] -- Inzending verzocht van 5% rekening der quotisatie 
en drie kopieën van het register. 

1810 [256/041v] -- Rapport commissie aanslag stadspercelen in de 
verponding. 

1810 [256/043] -- ƒ 100 voor thesaurier en secretarissen wegens 
overbrengen geld en liquideren van renten. 

1810 [256/047v] -- Brief van thesaurier betreffende aanslag in de 
verponding van zekere huisjes. 

1810 [256/057] -- ƒ 169 voor H. Borst wegens nummeren der huizen. 

1810 [256/061] -- Lijst van aangeslagen stadspercelen in de 
verponding. 

1810 [256/062] -- Batig saldo ƒ 222 rekening visafslager. 

1810 [256/063] -- Vrijstelling van ƒ 5 renten op twee huisjes naast het 
kasteel. 

1810 [256/074] -- Machtiging thesaurier om enige posten in rekening 
te brengen bij atterminatie. 

1810 [256/075v] -- Machtiging thesaurier om enige posten pro 
memorie te boeken. 

1810 [256/077] -- Verzoek om begroting 1811. 

1810 [256/080] -- ƒ 277 wegens achterstallige quotisatie. 
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1810 [256/082] -- Rekening 1809 goedgekeurd. 

1810 [256/082v] -- Vergadering tot het opnemen der rekening. 

1810 [256/083v] -- Begroting 1811 aangeboden. 
Zie ook: goedgekeurd 84v 

1810 [256/085v] -- Additionele stuivers over 1810 goedgekeurd. 

1810 [256/085v] -- Inschrijving 2,5% grootboek. 

1810 [256/087] -- Obligatie van F. van Waas, groot ƒ 2000, 4% in 
plaats van 3%. 

1810 [256/090] -- Emolumenten stadsbestuur ter beschikking van de 
stadskas. 

1810 [256/091] -- Continuatie stedelijke belastingen over 1811. 

1810 [256/092] -- Rekening 5% quotisatie 1808. 

1810 [256/80v] -- Aanslag verponding stadspercelen goedgekeurd. 

 

verkopen -- van stadseigendom 

1795 [223/115v] -- Stadsjachten te verkopen. 

1795 [223/158] -- Veiling van het logement in Den Haag en de 
stadsjachten voorgenomen. 
Zie ook: 162 

1795 [223/207] -- Kleine stadsjacht verkocht voor ƒ 202. 

1795 [223/209] -- Taxatie gevraagd voor grote stadsjacht. 

1795 [223/267] -- Machtiging tot verkoop logement. 

1795 [223/274] -- Verkoop logement mag niet minder dan ƒ 19 á 
20.000 opbrengen. 

1795 [223/280v] -- Veilingrapport logement. 

1795 [223/287] -- Meubilair stadsjacht te verkopen. 

1796 [224/011] -- Opbrengst meubilair stadsjachten ƒ 568. 

1796 [224/112] -- Machtiging om stadsjacht te verkopen. 

1796 [224/174v] -- 30 paarden voor de krijgsdienst. 

1796 [224/191v] -- 11 paarden te Woerden te bezorgen. 

1796 [224/207] -- Aanschrijving om 19 resterende paarden te leveren. 

1796 [224/216] -- Kwitanties van paarden naar departement van 
financiën. 

1796 [224/225v] -- Voldoende paarden geleverd. 

1796 [224/252] -- Aan A. van der Heyde huis in Vrouwesteeg en 
Lange Groenendaal. 

1796 [224/256] -- Betaling van geleverde paarden verzocht. 
Zie ook: 259v en 339v 

1808 [256/011v] -- Toren van het slot (kasteel) te verkopen. 
Zie ook: 48 
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1808 [256/043v] -- Huis Oosthaven B 16 te verkopen. 

1808 [256/059] -- Slottoren verkocht voor ƒ 360. 

1808 [256/104] -- Verkoop van meubilair uit het huis Oosthaven. 

1809 [256/062] -- Opbrengst slottoren ƒ 321. 

1809 [256/079v] -- Bomen jaagpad. 

1810 [256/065v] -- Verkoop van twee vaatjes buskruit en diverse 
wapens. 
Zie ook: 88v opbrengst ƒ 92 

 

gemeentewerken 

1795 [223/075v] -- Rolle van de fabricage, november 1794 en januari 
1795. 

1795 [223/129v] -- Lijst van reparaties van stadswerken. 

1795 [223/136v] -- Deuren van de havensluis aan de IJssel opnieuw 
te onderzoeken. 

1795 [223/146] -- Wapens van stadhouder te verwijderen van 
boterhuis en Potterspoort. 

1795 [223/180v] -- Sluisdeuren twee á drie dagen te sluiten wegens 
reparatie van de kade. 

1795 [223/196v] -- G. Hannef gelast zijn mestvaalt op te ruimen en 
kade te repareren. 

1795 [223/315v] -- Rekening mei, juni en juli 1795. 

1795 [223/317] -- Lijst van plantsoenbeplanting. 

1795 [223/342] -- Toren achter het proveniershuis af te breken. 

1796 [224/005] -- Plan van J. Evenblij betreffende de schutkolk en 
molens te seponeren. 

1796 [224/061] -- Extra uitkering aan fabriekmeesters van ƒ 295. 

1796 [224/108v] -- Varkenmarkt met bomen te beplanten. 

1796 [224/111v] -- Verkoop stukje grond op de Raam aan J. Beezem. 

1796 [224/118v] -- Wachthuisjes af te breken. 

1796 [224/119] -- Rekening november, december 1795 en januari 
1796. 

1796 [224/122v] -- Zoveel en zo voorzichtig mogelijk te schuren. 

1796 [224/127v] -- Inspectie van het mesten van varkens op de 
Raam. 

1796 [224/137v] -- Nieuw groen kleed op tafel van de municipaliteit. 

1796 [224/291v] -- Huisje op de stadsvesten bij molen De Rode 
Leeuw te slopen. 

1796 [224/292] -- Rapport inspectie kruittoren op de Punt. 

1796 [224/330] -- Rapport over paal in de IJssel bij de grote sluis. 
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1796 [224/339] -- 69 bomen te rooien. 

1797 [225/107v] -- Kade van de Gouwe vóór de Lutherse kerk 
voortaan te repareren op stadskosten. 
Zie ook: 112v 

1797 [225/113] -- Inspectie van achtergevel huis Jan Jansse op de 
Tiendeweg. 

1797 [225/115] -- Inspectie gevel H. Houbrake in de Molenwerf. 

1797 [225/115] -- Rol van fabricage november, december 1796 en 
januari 1797. 

1797 [225/163v] -- Rol van de frabricage februari, maart en april 
1797. 

1797 [225/216v] -- Verzoek om extra subsidie. 

1798 [226/002v] -- Machtiging om enige bomen te verkopen. 

1798 [226/003v] -- Subsidie van ƒ 4000 toegekend. 

1798 [226/050] -- E. Meurs gelast planken voor zijn ramen te 
verwijderen. 

1798 [226/060v] -- Rol van de fabricage augustus, september en 
oktober 1797. 

1798 [226/137] -- Machtiging om bomen te verkopen. 

1798 [226/146v] -- Publicatie tegen het vervallen van huizen. 
Zie ook: 148 en 149 

1798 [226/203] -- Vacante post als fabriekmeester vervangen door 
drie personen. 

1798 [226/232] -- Aanschrijving A. Blanken te continueren als 
fabriekmeester. 

1798 [226/269] -- Rol van fabricage november, december 1797 en 
januari 1798. 

1798 [226/292] -- Machtiging om jaarlijks olie aan te kopen. 

1798 [226/325v] -- Continuatie en nieuw benoemde fabriekmeesters. 

1798 [226/336v] -- Machtiging om bomen op't Jaagpad te amoveren. 

1798 [226/340v] -- Rol van de fabricage februari, maart en april 1798. 

1799 [227/031] -- Havensluis te sluiten. 

1799 [227/035] -- Stadsvolmolens te repareren. 

1799 [227/094] -- Rol van de fabricage november, december 1798 en 
januari 1799. 

1799 [227/104] -- Stadskas laat extra subsidie niet toe. 

1799 [227/106] -- Meer werkvolk te employeren. 

1799 [227/121] -- Opgave van defecte gevels verzocht. 

1799 [227/122] -- Verzoekschrift van H. den Doop over onderhoud 
waterlozing. 

1799 [227/143v] -- Lijst van defecte gevels. 
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1799 [227/147v] -- Rol van de fabricage februari, maart en april 1799. 

1799 [227/163v] -- Machtiging om olie aan te kopen. 

1799 [227/176] -- Verzoekschrift van bewoners op de Kerkstraat. 

1799 [227/208] -- Machtiging bomen te rooien op de Kattensingel. 

1799 [227/222v] -- Rol van de fabricage mei, juni en juli 1799. 

1800 [228/006] -- Verzoek van S. van Leeuwen betreffende 
bouwvallige woning Zeugstraat. 
Zie ook: afgewezen 17v 

1800 [228/019v] -- Verzoek van A. van Breenen over plank in de zijl 
Botermarkt. 

1800 [228/029v] -- Bomen te rooien op de Gouderakse dijk. 

1800 [228/054] -- Machtiging tot aankoop van olie. 

1800 [228/084v] -- Machtiging om S. van Leeuwen steen en kalk te 
leveren. 

1800 [228/087] -- Rol van fabricage november, december 1799 en 
januari 1800. 

1801 [229/009] -- Bomen Amsterdamse rijpad te rooien. 

1801 [229/031v] -- Aanschrijving om Goudse rijpad te repareren. 

1801 [229/078] -- Rol van fabricage november, december 1800 en 
januari 1801. 

1801 [229/131v] -- Rol van de fabricage februari, maart en april 1801. 

1801 [229/145v] -- Aanschrijving om Amsterdamse rijpad te 
verbeteren. 

1801 [229/158v] -- Rol van de fabricage mei, juni en juli 1801. 

1802 [230/005] -- Aanschrijving van Amsterdamse rijpad te 
verbeteren. 

1802 [230/054v] -- Stadsmuren af te breken tot op 7 voet. 

1802 [230/076v] -- Rol van de fabricage november, december 1801 
en januari 1802. 

1802 [230/087v] -- Voorgevel van J. Zoet op de Turfsingel te 
repareren. 

1802 [230/122v] -- Rol van de fabricage februari, maart en april 1802. 

1802 [230/168v] -- Verkoop van bedden en matrassen van het 
garnizoen. 

1802 [230/172] -- Rol van de fabricage, mei, juni en juli 1802. 

1802 [230/174] -- Opgave verzocht van alle bedden en matrassen. 
Zie ook: opgave 180 

1802 [230/188] -- Verdeling van bedden en matrassen aan de 
godshuizen. 

1803 [231/029] -- Verzoek om pensioen voor J. Boom en P. Sneukel, 
aardwerkers. 
Zie ook: 31 
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1803 [231/031] -- Inventaris van stadsgoederen. 

1803 [231/048] -- Secretarissen gelast fabricageboeken te 
retourneren. 

1803 [231/051v] -- Extra toelage van ƒ 1094 verzocht. 
Zie ook: afgewezen 67v 

1803 [231/080] -- Klachten over huizenafbraak door J. de Bruin. 

1803 [231/096] -- Machtiging tot reparatie muur zuidzijde St.-
Janskerk. 

1803 [231/119] -- Rol van de fabricage november, december 1802 en 
januari 1803. 

1803 [231/163] -- Afschrift fabricageboek voor iedere fabriekmeester. 

1803 [231/169v] -- Verzoek om extra subsidie van ƒ 2000. 

1803 [231/176v] -- Rol van de fabricage mei, juni en juli 1803. 

1803 [231/179v] -- Verzoek om betaling van uitgetrokken geld ten 
behoeve van kazernering. 

1804 [231/030] -- Inventaris van stadsgoederen door J. Polijn 
samengesteld. 
Zie ook: 44v 

1804 [231/030] -- Rol van de fabricage augustus, september en 
oktober 1804. 

1804 [231/031v] -- Uitgaven van ƒ 1504 aan hout ten behoeve van 
kazernering. 

1804 [231/034] -- Lijst van defecten aan stadsgebouwen. 

1804 [231/073] -- Deur te sluiten van huis boven Veerstalpoort aan 
de Westhaven. 

1804 [231/079v] -- Straatmaker A. Willebeek gepensioneerd. 

1804 [231/126] -- Rol fabricage februari, maart en april. 

1804 [231/126] -- Voorstel tot benoeming van een assistent opzichter. 

1804 [231/128v] -- T. Blanken als assistent opzichter beëdigd. 

1804 [231/170] -- Rol van fabricage mei, juni en juli. 

1805 [232/009] -- Rol van de fabricage augustus, septemer en 
oktober. 

1805 [232/046] -- Rol van de fabricage november, december en 
januari. 

1805 [232/050] -- Lijst van defecten aan stadsgebouwen. 

1805 [232/083v] -- Verzoek om de hoefslagen aan't Jaagpad te 
verplaatsen. 
Zie ook: 84 

1805 [232/083v] -- Rol van de fabricage over februari, maart en april 
1805. 
Zie ook: 84v 

1805 [232/109] -- Rol van de fabricage mei, juni en juli. 

1805 [232/118] -- Binnenramen in secretarie aan te brengen. 
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1806 [232/006v] -- Leden kamer van fabricage. 

1806 [232/014v] -- Kijst van defecten aan stadsgebouwen. 

1806 [232/034v] -- Klacht van A. van den Kerckhoven over 
omgevallen muur. 

1806 [232/096] -- Rol van de fabricage november, december en 
januari. 

1806 [232/129v] -- Vacature opzichter fabricage. 

1806 [232/130v] -- Opgave van nieuwe timmeragies vervallen. 

1806 [232/140] -- Machtiging tot verkoop van bomen. 

1807 [232/023] -- Voordracht betreffende vacature opzichter 
fabricage. 

1807 [232/025v] -- Rol van de fabricage februari, maart en april. 

1807 [232/030v] -- Arrangementen tot de komst van de koning. 

1807 [232/046v] -- Memorie betreffende vacature opzichter. 

1807 [232/058] -- W. Verschoor tot opzichter benoemd. 

1807 [232/062v] -- Instructie opzichter. 

1807 [232/062v] -- Rol fabricage 3e kwartaal. 

1807 [232/074v] -- Regeling van het traktement ten behoeve van de 
weduwe van de opzichter en ontruiming van de dienstwoning. 

1807 [232/076v] -- Gevel G.H. Fortuin, Koestraat, afgekeurd. 

1807 [232/077v] -- Traketement en gratificatie weduwe opzichter. 

1807 [232/092v] -- Rol van de fabricage november, december en 
januari. 

1807 [232/137v] -- Loden goot in stadsdoelen defect. 

1807 [232/178] -- Rol fabricage februari - juli. 

1807 [232/184] -- Kade op de Oosthaven ingevallen. 
Zie ook: 185 

1808 [256/002v] -- Klachten omtrent bouwvalligheid slottoren. 

1808 [256/031v] -- Rol fabricage november, december en januari. 

1808 [256/033] -- Lijst defecte stadsgoederen. 

1808 [256/049v] -- Opnemen rol fabricage met assistentie thesaurier. 
Zie ook: 53 

1808 [256/055] -- Opneming rol fabricage. 

1808 [256/108] -- Rol fabricage februari, maart en april. 
Zie ook: mei - juli 143v 

1809 [256/009v] -- Rol fabricage augustus - oktober. 

1809 [256/010v] -- Aanschrijving om wegen op te ruimen bij 
sneeuwval. 

1809 [256/061] -- Rol fabricage november - januari. 
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1809 [256/061v] -- Lijst van defecte stadsgoederen. 
Zie ook: 80v 

1809 [256/080v] -- Rol van de fabricage februari - april. 

1809 [256/116v] -- Rol van de fabricage mei - juli. 

1810 [256/011] -- Verzoek om uitkering van ƒ 25000. 

1810 [256/021] -- Rol fabricage augustus - oktober. 

1810 [256/028v] -- Verzoek om ƒ 25000 accoord. 

1810 [256/055v] -- Rol fabricage november - december. 

1810 [256/060] -- Rol fabricage januari - maart. 

1810 [256/089] -- Rol fabricage april - juni. 

 

geschillen 

1791 [134/007] -- Over heining op het Jaagpad. 

1791 [134/019] -- Over muur in de Wijdstraat. 

1792 [134/019] -- Over kippenhok op de Westhaven. 

1792 [134/036v] -- Over heining in de Jan Koddensteeg. 

1792 [134/040] -- Over huisgevel bij St.-Janskerk. 

1792 [134/040v] -- Over huismuur in de Regenboog. 

1793 [134/023v] -- Over goot op de Kleiweg. 

1794 [134/004] -- Over schuur op de Kleiweg. 

1794 [134/010v] -- Heining Blekerssingel. 

1794 [134/032v] -- Heining Karnemelksloot. 

1797 [225/112v] -- Tussen Hogenboom en Van Bentum over muur. 

1797 [225/217v] -- Tussen Van Rijst en Verzijl over uitwatering. 

1798 [226/065v] -- Verzoek van P. van Rijst afgewezen. 

1798 [226/274] -- Tussen Visser en Melchert over muur op de 
Turfmarkt. 

1798 [226/302v] -- A. de Kedts Houtman over tuin Fluwelensingel. 
Zie ook: 304 

1799 [227/035] -- Verzijl en Van Rijst over waterlozing. 
Zie ook: bijgelegd 117 

1799 [227/045v] -- Tussen A. Vinke op de Turfmarkt en geburen in de 
Vuilsteeg. 

1799 [227/079] -- Tussen W.J. Kijthol op de Turfmarkt en J. Cabout. 

1799 [227/081] -- Eigenaars op de Koestraat betreffende waterleiding 
van Markt en Raadhuis. 

1799 [227/135] -- C.H. Coole en Ph. Wouters over schuren op de 
Turfsingel. 
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1800 [228/014v] -- A. Nieuwveld en W. van Houten over een 
waterlozing. 
Zie ook: 18 

1800 [228/066] -- J. Drooglever en C. Verlee over goot in de 
Peperstraat. 

1800 [228/071v] -- Abr. de Haas en C. van IJssem over heining 
Paradijspoortje. 

1800 [228/072v] -- E. Kats en J. Melkert op de Turfmarkt over 
reparaties. 

1800 [228/083] -- A. Janknegt en M. van Straaten over muur in de 
Komijnsteeg. 

1800 [228/103] -- G.H. Fortuin en J. de Koning over afbreken van een 
schoorsteen. 

1800 [228/109] -- Verweer van G.H. Fortuin en oordeel van 
fabriekmeesters. 

1800 [228/113] -- G.H. Fortuin gelast schoorsteen niet buiten zijmuur 
te plaatsen. 

1800 [228/181] -- M. Verzijl en P. van Rupt over waterlozing in de 
Wijdstraat. 
Zie ook: 221v 

1800 [228/183v] -- J. Landzaat en J. Blok over gang in de Zeugstraat. 

1800 [228/218] -- A. Pierson en A. de Kedts Houtman over 
grondscheiding. 
Zie ook: rapport 221 

1801 [229/013] -- F. van den Andel en wed. A. van der Staal op het 
Verlorenkost. 

1801 [229/072] -- A. van Gent en C. Landau over nieuwe heining. 

1801 [229/084v] -- S. Werkhoven en J. Baks, Lange Geuzenstraat 
over heining. 

1801 [229/086] -- P. de Mol en A. Bloed over waterlozing Groeneweg. 

1801 [229/105] -- M. Stalenburg en J. van den IJssel over repareren 
van heining. 

1801 [229/109] -- H. van Gelderen en J.B. Mertens over te hard rijden 
van molenaarswagen. 

1801 [229/121] -- A. van Vliet en A. Bloed over riool Groeneweg. 

1801 [229/156] -- Joodse kerk en A. IJzaacs over waterlozing. 

1802 [230/071v] -- B. Janmaat en P. van Elst in de Zeugstraat. 

1803 [231/077v] -- K. van Leeuwen en Tak betreffende overhangen 
van bomen Karnemelksloot. 

1803 [231/085v] -- A. Lafeber en C. Koeman over heining 
Varkenmarkt. 

1804 [231/063] -- J. Schenk en F. de Jong over waterlozing op 
Tevekoop. 
Zie ook: 70 

1804 [231/068] -- W. Meurs en L. Kervel over heining. 
Zie ook: 70v 
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1804 [231/081v] -- Maria Geering, M. van Straaten en P. Veldman 
over waterlozing. 

1804 [231/084] -- W. Meurs en L. Kervel over een kippenhok. 
Zie ook: 86 

1804 [231/130v] -- A. de Haas en J. Huiser over betimmering. 

1804 [231/174] -- H. Batenburg en P. Wout over uitwatering in de 
Keizerstraat. 

1805 [232/008] -- J.A. van Alphen en F. van Harencarspel Decker 
over hakken van bomen. 

1805 [232/047] -- L. Kervel en W. Meurs over betimmeringen op de 
Gouwe. 
Zie ook: 104 en 116 

1805 [232/109v] -- J.P. Kemper en R. Koppenol over muurwerk 
Westhaven. 

1806 [232/012v] -- S. Billink en W. Visser over loden goot 
Spieringstraat. 

1806 [232/021] -- G. ten Brummeler en J.T. Romp over onderhoud 
van heiningen. 

1806 [232/077v] -- J. Smit en A. Verschoor in de Peperstraat over 
een heining. 

1807 [232/026v] -- J. Hueber en J. Andriola van Porta over een muur. 

1807 [232/087v] -- A. Verschoor en T. van Gent over goot 
Keizerstraat. 

1807 [232/133v] -- A.F. Weeber en wed. Staal over poort en 
waterlozing. 

1807 [232/166v] -- J. Plak en wed. van der Mark over goot in de St.-
Teunissteeg (St.-Antoniestraat). 
Zie ook: 190 

1808 [256/083v] -- S. van der Helm, F. van Houten en J. de Wit over 
goot. 

1808 [256/083v] -- W. Naats en wed. De Jong over een heining. 

 

gezondheidszorg 

1791 [134/054] -- J. Bleuland neemt ontslag als stadsdokter. 

1791 [134/064v] -- Jan van Breda benoemd als stadsdokter met 
instructie. 

1791 [134/067] -- Adrianus Jongejan lid van het college van de 
vroedkunde. 

1791 [134/067] -- Johannes Vriesman lid van het college van de 
vroedkunde. 

1792 [134/043v] -- Cornelis Bleuland zilveren broodmand 
geschonken. 

1792 [134/049] -- Nicolaas Grotendorst als vroedmeester benoemd. 
Zie ook: 53v 

1792 [134/062] -- Pieter van Willemswaard lid college vroedkunde. 
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1792 [134/080] -- Consent tot inenting bij kinderziekte. 

1793 [134/047] -- Anna Hensbeek mag examen voor vroedvrouw 
afleggen. 

1794 [134/003] -- Stadsapotheker A.P. Gosenson verzoekt verhoging 
van traktement. 

1794 [134/141] -- Verzoek van A.P. Gosenson, stadsapotheker, om 
verhoging van zijn traktement afgewezen. 

1794 [134/229] -- Krankzinnige A. Vermey op te sluiten. 

1794 [134/284] -- Voortaan twee stadsdoktoren aan te stellen. 

1794 [134/296] -- J.P. Kemper aangesteld tot 2e stadsdokter. 

1794 [134/331] -- M. Imans aangesteld tot 2e stadsdokter. 

1795 [223/337] -- Stadschirurgijn J. van Steel vraagt diverse 
voorzieningen. 

1795 [223/345v] -- Verzoek om verhoging traktement chirurgijn in 
beraad gehouden. 

1795 [223/365] -- Chirurgijn C. Bleuland ƒ 25 toegekend wegens 
breukoperatie. 

1796 [224/106] -- Verzoek om salarisverhoging stadschirurgijn- en 
apotheker. 

1796 [224/112v] -- Stadschirurgijn- en apotheker ƒ 100 toegekend. 

1796 [224/123] -- Lokaal in het pesthuis tot berging van zieken. 

1796 [224/154v] -- Vervanging stadschirurgijn door zijn zoon Joh. van 
Steel. 

1796 [224/183v] -- Verzoek van stadsdoktoren om wijziging 
honorarium. 

1796 [224/217v] -- Hendrik van Mierlo de stad ontzegd. 

1796 [224/224] -- Verzoek van stadsdoktoren in beraad gehouden. 

1796 [224/259] -- Verzoekschrift van H. van Mierlo om herziening. 

1796 [224/267v] -- Advies chirurgijnsgilde op verzoek van H. van 
Mierlo. 

1796 [224/304] -- Hanna Sibbens aangesteld als stadsvroedvrouw. 

1797 [225/026v] -- Verzoek van H. van Mierlo om toelating in de stad 
afgewezen. 

1797 [225/090v] -- Voorgestelde maatregelen door stadschirurgijn tot 
redding van drenkelingen. 

1797 [225/175] -- Voorlopig rapport omtrent drenkelingen. 

1797 [225/217] -- Simon Nathans als dentist geadmitteerd. 

1798 [226/003] -- Fabricage van benodigdheden tot redding van 
drenkelingen. 

1798 [226/038] -- H. van Mierlo wederom in de stad geadmitteerd. 

1798 [226/095v] -- Anna Hensbeek geadmitteerd als vroedvrouw. 
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1798 [226/208v] -- Klacht over kwakzalvers. 
Zie ook: 253v 

1798 [226/257] -- S. Nathans als dentist gehandhaafd. 

1798 [226/270] -- College van vroedkunde verstrekt baljuw extract 
inzake H. Brijnders. 

1798 [226/298] -- Klacht over Anna Hensbeek. 

1798 [226/299] -- Anna Hensbeek als vroedvrouw ontslagen. 

1799 [227/084] -- Inlichtingen gevraagd omtrent ziekengasthuizen. 
Zie ook: verstrekt 119v 

1799 [227/092v] -- Chirurgijnsgilde uitgesloten van inleveringsplicht 
fondsen, gelden, enz. 

1799 [227/101v] -- Neeltje Witzius geadmitteerd als vroedvrouw. 

1799 [227/128v] -- Verzoek van J. van Steel betreffende 
drenkelingen. 

1799 [227/164] -- Geneeskundige hulp voor doortrekkende gewonde 
militairen. 

1799 [227/169] -- Stadsvroedmeester C. Bleuland verzoekt verhoging 
van traktement. 

1799 [227/190] -- Traktement C. Bleuland verhoogd tot ƒ 250. 

1799 [227/202v] -- Verzoek om verhoging traktement vroedvrouwen. 
Zie ook: 206v 

1800 [228/002v] -- H. van Bemmel buiten de republiek op te sluiten 
wegens krankzinnigheid. 

1800 [228/016v] -- Verzoek van vroedvrouwen om hoger traktement 
bij overlijden een hunner. 

1800 [228/039v] -- Bepaling maximum salaris toekomstige 
vroedvrouwen. 

1800 [228/054] -- Neeltje Witzius aangesteld tot stadsvroedvrouw. 

1800 [228/059v] -- J. van Steel verzoekt medicamenten van de 
stadsapotheek of verhoging van zijn salaris. 

1800 [228/072] -- Verzoek van J. van Steel afgewezen. 

1800 [228/092] -- Douceur van ƒ 25 voor C. Bleuland wegens 
operatie hernia. 

1800 [228/183] -- Zoon van de wed. De Jong op stadskosten te 
opereren (steensnijden). 

1800 [228/195v] -- Besluit van het departementaal bestuur omtrent 
het uitoefenen van de geneeskunde. 

1800 [228/196v] -- Verzoek van C. Bleuland om toelage wegens 
genezing Betje de Koster. 

1800 [228/197v] -- C. Bleuland ƒ 21 toegekend. 

1800 [228/199v] -- Stadsdoktoren afgeraden eigen apotheek te 
stichten. 

1800 [228/215v] -- Verhoging van visitegeld voorgesteld. 
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1800 [228/220] -- Bezwaren van de stad tegen eigen apotheek op 
schrift te stellen. 
Zie ook: 223 

1801 [229/032v] -- Doktoren kunnen niet worden belet eigen 
apotheek te houden. 

1801 [229/036v] -- Deliberatie over het gedrag van stadsdoktoren. 

1801 [229/054v] -- Stadsdoktoren vervallen verklaard van hun 
posten. 

1801 [229/058v] -- Verzoekschrift stadsdoktoren om te worden 
hersteld in hun functie. 

1801 [229/062v] -- Bericht op verzoekschrift van de stadsdoktoren 
aan het departementaal bestuur. 

1801 [229/074] -- Advertentie betreffende vacante 
stadsdoktorenplaats. 

1801 [229/075] -- Toelage van ƒ 21 voor C. Bleuland wegens 
genezing van B. de Koster. 

1801 [229/080] -- Dag bepaald voor benoeming stadsdokter. 

1801 [229/082] -- Verzoekschrift stadsdoktoren om herstel in functie 
afgewezen. 
Zie ook: 103v 

1801 [229/082] -- Overleg stadsadvocaat inzake ontslag doktoren. 
Zie ook: rapport 85 

1801 [229/104] -- H. Verveer aangesteld tot stadsdokter. 

1801 [229/135] -- Stadsapotheker verzoekt verhoging van traktement. 
Zie ook: afgewezen 136 

1801 [229/149v] -- H. van der Palm geadmitteerd als vroedvrouw. 

1802 [230/012] -- Apotheker P.A. Gosenson neemt ontslag als 
stadsapotheker, 

1802 [230/012] -- S. de Merrée sollicitant stadsdoktoraat. 

1802 [230/013] -- A. Opgelder geadmitteerd als vroedvrouw. 

1802 [230/016v] -- L. Nolst aangesteld tot stadsdokter. 
Zie ook: bedankt 17v 

1802 [230/017v] -- H.J. van Sprang aangesteld als stadsapotheker. 

1802 [230/017v] -- Aan te stellen apotheker vrijgesteld van betaling 
ambtgeld. 

1802 [230/022v] -- W.F. Büchner aangesteld als stadsdokter. 

1802 [230/025v] -- Verzoek om A.J. van Steel aan te stellen tot 
tweede stadschirurgijn. 

1802 [230/027v] -- Advertentie te plaatsen dat in stadsdoktoraat is 
voorzien. 

1802 [230/028v] -- Toelage voor M. Verboom wegens waarneming 
stadsdoktoraat. 

1802 [230/029] -- A.J. van Steel aangesteld als tweede stadschirurijn. 
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1802 [230/030] -- Toelage van ƒ 25 voor C. Bleuland wegens 
operatie hernia. 

1802 [230/033v] -- Verzoek van N. Grotendorst om aanstelling als 2e 
stadsvroedmeester. 

1802 [230/049v] -- Verzoek van N. Grotendorst afgewezen. 

1802 [230/126] -- N. van Leeuwen als vroedvrouw geadmitteerd. 

1802 [230/134v] -- Benoeming van commissarissen van het 
voormalige chirurgijnsgilde. 

1803 [231/101v] -- Stadsapotheek wordt waargenomen door knecht. 
Zie ook: 118 

1803 [231/124v] -- Informatie van professoren med. faculteit Leidse 
Universiteit. 

1803 [231/145] -- P. Duits van Leeuwen aangesteld als waarnemend 
stadsapotheker. 
Zie ook: beëdigd 147v 

1803 [231/150] -- Bericht chirurgijnsgilde op informatie med. faculteit. 

1803 [231/158] -- Rapport aan de med. faculteit. 

1803 [231/162] -- A.W. Schmits als stadsapotheker beëdigd. 

1804 [231/066] -- Toelage van ƒ 25 voor C. Bleuland wegens breuk 
operatie. 

1804 [231/074v] -- Stadschirurgijn een assistent toegestaan. 

1804 [231/078v] -- Verzoekschrift van J.P. Kemper en M. Imans. 
Zie ook: 173v, 180 

1804 [231/102v] -- Beligje van Kluyven als vroedvrouw geadmitteerd. 

1804 [231/146] -- A.J. van Steel 2e stadschirurgijnin 's lands dienst. 

1804 [231/146v] -- W. Francken waarnemend 2e stadschirurgijn. 

1804 [231/162v] -- F.H. Gram satadsoperateur van de steen. 

1805 [232/042] -- Instelling provinciale commissie van geneeskundig 
toeverzicht. 

1805 [232/044] -- Benoeming leden commissie geneeskundig 
toeverzicht. 

1805 [232/052] -- Commissie geneeskundig toeverzicht verzoekt 
provinciale voorzieningen. 

1805 [232/059] -- Commissie geneeskundig toeverzicht heeft zich 
geconstitueerd. 

1805 [232/061] -- Rapport betreffende verbeterde inrichting 
stadsapotheek. 

1805 [232/065v] -- Commissie van superintendentie over de 
stadsapotheek. 

1805 [232/074v] -- Lijst van sollicitanten stadsapotheek. 

1805 [232/076] -- J. de Jong benoemd tot stadsapotheker. 

1805 [232/076v] -- Instructie commissie stadsapotheek. 
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1805 [232/077] -- Concept-instructie stadsapotheek, dokter en 
commissie stadsapotheek. 
Zie ook: 80 

1805 [232/077] -- J. de Jong bedankt als stadsapotheker. 

1805 [232/078v] -- A. Lankhorst aangesteld tot stadsapoteker. 

1805 [232/092v] -- Instructie commissie superintendentie 
stadsapotheek en- dokter. 

1805 [232/098v] -- Instructie stadsapotheker. 

1805 [232/105] -- Salaris stadsapotheker ƒ 700. 

1805 [232/110] -- Bezwaar van W.F. Buchner tegen insructie 
stadsdokter. 

1806 [232/005] -- Concept- reglement uitoefening geneeskunde. 

1806 [232/068v] -- Aanschrijving omtrent art. 5 publicatie commissie 
van geneeskundig toeverzicht. 

1806 [232/091] -- Opgave verzocht van doktoren, vroedvrouwen, 
apothekers. 
Zie ook: 111 

1806 [232/096v] -- Concept- reglement geneeskunde. 

1806 [232/122v] -- Concept- reglement afgewezen. 

1806 [232/123] -- J. van Steel verzoekt ontslag uit commissie van 
geneeskundig toeverz.. 
Zie ook: accoord 125v 

1807 [232/002v] -- S. Groenhof pestdrager en berger van 
verdronkenen. 

1807 [232/039v] -- Verzoek om vergoeding voor stadsapotheker. 

1807 [232/041] -- Stadsapotheker ƒ 150 toegelegd. 

1807 [232/095] -- Verzoek om douceur voor waarnemend 
stadsapotheker (ƒ 100 toegekend.). 

1807 [232/118v] -- Zitting van commissie van geneeskundig 
toeverzicht in Den Haag. 

1808 [256/027] -- Voordracht betreffende organisatie commissie van 
geneeskundig toeverzicht. 

1808 [256/036v] -- Balans stadsapotheek. 

1808 [256/037] -- Ontslag commissie van geneeskundig toeverzicht. 

1808 [256/037v] -- Aanstelling van commissie van geneeskundig 
toeverzicht. 

1808 [256/046v] -- Betalingsopdracht van ƒ 813 wegens leveranties 
aan stadsapotheek. 

1808 [256/047] -- Memorie betreffende verbetering van gasthuis en 
apotheek. 

1808 [256/048v] -- Commissie van geneeskundig toeverzicht 
geconstitueerd en subsidie toegekend. 

1808 [256/070v] -- ƒ 80 voor C. Bleuland, ex-chirurgijn van het 
Leprooshuis. 
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1808 [256/125] -- Reglement voor de commissie van geneeskundig 
toeverzicht vastgesteld. 
Zie ook: 130v 

1809 [256/004] -- Aanschrijving tot bevordering vaccinatie. 

1809 [256/005] -- Benoeming van de commissie van geneeskundig 
toeverzicht. 

1809 [256/009] -- ƒ 292 voor C. Bleuland wegens geleverde 
breukbanden. 

1809 [256/028v] -- Douceur van ƒ 150 voor stadsapotheker Ae. 
Lankhorst. 

1809 [256/064v] -- ƒ 722 wegens geleverde medicijnen door de 
stadsapotheek aan de godshuizen. 

1809 [256/097] -- Financiering onkosten stadsapotheek. 

1809 [256/105] -- Maria Klos als vroedvrouw geadmitteerd. 

1810 [256/007v] -- ƒ 272 voor C. Bleuland wegens geleverde 
breukbanden. 

1810 [256/015] -- Benoeming van de commissie van geneeskundig 
toeverzicht. 

1810 [256/016v] -- Laatste douceur van ƒ 150 voor stadsapotheker 
Ae. Lankhorst. 

1810 [256/050] -- W. Francken 2e stadschirurgijn. 

 

gilden 

1791 [134/070v] -- Gildegeld lijndraaiers afgedragen. 
Zie ook: 1792/62 

1793 [134/041] -- Hendrik Springmeyer knaap gilde lakenwinkeliers. 

1795 [223/163v] -- Vervanging oude gildebesturen. 
Zie ook: 215v 

1796 [224/012] -- Publicatie 22-09-1795 te observeren bij 
aanstellingen. 

1796 [224/031v] -- Verzoek van kuipersgilde tot verbod van vereend 
vaatwerk. 

1796 [224/062v] -- Wasbazen hun vaatwerk binnende stad te laten 
maken. 

1796 [224/205v] -- Voor benoeming eerst overleg met 
grondvergadering. 

1796 [224/217] -- Verzoek om vernietiging 16e art. 
regeringsreglement. 
Zie ook: 223 

1796 [224/247] -- Verzoek stoeldraaiersgilde om besluit betreffende 
J. Bos in te trekken. 

1796 [224/256] -- 16e art. regeringsreglement blijft van kracht. 

1796 [224/292] -- J.Bos verzoekt toelating tot houtkramersgilde. 
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1796 [224/339v] -- Klacht over verkiezing hoofdlieden 
houtkramersgilde. 

1797 [225/052] -- Houtkramersgilde gelast nieuwe verkiezing te doen. 

1797 [225/052v] -- J. Bos toegelaten tot houtkramersgilde. 

1797 [225/183v] -- Geertruy van Assendelft verzoekt toel. in 
metselaarsgilde. 
Zie ook: accoord 187 

1798 [226/048v] -- Verzoek van gildebesturen niet over te gaan tot 
afschaffing gilden. 

1798 [226/059] -- Verzoekschrift gildebesturen geseponeerd. 

1798 [226/302] -- Aanschrijving om de gilden binnen acht dagen te 
ontbinden. 

1798 [226/332v] -- Kleermakersgilde gelast archief over te geven. 

1798 [226/363v] -- Aanschrijving bevattende opheldering omtrent de 
gilden. 

1799 [227/007v] -- Rapport omtrent ontbinding der gilden. 

1799 [227/074] -- Presentatie als bazen van het ontbonden 
lijndraaiersgilde. 

1799 [227/080v] -- J. IJsselsteyn wil als baas lijndraaiers fungeren. 

1799 [227/083] -- C. van der Wyde wil als baas lijndraaiers fungeren. 

1799 [227/116] -- Verzoekschrift lijndraaiers betreffende 
instandhouding van hun ambacht. 

1799 [227/220v] -- Enige slepers gelast gildegeld te voldoen. 

1800 [228/050v] -- W. van Spingelen baandersbaas. 

1800 [228/200] -- Aanschrijving Departementaal bestuur omtrent 
situatie der gilden. 
Zie ook: 222v 

1803 [231/057] -- Verzoek om maatregelen tot herstel van kwijnende 
industrie. 

1803 [231/079v] -- Commissie benoemd van overleg. 

1803 [231/107] -- Rapport van de commissie in beraad gehouden. 

1803 [231/152v] -- Voorstel van metselaars- en lijndraaiersgilde 
betreffende afschaffing gilden. 

1803 [231/154] -- Concept plan van timmermansgilde. 

1803 [231/186v] -- Lopende requesten in handen van een commissie. 

1803 [231/195v] -- Aanstelling commissarissen stoeldraaiersgilde op 
de oude voet. 

1803 [231/198] -- Memorie betreffende bepalingen omtrent 
aanneming van knechts lijndraaiers. 

1804 [231/010] -- Rapport commissie tot examinatie der requesten. 

1804 [231/012v] -- commissaris metselaarsgilde J. van Kluyven. 
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1804 [231/024] -- Voorzieningen op verzoek van timmermansgilde en 
metselaars. 
Zie ook: 24v 

1804 [231/028] -- Verzoek commissie lijndraaiers ingewilligd. 

1804 [231/032v] -- Verzoek van kuipers- en smidsgilde om instructie. 

1804 [231/091v] -- Benoeming van commissarissen van het manden- 
en bezemmakersgilde. 

1804 [231/179] -- Benoeming van commissarissen van het 
houtkramersgilde. 

1808 [256/110] -- Gildewetten in te zenden. 

1808 [256/115v] -- Bepalingen omtrent reglementen van corporaties. 

 

godshuizen 

1806 [232/071v] -- Opgave verzocht van alle godshuizen in dit 
ressort. 

1806 [232/104v] -- Verzoek om remissie van impositien. 

1806 [232/124v] -- Jaarlijkse rekeningen van gealimenteerde 
personen. 

1807 [232/180] -- Godshuizen vrijgesteld van 8 stuivers per pond 
verponding. 

1807 [232/196v] -- Van Doorn aangesteld om staat van godshuizen te 
onderzoeken. 

1808 [256/129v] -- Kinderen in godshuizen opgevoed onder 
bepalingen te ontslaan. 

1809 [256/041] -- Aanschrijving betreffende oppertoezicht. 

1809 [256/050v] -- Aanschrijving betreffende onderhoud van alle 
gezindten in godshuizen. 

1809 [256/059] -- Particuliere gestichten van weldadigheid onder 
oppertoezicht van plaatselijk bestuur. 

1809 [256/063] -- Informatie naar onregelmatigheden voortvloeiende 
uit remotie in of na 1795. 

1809 [256/086v] -- Bevelen op te volgen van het Algemeen bestuur 
der instellingen van liefdadigheid. 

1809 [256/095v] -- ƒ 52 wegens transportkosten kinderen naar het 
Kon. Instituut van kwekelingen. 

 

goud- en zilversmeden 

1791 [134/029v] -- Ph.W. Francken legt de eed af. 

1793 [134/041] -- N. Kooman beëdigd. 

1795 [223/112] -- Essajeus aangesteld. 
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1795 [223/118v] -- Formulieren van essayeurs en eed. 
Zie ook: 119 

1795 [223/119] -- Hoe zilveren lepels en vorken te waarmerken. 

1795 [223/119] -- Voorstel tot vervanging keurmeesters. 

1795 [223/161v] -- Termijn aangifte bij essajeur verlengd. 

1795 [223/164] -- Q.J. van der Valk mag klein zilver naar Amsterdam 
zenden. 

1795 [223/215] -- Aanschrijving betreffende lepels en vorken 
ingetrokken. 

1798 [226/346] -- Aanschrijving over het goud- en zilversmidsgilde. 

1799 [227/196v] -- B. de Vos heeft eed afgelegd. 

1800 [228/121v] -- Oproeping van goud- en zilversmeden. 

1800 [228/180] -- Binnen acht dagen antwoord verwacht betreffende 
het reglement. 
Zie ook: 1801/10 

1800 [228/219v] -- Last tot inschrijving. 

1801 [229/024v] -- Rapport commissie goud- en zilversmidsgilde. 

1802 [230/002v] -- A. van der Valk, goud - en zilversmid. 

1802 [230/089] -- Aanschrijving betreffende gehalte en keurtekens op 
zilverwerken. 

1803 [231/029v] -- W. Dijkman zilversmid. 

1804 [231/031v] -- E. van Deth, goudsmid. 

1806 [232/014v] -- Voorlopige commissaris benoemd. 

1807 [232/034] -- Opgaven verzocht van goud- en zilversmeden. 
Zie ook: verzonden 57v 

1807 [232/093v] -- Beëdiging goud- en zilversmeden. 

1807 [232/095v] -- P. Scholenaar beëdigd. 

1807 [232/137v] -- Beklag van keurmeester A. van der Valk over 
aanmaning schuld. 

1807 [232/169v] -- F. Herman, goud- en zilversmid. 

1807 [232/177v] -- Verklaring voor P. van Geelen. 

1807 [232/183] -- Verzoekschrift van J. van Ooyen verwezen naar 
justitie. 

1807 [232/183] -- Bericht op verzoekschrift van Adr. van der Valk. 

 

Gouderak 

1791 [134/040v] -- Benoeming van gezworenen. 

1792 [134/039] -- Benoeming van gezworenen. 

1793 [134/033v] -- Benoeming van gezworenen. 
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1793 [134/050v] -- Mr. A.H. Metelerkamp, schout. 

1794 [134/033v] -- Benoeming van gezworenen. 

1795 [223/103] -- Aanstelling baljuw. 

1796 [224/131v] -- Verzoek van Gouderak te ondersteunen. 

1798 [226/291v] -- Betaling van ƒ 26 wegens huur van een pont. 

1805 [232/119] -- Verzoek om continuatie van't verding der 
Haastrechtse brug. 

1808 [256/112] -- Quotisatiebiljet van P. Schipper. 

 

grondvergaderingen 

 

grossiers 

1791 [134/040] -- Wering van een zoutgrossier in Haastrecht. 

1792 [134/032v] -- Cornelia van der Poel in wijn, enz. geadmitteerd. 

1793 [134/024v] -- Anna Christina Hermans in wijn, enz. 
geadmitteerd. 

1794 [134/009v] -- Willemina van der Lugt in wijn, enz. 

1794 [134/036v] -- Matthijs Liesen in boter geadmitteerd. 

1795 [223/046v] -- Verzoek tot levering van sterke drank zonder 
tussenkomst van grossiers. 

1795 [223/051v] -- Genoemd verzoek afgewezen. 

1795 [223/147] -- Cabout, Fallé en Spit verzoeken admissie in sterke 
drank. 

1795 [223/151] -- Reakties op verzoek grossiers in sterke drank. 

1795 [223/154] -- Verzoek grossiers in sterke drank afgewezen. 

1795 [223/155v] -- Matje Wout als grossierster in sterke drank 
geadmitteerd. 

1797 [225/152] -- J. Drooglever in zout. 

1797 [225/174] -- Verzoek van P. Tussenbroek in sterke drank. 
Zie ook: toegestaan 186v 

1798 [226/270v] -- Elizabeth Koek, grossierster in sterke drank. 

1798 [226/308v] -- F. Blanket grossier in zout en zeep. 

1798 [226/328] -- Sara Catharina van Loenen in sterke drank. 

1798 [226/343v] -- H. Nieuwburg in sterke drank. 

1799 [227/056v] -- Marijtje Bieseveld in sterke drank. 

1799 [227/063v] -- J. Spruyt in sterke drank. 

1799 [227/157] -- W. Franke in sterke drank. 
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1799 [227/196v] -- D. Overkamp in sterke drank. 

1799 [227/213] -- C. Kien in sterke drank. 

1799 [227/243v] -- Elisabeth IJsselsteyn in sterke drank. 

1800 [228/017v] -- Corn. van Nime in sterke drank. 

1800 [228/021] -- T. van Mastricht in sterke drank. 

1800 [228/021v] -- P. van Kats in sterke drank. 

1800 [228/041] -- M. de Koster in sterke drank. 

1800 [228/046] -- F. Capteyn in sterke drank. 

1800 [228/049] -- J. Bregaar, azijn. 

1800 [228/072v] -- C. Wout in sterke drank, tabak en snuif. 

1800 [228/075] -- A. Herbus in sterke drank. 

1800 [228/114] -- Jannetje Rietveld in sterke drank. 

1800 [228/141v] -- Chr. van der Lont in sterke drank. 

1800 [228/141v] -- Chr. van der Lont in sterke drank. 

1801 [229/011] -- J. Bos in sterke drank. 

1801 [229/011] -- J. Bos in sterke drank. 

1801 [229/109v] -- B. Tijgerman in sterke drank. 

1801 [229/154] -- Maria Hulscher sterke drank. 

1802 [230/019] -- Anna Catharina Mertens in sterke drank. 

1802 [230/028v] -- J. Jansen in sterke drank. 

1802 [230/029v] -- Th. van Uunen in sterke drank. 

1802 [230/032v] -- J. Kaldewij sterke drank. 

1802 [230/059] -- L. Hulscher sterke drank. 

1802 [230/124v] -- Sara van Bovene in sterke drank. 

1802 [230/149v] -- Maria de Bruyn sterke drank. 

1803 [231/027v] -- Verzoek van grossiers in sterke drank om 
preventieve maatregelen. 

1803 [231/076v] -- Klacht van grossiers in sterke drank over talrijke 
slijtvergunningen. 

1803 [231/088] -- Rapport van commissie van onderzoek. 
Zie ook: continuatie commissie 92 

1803 [231/097v] -- Maatregelen inzake grossiers in sterke drank. 

1803 [231/104] -- Grossiers in sterke drank verzoeken dispensatie 
van impostverantw. 

1803 [231/116] -- Ningetje de Koning in sterke drank. 

1803 [231/119] -- Akten van borgtocht gross. in sterke drank. 
Zie ook: 120v, 121v, 124, 126v, 129 
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1803 [231/133] -- Alteratie van de publicatie der grossiers. 
Zie ook: 139v 

1803 [231/134] -- Akte van borgtocht grossiers. 
Zie ook: 138, 139, 139v, 145, 146, 172v 

1804 [231/095v] -- Continuatie van akten voor weduwen. 

1805 [232/027v] -- Tapverbod voor grossiers. 

1807 [232/008] -- Getal van grossiers in sterke drank en zout 
bepaald. 

1807 [232/044v] -- T. Sauerbeek in sterke drank. 

1807 [232/103] -- Klachten over drankgrossier F. Grim. 
Zie ook: maatregelen 107v; 120 

 

grutters 

1791 [134/074v] -- Nieuwe bestuursleden van het fonds tot 
vermindering der grutterijen. 
Zie ook: 1792/68v, 1793/50, 1794/51 

1793 [134/026] -- C.W. van den Berg geadmitteerd als grutter. 

1795 [223/161v] -- Verzoek tot verhoging boekweitmeel afgeslagen. 

1795 [223/185] -- Grutterswaren in Utrecht te halen. 

1799 [227/150] -- Maria Burgmeyer zet nering van haar man voort. 

1800 [228/030v] -- Verzoek om intrekking verhoging slepersgeld 
afgewezen. 

1800 [228/186v] -- Verzoekschrift betreffende wijziging zetting 
boekweitmeel. 
Zie ook: 204 

1802 [230/138v] -- Verzoek om verkoop van boekweit per pond in 
plaats van per pint. 

1802 [230/151] -- Cornelis de Zeeuw geadmitteerd. 

1802 [230/158] -- Prijsverhoging van twee penningen per pint 
toegestaan. 

1803 [231/174] -- Verzoek om maatregelen tegen import. 
Zie ook: 186 

1804 [231/002v] -- Sophia de Heer geadmitteerd. 

1804 [231/100] -- Verzoek om invoerverbod van grutterswaren. 
Zie ook: afgewezen 159v 

1806 [232/010v] -- Grutters beëdigd. 

1806 [232/141] -- Benoeming van commissarissen. 

1809 [256/118v] -- Benoeming van commissarissen. 

1810 [256/083v] -- Benoeming van commissarissen. 

 

Haastrecht 
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1803 [231/184] -- Klacht over last van inkwartiering. 

 

Haastrechtse brug 

1791 [134/021v] -- Verhuur tol. 

1792 [134/014v] -- Tolpachter mag bier tappen. 

1794 [134/016] -- Regeling in verband met afbraak en reparatie. 

1794 [134/017v] -- Barth Huyssteeg neemt betrekking van 
pontvoerder aan. 

1795 [223/072v] -- Fransen mogen vrij passeren; overigen moeten 
betalen. 

1795 [223/345] -- Aannemer kan niet opleveren binnen vastgestelde 
tijd. 

1795 [223/383] -- Verzoekschrift aannemer geaccordeerd. 

1796 [224/005] -- Gabel op de oude voet te verpachten. 

1803 [231/160v] -- G. Kruisheer verzoekt verlenging pacht. 
Zie ook: afgewezen 175 

1803 [231/186v] -- Arrangementen tot het opnieuw verpachten. 

1805 [232/129v] -- Vrije passage gedurende 10 jaar voor omliggende 
dorpen. 

1806 [232/002v] -- Continuatie verdinggeld Haastrecht. 

1807 [232/179] -- Continuatie verpachting met voorwaarden. 

1809 [256/048v] -- Continuatie pacht aan de weduwe J. Kool. 

1809 [256/116] -- Verzoek om ontslag borgtocht en verpachting. 

1810 [256/008v] -- Verpacht voor ƒ 530. 

 

handel 

1799 [227/112v] -- Ventcertificaten alleen aan gezetenen burgers. 

1803 [231/183] -- Verzoek van C.H de Cool & Zn. tot import van 
bosjes kort vlas. 
Zie ook: 185v 

1803 [231/190v] -- Bericht van de commissie voor het 
lijndraaiersgilde op verzoek van C.H. de Coole & Zn. 

1804 [231/024] -- Verzoek van C.H. Coole & Zn. nader in studie. 
Zie ook: afgewezen 30v 

1808 [256/068] -- A.H. van Wijn & Zn. verzoeken subsidie van ƒ 250 
voor aankoop weefgetouwen. 
Zie ook: accoord 74v; verstrekt 105 

1809 [256/023] -- A.H. van Wijn & Zn. verzoeken aanvullende 
subsidie van ƒ 150 acc 026). 

 

hofjes 
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1799 [227/066] -- Mr. H. van Eijck verzoekt afgifte papieren fundatie 
het Hart. 

1802 [230/010v] -- Aanvulling administrateurs hofje het Hart. 

 

huwelijkszaken 

1791 [134/025] -- Dispensaties voor ds. Gillot. 

1792 [134/056v] -- Dispensatie voor Joh. Wetsel. 

1793 [134/004v] -- Dispensatie voor J. Schoonhoven. 

1795 [223/165] -- Plan betreffende het trouwen. 

1797 [225/107] -- Geen militairen te trouwen zonder consent. 
Zie ook: 1798/263 

1797 [225/156] -- Verzoek om scheiding tussen A. Hoeksteen en J. 
van Essen afgewezen. 

1797 [225/160v] -- Reglement betreffende het trouwen te wijzigen. 

1798 [226/263v] -- Verordening op trouwen en begraven blijft van 
kracht. 

1798 [226/298v] -- Verzoekschrift Cornelia Welsenis betreffende 
weigering huwelijkstoestemming. 

1799 [227/043v] -- Huwelijk van Adolph van Klaveren met Anna 
Maree te stuiten. 

1799 [227/117] -- Aanschrijving betreffende het celebreren van 
huwelijken. 

1801 [229/162v] -- A. van der Valk verzoekt huwelijkstoestemming. 
Zie ook: 172v 

1803 [231/064] -- Twee huwelijksgeboden van G. Gris op één dag. 

1803 [231/095] -- Solemniseren van huwelijken van schepenen. 
Zie ook: 97 

1803 [231/103] -- Huwelijksvoltrekking moet geschieden door 
schepenen. 

1803 [231/205] -- Echtscheiding C. van Wieringen en M. Smit. 

1804 [231/027v] -- Echtscheiding J. Huizer en W. Bennis. 

1804 [231/121] -- Verzoek om royement huwelijksproclamaties D. van 
der Starre en A. de Bie. 
Zie ook: accoord 137 

1804 [231/149v] -- Verzoek om echtscheiding tussen E. Boomhouwer 
en W. Spijker. 
Zie ook: afgewezen 157v 

1804 [231/162] -- Verzoek om echtscheiding tussen W. Paling en 
Cornelia Bremmerd. 
Zie ook: 173v 

1805 [232/080] -- Echtscheiding H. Polijn en W. Buitenhuis. 

1805 [232/084v] -- Echtscheiding W. van Bentum en J. van Leeuwen. 
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1806 [232/055] -- Echtscheiding F. Grim en J.M. Preyer. 
Zie ook: 55v 

1806 [232/121] -- Echtscheiding A. Leeflang en C. van der Linden. 

1806 [232/125v] -- Verzoek van W. van Steyn en J. van Dijk om 
dispensatie. 
Zie ook: 131v 

1807 [232/030v] -- Echtscheiding A. de Haas en P. van der Sticht. 
Zie ook: 62v 

1807 [232/096] -- Dispensatie proclamaties A.J. de Visscher en A.C. 
Blanken. 

1807 [232/186v] -- H. Leuwestijn en M. van Gulik. 
Zie ook: 192v 

1808 [256/014v] -- Echtscheiding W. van der Linden en A. van der 
Elst. 

1808 [256/040] -- N. Hogendijk en A. de Hor; C. van Leeuwen en 
E.C. van der Mijn echtscheiding. 
Zie ook: 42v, 45, 51 

1808 [256/093v] -- J.A. Kuhr en G. van Erk echtscheiding. 
Zie ook: rapport 116v; verwezen naar justitie 118v 

1808 [256/136] -- P. Blanken en M. Kalf echtscheiding. 
Zie ook: accoord 144v 

1809 [256/043v] -- Echtscheiding A. Sibbes en A. Lafeber. 
Zie ook: rapport 47 en 55v 

 

IJssel 

1792 [134/044v] -- Rapport toenemende ondiepte. 

1792 [134/046] -- Jan Blanken gaat peilen. 

1792 [134/064v] -- Rapport peiling. 

 

industrie 

1791 [134/033v] -- Klokkenist en onderhouder van uur- en 
speelwerken. 

1791 [134/064v] -- Stadsdokter. 

1792 [134/002] -- Gasthuisapotheker. 

1792 [134/050v] -- Beurtschippers op Zierikzee en Goes. 

1794 [134/016v] -- Pontman Haastrechtse brug. 

1794 [134/099] -- Verkoop aardappels. 

1795 [223/165] -- Huwelijksvoltrekking. 

1795 [223/182v] -- Reglement van orde municipaliteit. 

1795 [223/222] -- Keurmeesters aardappelen. 

1808 [256/092] -- Opgave verzocht van fabrieken. 
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inlevering 

1795 [223/035] -- Inlevering van vlaggen. 

1795 [223/036v] -- Geweren en patronen. 

1795 [223/043] -- Sleutels van het kistje door oude regering. 

1795 [223/052] -- Geweren aan eigenaars te restitueren. 

1795 [223/056v] -- Huiszoeking naar geweren. 

1795 [223/061v] -- Lijst van opgehaalde geweren. 

 

inspectie 

1791 [134/001] -- Waterwerken langs de Haven. 

1791 [134/010] -- Reddingsmiddelen drenkelingen. 

1792 [134/058v] -- Waterwerken langs de Haven. 

 

instructie -- incl. keuren en reglementen 

1795 [223/222] -- Keurmeesters aardappelen. 

1798 [226/182v] -- Secretarissen. 

1798 [226/188] -- Reglement van orde voor de raad. 

1802 [230/023] -- Stadsdokter. 

1803 [231/121v] -- Loslopende honden vernieuwd. 

1803 [231/129v] -- Klerken ter secretarie. 

1804 [231/018] -- Opzichter van het Rotterdamse wagenveer. 

1804 [231/051v] -- Commissie van toezicht lager onderwijs. 

1804 [231/068v] -- Stedelijk wacht- en brandreglement. 

1804 [231/103] -- Vrijwillig gewapende wachtcompagnie. 

1805 [232/053] -- Commissaris Haagse veer. 
Zie ook: 52v 

1805 [232/092v] -- Commissie superintendentie stadsapotheek. 

1805 [232/093v] -- Stadsdokter. 

1805 [232/098v] -- Stadsapotheker. 

1808 [256/095] -- Commissaris postrit op Antwerpen. 

 

jager 

1791 [134/009] -- Willem de Meyer op het Amsterdamse en Goudse 
jaagpad benoemd. 
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1791 [134/018v] -- Jan van Houten geschorst als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1791 [134/019v] -- Jan van Dijk benoemd als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1791 [134/019v] -- Sylvester van der Burch aangesteld als jager op 
het Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1791 [134/060] -- Jacob Swart aangesteld als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1791 [134/061v] -- Willem van de Natie aangesteld als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1792 [134/009] -- Willem Meyer aangesteld als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1792 [134/023v] -- Coenraad Bodemstaf aangesteld als jager op het 
Amsterdamse en Goudse jaagpad. 

1792 [134/024v] -- Jan van Dijk aangesteld als jager. 

1792 [134/025] -- Joh. Dirksz. Janmaat aangesteld als jager. 

1792 [134/027v] -- Hendrik van het Wout aangesteld als jager. 

1792 [134/033] -- Cornelis van Dieveren aangesteld als jager. 

1792 [134/063] -- Hendrik de Roo aangesteld als jager. 

1793 [134/004] -- Hendrik van der Vlerk aangesteld als jager. 

1793 [134/015] -- Pieter Hekkom aangesteld als waarnemend jager. 

1793 [134/017] -- Coenraad Bodestaf aangesteld als waarnemend 
jager. 

1793 [134/018v] -- Maarten Houtman en Jan van Mugen aangesteld 
als waarnemend jager. 

1793 [134/018v] -- Lodewijk Bouman geadmitteerd. 

1793 [134/018v] -- Sylvester van der Burg aangesteld als 
waarnemend jager. 

1794 [134/011v] -- pieter Gerritsz. van Hofwegen aangesteld als 
waarnemend jager. 

1794 [134/013] -- Jacob Swart voor drie maanden uitgesloten als 
jager. 

1794 [134/013] -- Gerrit Hogendoorn aangesteld als waarnemend 
jager. 

1794 [134/015v] -- Nicolaas Castricom waarnemer. 

1794 [134/018v] -- Aart Hogendoorn waarnemer. 

1794 [134/020v] -- Pieter Hekkem waarnemer. 

1794 [134/021] -- Leendert van Wingerden waarnemer. 

1794 [134/027v] -- Steeve Meyer waarnemer. 

1794 [134/054] -- Aalbert de Jong aangesteld. 

1795 [223/051v] -- Jacob Polijn penningmeester van het Jaagpad. 
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1795 [223/141v] -- Gerrit Hogendoorn aangesteld. 

1795 [223/141v] -- Steeve Meyer aangesteld. 

1795 [223/215] -- Aart Hogendoorn aangesteld. 

1795 [223/345] -- B. Schouten aangesteld. 

1795 [223/382v] -- C. Schouten aangesteld. 

1796 [224/013v] -- M. Houtman aangesteld. 

1796 [224/118] -- Cornelis Buys aangesteld. 

1796 [224/189v] -- G. van Schaik en J. Ravestijn aangesteld. 

1796 [224/203] -- J. van Wijngaarden tot jager aangesteld. 

1797 [225/181v] -- P. van Leeuwen aangesteld. 

1797 [225/197] -- A. van het Wout aangesteld. 

1798 [226/240v] -- M. Goudkade aangesteld. 
Zie ook: 242v 

1798 [226/246] -- Corn. Steve plaatsvervangend jager aangesteld. 

1798 [226/246] -- J. van het Woud plaatsvervangend jager 
aangesteld. 

1798 [226/254v] -- H. van het Woud plaatsvervangend jager. 

1798 [226/272] -- A. van Vliet aangesteld. 

1799 [227/061] -- G. Teeuwe plaatsvervangend jager. 

1799 [227/202v] -- D. van der Lou plaatsvervangend jager. 

1799 [227/212v] -- Corn. Boot plaatsvervangend jager. 

1799 [227/226v] -- P. de Vlerk plaatsvervangend jager. 

1800 [228/002] -- S. IJsselstein aangesteld als plaatsvervangend 
jager. 
Zie ook: 1801/50v 

1800 [228/030] -- T. Sanders jager. 

1800 [228/030] -- A. van Schaik jager. 

1800 [228/136v] -- G. Odijk jager. 

1800 [228/156] -- B. Burger plaatsvervangend jager. 

1800 [228/181v] -- C. Teeuwen plaatsvervangend jager. 

1800 [228/197v] -- J. van Houten plaatsvervangend jager. 

1800 [228/218v] -- Corn. Boot plaatsvervangend jager. 

1801 [229/028v] -- A. Janmaat plaatsvervangend jager. 

1801 [229/047v] -- J. Teeuwe plaatsvervangend jager. 

1801 [229/080v] -- Benoeming van overman en dekens. 

1801 [229/090v] -- P. de Gratie plaatsvervangend jager. 
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1801 [229/128v] -- B. Hoogeveen jager. 

1801 [229/135] -- C. de Jong jager. 

1801 [229/138] -- J. de Jong plaatsvervangend jager. 

1801 [229/138v] -- P. van der Gratie jager. 

1801 [229/168v] -- Hogeveen plaatsvervangend jager. 

1801 [229/171v] -- H. van der Louw plaatsvervangend jager. 

1801 [229/172v] -- C. Teeuwe plaatsvervangend jager. 

1801 [229/175] -- P.J. van Hofwegen jager. 

1801 [229/177] -- A. Teeuwe plaatsvervangend jager. 

1801 [229/177] -- D. van Hofwegen plaatsvervangend jager. 

1802 [230/026v] -- W. Verkerk jager. 

1802 [230/027] -- B. Burger en J. de Jong jagers. 

1802 [230/040] -- E. Sanders jager. 

1802 [230/063v] -- J.H. van het Wout plaatsvervangend jager. 

1802 [230/066v] -- Benoeming van overman en dekens gilde. 

1802 [230/101] -- C. Boot plaatsvervangend jager. 

1802 [230/113] -- J. Teeuwe als jager aangesteld. 

1802 [230/123] -- M. Bruinvis plaatsvervangend jager. 

1802 [230/133] -- P. Hooymeyer plaatsvervangend jager. 

1802 [230/157v] -- P. Hooymeyer jager. 

1802 [230/166v] -- H. van het Wout plaatsvervangend jager. 

1802 [230/179] -- C. Boot plaatsvervangend jager. 

1803 [231/086] -- Benoeming van overman en dekens. 

1803 [231/185] -- P. van Hofwegen aangesteld als jager. 

1803 [231/204v] -- D. van Hofwegen jager. 

1803 [231/205] -- G. van der Wal plaatsvervangend jager. 

1804 [231/035v] -- C. Boot plaatsvervangend jager. 

1804 [231/042v] -- J. Kroeder plaatsvervangend jager. 

1804 [231/078] -- Benoeming van commissarissen. 

1804 [231/093] -- A. Hogeveen jager. 

1804 [231/093v] -- C. Boot plaatsvervangend jager. 

1804 [231/120] -- G. Teeuwen plaatsvervangend jager. 

1804 [231/130v] -- J. van der Louw plaatsvervangend jager. 

1804 [231/145] -- Vaststelling verplichte woonplaats jagers 
Amsterdamse pad. 
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1804 [231/145v] -- J. van Meyden jager. 

1804 [231/146] -- H. Leeuwesteyn jager. 

1804 [231/148v] -- J. van het Wout jager. 

1804 [231/153v] -- C. Boot plaatsvervangend jager. 

1804 [231/181] -- C. Verkerk plaatsvervangend jager. 

1805 [232/020] -- B. Liepeld plaatsvervangend jager. 

1805 [232/045v] -- Benoeming van commissarissen. 

1805 [232/051v] -- S. Kleyn plaatsvervangend jager. 

1805 [232/051v] -- H. van het Wout jager. 

1805 [232/069v] -- H. van der Louw plaatsvervangend jager. 

1805 [232/085] -- J. van der Louw plaatsvervangend jager. 

1805 [232/117v] -- C. Boot aangesteld. 

1805 [232/120v] -- A. Thoen jager. 

1806 [232/015v] -- A. van Hofwegen jager. 

1806 [232/024] -- A. Boot plaatsvervangend jager. 

1806 [232/024] -- A. Bosveld jager. 

1806 [232/031] -- A. Waardenburg jager. 

1806 [232/040] -- B. Teeuwe plaatsvervangend jager. 

1806 [232/045v] -- G. Teeuwen plaatsvervangend jager. 

1806 [232/046v] -- Benoeming van overlieden en dekens. 

1806 [232/055] -- M. de Jong jager. 

1807 [232/028v] -- M. de Jong plaatsvervangend jager. 

1807 [232/031v] -- A. IJsselsteyn aangesteld. 

1807 [232/042v] -- C. Boot aangesteld. 

1807 [232/043] -- T. Noteboom substituut. 

1807 [232/046] -- G. Teeuwe aangesteld. 

1807 [232/055v] -- C. Verkerk aangesteld. 

1807 [232/055v] -- M. de Jong plaatsvervangend jager. 

1807 [232/061v] -- J. Kruger plaatsvervangend jager 

1807 [232/073v] -- Commissarissen gecontinueerd. 

1807 [232/074] -- B. Liepel en T. IJsselsteyn plaatsvervangend 
jagers. 

1807 [232/074v] -- W. Meyer plaatsvervangend jager. 

1807 [232/135v] -- P. van Hofwegen plaatsvervangend jager. 

1807 [232/161v] -- D. Jongerheld plaatsvervangend jager. 
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1807 [232/162] -- A. Boer plaatsvervangend jager. 

1808 [256/022] -- J. Visser plaatsvervangend jager. 

1808 [256/046] -- Benoeming van overlieden. 

1808 [256/047] -- B. Liepeld plaatsvervangend jager. 

1808 [256/131] -- W. Meyer plaatsvervangend jager. 

1808 [256/137] -- W. van Geelen aangesteld. 

1809 [256/023v] -- F. van Hofwegen aangesteld. 

1809 [256/024] -- M. de Jong aangesteld. 

1809 [256/026] -- J. Tissing plaatsvervangend jager. 

1809 [256/030v] -- T. IJsselstein jager. 

1809 [256/031] -- P. Verkerk plaatsvervangend jager. 

1809 [256/033] -- B. Liepeld en J. Odijk aangesteld. 

1809 [256/035] -- G. Laurenburg plaatsvervangend jager. 

1809 [256/037] -- Benoeming van overman en dekens. 

1809 [256/041v] -- W. Meyer substituut. 

1809 [256/073] -- B. Burger mag plaats laten waarnemen. 

1809 [256/086v] -- P. van der Star substituut. 

1810 [256/027v] -- G. Molenaar substituut. 

1810 [256/032v] -- Benoeming van overman en dekens. 

1810 [256/042v] -- G. Lourenburg jager. 

1810 [256/043v] -- G. van der Want jager. 

1810 [256/044] -- P. van Hofwegen plaatsvervangend jager. 

1810 [256/057] -- H. van der Louw aangesteld. 

1810 [256/063] -- P. Hogervorst aangesteld. 

 

Joden 

1791 [134/108v] -- Verzoek om een begraafplaats. 

1792 [134/071] -- Afgewezen. 

1795 [223/143] -- Geen handel van joden met Franse militairen. 

1795 [223/162] -- Alleen Goudse joden toegestaan op marktdagen. 

1797 [225/183v] -- Mishandelingen aan Isaac Polac door Joodse 
gemeente. 

1797 [225/199] -- Verzoekschrift I. Polac afgewezen. 

1798 [226/074v] -- Mozes Abraham Kohen protesteert tegen niet 
verlening burgerrecht. 
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1798 [226/123v] -- Verzoekschrift van M.A. Kohen. 

1800 [228/029] -- Harthog Eliasar snijder van beesten. 

1801 [229/076] -- Toestemming voor een collecte ten behoeve van de 
joodse armen. 

1805 [232/082] -- M. Joseph snijder van beesten. 

1806 [232/058v] -- Beklag over financieel beheer kerkgenootschap. 

1807 [232/029v] -- Joden ook onder de burgerwapening. 

1808 [256/117v] -- Geen verschil tussen joden en andere 
ingezetenen. 

 

justitie 

1800 [228/115] -- Stadsadvocaat te bezigen in procedure tegen C. 
Ellinkhuisen. 

1801 [229/045] -- Procedure tegen C. Ellinkhuyzen in der minne 
geschikt. 

1803 [231/006] -- Ontwerp- reglement voor de rechtbank. 

1803 [231/018v] -- Commissie van ontwerp- reglement voor de 
rechtbank. 

1803 [231/036] -- Uitstel verzocht van ontwerp- reglement rechtbank. 

1803 [231/082v] -- Ontwerp reglement rechtbank vastgesteld. 

1803 [231/084] -- Reglement rechtbank te doen drukken. 

1803 [231/086v] -- Nominatie van schepenen voor de rechtbank. 

1803 [231/093] -- Aftredende leden comité van justitie. 

1806 [232/006] -- Leden van de kamer van kleine zaken. 

1806 [232/080] -- Instructie minister van justitie. 

1807 [232/090v] -- Vonnissen in naam des Konings. 

1809 [256/010v] -- Crimineel wetboek ter inzage gelegd. 

1810 [256/013] -- Wetboek ter inzage gelegd. 

 

keur 

 

keurmeesters 

1792 [134/032] -- Mynsje van der Ring voor mosselen, garnalen, enz. 

1794 [134/106] -- Aardappels. 

1799 [227/045v] -- Steenplaatsen aan de IJssel. 

1800 [228/054] -- Steenplaatsen. 

1800 [228/088v] -- Paardenfokkerij. 
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1801 [229/048v] -- Steenplaatsen. 

1802 [230/031v] -- Steenplaatsen. 
Zie ook: 1803/79, 1804/61v, 1805/29v, 1806/31v, 1807/44v, 
1808/28v, 1809/26 

1810 [256/012] -- H. van Dijk keurmeester en weger hooi. 

1810 [256/024v] -- Keurmeester steenplaatsen aan de IJssel. 

 

klapwakers 

1793 [134/026v] -- Jan Nobel noodhulp. 

1793 [134/026v] -- Adrianus Koemans aangesteld. 

1793 [134/053] -- Johannes van der Ty opzichter. 

1793 [134/084v] -- Vermaning. 
Zie ook: 85 

1794 [134/002] -- Adrianus Wout waarnemer voor Dirk van Faassen. 

1794 [134/003] -- Cornelis Spieringshoek aangesteld. 

1795 [223/285v] -- J. Braambeek te onderhouden wegens oproerige 
gesprekken. 

1796 [224/049v] -- Plaatsvervanger voor P. van Os. 

1796 [224/090v] -- S. van Vliet aangesteld. 

1796 [224/217] -- Jan de Moor aangesteld. 

1798 [226/041] -- L. den Hond noodhulp en C. Oudshoorn. 

1798 [226/041v] -- A. Pijpenseel, S. van der Klijn en J. Colline. 

1798 [226/210v] -- Continuatie en remotie klapwakers. 

1798 [226/304] -- Klapwakers te berispen wegens nalatigheid. 
Zie ook: 305v 

1799 [227/012] -- Joh. van Lust aangesteld als klapwaker. 
Zie ook: 13 

1803 [231/087v] -- H. de Moor plaatsvervangend klapwaker. 

1803 [231/138] -- Berisping wegens onoplettendheid. 

1803 [231/139v] -- Nachtwakers gelast ieder half uur te blazen. 

1803 [231/149v] -- S. Akrijn ontslagen als plaatsvervangend 
nachtwaker. 

1803 [231/151v] -- A. van Waas plaatsvervangend klapwaker. 

1803 [231/159v] -- L. Stout noodhulp nachtwaker. 

1804 [231/008] -- S. van der Sloot plaatsvervangend klapwaker. 

1804 [231/017v] -- Opzichter J. van der Tij wordt ƒ 50 toegelegd. 
Zie ook: 1805/2, 1806/5 

1805 [232/025v] -- G. van Vliet aangesteld. 
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1806 [232/050v] -- N. Tuinenburg noodhulp. 

1806 [232/126v] -- Informatie omtrent betaling over 1807. 

1807 [232/003v] -- Opzichter ƒ 50 toegelegd. 

1807 [232/031] -- A. van Waas aangesteld. 

1807 [232/031v] -- J. Kruysheer substituut. 

1807 [232/126v] -- Bewoners wijk X verzoeken nachtwaker. 

1807 [232/172v] -- G. van Os voorlopig ontslagen. 
Zie ook: opnieuw aangesteld 177 

1808 [256/003v] -- Opzichter J. van der Tey verzoekt douceur van ƒ 
50. 

1808 [256/009] -- Betalingsopdracht van ƒ 112 wegens vier weken 
wachtgeld. 
Zie ook: 22v 

1808 [256/010v] -- Opzichter klapwerkers ƒ 50 toegelegd. 

1808 [256/042] -- ƒ 107 wegens vier weken wachtgeld. 

1809 [256/011v] -- ƒ 256 voor jassen klapperlieden. 

1809 [256/017] -- Opzichter J. van der Tey extra douceur van ƒ 50 
verleend. 

1809 [256/105v] -- J. Kruysheer aangesteld. 

 

Krimpen a/d Lek 

1803 [231/079] -- Kiezer voor de grondvergadering. 

1808 [256/035v] -- Broodzetting vastgesteld. 

 

Krimpenerwaard 

1791 [134/007v] -- Benoeming van hoogheemraden. 
Zie ook: 1792/12v, 1793/9v, 1794/10v 

1794 [134/040v] -- Nieuwe kaart in lijst ontvangen. 

1795 [223/047v] -- Brief van Dordrecht over verkiezing nieuw 
dijkcollege. 

1795 [223/122] -- Rekening ingezonden. 

1795 [223/172] -- Opnieuw aangestelde dijkgraaf. 

1795 [223/314v] -- Krimpen a/d Lek weigert lijst van geschierde 
mannen over te geven. 

1795 [223/370] -- Ambachten zien af van medewerking der steden. 

1796 [224/047v] -- Decreet van provinciale representanten 
betreffende "geschierde mannen". 

1796 [224/063v] -- Continuatie hoogheemraden. 

1796 [224/150v] -- Rekening 1795 ontvangen. 
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1796 [224/180v] -- Hoogheemraden gelast in hun posten te 
continueren. 

1796 [224/191] -- Betr. handhaving heemraden. 

1796 [224/198] -- Protest heemraden tegen door ingelanden. 

1797 [225/039v] -- Continuatie van hoogheemraden. 

1797 [225/047] -- Vervening van een gedeelte van de 
Krimpenerwaard. 

1797 [225/114v] -- Afhoring rekening 1796. 

1797 [225/124v] -- Vervening tegen te gaan. 

1797 [225/131] -- Oproeping ingelanden voor wijziging besturen. 

1797 [225/135v] -- Oproeping ingelanden niet te laten doorgaan. 
Zie ook: 147 

1797 [225/157] -- Betr. reparatie dijk. 

1797 [225/167] -- Bericht van Schoonhoven betreffende zinkdijk en 
oproeping ingelanden. 

1797 [225/168v] -- Aanstelling hoogheemraden. 

1797 [225/170] -- Adres betreffende de Krimpenerwaard naar 
provinciale comité gezonden. 

1797 [225/184] -- Brief van Dordrecht betreffende benoeming 
dijkgraaf. 

1798 [226/083v] -- Brief over het aanstellen van hoogheemraden. 

1798 [226/181v] -- Commissie benoemd tot het vaststellen van de 
jaarrekening. 
Zie ook: 1799/85v 

1800 [228/068v] -- Contract over vervening. 

1800 [228/083v] -- Commissie opneming rekening. 

1800 [228/176] -- Directeur vervening verzoekt opgave van alle dijk, 
sluis en waterwerken. 

1801 [229/008] -- Opgave van waterwerken aan de stad 
toebehorende. 
Zie ook: 27v 

1802 [230/070] -- Plan tot aanleg van een berm. 

1802 [230/070] -- Commissie opneming rekening. 

1802 [230/118] -- G.J. van den Bosch aangesteld tot dijkgraaf. 

1803 [231/096] -- Commissie opneming rekening. 
Zie ook: 1804/84v, 1805/49v 

1805 [232/052v] -- Brief over het vernieuwen van de bermen. 

1805 [232/056] -- Heemraden aangesteld. 

1806 [232/047] -- Commissie opneming rekening. 

1807 [232/075] -- Commissie opneming rekening. 
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1807 [232/077] -- Hoefslagen. 

1808 [256/048v] -- Opneming rekening. 

1809 [256/041v] -- Kennisgeving afhoring rekening. 

1809 [256/042] -- Kosten herstellen dijk onder Bergambacht. 

1809 [256/047v] -- Rapport rekening. 

1810 [256/003] -- Voordracht van Schoonhoven betreffende 
aanstelling van dijkgraaf. 

1810 [256/035] -- Commissie opening rekening. 

 

landbouw 

1799 [227/244v] -- Opgave verzocht van woeste gronden en andere 
landbouwkwesties. 

1800 [228/036] -- Opgave verzonden. 

1807 [232/034] -- Opgave verzocht van leggers der landmaten. 

1807 [232/128] -- Opgave verzocht van kwaliteit der meststoffen. 

 

Lange van Wijngaerden, C.J. de 

1795 [223/050v] -- Officieel in de stad ontvangen. 

1795 [223/052v] -- Toegesproken en eed afgelegd. 

1795 [223/074] -- Restitutie van twee kanons en drie degens. 

1806 [232/041v] -- Mag beschikken over archivalia tot het doen van 
historisch onderzoek. 

1807 [232/194] -- Gebruik van gebouw Oosthaven voor geven van 
een partij. 

1808 [256/112] -- Gebruik van de stadsboden bij begrafenis van zijn 
vrouw. 

 

Leiden 

1807 [232/008v] -- Geen goederen uit Leiden ter verkoop of belening 
te accepteren. 

1807 [232/009v] -- Goederen voor Leiden verzonden. 

1807 [232/012] -- Inschrijvinsgregisters hulpverlening geopend. 
Zie ook: 15 

1807 [232/015v] -- Aanmoediging van Leiden. 

1807 [232/024v] -- Inzending waardepapieren. 

1807 [232/025] -- Collecte voor Leiden te houden. 

1807 [232/028] -- Plan voor een collecte. 

1807 [232/030] -- Verzoek om timmerlieden. 
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1807 [232/033v] -- Opbrengst collecte te zenden naar ontvanger van 
het ressort. 

1807 [232/035] -- Dankbetuiging voor ontvangen goederen. 

1807 [232/035v] -- Commissie van ingezamelde penningen bedankt. 

1807 [232/035v] -- Goederen terugontvangen. 

 

Leproos- en proveniershuis 

1791 [134/006] -- Commissie van administratie. 

1791 [134/039] -- Vier losrentebrieven overgenomen door de 
gemeente. 

1793 [134/049] -- Subsidie van ƒ 6000 toegekend. 

1795 [223/205] -- Contracten met provincies te sluiten onafhankelijk 
van stadsbestuur. 

1795 [223/266v] -- Verzoek om geen contributie wegens inkwartiering 
te betalen. 

1795 [223/314] -- Aanmaning contributie te betalen. 

1795 [223/325v] -- Geldlening van ƒ 11000 aan te gaan. 

1795 [223/384v] -- Verzoek om subsidie. 

1796 [224/010v] -- Gesubsidieerd met ƒ 3000. 

1796 [224/127] -- Verzoek van J. Volbregt om ontslag als regent 
afgewezen. 

1796 [224/131v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2000. 

1796 [224/139v] -- Te leen gegeven ƒ 1000. 

1796 [224/260v] -- Verzoek om subsidie. 

1796 [224/278v] -- Agenda voor eerstvolgende vergadering. 

1796 [224/280] -- Verstrekking van ƒ 4000 en andere besluiten. 

1796 [224/285v] -- Stadskas laat geen voorschotten toe. 

1796 [224/293] -- Lenining van ƒ 4000 verstrekt. 

1797 [225/004] -- Verzoek om vrijdom contributie gewapende 
burgerwacht. 

1797 [225/049v] -- J. Vollebregt verzocht als regent aan te blijven. 

1797 [225/135v] -- C. van de Vijver verzoekt annulering contract. 
Zie ook: afgewezen 153v 

1798 [226/085v] -- reorganisatie regenten. 
Zie ook: 92 

1798 [226/259v] -- Verzoek om P. Bloemendaal als regent te 
herstellen. 

1798 [226/260] -- Subsidie van ƒ 1000 en voorschot van ƒ 1000 
toegekend. 
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1798 [226/263] -- P. Bloemendaal als regent hersteld. 

1799 [227/098v] -- Verzoek om sbsidie van ƒ 4000. 

1799 [227/101v] -- Voorschot van ƒ 2000 verstrekt. 

1799 [227/188] -- Subsidie van ƒ 1000 verstrekt. 

1799 [227/200] -- Rapport over de situatie van het huis en verzoek 
om subsidie. 

1799 [227/232] -- H. van Bemmel krankzinnig verklaard. 

1800 [228/001] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/004] -- Commissie tot verbetering toestand. 

1800 [228/035v] -- Rapport uitgebracht omtrent toestand. 

1800 [228/052] -- Machtiging om nog twee personen in te nemen. 

1800 [228/061v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1800 [228/077v] -- Toekomstige proveniers wensen afzonderlijk te 
eten. 
Zie ook: accoord 79v 

1800 [228/078] -- Voorschot van ƒ 1000. 
Zie ook: 83v 

1800 [228/102v] -- Voorschot van ƒ 1500. 

1800 [228/137] -- Voorschot van ƒ 1000. 

1800 [228/180] -- Voorschot van ƒ 1500. 

1800 [228/220v] -- Voorschot van ƒ 1000. 

1801 [229/027] -- Bespreking over achterstallige schulden. 

1801 [229/032] -- Verzoek van E. Linkers om ontslag als regent. 

1801 [229/033] -- Voorschot van ƒ 500 verstrekt. 

1801 [229/049] -- ƒ 500 verstrekt. 

1801 [229/058] -- Schulden 1798/1799 en 1800 bedragen ƒ 12771. 

1801 [229/064v] -- Voorschot van ƒ 500 verleend. 

1801 [229/076v] -- Verzoek om betaling van ƒ 6000 of anders ontslag 
nemen. 

1801 [229/090] -- Voorschot van ƒ 1000 verstrakt. 

1801 [229/094v] -- Voorschot van ƒ 1000 verleend. 

1801 [229/117v] -- Lening van ƒ 2000 verstrekt. 

1801 [229/130v] -- Voorschot van ƒ 800. 

1801 [229/134v] -- Lening van ƒ 1000. 

1801 [229/144] -- Voordracht regenten betreffende aankoop 
wintervoorraad. 

1801 [229/150] -- Lening van ƒ 500. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       169 

 

 

1801 [229/151] -- Lening van ƒ 1000 en betaling winterproviand uit 
stadskas. 

1801 [229/176v] -- Lening van ƒ 1000. 

1802 [230/009] -- Lening van ƒ 3000. 

1802 [230/040v] -- Lening van ƒ 500. 

1802 [230/073v] -- Lening van ƒ 1000. 

1802 [230/080v] -- Lening van ƒ 700. 

1802 [230/105v] -- Lening van ƒ 2000. 

1802 [230/137] -- Verzoek om subsidie wegens aankoop 
wintervoorraad. 

1802 [230/155v] -- Lening van ƒ 1000 en financiering wintervoorraad 
door de stad. 

1802 [230/190v] -- Lening van ƒ 1000. 

1803 [231/012] -- Verzoek om ƒ 3000 en renteverhoging tot 4% van 
zekere lening. 

1803 [231/042] -- Verzoek om uitkeringen van ƒ 2500 en ƒ 500. 

1803 [231/044v] -- Lening van ƒ 500 en specificatie verzocht van 
kosten provisie. 

1803 [231/051] -- Lening van ƒ 2723 voor financiering proviand. 

1803 [231/115v] -- Lening van ƒ 1500 toegekend en accoord met 
renteverhoging. 

1803 [231/123] -- Lening van ƒ 1500 toegekend. 

1803 [231/148v] -- Verzoek om lening van ƒ 500. 
Zie ook: toegekend 152 

1803 [231/170v] -- Verzoek om uitkering van ƒ 3000. 
Zie ook: f 1000 toegestaan 175v 

1803 [231/196] -- Lening van ƒ 2000 verleend. 

1804 [231/006v] -- Vacante regentenplaats voor dit jaar onvervuld te 
laten. 

1804 [231/007] -- Balans 1803 en lijst van schulden. 

1804 [231/019v] -- Verzoek om voorschot van ƒ 1000 en voorstellen 
betreffende financiën. 

1804 [231/024v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 1000. 

1804 [231/031v] -- Regenten verzoeken ontslag. 

1804 [231/037v] -- Lening van ƒ 1000 verstrekt. 

1804 [231/043] -- Rapport uit te brengen omtrent de financiële 
toestand. 

1804 [231/061] -- Verzoek om uitkering van ƒ 1000. 
Zie ook: ƒ 500 geleend 76 

1804 [231/090v] -- Lening verstrekt van ƒ 500. 
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1804 [231/131v] -- Lening van ƒ 1000. 

1804 [231/148] -- Tegemoetkoming in plaats van de vrijstelling van 's 
lands belastingen. 

1804 [231/156v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2000. 
Zie ook: geleend 165 

1804 [231/183] -- Verzoek om voorschot van ƒ 3000. 

1805 [232/001v] -- ƒ 2000 toegewezen. 

1805 [232/028] -- Te beproeven uitkoop met proveniers aan te gaan. 

1805 [232/050] -- Machtiging tot financiële handelingen. 

1805 [232/055v] -- Lening van ƒ 1000 toegekend. 

1805 [232/063] -- Lening van ƒ 1000 toegekend. 

1805 [232/066] -- Rapport betreffende uitkoop van proveniers. 
Zie ook: 74, 76v 

1805 [232/082v] -- Leegstaande lokalen te verhuren. 

1805 [232/084v] -- Voorschot van ƒ 1000. 

1805 [232/107v] -- In werking brengen contract van uitkoop. 
Zie ook: 110 

1805 [232/115] -- ƒ 500 uitkooppenningen verschaft. 

1806 [232/006v] -- Benoeming administrateurs. 

1806 [232/011] -- ƒ 500 verstrekt tot betaling uitkooppenningen. 

1806 [232/011] -- Rapport overneming effecten, charters en papieren. 

1806 [232/019v] -- ƒ 1500 tot betaling uitkooppenningen. 

1806 [232/019v] -- Accoord met crediteurs aan te gaan. 

1806 [232/035] -- Het achterhuis van het Leprooshuis wordt ingericht 
ten behoeve van kazernering. 

1806 [232/035] -- Door particuliere aannemers te doen onderhouden. 

1806 [232/036v] -- Schuld wegens geleverd bier in obligaties te 
converteren. 

1806 [232/045v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1806 [232/072] -- ƒ 1.000 verstrekt wegens uitkooppenningen. 

1806 [232/076v] -- Aflossing obligaties ter waarde van ƒ 600. 

1806 [232/079v] -- Betaling van intrest en lijfrenten. 

1806 [232/092v] -- Verzoek om aflossing obligatie van ƒ 700. 
Zie ook: ƒ 400 afgelost 102v 

1806 [232/103] -- Subsidie van ƒ 2000 verleend. 

1806 [232/129v] -- Hoe te handelen met traktement van ƒ 80 voor 
chirurgijn. 

1806 [232/142] -- Post van chirurgijn vervallen. 
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1806 [232/142v] -- Obligatie van ƒ 300 afgelost. 

1807 [232/005] -- ƒ 2 per kwartaal per hoofd toegelegd. 

1807 [232/062] -- Subsidie van ƒ 2000 toegekend. 

1807 [232/076] -- Verzoek om afbraak van enige gebouwen. 
Zie ook: 77v 

1808 [256/007v] -- Obligatie van ƒ 300 afgelost. 
Zie ook: 34v 

1808 [256/042v] -- Obligatie van ƒ 4.00 afgelost. 

1808 [256/066v] -- Subsidie van ƒ 1500 verleend. 

1808 [256/110v] -- ƒ 1300 subsidie. 

1809 [256/004v] -- Machtiging tot verpachting overvaarschouw 
Vlamingspoortje. 

1809 [256/039] -- Aflossing obligatie van ƒ 200. 

1809 [256/039v] -- Aflossing van obligaties ter waarde van ƒ 2000. 

1809 [256/043v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1809 [256/056] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1809 [256/109] -- Uitkering van ƒ 600 wegens renten. 

1810 [256/001v] -- Verzoek om aflossing obligaties groot ƒ 2000. 

1810 [256/002] -- Verzoek om subsidie van ƒ 600. 

1810 [256/009] -- ƒ 80 voor ex-chirurgijn C. Bleuland. 

1810 [256/011] -- Obligatie van ƒ 500 afgelost. 

1810 [256/014] -- Subsidie van ƒ 600 verleend. 

1810 [256/015v] -- Voordracht tot aanstelling van een bediende. 

1810 [256/019v] -- J. den Bennis tot bediende aangesteld. 

1810 [256/028] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1810 [256/047v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1810 [256/067] -- ƒ 1000 verstrekt tot uitkooppenningen. 

1810 [256/080] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

 

librije 

1791 [134/070] -- Subsidie van ƒ 60 toegekend. 
Zie ook: 1792/65, 1793/53, 1794/52v 

1798 [226/038v] -- Machtiging nieuwe catalogus te drukken. 

1803 [231/025v] -- Benoeming librijemeesters. 
Zie ook: 26 

1803 [231/091] -- Periodieke aftreding librijemeesters. 

1804 [231/006] -- J.P. Kemper librijemeester. 
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1804 [231/026] -- N. Brinkman aangesteld tot plaatsvervangend 
custos. 

1805 [232/003v] -- Ds. A. Willet aangesteld tot librijemeester. 

1806 [232/006v] -- Gecommitteerde J. van der Linden en 
librijemeester J.M. van Kempen. 

1808 [256/139] -- Subsidie van ƒ 60. 

1809 [256/116] -- Subsidie van ƒ 60 verleend. 

1810 [256/082] -- Subsidie van ƒ 60. 

 

lijndraaiers 

1794 [134/020v] -- Vergunning voor Pieter Reynhout beneden 14 
jaar. 

1794 [134/022v] -- Jan Houtkoper en Leendert van der Mey beneden 
14 jaar. 

1803 [231/027v] -- Benoeming commissarissen voormalige gilde. 

1803 [231/043v] -- W. de jager lijndraaiersbaas. 

1803 [231/105v] -- C. Verhoef lijndraaiersbaas. 

1806 [232/097] -- C. de Jong lijndraaiersbaas. 

 

logement 

1791 [134/050v] -- Adam Schmidt aangesteld als kastelein in Den 
Haag. 

1795 [223/007v] -- Voortaan bezet door leden van de municipaliteit. 

1795 [223/111] -- Toelage gevraagd wegens extra brandstofkosten. 

1795 [223/116v] -- Verzoek afgewezen. 

1795 [223/154] -- Adam Schmit verzoekt pensioen ingeval van 
ontslag. 

1795 [223/158] -- Veiling van logement voorgenomen. 
Zie ook: 162 

1795 [223/267] -- Machtiging tot verkoop. 

1795 [223/274] -- Mag niet minder dan ƒ 19.000 à ƒ 20.000 
opbrengen. 

1795 [223/277v] -- Sleutels over te nemen van oud-pensionaris F. 
van Breda. 

1795 [223/280v] -- Veilingrapport. 

1795 [223/280v] -- Besluit tot verhuur. 
Zie ook: 287 

1795 [223/305v] -- Archief naar Gouda overgebracht. 

1795 [223/313] -- Kasten overgebracht voor bergen archief. 
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1799 [227/031] -- Nieuw huurcontract aan te gaan. 

1799 [227/101] -- Huurder J. Frolich insolvent. 

1799 [227/131] -- Den Haag verzoekt te mogen huren; afgewezen, 
wel te koop aangeboden. 

1799 [227/143] -- Logement niet te huur; wel te koop voor ƒ 25000. 

1799 [227/180v] -- Brief over verhuring stadslogement. 

1799 [227/186v] -- Verhuurd aan A. Schmidt. 

1799 [227/205] -- Rapport commissie verhuring. 

1799 [227/221v] -- Verkoop voorlopig uitgesteld. 

1799 [227/223v] -- Rapport noodzakelijke reparaties. 

1800 [228/005] -- Betr. verhuur van de stal. 

1800 [228/062] -- Stal te verhuren voor ƒ 125 per jaar. 

1800 [228/068] -- Stal verhuurd voor ƒ 130. 

1801 [229/012] -- Logement weer te verhuren voor ƒ 1000. 

1801 [229/018v] -- Huurprijs te brengen op ƒ 1200. 

1802 [230/033v] -- Stal opnieuw te verhuren. 

1802 [230/191v] -- Stal verhuurd voor ƒ 130. 

1803 [231/039] -- Kastelein A. Schmit verzoekt tegemoetkoming 
inzake huur. 
Zie ook: accoord 40 

1803 [231/077v] -- Aanbod van ƒ 1300 huur gedurende drie jaren. 

1803 [231/188v] -- Opnieuw te verhuren aan A. Schmidt. 

1804 [231/003v] -- Verhuurd aan J. Smits voor ƒ 1200. 

1806 [232/067] -- Te verkopen voor ƒ 24.000 à ƒ 25000. 

1806 [232/070] -- Regeling betaling der kooppenningen. 

1806 [232/072v] -- Verkocht voor ƒ 24000. 

1807 [232/041v] -- Uitstel voor ex- kastelein wegens achterstallige 
huur. 

1810 [256/045] -- A. Schmit, ex- kastelein, vrijgesteld van kwart jaar 
huur van het logement. 

 

makelaars 

1791 [134/005v] -- Hendrik Ockhuysen makelaar van tabak benoemd. 

1793 [134/002v] -- Jacob Polijn aangesteld. 

1799 [227/003] -- C. Linkers van het grofwerk. 
Zie ook: 3v 

1803 [231/178] -- W.J. Swanenburg Boers aangesteld. 
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1805 [232/017] -- Ph. Knox aangesteld. 

1805 [232/018v] -- R. Koppenol aangesteld. 

 

markt 

1791 [134/035v] -- Voorstellingen toegestaan. 
Zie ook: 36, 36v, 37, 38 

1791 [134/037v] -- Geen koeken verloten. 

1792 [134/035v] -- Verg. voorstellingen. 
Zie ook: 36, 37 

1792 [134/035v] -- Geen koek verloten. 

1792 [134/047] -- Gerardus Prince als waker van de kramen 
aangesteld. 

1795 [223/133] -- Geen kermissen en jaarmarkten dit jaar. 

1795 [223/169] -- Plan tot vestiging korenbeurs en vlasmarkt. 

1795 [223/172] -- Kermis als van ouds te houden. 

1795 [223/215] -- Vrijgeleide drie dagen vor en na de kermis. 

1798 [226/261] -- Admissies voorstellingen gedurende jaarmarkten. 

1799 [227/100v] -- Paardenmarkt op 10 juni. 

1799 [227/109] -- Jaarlijkse kermis op 28 juli. 

1799 [227/231] -- Marktdag op 18 december. 

1800 [228/156v] -- Ongeregeldheden betreffende verkoop van boter 
en kaas. 
Zie ook: 157 

1801 [229/106] -- Vaststelling jaarlijkse kaasmarkten. 

1801 [229/117] -- Admissies voorstellingen gedurende kermis. 

1802 [230/088] -- Vaststelling kermis en kaasmarkt. 

1802 [230/100v] -- Admissies voorstellingen gedurende jaarmarkt. 

1803 [231/125] -- Admissies voorstellingen gedurende jaarmarkt. 
Zie ook: 127 

1803 [231/163v] -- J. de Peer waker van de kramen op de jaarmarkt. 

1803 [231/168v] -- Varkenmarkt verplaatst achter het stadhuis. 

1803 [231/178v] -- Geen kramen in de Regenboog gedurende 
kaasmarkt. 

1804 [231/092] -- Marktmeester verzoekt van venters enige 
penningen te mogen vorderen. 

1804 [231/117v] -- Admissie voorstellingen gedurende jaarmarkt. 
Zie ook: 1805/75 

1806 [232/073] -- Admissies voorstellingen gedurende jaarmarkt. 

1806 [232/080] -- Koekbakken verboden. 
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1807 [232/111] -- Admissies voorstellingen gedurende jaarmarkt. 

1808 [256/071v] -- Advertentie jaarmarkt. 

1809 [256/001v] -- Marktdagen niet op zaterdag te houden. 
Zie ook: 3v 

 

molens 

1791 [134/022] -- Reparatie kleine volmolen op het oude Veerstal. 

1795 [223/038] -- Bezwaren tegen sluiting beukmolens. 

1795 [223/099] -- Verzoekschrift over het malen der volmolens. 

1800 [228/046] -- Brief over het malen van volmolens. 

1800 [228/183v] -- Brief over het opzetten van volmolens. 

1800 [228/205v] -- Rapport bespreking met Rijnland betreffende 
volmolens. 

1802 [230/003] -- Brief aan agent van politie over het sluiten van 
volmolens. 

1802 [230/018v] -- Sluiting volmolens opgeheven. 

1802 [230/048v] -- Volmolens te doen ontsluiten. 

1804 [231/051v] -- Verzoek tot ontsluiting afgewezen. 

1806 [232/101] -- B. Koppendrayer tras te mogen malen. 

1807 [232/027v] -- Opgave verzocht van kruitmolens. 

1807 [232/031] -- Verzoek van B. Koppendrayer afgewezen. 
Zie ook: 40 

1807 [232/056v] -- Patent verleend aan B. Koppendrayer. 

1807 [232/080] -- C. Wout, trasmolenaar, verzoekt restitutie 
recognitie. 
Zie ook: afgewezen 89 

1807 [232/101] -- E. Verhaar beëdigd als molenaarsknecht. 

1808 [256/048] -- Aanbesteding reparatie beukmolen op de Punt. 
Aanbesteed voor ƒ 650. 

 

municipaliteit 

1795 [223/027] -- Verzoek tot openbare vergaderingen. 

1795 [223/062] -- Nieuwe municipaliteit aan te stellen. 

1795 [223/064] -- Notulen in orde te brengen voordat provisionele 
municipaliteit aftreedt. 

1795 [223/068] -- Procedure verkiezing nieuwe municipaliteit. 
Zie ook: verkiezing 

1795 [223/087] -- Nieuwe leden accepteren benoeming. 

1795 [223/087v] -- Regelingen betreffende beëdiging en planten van 
vrijheidsbomen. 
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1795 [223/088] -- Vervanging bedankent lid. 

1795 [223/088v] -- Burgerij bedankt de aftredende municipaliteit. 

1795 [223/093] -- Verdeling van het praesidium. 

1795 [223/094] -- Diverse interne regelingen en benoeming van 
commissies. 

1795 [223/103v] -- Welke burgers in commissies. 

1795 [223/136v] -- Voorstel tot jaarlijkse wedde. 

1795 [223/149v] -- Advies nopens toekenning van wedde. 

1795 [223/182v] -- Reglement van orde. 

1795 [223/195v] -- Concept- ledenlijst. 

1795 [223/209] -- Wensen op de hoogte te blijven van beslissingen 
van Den Haag. 
Zie ook: 212 

1795 [223/226v] -- M. Liezen verzoekt schrapping van de municipale 
lijst. 

1795 [223/261] -- Resoluties aan burgerij voor te lezen. 

1795 [223/373] -- C.C. Vatebender neemt ontslag. 

1795 [223/373v] -- Voorstel tot invordering stedelijk reglement. 

1796 [224/063v] -- T. Kemsius neemt ontslag wegens benoeming in 
provinciebestuur. 

1796 [224/081v] -- Commissie voor verkiezing van een nieuwe 
municipaliteit. 

1796 [224/097v] -- Benoeming municipaliteitsleden. 
Zie ook: 98v, 99v en 110 

1796 [224/132v] -- In voorkomende gevallen besloten vergaderingen 
te houden. 

1796 [224/145] -- Aanvulling van het stedelijke regeringsreglement. 
Zie ook: 151 

1796 [224/155v] -- Jac. van Steel neemt ontslag. 
Zie ook: 200 

1796 [224/164] -- Regeringreglement met ampliatie te doen drukken. 

1796 [224/164v] -- Plan verkiezing drie nieuwe leden. 

1796 [224/167v] -- Voordracht grondvergadering over drie nieuwe 
leden. 

1796 [224/187v] -- Beschuldigingen van M. Liesen tegen F. Guerin. 

1796 [224/210] -- Verkiezing nieuwe leden in vacante plaatsen. 

1796 [224/212v] -- Rapport over wijze van stemmen bij suppletie van 
leden van de municipaliteit. 

1797 [225/068v] -- Aftredende leden bedankt. 

1797 [225/074v] -- In plaats van de term municipaliteit moet voortaan 
de term raad worden gebruikt. 
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Nieuwerkerk a/d IJssel 

1791 [134/027] -- Benoeming van regenten. 

1792 [134/028v] -- Benoeming van regenten. 

1792 [134/066] -- Voorstel tot droogmaking Zuidplaspolder. 

1793 [134/025] -- Benoeming van regenten. 

1794 [134/024v] -- Benoeming van regenten. 

1795 [223/042v] -- Restitutie van ingenomen geweren. 

1799 [227/197] -- Verzoek om enige gewapende burgers afgewezen. 

1804 [231/089v] -- Aanmaning tot betaling recognities. 

1805 [232/063v] -- Rapport voldoening achterstallige recognitie. 

1805 [232/080v] -- Obligatie wegens achetrstallige recognitie. 

1807 [232/029] -- Benoeming van kroosheemraden. 

1807 [232/101v] -- Rekening Nieuwerkerk bepaald. 

1807 [232/164v] -- Informatie over aanstelling schout. 

 

Nieuwkoop 

1796 [224/009v] -- Recommandatie voor J. de Wit als sollicitant 
secretaris. 

 

notaris 

1795 [223/043v] -- Willem van der Wagt wederom aangesteld. 

1795 [223/044] -- Rutger Metelercamp ontslagen. 

1795 [223/206v] -- J. Polijn verzoekt ontslag, als zijnde secretaris. 

1796 [224/235] -- Brieven van voorschrijven aan J.D. Schiffer. 

1796 [224/266] -- J.D. Schiffer als notaris benoemd. 

1796 [224/294v] -- A. Fijken niet toe te laten. 

1797 [225/098] -- J. Polijn aangesteld als commissaris van de 
notarissen. 

1800 [228/146] -- J.D. Schiffer verzoekt ambtgeld in jaarlijkse 
termijnen te mogen voldoen. 

1800 [228/152v] -- Verzoek van J.D. Schiffer ingewilligd. 

1801 [229/031v] -- Aanbeveling voor W.J. Swanenburg Boers. 

1801 [229/061] -- W.J. Swanenburg Boers geadmitteerd. 

1803 [231/134v] -- Verzoek om vermindering van acht op zes 
notarissen. 
Zie ook: 145v 
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1803 [231/178] -- Rapport op verzoek om vermindering. 
Zie ook: toegestaan 189v 

1804 [231/004v] -- W. Blok verzoekt intrekking verzoek om admissie. 

1804 [231/126] -- Commissie benoemd betreffende vermindering 
aantal tot op zes. 

1807 [232/090v] -- Voortaan titel van Koninklijk notaris. 

1808 [256/072] -- L. de Jonge Borgerhof geadmitteerd. 

1808 [256/146v] -- C. Hardenberg geadmitteerd. 

1809 [256/057v] -- L. de Jonge Borghof verzoekt restitutie van 
ambtgeld. 
Zie ook: afgewezen 59v 

1810 [256/041] -- Bericht aan landdrost betreffende weigering 
restitutie ambtgeld. 

 

octrooi 

1791 [134/072v] -- Johannes Gibbon, fabrikant van Frankfurter 
potten. 

1795 [223/196] -- Jan Schoonderwoerd, hooiwinmachines 
ingetrokken. 

1796 [224/211] -- Betaling van octrooigelden pro memorie. 

1796 [224/215v] -- Jan Bos hooigereedschappen. 

1796 [224/261v] -- Welke octrooien zijn aan godshuizen verleend. 
Zie ook: 308v 

1805 [232/055v] -- C. Wout trasmolenaar. 

 

onderwijs 

1791 [134/014v] -- Voorstel verbetering armenschoolwezen. 

1791 [134/039v] -- Praeceptor eerste Latijnse school gewenst. 

1791 [134/041v] -- Voordracht en benoeming praeceptor eerste 
Latijnse school. 

1791 [134/042] -- Verzoek kinderschool te mogen houden. 
Zie ook: accoord 42v 

1791 [134/048] -- De Lutherse schoolmeester mag geen kinderen 
onderwijzen waarvan de ouders gereformeerd zijn. 
Zie ook: 52 

1791 [134/068] -- Verg. voor Willem Muys tot het geven van 
huisonderwijs. 

1791 [134/073] -- Verg. voor G.H. de Heer. 

1791 [134/073v] -- Leendert Smit huisonderwijs toegestaan. 

1792 [134/027v] -- Hendrik Verschoor tot armschoolmeester 
aangesteld. 
Zie ook: 29 
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1792 [134/088] -- Scholarchie college klaagt over nalatige 
turfschippers. 
Zie ook: 90 

1793 [134/024v] -- Cornelia Verschut bewaarvrouw van kleine 
kinderen. 

1793 [134/028] -- Johanna van der Weyde bewaarvrouw voor kleine 
kinderen. 

1793 [134/035v] -- Alida van der Putte bewaarvrouw voor kleine 
kinderen. 

1794 [134/013v] -- Gerrit Geering Luth. schoolmeester. 

1794 [134/033] -- Veronique Wurtz bewaarvrouw voor kleine 
kinderen. 

1795 [223/034v] -- Schadelijke leerboeken te verwijderen. 

1795 [223/036v] -- Verboden leerboeken verwijderd. 

1795 [223/046] -- Willem Muys verzoekt kostschool te mogen 
openen. 

1795 [223/058v] -- Vergunning voor Willem Muys. 

1795 [223/067] -- Vergunning voor H. Hillebrand om R.K. kostschool 
te houden. 

1795 [223/076] -- Luth. schoolmeester mag alle gezindten 
onderwijzen. 

1795 [223/112] -- Juffr. Meindershage is sollicitante naar de vacature 
aan de Franse juffrouwkostschool. 

1795 [223/154] -- Plan tot oprichting twee scholen voor kinderen van 
behoeftigen. 

1795 [223/197] -- Prijsuitreiking kinderen uit fonds tot onderwijs aan 
mindervermogenden. 

1795 [223/201v] -- School- en catechiseermeesters recommandatie 
gedaan. 

1795 [223/237] -- Vereniging van stadsscholen met het schoolfonds. 

1795 [223/312v] -- Voorstel tot oprichting R.K. universiteit. 

1795 [223/314v] -- Examinatie stukken betreffende overbrenging 
Leuvense akademie. 

1795 [223/351] -- Praeceptor Lodema neemt ontslag van eerste 
school. 

1795 [223/354] -- In plaats van wijlen Maria Kunst wordt haar dochter 
toegestaan een kleinkinderschool te houden. 

1795 [223/356v] -- Concept- plan fondstot onderwijs aan 
mindervermogende kinderen. 

1795 [223/375v] -- Rector G.C.C. Vatebender neemt ontslag. 

1795 [223/382] -- Beroep van rector en eerste praeceptor Latijnse 
school. 
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1796 [224/004v] -- Plan van een belasting ten behoeve van het 
kinderfonds. 

1796 [224/010v] -- Aanstelling rector en eerste praeceptor. 

1796 [224/031] -- Franse kostschoolhouder G. ten Brummeler 
verzoekt wijziging kontrakt. 

1796 [224/044] -- Kinderfonds jaarlijks toe te leggen ƒ 150. 

1796 [224/062v] -- G. ten Bummeler stadsimpositie gerestitueerd. 

1796 [224/118v] -- Andere praeceptor te benoemen. 

1796 [224/135v] -- D. Geelhoed als onderwijzer kinderfonds 
geadmitteerd. 
Zie ook: 156 

1796 [224/162v] -- Advertentie te plaatsen betreffende de vacante 
Franse juffrouwschool. 

1796 [224/177v] -- Verzoek van ontslagen conrector om uitstel. 

1796 [224/190] -- Opgave redenen ontslag conrector. 

1796 [224/192v] -- Rapport betreffende ontslag conrector. 

1796 [224/193] -- Prijsuitreiking aan kinderen van minvermogende 
ouders in Gasthuis. 

1796 [224/195] -- Aanbod van conrector afgewezen. 

1796 [224/197] -- Conrector legt de belofte af; ontslag ingetrokken. 

1796 [224/206] -- Eerste en tweede praeceptor te beroepen. 

1796 [224/256v] -- J.W.J. van Goor preceptor eerste Latijnse school 
aangesteld. 

1797 [225/110] -- Gouda geschikt voor kweekschool zeelieden. 
Zie ook: 121 

1797 [225/118v] -- Prijsuitdeling aan kinderen van 
mindervermogende ouders. 
Zie ook: 135 

1798 [226/039v] -- J.W. van Goor solliciteert Franeker. 

1798 [226/152v] -- Latijnse scholen en andere ongemoeid te laten. 

1798 [226/261] -- W. Verschoor neemt ontslag als 
stadsschoolmeester. 

1798 [226/261v] -- M. de Graaf bewaarvrouw kleine kinderen. 

1798 [226/274] -- Benoeming censeurs scholen. 

1798 [226/274] -- Teuntje Vlak gepermitteerd bewaarschool te 
houden. 

1798 [226/295v] -- Aan het schoolfonds ƒ 80 toegelegd. 

1798 [226/359] -- J. van den Brenck geeft Franse taallessen. 

1799 [227/018v] -- Opgave van inrichtingen van onderwijs. 
Zie ook: 83v 
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1799 [227/021] -- A. van 's Gravesande bewaarvrouw van kleine 
kinderen. 

1799 [227/022] -- Trijntje van der Want bewaarvrouw kleine kinderen. 

1799 [227/109] -- Maria de Wit bewaarvrouw kleine kinderen. 

1799 [227/122] -- A. Kwakernaat bewaarvrouw voor kleine kinderen. 

1799 [227/218] -- Cornelia Bruyn gepermitteerd kinderschool te 
houden. 

1800 [228/021] -- Anthonia Quakernat kinderschool te houden. 

1800 [228/102v] -- Opgave verzocht van Latijnse en andere scholen. 

1800 [228/124] -- Opgave ontvangen en doorgestuurd. 

1800 [228/130v] -- Aanstelling censeurs scholen. 

1800 [228/187v] -- Adriana Schrey kleinkinderschool. 

1801 [229/056v] -- G. ten Brummeler verzoekt salarisverhoging als 
stadskostschoolhouder. 
Zie ook: in beraad gehouden 74; toegewezen 138 

1801 [229/080] -- Beroepen van een conrector voor de Latijnse 
school. 

1801 [229/089] -- ƒ 3000 geleend aan de thesaurier door scholarchie. 

1801 [229/095v] -- F. van Teuten conrector. 

1801 [229/103] -- Voorstel om de Franse meisjesschool weer in 
gebruik te nemen. 

1801 [229/128v] -- Johanna Carlier kleinkinderschool. 

1801 [229/129v] -- Wed. P. Beumer met de Franse meisjesschool te 
beneficeren. 

1801 [229/132v] -- Aanschrijving om te voldoen aan publicatie van 
15-06-1801. 

1801 [229/132v] -- Benoeming censeurs van scholen. 

1801 [229/134] -- Catharina Nobel en Maria de Wit bij substitutie 
kleinkinderschool. 

1801 [229/143] -- B. de Haan huisonderwijzer. 

1801 [229/156] -- Mr. J.J. Slicher verzoekt ontslag als curator Latijnse 
school. 
Zie ook: 160 

1802 [230/020] -- Catarina Nobel kleinkinderschool. 

1802 [230/022v] -- J. van der Linden curator Latijnse school. 

1802 [230/092v] -- Hendrica Doesburg kleinkinderschool bij 
substitutie. 

1802 [230/116v] -- Aanstelling censeurs scholen. 

1802 [230/133] -- Cornelia Everswinkel kleinkinderschool. 

1802 [230/135] -- Maria van Rossum kleinkinderschool bij substitutie. 
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1802 [230/152v] -- Machtiging aan fabriekmeesters om de 
juffrouwenschool in orde te brengen. 

1802 [230/160v] -- A. Schrijver kleinkinderschool bij substitutie. 

1802 [230/167v] -- Neeltje Samson bewaarvrouw kleine kinderen. 

1803 [231/022] -- Van scholarchen ƒ 2000 overgenomen tegen 2,5% 
rente. 

1803 [231/025v] -- Continuatie scholarchen. 

1803 [231/037] -- Regeling periodieke aftreding scholarchen. 

1803 [231/039] -- Martha Kersbergen bewaarvrouw voor 
kleinkinderen. 

1803 [231/079v] -- F.Ph. Robke als onderwijzer toegelaten. 

1803 [231/090] -- Aanschrijving om een plaatselijk schoolbestuur te 
benoemen. 
Zie ook: 95v 

1803 [231/097] -- Geertruy Vermey bewaarvrouw kleine kinderen. 

1803 [231/103v] -- Directie kinderfonds verzoekt salaris van 
overleden stadsschoolmeester. 

1803 [231/108] -- Verzsoek dir. kinderfonds in beraad gehouden. 

1803 [231/115v] -- Johanna Hageman bewaarvrouw kleine kinderen. 

1803 [231/118v] -- Plan verzocht inzake onderwijs aan de jeugd van 
stadswege. 

1803 [231/123v] -- Meester D. Geelhoed een secretaire geschonken. 

1803 [231/149v] -- Nominatie censeurs in beraad gehouden. 

1803 [231/161] -- Aanstelling schoolcommissie over de lagere 
scholen. 

1803 [231/187v] -- Aanbod van lening groot ƒ 2000 door 
schoolarchen. 

1804 [231/006] -- J. van der Burch aangesteld als schoolarch. 

1804 [231/020] -- Toelage van ƒ 40 voor stadsschoolmeester J. van 
Houten. 

1804 [231/031] -- Concept instructie voor opzichters lagere 
schoolwezen. 

1804 [231/051v] -- Instructie voor de commissie voor het 
schoolwezen vastgesteld. 

1804 [231/081] -- J. Vos geadmitteerd als schoolmeester. 

1804 [231/097v] -- Machtiging om een conrector te beroepen. 

1804 [231/100v] -- J. van Rooyen aangesteld tot Franse 
stadsschoolmeester. 

1804 [231/100v] -- Ontslag van G. ten Brummeler als Franse 
stadsschoolmeester. 

1804 [231/113] -- J.D. H. Knakwoerst beroepen als conrector Latijnse 
scholen. 
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1804 [231/113v] -- Toelage van ƒ 40 voor stadsschoolmeester J. van 
Houten. 

1804 [231/130] -- J. van Rooyen verzoekt inlichtingen omtrent vereist 
examen. 

1804 [231/132] -- J. van Rooyen aangesteld als 
stadskostschoolhouder. 

1804 [231/133v] -- Handelwijze schoolcommissie inzake J. van 
Rooyen. 
Zie ook: 135, 137, 144v 

1804 [231/154] -- J. van Rooyen verboden te onderwijzen in Ned. 
taal. 

1804 [231/154] -- Ds. F. van Teuten als lid van de schoolcommissie 
vervallen verklaard. 

1804 [231/157v] -- Vacature opzichter lager onderwijs onvervuld te 
laten. 

1804 [231/170v] -- Voorstel betreffende uitbreiding schoolcommissie. 
Zie ook: gebracht op vijf leden 172 

1804 [231/170v] -- J. van Rooyen aangesteld als stads Nederduits 
kostschoolhouder. 

1804 [231/174v] -- H. Scholten en J. van Rooyen verzoeken 
verlenging als kostschoolhouder. 

1805 [232/003v] -- Ds. A. Willet aangesteld als sholarch. 

1805 [232/006] -- Verzoek om het verzoekschrift van Scholten en Van 
Rooyen af te wijzen. 

1805 [232/009v] -- Scholten en van Rooyen bij uitsluiting 
kostschoolhouders. 
Zie ook: 13 

1805 [232/018] -- Verzoek van Ropke en Vos om toelaring tot het 
geven van onderricht in de Franse taal. 
Zie ook: 26v 

1805 [232/021v] -- Voordracht scholarchen omtrent verdeling der 
Latijnse scholen. 

1805 [232/030] -- Ropke en Vos geadmitteerd te onderwijzen in Ned. 
en Franse taal. 

1805 [232/033] -- Geen onderwijs in vreemde talen zonder admissie. 

1805 [232/056] -- Joh. van der Winden akte bewaarschool. 

1805 [232/058] -- Rapport commissie lagere schoolwezen. 

1805 [232/058] -- Marrigje Mulder bewaarschool. 

1805 [232/065v] -- Plan verzocht omtrent inrichting armenschool. 

1805 [232/077v] -- H. Vink als schoolmeester geadmitteerd. 

1805 [232/089v] -- Concept- reglement armenschool. 

1805 [232/090] -- M. Hogedoorn bewaarvrouw kleine kinderen. 
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1805 [232/090] -- J. van Royen verzoekt toelage wegens 
prijsuitreiking. 

1805 [232/091v] -- Plan van J. van Royen in handen van 
scholarchen. 

1805 [232/106v] -- Concept- instructie stadsarmenschool. 

1805 [232/121] -- Concept- reglement stadsarmenschool. 

1806 [232/006v] -- Mr. M.W. van den Kerckhoven van Groenendijck 
scholarch. 

1806 [232/064v] -- Pieternella Blanket kinderbewaarvrouw. 

1806 [232/074] -- Neeltje van Es kinderbewaarvrouw. 

1806 [232/112v] -- Commissie van toezicht lagere scholen in te 
stellen. 

1806 [232/115v] -- Aanstelling opzichters lagere scholen. 

1806 [232/128] -- Lokaal voor commissie schoolwezen. 

1806 [232/128] -- H. van Meerten bedankt als lid van de commissie 
van toeverzicht schoolwezen. 

1806 [232/129] -- Schoolcommissie is bepaald op zeven leden. 

1807 [232/026] -- Examens lagere scholen. 

1807 [232/033] -- Onkosten prijsuitreiking uit stadskasse afgewezen. 

1807 [232/036v] -- Gijsberta Ruygers bewaarschool. 

1807 [232/040] -- Aletta van Vreede bewaarvrouw kleine kinderen. 

1807 [232/041v] -- W. Jonkhoen huisonderwijzer. 

1807 [232/090v] -- Grietje de Jong bewaarvrouw kleine kinderen. 

1807 [232/133v] -- J. van Royen kostschoolhouder verzoekt opheffing 
schoorsteengeld. 

1807 [232/163v] -- Liquidatie batig saldo rekening schoolmeesters. 

1807 [232/163v] -- Verzoek van de wed. van J. van Houten 
betreffende onderwijs aan arme kinderen. 

1807 [232/180] -- Restituie van schoorsteengeld. 

1807 [232/189] -- Voordracht commissie lagere schoolwezen 
armenschool. 

1807 [232/191] -- Stichting armenschool. 

1808 [256/025] -- Wed. J. van Houten kwart jaar traktement en 
gratificatie geaccordeerd. 

1808 [256/028v] -- Verzoek van Selmer om les te geven. 

1808 [256/030v] -- Brief van commissie lagere schoolwezen 
afgewezen. 

1808 [256/049] -- Verzoek van P.J. Gerssen om admissie als 
schoolmeester. 
Zie ook: accoord 51v 

1808 [256/056] -- W. Muys prive onderwijzer in Holl. en Franse taal. 
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1808 [256/058v] -- ƒ 25 voor commissie lagere schoolwezen. 

1808 [256/124v] -- Pieternella Janmaat kinderbewaarvrouw. 

1808 [256/128] -- Verzoek van D. Geelhoed om een Franse 
hulponderwijzer afgewezen. 

1809 [256/007] -- Opgave verzocht van staat Latijnse school. 

1809 [256/021v] -- Johanna Brammert plaatsvervangend 
kinderschoolhoudster. 

1809 [256/030] -- Pieternella Janmaat kinderbewaarvrouw. 

1809 [256/043] -- Franse kostschoolhouder verzoekt tractement en 
vrijstelling van de additionele stuivers. 

1809 [256/044] -- Gratificatie voor wed. J. van Laar. 

1809 [256/044] -- Kennisgeving overlijden van rector Latijnse scholen 
J. van Laar. 

1809 [256/049] -- Weduwe van rector verzoekt pensioen. 
Zie ook: afgewezen 51v 

1809 [256/055v] -- ƒ 70 voor commissie lager schoolwezen. 

1809 [256/060v] -- Franse schoolmeester ontvangt anonieme 
brieven. 
Zie ook: 70v 

1809 [256/062] -- Verzoek van J. van Rooyen om traktement en 
vrijstelling belasting afgewezen. 

1809 [256/066] -- Voorstel van scholarchen betreffende subsidie en 
beroepen van rector. 
Zie ook: 69v 

1809 [256/067v] -- Restitutie van haarstedegeld. 

1809 [256/072v] -- C. Schol van Egmond beroepen als rector. 

1809 [256/075v] -- Adriana Kalf kinderbewaarvrouw. 

1809 [256/101] -- Conrector J.D.H. Knackwoerst ontvangt kwart jaar 
rectorsalaris. 

1809 [256/108] -- Kaatje Immers kinderbewaarvrouw. 

1810 [256/012v] -- Maria Sellier kinderbewaarvrouw. 

1810 [256/017] -- Alida Schroeder onderwijzeres. 

1810 [256/038] -- ƒ 70 voor commissie lager onderwijs wegens 
schrijfbehoeften en kamerhuur. 

1810 [256/041] -- ƒ 30 vergoeding wegens haardstedegeld over 
1809. 

1810 [256/075v] -- Pieternella de Koster plaatsvervangend 
kinderbewaarvrouw. 

1810 [256/088] -- Aanschrijving oprichting schoolfondsen. 

 

ontspanning 
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1793 [134/016] -- Feestelijkheden wegens het wegtrekken van het 
Franse leger. 

1794 [134/118] -- Concert in de stadsdoelen gedurende 
wintermaanden. 

1796 [224/200v] -- Toneelgezelschap opgericht gedurende de 
wintermaanden. 

1798 [226/253v] -- Pesthuis beschikbaar gesteld voor 
toneelgezelschap. 

1798 [226/278v] -- Tegemoetkoming kamerhuur rederijkers 
ingetrokken. 

1802 [230/128] -- Concerten in St.-Jorisdoelen gedurende 
winterseizoen. 

1802 [230/160v] -- C. van Wieringen vertoont houten kunstbeeldje. 

1803 [231/174v] -- Geen turf te verstrekken aan kamer van rhetorica. 

1803 [231/193] -- Twaalf voorstellingen gedurende vier 
wintermaanden door J. Wiesman & Co. 

1804 [231/149v] -- Twaalf toneelstukken door J. Wiesman in 
winterseizoen. 
Zie ook: ingetrokken 174v 

1804 [231/175] -- W. Brinlij geeft 12 toneelstukken. 
Zie ook: 1805/80v en 1806/74 

1807 [232/122] -- Chr. Mulder organisator zweepdraverij. 

1807 [232/125v] -- Twaalf voorstellingen door J. Wiestman. 

1808 [256/061v] -- Verzoek van Wiesman om toneelstukken te 
presenteren. 
Zie ook: accoord 77v 

1809 [256/111] -- Verzoek van Snijders om toneelvoorstellingen te 
geven. 

1810 [256/036v] -- F.W. Schneider geeft toneelvoorstellingen. 

1810 [256/044v] -- C.E.V. Dinssen-Krayestein geeft 
toneelvoorstellingen. 
Zie ook: 45 

 

Oudemannenhuis 

1791 [134/059] -- Benoeming regent. 

1795 [223/127v] -- Drietal regenten stelt post ter beschikking. 

1795 [223/157v] -- Regenten benoemd. 

1796 [224/014] -- Brief betreffende geforceerde geldlening. 

1796 [224/175] -- Onderzoek in hoeverre onder de godshuizen te 
rekenen. 

1796 [224/208v] -- Rapport personele commissie staat 
oudemannenhuis. 
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1796 [224/267] -- Commissie om te onderzoeken in hoeverre 
godshuis of privaat gesticht. 

1796 [224/267] -- Stadsdoktoren belast met geneeskundig toezicht. 

1797 [225/043v] -- Rapport omtrent betalen in de geldheffing. 

1798 [226/085] -- Reorganisatie regenten. 

1798 [226/325] -- Ontslagen regenten hersteld. 

1802 [230/081] -- Vrijgesteld van betaling imposities. 

1803 [231/026] -- Benoeming regent en regentessen. 

1804 [231/063v] -- Memorie betreffende intrekking vrijdom van 's 
lands middelen. 

1804 [231/114v] -- D.G. van Teylingen aangesteld als regent. 

1805 [232/072] -- A.J. van der Does regent. 

1806 [232/001v] -- G. van Staveren regentesse benoemd. 

1806 [232/081v] -- Rapport omtrent staat van het huis. 

1806 [232/144] -- Aanstelling regentesse. 

1807 [232/011] -- Levering van medicijnen door stadsapotheek E. 
Lankhorst. 

1807 [232/157] -- Verzoek om remissie landsimpositieen. 

 

Oudevrouwenhuis 

1804 [231/164] -- Schikkingen omtrent kostpenningen door Jacoba 
van Staden. 

 

Oudewater 

1796 [224/252] -- Betaling onkosten kiesvergadering afgewezen. 

 

pacht 

1795 [223/179] -- G.H. Fortuin terecht pachter van het zandpad 
Gouda - Amsterdam. 

1795 [223/179v] -- Pachter visserij in de IJssel beklaagd zich over 
particuliere vissers. 

1795 [223/198] -- Pachter H. van Wijk krijgt boterhuis in 
oorspronkelijke staat terug. 

1795 [223/226] -- Verzoek pachter hele Goudse rijpad om restitutie 
afgewezen. 

1795 [223/282v] -- Betaling verzocht achterstallige pachtpenningen 
Amsterdamse rijpad. 

1795 [223/331] -- Pachter grote volmolen verzoekt uitstel van 
betaling. 

1795 [223/342] -- Schikkingen met pachter grote volmolen. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       188 

 

 

1795 [223/359v] -- Verpachting uitgesteld. 

1796 [224/001v] -- Pachter Moordrechts Verlaat verzoekt 
vermindering pachtsom. 

1796 [224/025v] -- D. van Lange pachter van de straatweg Rotterdam 
- Gouda voor ƒ 6150. 

1796 [224/287v] -- P.Post pachter van de as verzoekt asschuren te 
mogen huren. 

1796 [224/311v] -- Pachters kunnen asschuren overnemen. 

1796 [224/340] -- Pachter Gabel aan de Drecht gecontinueerd. 

1797 [225/038v] -- Vergadering over verpachten gabel jaagpad. 

1797 [225/040v] -- Verpachting gabel jaagpad op de oude voet. 

1797 [225/047] -- Grasgewas Amsterdamse en Goudse rijpad. 

1797 [225/160v] -- Pachter G.H. Fortuyn onderworpen aan uitspraken 
comité civil. 

1797 [225/162v] -- C. de Wolff, pachter van het Moordrechts verlaat, 
verzoekt kwijtschelding van pachtpenningen. 

1797 [225/171] -- C. de Wolff ƒ 50 toegelegd. 

1798 [226/087v] -- Commissie benoemd om geschillen met G.H. 
Fortuyn te vereffenen. 

1798 [226/096v] -- Voordracht thesaurier omtrent procedure tegen 
pachter A. Noordhoek. 

1798 [226/254v] -- Geen verpachting van tienden die aan Frankrijk 
toebehoren. 

1798 [226/265] -- Verpachting van tienden in Steyn, Willems en 
Bloemendaal. 

1798 [226/266v] -- Klacht over G.H. Fortuin. 
Zie ook: 268, 330, 339 

1799 [227/057] -- Condities van verpachting grafelijkheidssluis. 
Zie ook: 58v 

1799 [227/068] -- Brief van de Domeinen over memorie van G.H. 
Fortuin. 

1799 [227/070] -- Voorschriften voor G.H. Fortuyn, pachter 
grafelijksheidssluis. 

1799 [227/074v] -- Klacht van baggerlieden over G.H. Fortuyn. 

1799 [227/174] -- Klachten over G.H. Fortuin. 
Zie ook: berisping 177v 

1799 [227/216] -- Enige percelen te verpachten. 

1799 [227/228] -- Verpacht- commissie benoemd. 

1799 [227/230v] -- Pachter Moordrechtse verlaat verzoekt remissie 
van pachtgeld. 
Zie ook: accoord 1800/119v 

1800 [228/089] -- Pachter tolhek Hoge Rijndijk verzoekt remissie 
pachtgeld. 
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1800 [228/098] -- G.H. Fortuin verboden geld te vorderen van 
personen in 's lands dienst. 

1800 [228/100v] -- Restitutie van gevorderde penningen door G.H. 
Fortuin. 

1800 [228/104v] -- Lijst van te verpachten stadsgoederen. 

1800 [228/117v] -- Tarief pachtster overtoom aan de Baars. 

1800 [228/128v] -- Verzoek om continuatie pacht huis aan de Drecht 
met tollen. 

1800 [228/129v] -- Pachter G.H. Fortuin in rechten aan te spreken 
over wanbetaling pacht. 

1800 [228/139] -- Advocaat gemachtigd om te procederen tegen G.H. 
Fortuin. 

1800 [228/153v] -- Commissie voor revisie condities haardas en veer 
te Kapelle. 
Zie ook: 160v 

1800 [228/162v] -- Pachter tolhek Hoge Rijndijk ontslagen. 

1800 [228/179] -- G.H. Fortuin uitgesloten van alle stedelijke 
verpachtingen. 

1800 [228/184] -- Exploit van G.H. Fortuin te accepteren. 

1800 [228/185v] -- Exploit van G.H. Fortuin ter tafel gebracht. 
Zie ook: 188 

1800 [228/200v] -- Klacht van G.H. Fortuin bij commissie van de 
domeinen. 

1800 [228/201] -- Pachter boterhuis verzoekt verlenging pachttermijn. 
Zie ook: accoord 220 

1800 [228/214v] -- Schikkingen met borgen van de pachter tolhek 
Hoge Rijndijk. 

1801 [229/019] -- Pachter hek Dorrekade verzoekt continuatie. 
Zie ook: accoord 20v 

1801 [229/107] -- J. Trip, pachter van het Moordrechtse verlaat, 
verzoekt tegemoetkoming. 

1801 [229/157v] -- De pachter van de gabellen van de straatweg naar 
Rotterdam verzoekt voortzetting van de pacht. 

1801 [229/161] -- Pachters gemachtigd schippers op de Kromme 
Gouwe te bekeuren. 

1801 [229/173] -- Finale afrekening met G.H. Fortuin. 

1802 [230/012v] -- Pachter haardas verzoekt ophoging aserf en 
vermindering pacht. 
Zie ook: 22 

1802 [230/130] -- Pacht haardas geprolongeerd voor vier jaar. 

1802 [230/183] -- Verlenging van de pacht van de volmolens voor zes 
jaren. 

1802 [230/184] -- Kwijtschelding van ƒ 200 voor de pachter van het 
Moordrechtse verlaat. 
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1802 [230/184] -- Verlenging van de pacht van het Moordrechtse 
verlaat voor drie jaren. 

1802 [230/191] -- Remissie van ƒ 118 voor pachter Reeuw. Verlaat. 

1804 [231/099v] -- Pachter huis aan de Drecht verzoekt continuatie 
voor vier jaren. 

1804 [231/144v] -- Klacht van pachter G.H. Fortuin betreffende 
doorvaart sluizen. 
Zie ook: 147v 

1804 [231/160] -- Verzoek om verlenging pacht huis "de Drecht", 
gabellen Bloemendaal. 

1804 [231/167] -- Rapport verpachting aan C. van den Berg van 
gabel. 

1804 [231/168v] -- Machtiging aan de kamer van financie betreffende 
verpachting. 

1805 [232/016v] -- Pachter C. de Wolf verzoekt remissie 
pachtpenningen. 
Zie ook: afgewezen 228 

1805 [232/026] -- P.J. Poot pachter van de haardas verzoekt 
remissie. 

1805 [232/029] -- Geen willekeur ten opzichte van de burgerij door de 
pachter van de sluizen. 

1805 [232/038] -- Pachter A. Carlier stelt F. van den Andel aan als 
sluiswachter. 

1805 [232/078v] -- Verpachting tienden land van Steyn, Willens en 
Bloemendaal. 

1805 [232/102v] -- Proces pachter gabel aan de Drecht tegen 
Amstelveense schipper. 

1805 [232/124v] -- Borgen van pachter hek aan de Rijn aan te 
spreken. 

1806 [232/140] -- Hek Amsterdamse rijpad voor tien jaren aan C. 
Verboom verpacht. 

1808 [256/015v] -- Oproepen erfgenamen G.H. Fortuyn omtrent 
zekere procedures. 

1808 [256/090] -- Tienden in Steyn, Willens en Bloemendaal. 

1808 [256/106] -- Minnelijke schikking procedure G.H. Fortuyn. 
Zie ook: brief van Amsterdam 112 

1808 [256/136] -- A. Poot pachter haardas. 
Zie ook: klacht over wegwerpen 136v 

1809 [256/002v] -- Verzoek om haardas te mogen uitvoeren. 

1809 [256/010] -- Viserij in de stadsgrachten. 

1809 [256/027v] -- Continuatie pacht gabel op de Dorrekade. 

1809 [256/029] -- J. Hakenes verzoekt continuatie pacht volmolens. 
Zie ook: accoord 29v 

1809 [256/067] -- Verpachting tienden Stein, Willens en 
Bloemendaal. 
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1809 [256/099] -- Overname pacht volmolens door C. de Groot en S. 
Hakmes. 

1809 [256/109] -- Haardas verpacht voor ƒ 10.225. 

1810 [256/045v] -- Rekening pachster Moordrechtse verlaat. 

1810 [256/050] -- Tienden Willens, Stein en Bloemendaal. 

1810 [256/059] -- Verzoek van Becker en Van den Berg, pachters 
gabellen en jaagpad, om schadevergoeding. 
Zie ook: uitslag 61 

1810 [256/083] -- Memorie van J.W. Becker in beraad. 

 

paspoorten 

1797 [225/048] -- C.P. Gevers wil naar Hamburg reizen. 

1797 [225/111v] -- G. Boon van Ostade naar Frankrijk en 
Zwitserland. 

1797 [225/152] -- Beletje Wijl naar Frankfurt am Main. 

1797 [225/158v] -- Geen paspoorten aan Franse emigranten. 

1799 [227/033] -- Voor C.P. Geevers en knecht naar Hamburg. 

1799 [227/111] -- Model paspoort. 

1799 [227/151v] -- Opgave van personen die zonder paspoort de 
republiek verlieten. 

1799 [227/173] -- Aanschrijving omtrent verstrekking van paspoorten. 

1799 [227/180] -- Geen passen te verlenen aan geregistreerde 
jongelieden. 

1799 [227/188v] -- Paspoorten af te geven aan reizigers naar 
Amsterdam. 

1799 [227/202v] -- Aanschrijving omtrent afgifte aan verdachte 
personen. 

1800 [228/138] -- Alleen paspoorten van het Bataafse gouvernement 
te erkennen. 

1800 [228/181] -- C.P. Geevers verzoekt paspoort. 

1806 [232/083] -- Geen paspoorten zonder visa. 

1807 [232/133] -- Aanschrijving omtrent afgifte van paspoorten. 

1809 [256/016] -- Verlenen van paspoorten aan Fransen en Italianen. 

 

patenten 

1807 [232/173] -- Beschuldiging van plaatsvervangend fiscaal over 
het werk der patenten. 

1807 [232/192v] -- Recht van patent in grote en kleine steden. 

1810 [256/001] -- Voorlopig geen patenten uit te geven. 
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1810 [256/025v] -- Advertentie betreffende afgifte van patenten. 
Zie ook: 27 

1810 [256/037v] -- Laatste oproeping afgifte patenten. 

 

pijpenindustrie 

1791 [134/041] -- Sluiting van de korte pijpenfabriek. 

1791 [134/049] -- Commissie van pijpmakers voor het opmaken der 
gilderekening. 

1791 [134/051] -- Administrateurs van het pijpenpand gecontinueerd. 

1791 [134/051] -- Pieter van Geelen neemt kleiarbeiden van 
pijpaarde waar. 

1791 [134/051v] -- Commissie van pijpmakers voor het opmaken der 
gilderekening. 

1791 [134/067v] -- Hendrik Houbraak knaap van het gilde aangesteld. 

1792 [134/027] -- Claas Verweel kleimeter van de pijpaarde. 

1792 [134/043] -- Administrateur pijpenpand gecontinueerd. 

1792 [134/058] -- Frederik Leich kleiarbeider van pijpaarde. 

1793 [134/033v] -- Commissie opmaken rekening. 

1794 [134/026] -- ƒ 1000 belegd bij de thesaurier. 

1794 [134/031] -- Commissie opmaken rekening. 

1795 [223/146v] -- Verzoek tot vrijstelling Friese schepen van 
pressing. 

1796 [224/062] -- Besluit van 13-03-1734 geannuleerd. 

1796 [224/062] -- A. Fokkert in plaats van zijn vrouw B. Olijkan 
pijpenfabrikant. 

1796 [224/106] -- J. Danens verzoekt ƒ 600 ter hervatting pijpmakerij. 

1796 [224/128v] -- Verzoek van J. Danens in beraad gehouden. 

1796 [224/141v] -- Opheldering gevraagd over art. 16 reglement 
stadsbestuur. 

1796 [224/212v] -- Wegens verandering van werkkring geen ƒ 600 
voor J. Danens. 

1796 [224/219v] -- Verzoek geen potten- en pijpenbakkerijen af te 
breken zonder consent. 

1796 [224/291] -- J. Danens ƒ 600 te verstrekken, waarvan ƒ 200 
voor het Rijk. 

1797 [225/134v] -- Verzoekschrift kleimeters om continuatie contract. 

1797 [225/158v] -- Verzoek kleimeters om remissiegeld toegestaan. 

1797 [225/210] -- Overeenkomst met potenbakkers betreffende 
lediging ovens op zaterdag. 

1798 [226/065v] -- Brief over pijpenindustrie. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       193 

 

 

1798 [226/102v] -- Adres over betaling aan knaap pijpenmakersgilde. 

1798 [226/108] -- Bericht van de commissie op het verzoekschrift van 
enige knechts. 

1798 [226/146v] -- Verzoek te ondersteunen betreffende behoud van 
de pijpenfabricage. 

1798 [226/147v] -- Verzoek te ondersteunen betreffende behoud van 
de pijpenfabricage. 

1798 [226/160v] -- Verzoekschrift overlieden en dekens tot behoud 
nering. 

1798 [226/160v] -- Verzoekschrift overlieden en dekens tot behoud 
nering. 

1798 [226/278] -- Jaarrekening wordt gecontroleerd door een 
raadscommissie. 

1798 [226/301] -- Onderzoek naar pijpen van G. Marte met opschrift 
"Oranjeboven". 

1798 [226/301] -- Onderzoek naar pijpen van G. Marti met opschrift 
"Oranje boven". 

1798 [226/305] -- Pijpen van G. Marti komen uit oude voorraad. 

1798 [226/305] -- Pijpen van G. Marte komen uit oude voorraad. 

1799 [227/018] -- Verzoek om ontheffing van belasting op pijpen. 
Zie ook: 24 

1799 [227/109v] -- Betr. betaling knaap pijpenmakersgilde. 

1799 [227/117v] -- Enige knechts gelast gildegeld te betalen. 

1799 [227/128] -- Betaling aan gildeknaap op de oude voet. 

1799 [227/135] -- Betaling recognitie door overleden kleiweger Jan 
Dingshof. 

1799 [227/227] -- Benjamin Wout pijpmaker. 

1799 [227/231] -- Aanschrijving betreffende pijpmakersgilde. 

1799 [227/237] -- Verzoekschrift van pijpmakersknechts aan 
Departementaal bestuur. 

1800 [228/072v] -- J. Valk pijpmakersbaas. 

1800 [228/077] -- M. Stalenberg geeft zich aan als pijpmaker. 

1800 [228/083v] -- L. Spernay geeft zich aan als pijpmaker. 

1800 [228/083v] -- L. Spernay geeft zich aan als pijpmaker. 

1800 [228/085v] -- S. de Waal pijpmaker. 

1800 [228/096] -- C. van Oudshoorn pijpmaker. 

1800 [228/121] -- P. Reynsloot pijpmaker. 

1800 [228/141v] -- G. de Ronde pijpmakersbaas. 

1800 [228/150] -- Verzoek om betaling gildegeld door kleimeters en 
gildeknaap. 

1800 [228/194] -- J. Collinee pijpmaker. 
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1800 [228/194v] -- Rapport betaling gildegeld door knaap en 
kleimeters. 

1800 [228/203] -- Knaap en kleimeters tot betaling verplicht. 

1801 [229/016v] -- Gezusters Versluis pijpmaksters. 

1801 [229/016v] -- J. Bik pijpmaker. 

1801 [229/027] -- Geschil tussen A. en C. Brem over het merk "K". 

1801 [229/045v] -- Joh. Lens pijpmakersbaas. 

1801 [229/052] -- Kleimeesters verzoeken vrijstelling van recognitie. 
Zie ook: accoord 57v 

1801 [229/053] -- J. Heukelman pijpmakersbaas. 

1801 [229/070] -- A. van Straten pijpmakersbaas. 

1801 [229/086] -- J. de Mol pijpmakersbaas. 

1801 [229/100v] -- A. van der Want pijpmakersbaas. 

1801 [229/152] -- Waarnemer voor H. Houbraak knaap van het gilde. 

1801 [229/169] -- C. Bosboom pijpmakersbaas. 

1802 [230/059] -- C. Beerman pijpmakersbaas. 

1802 [230/075v] -- A. van der Want pijpmakersbaas. 

1802 [230/102v] -- Chr. van der Palm pijpmakersbaas. 

1802 [230/135v] -- J. van Vliet pijpmakersbaas. 

1802 [230/138] -- R. Broer pijpmakersbaas. 

1802 [230/155] -- J. van Leeuwen pijpmakersbaas. 

1802 [230/157v] -- P. den Blanker pijpmakersbaas. 

1803 [231/008] -- Voordracht commissarissen betreffende belangen 
van de pijpenfabriek. 

1803 [231/027] -- B. de Pier commissaris gilde en administrateur 
pijpenpand. 

1803 [231/043v] -- J. Stolwijk pijpenmakersbaas. 

1803 [231/046v] -- Commissie tot het tegengaan van misbruiken bij 
gebruik van pijpmerken. 

1803 [231/050v] -- P. van Leeuwen en G. van Balen pijpmakers. 

1803 [231/073v] -- J. Kruysheer, J. Trip en R. Hardeman pijpmakers. 

1803 [231/075v] -- E. van Zutphen pijpmakersbaas. 

1803 [231/078] -- S. Smient en J. de Zitter pijpmakers. 

1803 [231/096v] -- Memorie van pijpmakers buiten deliberatie 
gehouden. 

1803 [231/135v] -- Aankoop van een lokaal aan de Turfmarkt ten 
behoeve van het pijpenpand. 

1803 [231/151v] -- P. van den Hoek pijpenmnakersbaas. 
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1803 [231/160v] -- A. Herbus pijpmaker. 

1803 [231/183] -- Jaarrekening van het pijpenpand vastgesteld. 

1803 [231/200v] -- G. Kruysheer pijpmaker. 

1804 [231/007] -- Middelen te beramen tot bestrijding pijpenfabriek te 
Delft. 
Zie ook: 13 

1804 [231/026] -- Rapport over instandhouding pijpenindustrie. 

1804 [231/027v] -- Publicatie tot belemmering verkoop 
gereedschappen. 

1804 [231/034v] -- T. van Gendt pijpmaker. 

1804 [231/061v] -- Adr. van der Want pijpmakersbaas. 

1804 [231/075] -- Joh. van Velzen pijpmakersbaas. 

1804 [231/087] -- G. van der Dus pijpmaker. 

1804 [231/129v] -- Commissie opmaken rekening. 

1804 [231/139] -- Benoeming van commissarissen. 

1804 [231/147v] -- A. Booy pijpmakersbaas. 

1804 [231/161] -- Staten van de knaap van het pijpmakersgilde. 

1804 [231/174v] -- Commissie opnemen rekening pijpenpand. 

1805 [232/024] -- Klacht over verkoop gereedschappen door 
vendumeester. 

1805 [232/027] -- M. Heerkes pijpenmakersbaas. 

1805 [232/030v] -- Bepalingen omtrent verkoop gereedschappen 
door knaap van het gilde. 

1805 [232/043] -- C. Oosterkerk pijpenmakersbaas. 

1805 [232/072] -- Machtiging aan het pijpenpand om een erf te 
verkopen. 

1805 [232/083] -- Commissie opneming rekening. 

1805 [232/083v] -- G. van der Helm pijpmakersbaas. 

1805 [232/086v] -- Benoeming van commissarissen. 

1806 [232/015] -- J. Lunenburg pijpmakersbaas. 

1806 [232/036] -- Cornelia Stolwijk zet merk van haar broer voort. 

1806 [232/044v] -- G. de Peer pijpmakersbaas. 

1806 [232/061v] -- Maria Verzijl pijpmaakster. 

1806 [232/074v] -- Verzoek om ontheffing belasting op pijpen door 
landen linker Rijnoever. 

1806 [232/083] -- Commissie opmaken rekening. 

1806 [232/088v] -- Benoeming van commissarissen. 
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1806 [232/103v] -- H. Houbraak als knaap van het gilde enig 
onderstand verleend. 

1806 [232/115v] -- Rapport commissarissen betreffende vrijdom van 
belastingen. 

1806 [232/125] -- Verzoek om vermindering belasting op steenkolen. 

1807 [232/020v] -- J. Nieuwland pijpmakersbaas. 

1807 [232/032v] -- Adres van pijpmakers ondersteund. 

1807 [232/033] -- H. Zwart en J. Smit bazen. 

1807 [232/037v] -- Adres pijpmakers aan de koning overhandigd. 

1807 [232/040v] -- G. van Leeuwen baas. 

1807 [232/057v] -- L. de Graaf baas. 

1807 [232/078] -- W. Boot baas. 

1807 [232/087] -- Brief omtrent buitenlandse pijpen in Amsterdam. 
Zie ook: uitgevoerd 90 

1807 [232/116] -- Verkoop vreemde pijpen. 
Zie ook: 119, 120v 

1807 [232/124v] -- Advertentie wegens misbruik van stadswapen en 
merken. 

1807 [232/163] -- Verzoek betreffende concessie remissie van 21-04-
1807. 

1807 [232/167] -- Benoeming van commissarissen. 

1808 [256/055v] -- J. van Bovene meter pijpaarde. 

1808 [256/123] -- Reglement vastgesteld. 

1808 [256/125v] -- Benoeming van commissarissen. 

1809 [256/075] -- Benoeming van commissarissen. 

1809 [256/080] -- Jaarrekening vastgesteld, met opmerking 
betreffende verteringskosten. 

1810 [256/058v] -- Benoeming van commissarissen. 

1810 [256/066] -- Verzoek om lening van ƒ 500 ten behoeve van het 
pijpenpand. 

1810 [256/086v] -- Verzoek tot heffing dubbel gildegeld. 

 

politie 

1791 [134/029v] -- Aanstelling Ary van Vliet. 

1791 [134/029v] -- Aanstelling Ary van Vliet. 

1791 [134/071] -- Aanstelling Pieter van Vliet. 

1793 [134/017] -- Hendrik Willemsz. Verschoor de stad ontzegd. 

1793 [134/054] -- Hoofdofficier betreffende pamflet. 
Zie ook: 61 
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1793 [134/070] -- Hendrik Verschoor gegijzeld. 
Zie ook: 71v 

1793 [134/084] -- Vier personen de stad ontzegd. 

1793 [134/085v] -- Simon Spruyt vermaand. 

1793 [134/086] -- Treyntje van Keulen de stad ontzegd. 

1794 [134/044] -- Tegemoetkoming aan de cipier in verband met de 
gestegen broodprijzen. 

1794 [134/064v] -- Bezwaar tegen Pieter Wijs, tapper. 

1794 [134/066v] -- Pieter Wijs de stad ontzegd. 

1794 [134/088v] -- Baldadige jongelui gedurende biddag. 
Zie ook: 91 

1794 [134/108v] -- Willem van Kampen voor acht dagen opgesloten. 

1794 [134/116v] -- Proces tegen overspelige Teuntje Soffren. 
Zie ook: 117 

1795 [223/027] -- Verzoek tot huisarrest van regenten. 

1795 [223/027v] -- Griffioen, van Harencarspel en Gevers toegest. 
tijd. de stad te verlaten. 

1795 [223/035] -- Waarschuwing voor Willem de Lange. 

1795 [223/041v] -- Raadpleging burgerij over stadsarrest regenten. 

1795 [223/043v] -- Voortaan rechtspraak "uit naam van het volk van 
Holand". 

1795 [223/054] -- Vragen over stadsarrest regenten. 

1795 [223/058] -- Pieter Swart in arrest bij de Fransen. 

1795 [223/062] -- Ontslag Pieter Swart verzocht. 

1795 [223/062v] -- Kwestie Pieter Swart ter tafel gebracht. 

1795 [223/063v] -- Pieter Swart berispt en in vrijheid gesteld. 
Zie ook: 66v 

1795 [223/105v] -- Jacob Scholten tot dienaar der justitie benoemd. 

1795 [223/122v] -- Stedelijk arrest stadsbestuur opgeheven. 

1795 [223/145v] -- Van Helden de stad ontzegd. 

1795 [223/145v] -- Twee rumoerige matrozen opgesloten. 

1795 [223/149v] -- Ontslag Govert Kramer uit gijzeling. 

1795 [223/235] -- C. Paling de stad ontzegd. 
Zie ook: 328v weer geadmitteerd 

1795 [223/251] -- G. Boon van Ostade onder bewaking van nationale 
garde in zijn huis. 

1795 [223/256v] -- Rapport van commandant van de nationale garde 
over bewaking van Boon van Ostade. 
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1795 [223/260] -- Zaak Boon van Ostade overgedragen aan comité 
juducieel. 
Zie ook: 260v 

1795 [223/261v] -- Pieter de Wijs de stad ontzegd. 

1795 [223/266v] -- J. de Wit onder borgtocht de stad te mogen 
verlaten. 

1795 [223/272] -- Op rechtdagen stadhuisklokje te luiden gedurende 
een kwartier. 

1795 [223/272v] -- Diverse oud-regenten mogen tijdelijk de stad 
verlaten. 

1795 [223/274] -- F. de Mey verzoekt stad te mogen verlaten. 

1795 [223/275] -- Permissiebiljetten voor verblijf buiten de stad in te 
trekken. 

1795 [223/278] -- A.P. Twent toegestaan voor 14 dagen stad te 
verlaten. 

1795 [223/280] -- Zoon van A.H. Meterkamp mag reis voortzetten. 

1795 [223/281] -- Waar bevinden zich diverse burgers. 

1795 [223/281v] -- F. de Mey permissie voor 14 dagen. 

1795 [223/281v] -- Jan van Velsen te apprechenderen. 

1795 [223/284v] -- Het besluit van 18-09-1795 betreffende 
permissiebiljetten wordt geannuleerd. 

1795 [223/314] -- Verhoging kostgeld cipier. 

1795 [223/340] -- Drie personen verdacht van dienstneming in het 
Osnabrugse leger. 

1795 [223/341] -- Opheldering gevraagd van verblijfplaats diverse 
personen. 

1795 [223/342v] -- R. Doesdonck per advertentie opgeroepen. 

1795 [223/343] -- Curatoren van H. de Mol gelast zijn verblijfplaats op 
te sporen. 

1795 [223/374] -- Bericht aan Den Haag betreffende R. Doesdonk. 

1796 [224/077] -- Aan P. van Dongen in beslag genomen boter 
teruggegeven. 

1796 [224/124v] -- M. van Zon dienaar der justitie. 

1796 [224/133] -- Verboden boekjes bij C. Smit te verkrijgen. 

1796 [224/150] -- Verzoek om verhoging traktement dienaren der 
justitie. 

1796 [224/163] -- Verhoging traktement dienaars van justitie. 

1796 [224/212] -- Aanhouding verzocht van deserteur C. van 
Dieveren. 

1796 [224/219v] -- Job Sluyter de stad ontzegd. 

1796 [224/239] -- Onderzoek vanm keuren betreffende 
zondagsviering. 
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1796 [224/256v] -- Vrouw van Adrianus Ripparon de stad ontzegd. 

1796 [224/258] -- Cornelis Smaling en vrouw Lena de Mooy de stad 
ontzegd. 

1796 [224/283v] -- Cornelia van Loon de stad ontzegd. 

1796 [224/289] -- Verz. aan politiemeesters rapport uit te brengen 
over verh. som strafmaat. 

1796 [224/335] -- Verbanning Job Sluiter ingetrokken. 

1796 [224/341v] -- Francyntje Wittig de stad ontzegd. 

1797 [225/026] -- Welke officieren van justitie hebben sedert 1788 
gefungeerd. 

1797 [225/091] -- Aanhouding van deserteur Chr. Endorp verzocht. 

1797 [225/117] -- A. van Vliet verzoekt om akte pro deo. 
Zie ook: afgewezen 120 

1797 [225/154] -- Thomas Visee de stad ontzegd. 

1797 [225/158v] -- Verzoek Th. Visee als knecht te laten werken 
afgewezen. 

1797 [225/164v] -- Th. Fisee voor 14 dagen in de stad geadmitteerd. 

1797 [225/174v] -- Th. Visee verzoekt in de stad toegelaten te 
worden. 
Zie ook: afgewezen 183 

1797 [225/183] -- L. van de Vos op te sluiten te Koudekerk. 
Zie ook: 188 en 190 

1797 [225/208] -- Premie van ƒ 150 voor aanhouding van persoon die 
kind te vondeling legt. 

1797 [225/216] -- Th. Visee wederom in de stad toegelaten. 

1797 [225/222] -- Aanschrijving over recht van politieke uitzetting. 
Zie ook: 1798/3 

1798 [226/034v] -- Geen schuilplaats te verlenen aan verdachte 
Franse ingezetenen. 

1798 [226/056v] -- Joh. Boshoorn dringt aan op betaling van premie 
ad ƒ 150. 

1798 [226/062] -- Vondeling, thans in het Aalmoezeniershuis, zal 
worden afgehaald. 

1798 [226/070] -- Admissie van inwoning C. van Es ingetrokken. 

1798 [226/070] -- Premie van ƒ 150 uitbetaald. 

1798 [226/070v] -- Geheime bijeenkomsten ten huize van A.J. van 
der Does. 

1798 [226/070v] -- Machtiging voor Aalmoezeniershuis om vondeling 
af te geven. 

1798 [226/185v] -- Waarschuwing tegen verkoop van verboden 
geschriften. 

1798 [226/193] -- Opgave van het aantal gevangenissen. 
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1798 [226/225] -- Vrouw uit Bodegraven heeft kind achtergelaten. 

1798 [226/226] -- Regeling onkostenvergoeding wegens vondeling. 
Zie ook: 255v 

1798 [226/233v] -- Aanschrijving om enkele burgers te arresteren, 
indien hier aanwezig. 

1798 [226/238v] -- Brief van Bergen op Zoom over achtergelaten 
weeskind. 

1798 [226/259v] -- Verzoek om de zondagskeur te renoveren en 
altereren. 

1798 [226/277v] -- Commissie tot revisie der zondagskeur. 

1798 [226/297] -- Politiekamer nog een maand te continueren. 

1798 [226/300] -- Inlichtingen gevraagd omtrent de wijze van 
procederen van de politiekamer. 

1798 [226/300v] -- Verzoek om reorganisatie politiekamer. 

1798 [226/307v] -- Cipier nieuwe kleding verstrekt. 

1798 [226/327v] -- P. Vrede te observeren. 

1798 [226/329] -- J. van der Linden en Ph. Polijn als politiemeesters 
aangesteld. 

1798 [226/334] -- Verblijfplaats op te sporen van gebrs. Van der Noot 
en Motman. 

1798 [226/339v] -- Personen te arresteren die zich in Frankrijk aan 
diefstal schuldig maakten. 

1798 [226/342v] -- Aanschrijving om J.J. Souter en J. Koppe te 
arresteren. 

1798 [226/344] -- Geemigreerde Holl. en Brabantse officieren te 
arresteren. 

1798 [226/352] -- Vrouw zonder permissie uit bepaalde wijk te 
verwijderen. 

1799 [227/012v] -- Klacht van hoofdofficier over foutieve opgave 
deserteurs. 

1799 [227/014v] -- Revisie voorschriften bordelen. 

1799 [227/043] -- Aanschrijving over deserteur W. de Wit. 

1799 [227/071] -- Politiemeester Vriesman gaat vertrekken. 

1799 [227/072] -- Toe te zien op ondermijning van de 
staatsveiligheid. 

1799 [227/085] -- Arrestatie van ingeschrevenen lijst requisitie Franse 
republiek. 

1799 [227/102v] -- Aanschrjving over priesters, smokkelaars en 
deserteurs. 

1799 [227/103v] -- P. van Geulen aangesteld als politiemeester. 

1799 [227/104v] -- Aanschrijving om Fellers te arresteren. 
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1799 [227/127] -- Publicatie tegen staatsschenderijen. 
Zie ook: 127v 

1799 [227/130v] -- J. Bleuland verzoekt ontslag als lid comité van 
justitie. 

1799 [227/135v] -- Aanschrijving om E. Willouhbij te arresteren. 

1799 [227/167v] -- Matrozen hier aanwezig te arresteren. 

1799 [227/168v] -- Twee matrozen gearresteerd. 

1799 [227/170v] -- Valse geruchten verspreid door N. la Sauvage te 
Leiden. 

1799 [227/170v] -- Bepaling omtrent sluiten en ontsluiten gijzeling. 

1799 [227/172v] -- Opsporing verzocht van twee verdachte personen. 

1799 [227/212] -- Wijze van procederen in civiele en criminele zaken. 

1799 [227/229] -- Chatelin en la Chappelle vervalsers van 
wisselbrieven. 

1799 [227/244] -- Personen te arresteren die zich onttrokken aan de 
wapendienst. 

1800 [228/014v] -- Opsporing verzocht van ex markies de la Fitte 
Pilleport. 

1800 [228/026] -- Opsporing verzocht van uitgewekenen uit Franse 
republiek. 

1800 [228/030v] -- Signalementen van enige verdachte personen 
toegezonden. 

1800 [228/037] -- Opsporing verzocht van C. Verteuil. 

1800 [228/058] -- H. van Bemmel geconfineerd te Gheel. 

1800 [228/105v] -- Aanschrijving omtrent opsporing van deserteurs. 

1800 [228/125v] -- J. de Bruyn de stad ontzegd. 

1800 [228/135] -- Inlichtingen verstrekt omtrent het roepen van 
Oranje boven. 

1800 [228/139v] -- Verzoek van dienaars der justitie om een stuiver 
per boerenwagen afgewezen. 

1800 [228/140] -- A. Mullart politiemeester. 

1800 [228/146] -- Veertiendaagse rapporten verzocht van openbare 
rust. 

1800 [228/181v] -- Opsporing verzocht van Ducange. 

1801 [229/009] -- Politiemeesters aangesteld. 

1801 [229/028] -- H. Breukelman het land ontzegd. 

1801 [229/049v] -- Opsporing verzocht van vier medeplichtigen van 
de aanslag op consul Napoleon Bonaparte. 

1801 [229/097v] -- Opsporingsverzoek G. Motman ingetrokken. 

1801 [229/139v] -- Opsporing verzocht van vier Engelse verdachten. 
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1801 [229/166] -- Opsporing verzocht van P. van Rooten. 

1801 [229/167] -- Opsporing verzocht van F. Nalingaert en Wattier. 

1801 [229/169] -- Opsporing verzocht van vier personen. 

1801 [229/172] -- Opsporing verzocht van C. Eikenbrecht. 

1802 [230/072] -- Opsporing verzocht van deserteur J. Schoon. 

1802 [230/103] -- Opsporing verzocht van deserteur A. van der Bijl. 

1802 [230/111v] -- Opsporing verzocht van deserteur J. Elshof. 

1802 [230/132] -- G. Houdijk aangesteld als dienaar van de justitie. 

1803 [231/029v] -- Periodieke aftreding politiemeesters. 

1803 [231/047] -- Aan justitiedienaars geen admissies in de gen. 
middelen af te geven. 

1803 [231/095] -- Beediging stadhouder en dienaars van justitie. 

1803 [231/112v] -- A. Binnekade en gezin de stad ontzegd. 

1803 [231/166] --  

1803 [231/166] -- J. Soet de stad ontzegd. 
Zie ook: 176 verzoek om intrekking uitwijzing 

1804 [231/114v] -- Opsporing verzocht van Ph. Verbruggen. 

1805 [232/048] -- Keur tegen tuindiefstallen. 
Zie ook: 54v 

1806 [232/100v] -- Ampliatie keur tuindiefstallen en beschadigen van 
gebouwen. 

1807 [232/002v] -- J. Starrenburg dienaar der justitie. 
Zie ook: 5 

1807 [232/127] -- Reglement gendarmelie. 

1808 [256/012] -- Verzoek van de cipier om meer brandhout 
afgewezen. 

1808 [256/013v] -- Vertrek brigade Kon. gendarmerie. 

1808 [256/025v] -- C. Hogendijk voor drie dagen te water en brood 
gezet. 

1808 [256/031] -- N. Hogendijk ontslagen. 

1808 [256/084] -- Waarschuwing post politiemeester door schepen 
J.M. van Kempen. 

1808 [256/128] -- A. Nieuwerkerk dienaar der justitie. 

1809 [256/040] -- ƒ 22 wegens kleding cipier. 
Zie ook: 44v 

1809 [256/100v] -- Premie van ƒ 150 voor aanbrengen kindermoord. 
Zie ook: 105v 

1810 [256/009v] -- ƒ 6 voor nieuwjaarsalmanakken aan dienaars der 
justitie en ƒ 160 voor kleding. 
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poorten 

1795 [223/236v] -- A. van Brouwershaven portier van de Dijkspoort. 

1795 [223/270v] -- Sleutels 's nachts elders te bewaren. 

1795 [223/272v] -- Sluitingstijd op zondagen. 

1796 [224/235] -- Poorten niet meer sluiten tijdens 
godsdienstoefeningen. 

1797 [225/115v] -- Poorten zijn na 22.30 uur 's zomers gesloten. 
Zie ook: 117v 

1798 [226/074] -- Verzoek van de Franse commandant om sleutels 
afgewezen. 

1798 [226/143] -- Adres te concipieren over het sluiten der poorten. 
Zie ook: 143v 

1798 [226/220] -- Continuatie en remotie van portiers. 

1798 [226/262] -- Verzoek sluiting van poorten op feestdagen af te 
schaffen. 

1798 [226/298v] -- Buitenlands verlof van drie maanden voor de 
portier van de Kleiwegspoort. 

1798 [226/308v] -- Poorten Krabbelenbrug en Nieuwe Veerstal te 
doen sluiten. 

1799 [227/012] -- J. Heetman tot portier van de Kleiwegspoort 
aangesteld. 
Zie ook: 13v 

1802 [230/083] -- J. van Brugge portier Potterspoort. 

1803 [231/018v] -- Voorschriften voor portiers. 

1803 [231/036v] -- Verzoek van de portiers betreffende sluiting. 

1803 [231/037v] -- Poorten op zon- en feestdagen te sluiten. 

1803 [231/087] -- Instructie voor de portier betreffende een poort in 
de stadsmuur ten behoeve van een katoendrukkerij. 

1803 [231/203] -- Voorlopige schikkingen bewaring sleutels. 

1806 [232/034] -- Kwestie omtrent afhalen der sleutels door portiers. 

1806 [232/133v] -- Regeling betaling poortgeld. 

1807 [232/023] -- Sleutels ter beschikking van commandant 
garnizoen. 

1807 [232/054v] -- Openstelling van poorten gedurende avonduren. 

1807 [232/092] -- Voordracht omtrent douceur aan portiers. 
Zie ook: toegewezen 95 

1807 [232/100] -- Nachtwacht gedurende wintermaanden. 

1808 [256/138v] -- Nieuwe regeling openstelling. 

 

portpanding 
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1791 [134/091] -- Lijst van defecten. 
Zie ook: singelschouw 98v en 106; brandschouw 99v 

1792 [134/082v] -- Lijst van defecten. 
Zie ook: singelschouw 87v 

1793 [134/068v] -- Lijst van defecten. 
Zie ook: singelschouw 78v; brandschouw 81 

1794 [134/071v] -- Lijst van defecten. 
Zie ook: singelschouw 78v 

1795 [223/098] -- Vastgesteld op 28 maart. 

1795 [223/101] -- Lijst van defecten. 

1797 [225/097] -- Lijst van defecten. 

1797 [225/132] -- Lijst van defecten op de singelschouw. 

1798 [226/129] -- Lijst van defecten. 

1799 [227/035] -- Lijst van defecten. 

1799 [227/202] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1800 [228/062v] -- Lijst van defecten. 

1801 [229/101v] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1801 [229/158v] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1802 [230/046] -- Lijst van defecten. 

1802 [230/163v] -- Singel en vestenschouw. 

1803 [231/069] -- Lijst van defecten. 

1803 [231/101v] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1804 [231/050] -- Lijst van defecten. 

1804 [231/101] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1805 [232/035] -- Lijst van defecten. 

1805 [232/064] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1806 [232/031v] -- Lijst van defecten. 

1806 [232/069] -- Lijst van defecten singelschouw. 

1807 [232/090] -- Lijst van defecten. 

1808 [256/043v] -- Lijst van defecten. 

1810 [256/030v] -- Lijst van defecten. 

 

posterijen 

1796 [224/296] -- Tijdige openstelling der poorten. 

1796 [224/297v] -- In de wintermaanden een uur eerder te openen. 

1796 [224/314] -- Voordracht commissie van posterijen in beraad 
gehouden. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       205 

 

 

1797 [225/002v] -- Advies betreffende vervoer van brieven door 
schippers op Amsterdam. 

1797 [225/010] -- Brief van commissie van de posterijen over veer op 
Amsterdam. 

1797 [225/039v] -- Besluit gevraagd betreffende Amsterdamse 
schippersbrieven. 

1797 [225/046v] -- Bericht van Amsterdam betreffende 
schippersbrieven. 

1797 [225/049] -- Voorstel tot afschaffing bode- en schippersbrieven. 

1797 [225/089] -- Brief aan commissie over het Amsterdamse veer. 

1797 [225/100v] -- Brief van commissaris over het Amsterdamse 
veer. 

1797 [225/109v] -- Bespreking met commissie der posterijen. 

1797 [225/225] -- Verzoekschrift van P. Gorisse betreffende posterij 
Amsterdam - Antwerpen. 

1798 [226/136] -- Commissie benoemd voor bespreking met 
commissie der posterijen. 

1798 [226/199] -- Informatie zedelijk gedrag geëmployeerden. 

1798 [226/208v] -- Geen aanmerkingen op zedelijk gedrag employés. 

1798 [226/347] -- Rapport over vergoeding Amsterdamse schippers 
wegens gemis van brieven. 

1801 [229/002v] -- Aanschrijving betreffende betaling van port door 
gemeentebesturen. 

1801 [229/016] -- Bespreking met Rotterdam over voerlieden 
postwagenveer. 

1802 [230/014] -- Regeling schadevergoeding schippers wegens 
gemis van brieven. 

1803 [231/091] -- Brievenbus in het commissarishuisje Amsterdamse 
veer te sluiten. 

1803 [231/175v] -- Verzoek om sleutels slagbomen tussen 
Tiendewegs- en Kleiwegspoort. 

1805 [232/005v] -- Verbod zich met het postwezen in te laten. 

1805 [232/078] -- Route van P. Smits, postmeester Antwerpse 
postwagen. 
Zie ook: 79v 

1806 [232/058] -- Verzoek om postiljons zo spoedig mogelijk te 
expedieren. 

1806 [232/089] -- Aanschrijving om koeriers zo spoedig mogelijk te 
helpen. 

1807 [232/114] -- Veerstalpoort geopend totdat correspondentie voor 
Stolwijkersluis zal zijn verzonden. 

1807 [232/186] -- Klacht wegens vervoer van pakjes. 

1809 [256/113v] -- Bepalingen paardenposterij. 
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pottenbakkers 

1795 [223/062] -- Protest tegen verdubbelde impost op turf. 

1795 [223/350v] -- H. van Rossen geen gildedgeld te betalen 
gedurende verblijf elders. 

1795 [223/354v] -- Verzoek om prijsverhoging keukengoed. 
Zie ook: toegestaan 368 

1796 [224/066v] -- Verzoek om vrijstelling wachtgeld. 

1797 [225/210] -- Overeenkomst met pijpmakers betreffende lediging 
ovens op zaterdag. 

1799 [227/092v] -- Verzoekschrift van D. Polijn, ontslagen 
commissaris van het gilde. 

1799 [227/112v] -- Verzoek om verhoging prijzen keukengoed 
afgewezen. 

1802 [230/190] -- Aanstelling commissarissen voormalig gilde. 

1803 [231/110v] -- Verzoek om prijsverhoging keukengoed. 
Zie ook: 136v 

1804 [231/132v] -- Betreffende ingangsgeld van J.W. Bussingh. 

1805 [232/021v] -- J. Fijgerman, pottenbakkersbaas. 

1805 [232/062] -- Verzoek van J.W. Bussing afgewezen. 

1805 [232/087] -- Prijsverhoging keukengoed goedgekeurd. 

1805 [232/120v] -- Benoeming van commissarissen. 

1807 [232/078v] -- Knechts verzoeken vrijstelling contributie 
burgermacht. 

1807 [232/180v] -- Benoeming van commissarissen. 

1808 [256/123] -- Reglement vastgesteld. 

1808 [256/138] -- Benoeming van commissarissen. 

1809 [256/111v] -- Benoeming van commissarissen. 

1810 [256/081v] -- Benoeming van commissarissen. 

 

publicatie 

1791 [134/094v] -- Tot ontdekking van straatschenders. 
Zie ook: 97 

1791 [134/108] -- Vaste vuilnisstortplaats. 

1795 [223/013v] -- Alle publicaties door commités eerst naar de 
muncipaliteit. 

1795 [223/014v] -- Op't inkwartieren en waarde van Franse 
assignaten. 

1795 [223/025] -- Inzameling houden voor de troepen. 
Zie ook: 30 
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1795 [223/025] -- Rechten van de mens. 

1795 [223/029] -- Rechten van de mens. 

1795 [223/148] -- Traktaat van alliantie. 
Zie ook: 160v en 170 

1795 [223/353v] -- Aanplakken en verspreiden van ongewenste 
pamfletten. 

1796 [224/035] -- Reglement Provinciaal intermediair bestuur nog niet 
te verrichten. 

1796 [224/038] -- Motivering uitstel publicatie. 

1796 [224/041] -- Publicatie gedaan. 

1796 [224/078v] -- Stemrecht. 

1796 [224/262] -- Tegen gebruik van oranjebloemen. 

1797 [225/101v] -- Spoedpublicaties door comité-civil. 

1797 [225/107] -- Na-ijk van maten en gewichten. 

1798 [226/097v] -- Wapens op huizen te verwijderen. 

1807 [232/192] -- Amoveren van schuttingen en werpen van vuilnis 
aan bruggen. 

 

raad 

1797 [225/055v] -- Plan over de wijze van verkiezing van leden van 
de raad. 

1797 [225/068] -- Aanstelling van nieuwe leden. 

1797 [225/074] -- D. Falke benoemd tot president. 

1797 [225/074v] -- Verdeling presidium en comité's. 

1797 [225/074v] -- In plaats van de term municipaliteit wordt voortaan 
de term raad gebruikt. 

1797 [225/124] -- J. Linge benoemd tot nieuw raadslid. 

1797 [225/185] -- Aanschrijving betreffende het tijdig inzenden van 
gevraagde stukken. 

1798 [226/075] -- Agenten aangesteld tot reorganisatie van de raad. 

1798 [226/076] -- Ontslag van raadsleden naar aanleiding van de 
reorganisatie. 

1798 [226/078v] -- Benoeming van nieuwe leden. 

1798 [226/092] -- Felicitatie met reorgaanisatie door 
grondvergadering. 

1798 [226/188] -- Reglement van orde. 

1798 [226/199] -- Vijf raadsleden ontslagen. 

1798 [226/202] -- Benoeming nieuwe leden. 

1798 [226/207v] -- Informatie naar gedrag ex- raadslid P. van Geelen. 
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1798 [226/246v] -- Ontslag van raadsleden in verband met 
reorganisatie. 

1798 [226/247v] -- Aanstelling nieuwe raadsleden. 

1798 [226/253] -- Commissie tot onderzoek van de notulen sedert 12-
03-1798. 

1798 [226/255v] -- Verlenging zittingstermijn raadsleden met acht 
dagen. 

1798 [226/256v] -- W. Bolding bedankt als lid. 

1798 [226/264v] -- Aan ingezetenen worden notulen desgewenst 
voorgelezen. 

1798 [226/271v] -- Verzoek van H.L. van Buma om extracten 
afgewezen. 

1798 [226/276v] -- Exemplaar van publicaties naar administratief 
bestuur. 

1798 [226/288] -- Commissie van onderzoek van de notulen moet 
binnen 14 dagen rapporteren. 

1798 [226/296] -- Rapport commissie revisie der notulen. 

1798 [226/308v] -- Deliberatie over rapport betreffende revisie der 
notulen. 

1798 [226/319v] -- Rapport onderzoeksnotulen. 

1799 [227/058] -- Toezending van decreten en publicaties op minst 
kostbare manier. 

1799 [227/059] -- Departementaal bestuur verzoekt afschriften van 
publicaties e.d. 

1799 [227/089v] -- Aanschrijving betreffende vervullen vacatures 
leden gemeentebesturen. 

1799 [227/103] -- Departementaal bestuur medewerking te verlenen. 

1799 [227/116v] -- Aanschrijving over nalatigheid der 
gemeentebesturen. 

1801 [229/076v] -- Ph. Polijn verzoekt ontslag. 
Zie ook: gemotiveerd 81v 

1801 [229/090v] -- Ph. Polijn ontslagen. 

1801 [229/098v] -- Vacature onvervuld te laten. 

1802 [230/089v] -- Commissie tot ontwerp wet inrichting 
gemeentebestuur. 
Zie ook: 91, 103v 

1802 [230/109v] -- Brief van H. van Wijn over ontwerp-reglemnet 
gemeentebestuur. 
Zie ook: 110, 111 

1802 [230/114v] -- Commissie ontwerp reglement gemeentebestuur 
in werking. 

1802 [230/135v] -- Overlegging concept reglement stadsbestuur. 

1802 [230/188v] -- Reglement gemeentebestuur in werking. 

1802 [230/193v] -- Ontbinding van het college. 
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1803 [231/001] -- Benoeming nieuwe raadsleden. 
Zie ook: 1v 

1803 [231/006v] -- Reglement gemeentebestuur te confronteren met 
het ontwerp. 
Zie ook: 7 

1803 [231/009] -- Opheldering gevraagd betreffende artikel 2 van het 
tweede hoofdstuk. 
Zie ook: 22v 

1803 [231/010v] -- Aanstelling van A.J. van der Does en J.M. 
Kempen als raadsleden. 

1803 [231/015v] -- Verdeling in commissies. 

1803 [231/016] -- Wijze van periodieke aftreding. 

1803 [231/027] -- Tweede voorzitter gedurende februari verkozen. 

1803 [231/030] -- Naamlijst te drukken. 

1803 [231/031v] -- Concept reglement van orde. 

1803 [231/037v] -- Vierhonderd ex. te drukken van reglement 
gemeentebestuur. 
Zie ook: 39 

1803 [231/048v] -- Concept reglement voor schepenen. 
Zie ook: goedgekeurd 55v 

1803 [231/058v] -- Tekst reglement van orde voor de raad. 

1803 [231/092v] -- Benoeming van schepenen. 
Zie ook: beëdiging 93v 

1803 [231/100v] -- Loting van schepenen omtrent periodieke 
aftreding. 

1803 [231/187] -- Advies gevraagd vervulling vacerende plaatsen. 
Zie ook: advies 191 

1803 [231/192] -- Continuatie gedurende een jaar van de twee 
aftredende leden. 

1803 [231/204v] -- Kennis te geven van continuatie twee leden. 
Zie ook: 1804/1v 

1804 [231/001v] -- Reglement van orde voorlopig gehandhaafd. 

1804 [231/032v] -- Agenda te vervaardigen. 

1804 [231/172v] -- Adres wegens vacature van twee leden. 

1804 [231/176] -- Besluit tot continuatie der leden. 

1804 [231/180] -- Geen aftreding der leden zal plaatshebben. 

1805 [232/001] -- Continuatie leden; verandering kamers. 

1805 [232/003] -- Benoeming leden van toezicht. 

1805 [232/022v] -- Geen aftreding in 1805. 

1805 [232/080] -- Plaatsing van een kachel in de raadszaal. 
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1805 [232/103] -- Bepalingen ten aanzien van de vervulling van 
vacatures. 

1805 [232/106] -- Bij vacature nominatie van drie personen inzenden. 

1805 [232/117] -- Gedurende een jaar geen nominatie in te zenden. 

1806 [232/001] -- Dit jaar geen aftreding van leden en reglement van 
orde gecontinueerd. 

1806 [232/008] -- Verzoek om toezending van het reglement op het 
gemeentebestuur en de stedelijke belastingen. 
Zie ook: 10v 

1806 [232/015] -- Commissies uit de burgerij gecontinueerd. 

1806 [232/061] -- Vacature wegens overlijden van C. Verzijl. 
Zie ook: 63 

1806 [232/076] -- Nominatie van drie personen verzocht. 
Zie ook: opgemaakt 79 

1806 [232/086] -- W.J. Swanenburg Boers tot lid benoemd. 
Zie ook: bed. xxx als schepenen 86v, 88v 

1806 [232/119] -- Geen aftreding van leden en geen vacatures te 
vervullen. 

1807 [232/001] -- Continuatie der leden. 

1807 [232/006] -- Benoeming leden van commissies. 

1807 [232/024] -- Geen voorschriften uit te vaardigen strijdig met 
algemene wetten. 

1807 [232/175] -- Geen posten te begeven tot aan formatie nieuw 
bestuur. 

1808 [256/001] -- Functieverdeling. 

1808 [256/002] -- Sleutels van gewezen raadsleden op te halen. 

1808 [256/004v] -- Aanstelling van H. Barends als vroedschap. 

1808 [256/009v] -- Onkosten ontbinding raad ƒ 269. 

1808 [256/023] -- Rang der zitting van wethouders en 
vroedschappen. 

1808 [256/029v] -- Aanstelling wethouders plaatsvervangers en 
vroedschappen. 

1808 [256/029v] -- Kennisgeving van leden van de voormalige raad 
betreffende vrijdom zegelverordening. 

1808 [256/031v] -- F. van Harencarspel Decker als wethouder 
geïnstalleerd. 

1808 [256/032] -- Loting wethouders en vroedschappen. 

1808 [256/032v] -- Proces-verbaal installatie wethouders. 

1808 [256/051] -- Voorziening gevraagd betreffende 
plaatsvervangend wethouder P.J. Poot. 

1808 [256/069] -- Bij vroedschapsvergaderingen geen wethouders. 

1808 [256/069] -- P.J. Poot als wethouder geinstalleerd. 
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1808 [256/069v] -- Nadere bepalingen vroedschapsvergaderingen. 

1808 [256/092v] -- Berisping wegens afkondigen advertentie 
installatie schepen J.M. van Kempen. 

1808 [256/103] -- Aanstelling J. van Kuffeler als vroedschap. 

1809 [256/006] -- Benoeming van wethouder, plaatsvervanger en 
vroedschappen. 

1809 [256/109v] -- Vroedschapsvergadering belegd wegens 
stadsrekening. 

1809 [256/119] -- Continuatie burgemeester, wethouders en 
vroedschappen. 
Zie ook: 1810/3v 

1810 [256/040v] -- Aanschrijving betreffende presenteren van 
requesten en ordonnanties. 

1810 [256/042] -- Benoeming van burgemeester, wethouders en 
vroedschappen. 

1810 [256/043v] -- Eed van gehoorzaamheid aan de keizer. 

1810 [256/077v] -- Kennisgeving van absentie F. van Harencarspel 
Decker. 

1810 [256/088v] -- A.J. van der Does loco-burgemeester. 

1810 [256/091v] -- Continuatie van het stedelijk bestuur. 

 

Reeuwijk 

1802 [230/094v] -- Kennisgeving van bouwvalligheid Reeuwijkse 
Verlaat. 

1802 [230/097v] -- Advies van fabriekmeesters betreffende Reeuwijks 
Verlaat. 

1803 [231/101] -- Fabriekmeesters zullen Reeuwijkse Verlaat 
examineren. 

1804 [231/025v] -- Verzoek om reparatie aan verlaten. 
Zie ook: afgewezen 29v 

1804 [231/047] -- Onderhoud beschoeiing Hogebrug niet voor 
rekening van Gouda. 

1804 [231/049] -- Verzoekschrift aan Gedep. bestuur over 
onderhoudsplicht. 

1804 [231/058] -- Reeuwijk is van mening dat Gouda 
onderhoudsplichtig is. 

1808 [256/082v] -- Klachten Reeuwijkse verlaat. 
Zie ook: 84 

 

regering 

1795 [223/303v] -- Instelling nationale conventie. 
Zie ook: 311 
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1796 [224/046] -- J. Couperus als plaatsvervangend representant 
opgeroepen. 

1796 [224/063] -- J. Couperus heeft post van representant moeten 
accepteren. 

1798 [226/050v] -- Proclamatie van de constituerende vergadering 
van het Bataafse volk. 

1799 [227/115] -- Abuis ingeslopen bij het drukken der constitutie. 

1799 [227/139] -- Evacuatie van paarden bij een Engelse invasie. 
Zie ook: 146 

1799 [227/164] -- Bijstand van Frankrijk tegen mogelijke aanval. 

1799 [227/168v] -- Kennis te geven van tumult. 

1801 [229/136v] -- Publicatie der reactie in het bestuur van de 
republiek. 

1801 [229/137] -- Exemplaren der constitutie ter inzage gelegd. 

1801 [229/143] -- Aanschrijving over stemming ontwerp 
staatsregeling. 
Zie ook: 143v 

1801 [229/146] -- Aanschrijving om stemregisters staatsregeling te 
sluiten. 

1801 [229/163] -- Acte van staatsregeling. 

1802 [230/065] -- Wijze van stemming over ontwerp- reglement van 
bestuur depart. Holland. 

1803 [231/066v] -- Aankoop der notulen van het staatsbewind. 
Zie ook: accoord 82v 

1805 [232/046v] -- Raadpensionaris te complimenteren. 
Zie ook: rapport 54 

1805 [232/078v] -- Adressen aan gedep. bestuur of rekenkamer naar 
raad van financiën. 

1807 [232/196] -- Vorm bij opstellen van officiële stukken. 

1808 [256/069v] -- Stukken aan de landdrost in duplo. 

1810 [256/039] -- Rekening Koninkrijk. 

1810 [256/039] -- Rekening Koninkrijk 1807 ter inzage. 

 

reglement 

 

religie 

1791 [134/063] -- Admissie rooms priester Gerardus de Beeck. 

1791 [134/068v] -- Wilhelmus van Hoeck toegestaan als hulpje van 
Gerardus de Beeck. 

1791 [134/083v] -- Besluit betreffende het bidden voor het vorstelijk 
huis aan Remonstrantse gemeente gezonden. 

1791 [134/109v] -- Gebedsformulier Kon. Huis. 
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1792 [134/010v] -- Kerkmeesters St.-Janskerk ontvangen ƒ 1000 
wegens recht van exue. 

1792 [134/013] -- Admissie rooms priester Johannes de Mol. 

1792 [134/018] -- Permissie voor Luth. ds. G. Wakker tot inwoning. 

1792 [134/039v] -- Voortaan dubbele doop- en trouwboeken, waarvan 
een exemplaar naar de secretarie te zenden. 

1792 [134/042] -- Regeling van remonstrantse gemeente inzake 
dubbelen doop- en trouwboeken. 

1792 [134/049] -- Lutherse gemeente inzake dubbelen doop- en 
trouwboeken. 

1793 [134/066v] -- Betreffende bidstonden. 
Zie ook: 67v 

1794 [134/013v] -- Luth. predikant H. Molkenboer beroepen. 

1794 [134/028v] -- Albertus Vermeulen als rooms priester 
geadmitteerd. 

1795 [223/017v] -- Bevestiging van de hervormde kerkeraad 
opgeschort. 

1795 [223/024] -- Deuren van kerken voorzien van Frans opschrift. 

1795 [223/037v] -- Oude kerkeraad moet verdwijnen. 

1795 [223/038v] -- Advies van de kerkeraad nopens verandering. 

1795 [223/053v] -- Jan Verrijst niet bevoegd kerkeraadsvergaderng te 
beleggen. 

1795 [223/054v] -- Twee leden van de herstelde kerkeraad verzoeken 
verduidelijking besluit. 

1795 [223/057v] -- Verschol van mening in kerkeraad. 

1795 [223/064v] -- Alle leden der eredienst vermaand op waardige 
wijze te werken. 

1795 [223/072v] -- Zelfde strekking als boven. 

1795 [223/087v] -- Zelfde strekking als boven. 

1795 [223/088v] -- Regeling aanvangsuren godsdienstoefeningen. 

1795 [223/123v] -- Pastoor vraagt hoe huwelijken solemiseren. 

1795 [223/170v] -- Redevoering predikant bij het sluiten van traktaat 
van alliantie. 

1795 [223/173v] -- Andere predikant te verzoeken om redevoering te 
houden. 

1795 [223/182] -- J.W. Bussing preekverbod gedurende zes weken. 

1795 [223/185v] -- Constitutionele eed afgelegd door geestelijken. 

1795 [223/186] -- Ds. J.W. Bussing ontslagen en de stad ontzegd. 

1795 [223/186v] -- Ds. D.J. Metske ontslagen als predikant. 

1795 [223/188] -- Gedurende vacature predikbeurten te verminderen. 
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1795 [223/198v] -- Koster vraagt schadevergoeding wegens wijziging 
huwelijksprocedure. 

1795 [223/200] -- Ontvanger geest. goed. te Delft geen bet. meer 
wegens remotie predikanten. 

1795 [223/206] -- Luth. predikant J. Rosendaal heeft bezwaar tegen 
eedsaflegging. 

1795 [223/210] -- Luth. predikant J. Rosendaal heeft eed afgelegd. 

1795 [223/210] -- Gedrukte missive "Brief van den predikant J.W. 
Bussingh..." 

1795 [223/215] -- Verweer van M. van Toulon tegen remotie 
predikanten. 

1795 [223/215v] -- Aanklacht comité van waakzaamheid tegen 
predikanten. 

1795 [223/249v] -- Voorziening in vacatures van de twee predikanten. 

1795 [223/259] -- Tweetal predikanten beroepen. 

1795 [223/282v] -- Admissie van inwoning voor ds. H. van Hasselt. 

1795 [223/302v] -- Admissie pastoor H. Croese. 

1795 [223/326] -- Commissie benoemd om het ontslag van twee 
predikanten in Den Haag te verdedigen. 

1795 [223/331v] -- Motivering van de municipaliteit nopens het 
ontslag van twee predikanten. 

1795 [223/366] -- Verzoekschrift van R.K. ingezetenen ingewilligd. 

1795 [223/384] -- Verzoekschrift van J.A. Smit betreffende 
ondertekenaars verzoek tot remotie in 1787. 

1796 [224/001] -- In vacature ds. van Hasselt te voorzien. 

1796 [224/007] -- Diakonie geref. gemeente verzoekt subsidie van ƒ 
500. 

1796 [224/008] -- Nieuwe pater Minderbroeders niet als armmeester 
te kwalificeren. 

1796 [224/008v] -- Nieuw te benoemen pater moet republikein zijn. 

1796 [224/009] -- Ds. E. Mol beroepen. 

1796 [224/009v] -- Protest van J.W. Bussingh tegen beroeping. 

1796 [224/010] -- Pastoors verzoeken subsidie van ƒ 1000 voor hun 
armen. 

1796 [224/022] -- A. Gillissen aangesteld als hoofd van de 
Minderbroederskerk. 

1796 [224/023v] -- Protest van r.k. zijde tegen unificatie van de drie 
rooms-katholieke kerken. 

1796 [224/030v] -- J.H. Timmer geadmitteerd als 3e pater 
Minderbroeders. 

1796 [224/038v] -- Verzoek afgewezen van predikanten om 
traktement van verbannen predikanten. 
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1796 [224/067v] -- Memorie van defensie door M. van Toulon. 

1796 [224/188v] -- Vrijdom van verpondingen voor kerkgebouwen. 

1796 [224/197v] -- Beediging predikanten en pastoors. 
Zie ook: 201v 

1796 [224/199v] -- Beediging ds. H. van Hasselt. 

1796 [224/236v] -- Geen klokken meer luiden tot oproeping 
gelovigen. 

1796 [224/281v] -- F. van Teuten remomstrants predikant. 

1796 [224/284] -- Verzoek van J.W. Bussingh om herstel afgewezen. 
Zie ook: 286v 

1796 [224/287] -- Brief van Amsterdam over beroep van ds. H. van 
Hasselt. 

1796 [224/290v] -- Ds. J. de Visscher beëdigd. 

1796 [224/295v] -- Drie gereformeerde predikanten leggen belofte af. 

1796 [224/306v] -- Verzoekschrift van J.W. Bussingh betreffende 
herstelling in ambt. 

1796 [224/334] -- Bericht op het verzoekschrift van ds. J.W. 
Bussingh. 

1797 [225/001] -- Verzoek van J.W. Bussingh afgewezen. 

1797 [225/015] -- Ds. E. Mol bedankt voor beroep op aandrang van 
J.W. Bussingh. 

1797 [225/017] -- Vooralsnog geen subsidie te verlenen aan 
pastoors. 

1797 [225/028] -- Publicatie afscheiding van kerk en staat. 

1797 [225/033] -- Rapport en lijst splitsing van de verpondingen voor 
kerkgebouwen. 

1797 [225/038v] -- Ds. J. Weldijk beroepen. 

1797 [225/039] -- Telling van de zielen van alle gezindheden. 
Zie ook: 44v 

1797 [225/046] -- Waalse kerkraad niet verplicht te betalen in de 
geldheffing. 

1797 [225/046v] -- Akte van ontslag voor ds. Taakens. 

1797 [225/047v] -- Ds. Weldijk bedankt voor beroep wegens ds. J.W. 
Burringh. 

1797 [225/047v] -- Voorziening vacature ds. J. Rijsdijk Taakens. 

1797 [225/050] -- Aan kerkgenoodschappen verponding te 
restitueren. 

1797 [225/053] -- Ds. J. Weldijk en ds. F. Fok beroepen. 

1797 [225/088v] -- Machtiging voor H. van Spayen om een kind te 
laten dopen. 

1797 [225/089v] -- Opgave van het aantal lidmaten. 
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1797 [225/138v] -- Voorlopig rapport betaling geref. predikanten. 
Zie ook: 152v 

1797 [225/201] -- Geen overleg meer met commissie betreffende 
betaling geref. predikanten. 

1797 [225/224] -- Gereformeerde diakonie verzoekt subsidie van ƒ 
500. 

1798 [226/034] -- Rapport over betalen Gereformeerde predikanten. 

1798 [226/039v] -- Ds. F. Fok naar Amsterdam beroepen. 

1798 [226/046] -- Voordracht grondvergadering over betalen 
predikanten. 

1798 [226/053v] -- Kerkeraad vrijgelaten betreffende het beroepen 
van een predikant. 

1798 [226/058v] -- Raad blijft bij standpunt betreffende betaling 
predikanten. 

1798 [226/061] -- Ds. J.H. Krom beroepen. 

1798 [226/067v] -- Ds. H. van Meerten beroepen. 

1798 [226/082v] -- Vernietiging van het besluit van 18-08-1795 
betreffende de betaling van de predikanten. 

1798 [226/086v] -- Heeft raad de vrijheid kerkmeesters te 
reorganiseren. 

1798 [226/162] -- Kerkeraad hervormde gemeente ƒ 500 toegekend. 

1798 [226/215] -- Verzoek pastoors om subsidie. 

1798 [226/222v] -- Subsidie van ƒ 2000 voor R.K. kerken. 

1798 [226/235v] -- Klacht van pastoor over weigering thesaurier 
subsidie uit te betalen. 

1798 [226/245v] -- Thesaurier heeft nog steeds geen subsidie 
uitbetaald. 

1798 [226/253v] -- Verzoek van pastoors om uitbetaling subsidie. 

1798 [226/300] -- Commissie benoemd tot taxatie van kerkgebouwen. 

1798 [226/306] -- Plan tot taxatie van kerkgebouwen. 

1798 [226/325v] -- Besluit toekenning subsidie R.K. kerken 
ingetrokken. 

1798 [226/351] -- Geen verdreven Franse priesters in de republiek 
toe te laten. 

1798 [226/356v] -- Subsidie diaconie geref. gemeente ƒ 500. 

1798 [226/359] -- Aanschrijving betreffende kerkgenootschappen. 

1798 [226/363] -- Brief van agent van inwendige politie over ds. J.W. 
Bussing. 

1799 [227/022v] -- Bericht op het verzoekschrift van ds. J.W. 
Bussingh. 

1799 [227/024] -- Berekenen van baten en lasten, schulden en 
reparaties van kerkgebouwen. 
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1799 [227/035v] -- Vrijdom van stadsaccijns afgewezen. 

1799 [227/041] -- Onderzoek naar beurzen of fundaties van R.K. 
oorsprong. 

1799 [227/067v] -- Stad niet meer betrokken bij vervulling vacatures 
hervormde gemeente. 

1799 [227/067v] -- Betaling van een predikant gedurende twee jaren 
en admissie van inwoning. 

1799 [227/095] -- Ds. J.H. Krom in de stad geadmitteerd. 

1799 [227/242v] -- ƒ 500 subsidie voor diakonie hervormde 
gemeente. 

1800 [228/002] -- Predikanten verzoeken vrijdom van stadsaccijns. 
Zie ook: 5v, 19v 

1800 [228/040v] -- Verzoekschrift van priester A. van Leeuwen c.s. 
betreffende artikel 20 van de staatsregeling. 

1800 [228/045v] -- Arrangementen tussen hervormde gemeente en 
rooms-katholieke staties betreffende het begraven in de St.-Janskerk. 

1800 [228/048] -- Rapport commissie kerkgenootschappen. 

1800 [228/051] -- Verzoekschrift van predikanten om vrijdom van 
stadsaccijns. 

1800 [228/072] -- Vrijdom van stadsaccijns afgewezen. 

1800 [228/114] -- Verzoek om reparatie orgel geref. Waalse 
gemeente. 

1800 [228/160] -- Verzoekschrift betreffende ingetrokken subsidie van 
ƒ 2000 voor r.k. armen. 
Zie ook: 205 

1800 [228/186v] -- Waalse gemeente zorgt zelf voor haar armen. 

1800 [228/193] -- Opgave verzocht van de geestelijke goederen. 

1800 [228/216v] -- Commissie uit de kerkeraad over het uitdelen van 
levensmiddelen aan behoeftigen. 

1800 [228/218] -- Subsidie van ƒ 500 voor diakonie hervormde 
gemeente. 

1801 [229/043] -- Geschrift van A.H. Metelerkamp over betaling 
predikanten. 
Zie ook: 47v 

1801 [229/087] -- Besluit over het antwoord van A.H. Metelerkamp 
betreffende J.W. Bussingh. 

1801 [229/098] -- Taxatie kerkgebouwen gerenoveerd. 

1801 [229/100v] -- Opgave verzocht van stadstraktement geref. 
preddikanten. 

1801 [229/110v] -- Besluit van de hervormde synode betreffende 
Bunningh en Metelerkamp. 

1801 [229/133] -- J.W. Bussingh verzoekt intrekking van het besluit 
van uitzetting. 

1801 [229/140] -- Rapport op het verzoekschrift van ds. J.W. 
Bussingh. 
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1801 [229/147] -- Besluit om J.W. Bussingh weer in de stad te 
admitteren niet uitgevoerd. 

1801 [229/148] -- Waarom bezwaren tegen toelating van J.W. 
Bussingh. 

1801 [229/151v] -- Antwoord betreffende J.W. Bussingh. 

1801 [229/156v] -- Rapport commissie omternt J.W. Bussingh. 
Zie ook: 158v 

1801 [229/160v] -- Verklaring van J.W. Bussingh buiten deliberatie 
gehouden. 

1801 [229/161v] -- Brief van staatsdirecteur Spoors omtrent J.W. 
Bussingh. 

1801 [229/163v] -- Bespreking omtrent herstel van J.W. Bussingh 
mislukt. 

1801 [229/164v] -- J.W. Bussingh zal op 06-12-1801 preken in de St.-
Janskerk. 

1801 [229/165] -- Bezwaren van kerkeraad tegen predikatie J.W. 
Bussingh. 

1802 [230/004] -- In plaats van J.A. Smit nieuwe predikant te 
beroepen. 

1802 [230/011v] -- Ds. L. Egeling beroepen. 

1802 [230/165] -- Verzoek predikanten om afgifte traktementen op 
een generale kwitantie. 
Zie ook: toegestaan 170 

1802 [230/183v] -- Subsidie van ƒ 500 voor diakonie Geref. kerk. 

1803 [231/026v] -- Uit kerkeraad voortaan twee regenten te 
benoemen voor Aalmoezeniershuis. 

1803 [231/036] -- Koster- voorzanger en schoolmeester te beroepen 
door Luth. kerkeraad. 

1803 [231/041v] -- Voordracht predikanten betreffende doop van 
onechte kind van Eva Krap. 

1803 [231/115] -- W. Brise als priester (Jansenist) geadmitteerd. 

1803 [231/162v] -- Predikanten verzoeken vrijdom van stadsaccijns. 
Zie ook: 182, 189 

1803 [231/168] -- Last tot betaling van synodale gelden aan 
hervormde gemeenten. 

1803 [231/197v] -- Admissie van inwoning voor Remonstr. predikant 
N. Swart. 

1804 [231/011] -- Vrijdom van stadsaccijns verleend aan predikanten. 

1804 [231/014] -- Subsidie van ƒ 500 voor diakonie hervormde 
gemeente. 

1804 [231/023] -- Luth. predikant verzoekt vrijdom van stadsaccijns. 
Zie ook: accoord 31 

1804 [231/084v] -- R.K. pastoriehuizen vrij van betaling 20e penning. 
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1804 [231/114] -- Voordracht Waalse gemeente tot reparatie van het 
orgel in de Gasthuiskerk. 
Zie ook: 125v en 123 

1804 [231/121] -- Waalse synode binnen Gouda. 
Zie ook: 125v, 142v 

1804 [231/184] -- Subsidie van ƒ 500 voor diakonie hervormde 
gemeente. 

1805 [232/108v] -- Tabellen in verband met het salaris van de 
predikanten. 
Zie ook: 120v, 121v en 124 

1805 [232/128] -- Subsidie van ƒ 500 voor diakonie hervormde 
gemeente. 

1805 [232/129v] -- Organist Waalse kerk overleden; verzoek om 
voorziening. 
Zie ook: 1806/5 

1806 [232/045v] -- Reparatie orgel Waalse kerk volbracht. 

1806 [232/049v] -- J. van Trigt jr. aangesteld als organist Waalse 
kerk. 
Zie ook: 60 

1806 [232/059] -- Gebedsformulier voor de koning. 
Zie ook: 63v 

1807 [232/018] -- Dankdag voor het eindigen van de veldtocht. 

1807 [232/022v] -- Geen vrijdom van stedelijke belasting voor 
predikanten. 

1807 [232/034] -- Onderhoud van predikanten en kerkgebouwen. 

1807 [232/103v] -- Geen belasting op kerkgebouwen. 

1807 [232/113] -- Dank- en bededag op 02-08-1807. 

1807 [232/191v] -- Nieuwe organist voor Waalse kerk. 

1807 [232/193] -- Bepaling getal gereformeerde predikanten. 

1808 [256/004] -- Waalse gemeente gaat organist beroepen. 

1808 [256/006] -- Vier banken in de St.-Janskerk ter beschikking van 
gemeentebest. gesteld. 

1808 [256/029] -- Waalse gemeente heeft obligatie van ƒ 1200 ten 
laste van de stad. 

1808 [256/041v] -- P.J. Neinabel organist Waalse kerk. 

1808 [256/073v] -- Opgave verzocht van uit stadskas betaalde 
hervormde predikanten. 

1808 [256/082] -- Voordracht Waalse gemeente tot reparatie orgel. 

1808 [256/085] -- Opgave bekostiging hervormde eredienst. 

1808 [256/122v] -- Distributie van soepbriefjes aan 
kerkgenootschappen. 

1808 [256/130v] -- Verzoek van pastoors van Leeuen en Kok om 
profijt van decreet 02-08-1808. 
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1808 [256/142v] -- Verzoek van de hervormde gemeente om een 
concept-reglemnet te mogen drukken. 

1809 [256/004v] -- ƒ 500 voor de diakonie van de hervormde 
gemeente. 

1809 [256/016] -- Dank- en bededag op 22 februari. 

1809 [256/030v] -- Commissie onderzoek gesschillen wegens 
kerkgebouwen. 

1809 [256/046] -- Vragen omtrent onderhoud der kerken. 

1809 [256/075] -- Dank- en bedestond op 04-09-1809. 

1809 [256/111v] -- Brief van Waalse kerkeraad betreffende obligatie 
van ƒ 1200. 

1810 [256/006] -- ƒ 466 traktement hervormde predikanten. 

1810 [256/015] -- F. 500 voor diakonie hervormde gemeente. 

1810 [256/016] -- Betaling traktement predikant, organist, koster en 
orgeltreder Waalse kerk. 

1810 [256/017v] -- Bepalingen regeringsbanken. 

1810 [256/033] -- Dank- en bededag. 

1810 [256/068v] -- Verzoek kerkeraad hervormde gemeente om 
lening ƒ 3000 afgewezen. 

1810 [256/069] -- Aan de Waalse kerkeraad wordt in plaats van een 
obligatie van ƒ 1200,- een bedrag van ƒ 1335 toegelegd. 

 

revolutie 

1795 [223/029] -- Verzoek om twee leden te zenden naar Amsterdam 
voor propaganda ten plattelande. 

1795 [223/033v] -- Twee leden afgevaardigd naar Amsterdam. 

1795 [223/039] -- Twee leden nemen ontslag. 

1795 [223/040] -- Vrijheidsbomen voor burgers van Honkoop en 
Wagterstraat. 

1795 [223/287] -- Nieuwe vrijheidsboom te vervaardigen. 

1795 [223/347] -- Onderzoek naar voerman uit Bremen. 

1796 [224/037] -- M. Liese verzoekt beloning voor diensten bewezen 
tijdens revolutie. 

1799 [227/066v] -- Publicatie betreffende republikeinse daden. 

1799 [227/121v] -- Aanschrijving over het dragen van oranje. 

1803 [231/025v] -- Vrijheidsbomen nog niet te verwijderen. 

 

Rijnland 

1797 [225/151v] -- Plan tot vervening onder Middelburg. 

1797 [225/155v] -- Rapport omtrent plan tot vervening. 
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1799 [227/022v] -- Commissie om met ingelanden van Rijerskoop te 
delibereren. 

1800 [228/205v] -- Rapport bespreking met Rijnland betreffende 
volmolens. 

1801 [229/170v] -- Klachten van Rijnland over het malen van 
volmolens. 

1801 [229/177v] -- Brief van Rijnland betreffende waterhoogte. 

1807 [232/107] -- Water inlaten in verband met de grote droogte. 
Zie ook: 112 en 113 

1807 [232/116] -- Inlating van IJsselwater. 
Zie ook: 116v en 127 

1807 [232/129] -- Proefinlating door Mallegatsluis niet te herhalen. 

1807 [232/129v] -- Rapport schade door water inlaten. 
Zie ook: 132 

1807 [232/135] -- Dankzegging voor water inlaten. 

1807 [232/181v] -- Waterpeil in de Gouwe te hoog. 

1808 [256/003] -- Onkosten water inlaten bedragen ƒ 310. 

1808 [256/016] -- Verzoek om hoefslagpalen in gecombineerde 
polders. 
Zie ook: afgewezen 20 

1808 [256/077v] -- IJsselwater in te laten. 
Zie ook: stopzetting 108v 

1808 [256/117] -- Voldoening van ƒ 310 wegens inlaten water. 
Zie ook: 124v 

1809 [256/074v] -- IJsselwater in te laten. 

1809 [256/080v] -- Stopzetting water inlaten. 

 

Rotterdam 

1795 [223/027v] -- Sluiten van de rekening betreffende de straatweg. 

1795 [223/344] -- Waarschuwing tegen brief van sociëteit der 
volksvrienden. 

1795 [223/346v] -- Zijn hier commissies van de sociëteit van 
volksvrienden geweest. 

1795 [223/360] -- Bespreking te beleggen over verpachting 
straatweg. 

1797 [225/167v] -- Datum vastgesteld voor opneming rekening 
straatweg. 

1798 [226/273] -- Datum vastgesteld voor opneming rekening 
straatweg. 

1799 [227/112] -- Lijst van defecten aan de straatweg. 

1799 [227/130] -- Commissie opmaken rekening straatweg. 

1800 [228/126] -- Commissie opmaken rekening straatweg. 
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1801 [229/124] -- Commissie opmaken rekening en aanbesteding 
straatklinkers. 

1802 [230/057] -- Voordracht om reparaties te verrichten. 

1803 [231/129] -- Commissie voor het opmaken van de rekening van 
de straatweg. 
Zie ook: rapport 144 

1804 [231/078] -- Lijst van defecten straatweg. 

1804 [231/129v] -- Commissie opmaken rekening. 

1804 [231/140v] -- De 's-Gravenweg te verbeteren. 
Zie ook: rapport 151v; keur 168 

1805 [232/045v] -- Verzoek van eigenaars van landerijen betreffende 
de reparatie van de 's-Gravenweg. 

1805 [232/058v] -- Verzoek van D. van Lange om alteratie 
betreffende 's-Gravenweg afgewezen. 

1805 [232/065] -- Bespreking tussen fabriekmeesters over de situatie 
van de 's-Gravenweg. 

1805 [232/079] -- Voorstel om reparatie straatweg aan te besteden. 
Zie ook: 85, 85v 

1805 [232/086] -- Rapport over aanbesteding onderhoud straatweg. 

1805 [232/088] -- Wateroverlast op straatweg. 

1805 [232/101v] -- Onderhoud aan te besteden voor ƒ 4500. 

1805 [232/105v] -- Onderhoud straatweg aanbesteed voor ƒ 4300. 

1806 [232/105v] -- Klacht over versmalling straatweg. 

1808 [256/004] -- ƒ 1075 eerste termijn onderhoud straatweg. 

1808 [256/012] -- Te corresponderen over verpachting straatweg. 
Zie ook: 16 

1808 [256/085v] -- Dag en plaats afhoring rekening straatweg en 
postwagens. 
Zie ook: 87 

1808 [256/090v] -- ƒ 272 voor de opzichter van de straatweg en ƒ 74 
wegens maaltijd van de commissie voor de postwagens. 

1808 [256/104] -- Commissie opneming rekening straatweg en 
postwagens. 
Zie ook: rapport 108 

1808 [256/111] -- ƒ 1075 voor aannemer straatweg W. Berlijn. 
Zie ook: 1809/21v 

1809 [256/033v] -- W. Berlijn verzoekt verhoging van de 
aanneemsom met ƒ 700 of ontslag. 
Zie ook: 46v en 48 

1809 [256/049] -- Verzoek om reparatie van de 's-Gravenweg. 

1809 [256/049v] -- Rapport bespreking en opzichter J. Bleuland 
verzoekt ontslag. 

1809 [256/049v] -- Rapport bespreking en opzichter. 
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1809 [256/059] -- Voordracht om toezicht straatweg aan de fabricage 
op te dragen. 

1809 [256/059] -- Voordracht om toezicht. 

1809 [256/066] -- Brief van Rotterdam over toezicht. 

1809 [256/070] -- Bespreking over diverse punten met betrekking tot 
de straatweg. 

1809 [256/077v] -- ƒ 286 wegens rekeningen van de straatweg. 

1809 [256/082v] -- Rapport straatweg. 

1809 [256/085v] -- Commissie rekening. 

1809 [256/087] -- Regeling onderhoud straatweg. 

1809 [256/090v] -- Rapport commissie straatweg en aannemer 
ontslagen. 

1809 [256/096v] -- Overneming materiaal van de aannemer. 

1810 [256/004v] -- ƒ 500 voor ex-aannemer. 

1810 [256/024v] -- Notulen straatweg goedgekeurd. 

1810 [256/059v] -- Commissie rekening straatweg en postwagens. 
Zie ook: 63 

1810 [256/060] -- ƒ 2503 wegens materiaal en arbeidsloon aan de 
straatweg. 

1810 [256/065] -- Commissie betreffende het herstel van de 's-
Gravenweg. 

1810 [256/070v] -- Rapport bespreking inzake verbreding van de 's-
Gravenweg. 

 

scheepvaart 

1791 [134/003] -- Willem Perduyn aangesteld als beurtschipper. 

1791 [134/026] -- Crijn Wout aangesteld als beurtschipper. 

1791 [134/028] -- Cornelis Codde aangesteld als beurtschipper. 
Zie ook: 33 

1791 [134/037v] -- Verzoek van Cornelis Benschop. 

1791 [134/052v] -- Schouw van het roefgoed van de volksschuiten. 
Zie ook: 59 

1791 [134/056] -- Engel Hoogelande aangesteld als beurtschipper. 

1791 [134/061v] -- Pieter Post aangesteld als beurtschipper. 
Zie ook: 67v 

1791 [134/072v] -- Volksschuiten uit Amsterdam aan te leggen op de 
Turfmarkt. 

1791 [134/074v] -- Rotterdamse binnenschippers mogen IJssel 
bevaren tijdens ijsgang. 

1791 [134/089] -- Aanstelling Jan Daniels Touw als beurtschipper. 
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1791 [134/102] -- Verzoek van Pieter Post tot uitsluiting van anderen. 

1792 [134/006] -- Hendrick Ockhuisen aangesteld als commissaris 
van de Zeeuwse beurtlieden en het veer op Hamburg en Altona. 

1792 [134/009] -- Verzoekschrift van Pieter Huyser betreffende nieuw 
model volksschuit. 

1792 [134/030v] -- Wed. van Engel Hogelande aangesteld. 

1792 [134/050v] -- Reglement beurtschippers Zierikzee en Goes. 

1792 [134/054] -- Boudewyn van den Broek commissaris 
beurtschippers Zierikzee. 

1792 [134/058v] -- Schouw van het roefgoed. 

1792 [134/065] -- Rotterdamse binnenschippers mogen tijdelijk IJssel 
bevaren. 

1792 [134/069v] -- Jan Korevaar schipper benoemd. 

1793 [134/014] -- Verzoekschrift van J.W. Korevaar om 2e roef te 
timmeren. 

1793 [134/014v] -- Teunis Swaneneburg toegelaten als waarnemend 
schipper. 

1793 [134/028v] -- Johannes van der Burg veerman op de IJssel. 

1793 [134/038v] -- Martinus Reyff commissaris Nijmeegse veer. 

1793 [134/043] -- Simon de Heer betreffende overname oude en 
nieuwe schuit. 

1793 [134/043v] -- Cornelis Muyt betreffende leggen van kussens in 
schuiten. 

1793 [134/043v] -- Cornelis de Peer betreffende plaatsvervangend 
marktschipper. 

1793 [134/045] -- Willem van der Maas vervangt Cornelis de Peer. 

1793 [134/051] -- Cornelis Codde vervallen verklaard als 
beurtschipper. 

1793 [134/051v] -- Schouw van het roefgoed. 

1794 [134/024] -- Pieter de Visser verhuurder van roeven 
Amsterdamse volksschuit. 

1795 [223/009] -- P. van Hensbergen van zijn post vervallen 
verklaard. 

1795 [223/036] -- Dekens grootschippersgilde betreffende afzetting 
uit hun posten. 

1795 [223/036v] -- Engelse hooischepen uit Boskoop naar Gouda te 
zenden. 

1795 [223/054v] -- Memorie betreffende grootschippersgilde. 

1795 [223/060] -- Hooischepen te Nieuwerkerk; beslag blijft 
gehandhaafd. 

1795 [223/063] -- Pieter van Hensbergen bedankt als Zeeuwse 
schipper. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       225 

 

 

1795 [223/072v] -- Kwestie tussen twee schippers over het laden van 
schepen. 
Zie ook: uitspraak 74v 

1795 [223/076] -- P. van Hensbergen verzoekt opnieuw admissie. 

1795 [223/107] -- Middelburgse veer niet langer vacant te blijven. 

1795 [223/109v] -- Examen commissie sollicitanten Middelburgse 
veer. 

1795 [223/115v] -- Rapport examencommissie. 

1795 [223/117] -- Arij Captein waarnemer voor zijn broer. 

1795 [223/117] -- Pieter Post verzoekt ontslag uit requisitie. 

1795 [223/120v] -- Schip van Pieter Post kan niet worden ontslagen 
uit pressing. 

1795 [223/120v] -- Reynier Wout schipper op Middelburg. 

1795 [223/122] -- M. Bijl mag zoon laten varen. 

1795 [223/124] -- Jan Danielsz. Touw als schipper op Bergen op 
Zoom afgewezen. 

1795 [223/126v] -- Rekeningen van schippers die hooi vervoerden. 

1795 [223/128v] -- A. Blanken verzocht zijn schip uit pressing te 
ontslaan. 

1795 [223/133] -- Pressing schipper Reindert Barents. 

1795 [223/134] -- Vermindering rekening A. Blanken. 

1795 [223/146v] -- Verzoek om vrijstelling friese turfschepen van 
pressing. 

1795 [223/171v] -- G.H. Fortuin gelast zekere schipper te ontslaan uit 
arrest. 

1795 [223/175] -- A. Kaptijn neemt Nijmeegse veer waar. 

1795 [223/178v] -- Teunis Schippers schipper op Bommel, Tiel en 
Nijmegen. 

1795 [223/178v] -- A. Snelleman schipper op Breda. 

1795 [223/202] -- Sirach Verhoren schipper op Dordrecht. 

1795 [223/208v] -- Boskoop verzoekt vaste tijden op afvaren der 
marktschuiten. 

1795 [223/239] -- A. Blanken gelast tot vervoer van turf in 's lands 
dienst. 

1795 [223/241] -- Schip van A. Blanken aan de ketting. 

1795 [223/244] -- Wed. van A. Capteyn verzoekt vrijheid van 
handelen betreffende schip. 

1795 [223/256v] -- Verzoek van A. Blanken om ontslag uit arrest 
afgewezen. 

1795 [223/279] -- Schip van F. Vermeulen in Amsterdam aan de 
ketting gelegd. 
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1795 [223/283] -- Stappen om schipper Vermeulen vrij te krijgen. 

1795 [223/289] -- A. Snelleman verzoekt nieuw schip te mogen 
aankopen. 

1795 [223/295] -- Schip van F. Vermeulen vrijgegeven. 

1795 [223/295v] -- Verzoek van A. Snelleman toegestaan. 

1795 [223/340] -- Schip van Vermeulen zal door fiscaal worden 
verkocht. 

1795 [223/348v] -- Verzoekschrift van Vermeulen om vrijgave van 
schip. 

1796 [224/037v] -- Hoe te handelen bij aanstelling schippersknecht. 

1796 [224/043] -- Handelwijze aanstelling schippersknecht. 

1796 [224/112] -- Verzoekschrift van het gilde betreffende schip van 
Sander Dortland. 

1796 [224/117] -- Rapport omtrent ijkerschipper F. Vermeulen. 
Zie ook: 119v, 142v 

1796 [224/143] -- Knechten aan te stellen uit leden der 
grondvergadering. 

1796 [224/188v] -- Verzoekschrift om alteratie 7e. art. reglement veer 
op Middelburg. 

1796 [224/189] -- Commissaris van het Dordr. veer Jacob Valk. 

1796 [224/193v] -- Klacht ijkerschippers over arrest schip van F. 
Vermeulen. 

1796 [224/198v] -- Brief van de Marine over arrest van F. Vermeulen. 

1796 [224/245v] -- Rapport over het meten van schepen. 

1796 [224/255v] -- Pogingen om schip van F. Vermeulen vrij te 
krijgen. 

1796 [224/261] -- Op die wijze schepen te ijken. 
Zie ook: 267v 

1796 [224/262v] -- Alle schepen te visiteren op Engelse goederen. 

1796 [224/266v] -- Vier personen aangesteld om schepen te 
visiteren. 

1796 [224/266v] -- IJssel uit te diepen en reglement laden en lossen 
te arresteren. 

1796 [224/273] -- Enige wakers aan te stellen op schepen. 

1796 [224/276v] -- Wakers nemen ontslag. 

1796 [224/282v] -- Verzoek paal in IJssel bij de grote sluis te 
verwijderen. 

1796 [224/286v] -- Rapport van scheepmeter over kwestie tussen 
groot- en kleinschippers. 

1796 [224/290] -- Verzoekschrift betreffende het meten van schepen 
toegestaan. 
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1796 [224/291v] -- Nader advies gevraagd betreffende paal in de 
IJssel. 

1796 [224/293v] -- Bericht van Amsterdam betreffende F. Vermeulen. 

1796 [224/301v] -- Verzoek van G. van den Andel als beurtschipper 
op Bergen op Zoom. 

1796 [224/301v] -- Deliberatie over het plaatsen van een paal in de 
IJssel. 

1796 [224/304] -- Volksschippers op Amsterdam verzoeken nieuwe 
regelingen. 

1796 [224/314] -- Schipper G. Post verzoekt examinatie van twee 
vaatjes muntspecie. 

1796 [224/329v] -- Paal in de IJssel bij de grote sluis te enoveren. 

1796 [224/338v] -- Sollicitant veer Bergen op Zoom. 

1796 [224/340] -- Verzoek Amsterdamse schippers om verhoging van 
vracht afgewezen. 

1796 [224/341] -- Bezwaar van P. Post tegen sollicitant van Bergen 
op Zoom. 

1797 [225/012v] -- Verzoek van J. Valke afgewezen. 

1797 [225/018v] -- J.D. Touw verzoekt erkenning als schipper op 
Bergen op Zoom. 

1797 [225/026] -- Verzoekschrift schippers Middelburg om vacante 
plaats niet te vervullen. 

1797 [225/035] -- Discriminatie schippers op Amsterdam. 

1797 [225/040] -- Bezwaar tegen instelling paspoorten op goederen 
naar Amsterdam. 

1797 [225/042] -- Verzoek om verhoging van vrachtlonen op 
Rotterdam. 

1797 [225/048v] -- Verzoek van J. Preyer, beurtschipper op 's-
Hertogenbosch. 
Zie ook: 52v 

1797 [225/052v] -- Verhoging vrachtlonen op Rotterdam afgewezen. 

1797 [225/078] -- M. Catsman schipper op Goes. 

1797 [225/094v] -- Kwestie betreffende J. Preyer. 

1797 [225/097v] -- Rapport over aan te leggen veer naar Bergen op 
Zoom. 

1797 [225/103v] -- Rapport commissie betreffende de binnenlandse 
paspoorten. 

1797 [225/105] -- Motieven gevraagd van grondvergadering tegen J. 
Preyer. 

1797 [225/105v] -- Veer Bergen op Zoom uitgesteld. 

1797 [225/105v] -- C. Hazenbroek marktschipper op Nieuwerkerk a/d 
IJssel. 

1797 [225/107v] -- Opgave verzocht onkosten gepreste schepen. 
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1797 [225/108] -- Bericht van G. van den Andel betreffende veer 
Bergen op Zoom. 

1797 [225/110v] -- Kwestie betreffende schipper op 's-
Hertogenbosch. 

1797 [225/111v] -- Veer Bergen op Zoom opnieuw in te stellen. 

1797 [225/111v] -- Adres van Haarlem omtrent binnenlandse 
paspoorten. 

1797 [225/112] -- Cornelis Havesaat commissaris van het Goesche 
veer. 

1797 [225/113v] -- Geen 3e schipper op Middelburg aan te stellen. 

1797 [225/115v] -- Opgave onkosten gepreste schepen. 

1797 [225/116v] -- Rekening van A.D. Blanken niet te betalen. 

1797 [225/118] -- Haarlem betreffende binnenlandse paspoorten. 

1797 [225/120] -- T. Schippers verzoekt uistel betaling tweede termijn 
recognitie. 
Zie ook: 125v 

1797 [225/120v] -- Erkenning schipper op Bergen op Zoom. 
Zie ook: 131 

1797 [225/125] -- F. Maas aangesteld als waarnemend commissaris 
Amsterdamse volksschuiten. 

1797 [225/126] -- Last om A. Blanken ƒ 446 te voldoen. 

1797 [225/138v] -- Kwestie betreffende J. Preyer. 

1797 [225/152] -- Kwestie over het begeven van het commissariaat 
van de Amsterdamse volksschuiten. 

1797 [225/152] -- G. van den Andel schipper op Bergen op Zoom. 

1797 [225/153v] -- A. Snelleman verzoekt uitstel betaling ambtgeld. 

1797 [225/158] -- J.D. Touw als schipper op Bergen op Zoom 
geadmitteerd. 

1797 [225/161v] -- Verzoek intrekking admissie schipper den Bosch 
afgewezen. 

1797 [225/163] -- A. Snelleman verzoekt uitstel betaling ambtgeld. 

1797 [225/167v] -- G. van den Andel beurtschipper op Bergen op 
Zoom. 

1797 [225/168] -- Commissie benoemd om vrijgave van het schip van 
Vermeulen te bewerkstelligen. 
Zie ook: 170 

1797 [225/170v] -- Introductie van een belasting op Brabantse 
schepen. 

1797 [225/171v] -- D. Fallee als commissaris van de Amsterdamse 
volksschuiten niet wettig verkozen. 

1797 [225/181] -- H. Bedoe aangesteld als commissaris van de 
Amsterdamse volksschuiten. 

1797 [225/181v] -- Betr. belastngheffing op Brabantse schepen. 
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1797 [225/181v] -- M. Ypelaer knecht op Bodegr. veer. 

1797 [225/181v] -- P. van de Goorberg schipper op Bodegraven. 

1797 [225/182] -- Interpretatie gildewet. 

1797 [225/185] -- J. Valke, commissaris van het Dordrechtse veer, 
verzoekt verhoging salaris. 

1797 [225/187v] -- Klachten van Amsterdamse schippers over 
afhuren buiten de tijd. 

1797 [225/190v] -- Rapport van de commissie inzake F. Vermeulen. 

1797 [225/197] -- Adres betreffende tornegeld in Brabant en 
Vlaanderen. 

1797 [225/200] -- Geen haken te steken in kademuren van de kolk 
van de haven. 

1797 [225/203] -- Tholen verzoekt medewerking ten behoeve van hun 
beurtschippers op Amsterdam. 

1797 [225/206] -- Grondvergadering niet accoord met benoeming F. 
Grim. 

1797 [225/216] -- Verzoek van F. Vermeulen om zijn gezonken schip 
te bergen. 

1797 [225/218v] -- Aanstelling F. Grum ingetrokken. 

1797 [225/219v] -- Verzoek van Tholen afgewezen. 

1797 [225/223] -- Klachten over twee Amsterdamse 
schippersknechts. 
Zie ook: 225 

1798 [226/001] -- Klacht van Amsterdam over Goudse schippers. 

1798 [226/037v] -- Schipper C. Blom verzoekt vrijstelling van 
grootschippersgilde. 

1798 [226/072v] -- F. Vermeulen vraagt schadevergoeding. 

1798 [226/158v] -- Brief van Amsterdam over schip van F. 
Vermeulen. 

1798 [226/170] -- P. Post schipper op Antwerpen zijn schip zelf te 
bevaren. 

1798 [226/191v] -- Klacht grootschippersgilde over Krijn Wout. 

1798 [226/204] -- Continuatie en remotie schippers. 

1798 [226/209v] -- Continuatie en remotie commissarissen. 

1798 [226/251v] -- F. de Jong als plaatsvervangend schippersknecht 
aangesteld. 

1798 [226/252] -- A. van der Starre tot schippersknecht aangesteld. 

1798 [226/262] -- Verzoek vrije doorvaart Gentse schippers. 

1798 [226/262v] -- Verzoek om aanstelling van J. Split als 
zetschipper. 
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1798 [226/265] -- Regeling schadevergoeding ten behoeve van F. 
Vermeulen. 

1798 [226/275] -- Rapport over klacht van Gentse schippers. 

1798 [226/277] -- C. Wollensant moet 12 stuivers laadgeld aan het 
gilde betalen. 

1798 [226/307v] -- C. Keyser moet extra kosten passagiers 
vergoeden wegens te laat komen. 

1798 [226/328] -- Verzoek G. Capteyn om aanstelling afgewezen. 

1798 [226/330] -- Besluit omtrent arrest van schepen door tollenaar 
G.H. Fortuyn. 

1798 [226/335v] -- Klacht over weigering schippers tot pressing. 

1798 [226/337] -- A. Blanken weigert pressing op te volgen. 

1798 [226/338v] -- P. van Heyningen als ijkerschipper aangesteld. 

1799 [227/001v] -- S. Dortland aangesteld als schipper op 
Delfshaven. 
Zie ook: 3, 5 

1799 [227/002] -- D. den Haan schipper op IJsselstein. 
Zie ook: 4v, 5 

1799 [227/002v] -- Bergen op Zoomse schipper ligplaats buiten de 
potterspoort. 

1799 [227/006] -- Ijkerschippers gelast om met geladen schepen niet 
buiten te blijven liggen. 

1799 [227/007] -- Zegert de Ruyter plaatsvervangend ijkerschipper. 

1799 [227/014] -- F. Grum aangesteld als plaatsvervangend schipper 
op 's-Hertogenbosch. 

1799 [227/015v] -- Verzoekschrift van Krijn en Reinier Wout 
betreffende vaart op Vlissingen. 

1799 [227/016] -- Verzoekschrift betreffende laden door Brabanders 
en Vlamingen. 

1799 [227/024v] -- Verzoek van Nijmeegse schippers om in vrije 
beurt te varen. 
Zie ook: 26, 32 

1799 [227/025] -- Rotterdamse binnenschippers om tijdelijk buitenom 
varen. 

1799 [227/026] -- Vrachtlonen op Bodegraven met vijf duiten 
verhoogd. 

1799 [227/026v] -- P. Post op Antwerpen mag 2e schip in de vaart 
nemen. 

1799 [227/029] -- A. Blanken uit arrest ontslagen. 

1799 [227/034] -- Posten van commissarissen Rotterdamse en 
Amsterdamse veer gecombineerd. 

1799 [227/034] -- Veer op Zaandam nog niet vacant te verklaren. 

1799 [227/038] -- J. Struik schipper op Zierikzee. 
Zie ook: afgewezen 60 
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1799 [227/039] -- Klacht van Homan Hamans overgeleden schade. 
Zie ook: 64v, 99 

1799 [227/040] -- Luitenant weigert schutgeld voor twee schepen te 
voldoen. 

1799 [227/042] -- A. Gabry commissaris Rotterdamse en 
Amsterdamse veer. 
Zie ook: 44v 

1799 [227/056v] -- J. Soois ƒ 40 te verstrekken wegens reparatie aan 
zijn schip. 

1799 [227/065v] -- W. Ligthart aangesteld tot calculator. 

1799 [227/068v] -- Bezwaren tegen benoeming van commissaris A. 
Gabry. 
Zie ook: 76v 

1799 [227/081v] -- Bericht van departementaal bestuur op benoeming 
van commissaris A. Gabry. 

1799 [227/090] -- Bericht van de raad op het verzoekschrift 
betreffende de aanstelling van A. Gabry. 

1799 [227/090] -- Klacht over de ijkerschippers op Amsterdam. 

1799 [227/095v] -- Klacht over inactiviteit van Amsterdamse 
ijkerschippers. 

1799 [227/097v] -- Klacht van Bloemendaal over afgenomen 
laadgeld. 
Zie ook: 102 

1799 [227/107] -- Klachten van sluiswachter over G.H. Fortuyn. 

1799 [227/107v] -- Klachten over P. Post wegens bevaren van 
meerdere schepen. 

1799 [227/108] -- J.H. Prijer verzoekt remissie van ambtgeld. 
Zie ook: afgewezen 113v 

1799 [227/109v] -- Contributie leden schippersgilde tot de helft 
verminderd. 

1799 [227/110] -- Continuatie commissarissen. 

1799 [227/111] -- A. Foesik zetschipper op Amsterdam. 

1799 [227/111v] -- Bericht van de commissaris van het ijkerveer op 
het verzoekschrift van de vrachtschippers. 

1799 [227/115v] -- Verzoekschrift om het veer op Nijmegen te 
verminderen met drie. 

1799 [227/119] -- Benoeming commissaris A. Gabry goedgekeurd. 

1799 [227/131] -- Verzoekschrift van A. Snelleman om uitsel van 
recognitie afgewezen. 

1799 [227/136] -- Klacht over P. Post en Amsterdamse 
ijkerschippers. 

1799 [227/136v] -- J. van Balen commissaris schuitenveer op Utrecht. 

1799 [227/146v] -- A. van der Meulen beurtschipper op Bommel, Tiel 
en Nijmegen. 
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1799 [227/149v] -- Waarschuwing tegen werpen van steen en vuil in 
grafelijkheidssluis. 

1799 [227/167v] -- 's Lands schepen behoorlijk te voorzien van 
trekjagers. 

1799 [227/185] -- Geen binnenlandse paspoorten voor schepen op 
de Zuiderzee. 

1799 [227/189v] -- Verzoekschrift commissarissen 
grootschippersgilde betreffende van kracht zijnde wetten. 

1799 [227/193v] -- Verzoek om 30 vaartuigen te requireren. 

1799 [227/197] -- Opgave verzocht van het aantal gepreste schepen. 

1799 [227/208v] -- Geen vaart op de Zuiderzee zonder paspoort. 

1799 [227/209v] -- Verzoek van K. Wout om vaart op Antwerpen 
afgewezen. 

1799 [227/217] -- Rotterdamse binnenschippers mogen tijdelijk door 
de grote sluis varen. 

1799 [227/230] -- Verzoek om verhoging aantekengeld Amsterdamse 
ijkerschippers. 

1800 [228/003] -- Verhoging aantekengeld commissaris 
Amsterdamse ijkerschepen afgewezen. 

1800 [228/010v] -- Bovenstaand verzoek afgewezen. 

1800 [228/019v] -- Ijkerschippers verzoeken verhoging van 
vrachtlonen. 

1800 [228/020v] -- J. van Balen plaatsvervangend commissaris 
Leidse veer. 

1800 [228/025] -- Verzoek van particuliere vrachtvaarders 
afgewezen. 

1800 [228/045] -- Brief van Amsterdam betreffende verhoging 
vrachtlonen ijkerschippers. 

1800 [228/052v] -- Verhoging vrachtlonen ijkerschippers afgewezen. 

1800 [228/053v] -- Verzoekschrift van beurtschippers op Middelburg 
betreffende particuliere vaartuigen. 

1800 [228/056] -- Verzoek om verhuren van de roef aan byz. 
personen af te schaffen. 

1800 [228/058v] -- J. van der Belt turfschipper voor de pottenbakkers. 

1800 [228/060v] -- W. van der Maas marktschipper op Rotterdam. 

1800 [228/073] -- Grootschippersgilde gelast zich te gedragen 
conform art. 7 van de verordening van 1741 met betrekking tot 
particuliere vrachtschippers. 

1800 [228/091] -- Verzoek aan Zevenhuizen om verlaat weer 
bevaarbaar te maken. 

1800 [228/092] -- Verzoek van de commissaris van de Amsterdamse 
volksschuiten om vier duiten per bestelde plaats. 

1800 [228/102] -- A. Blanken aangesteld als beurtschipper op 's-
Hertogenbosch. 
Zie ook: 104 
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1800 [228/127v] -- A. Bijl knecht op de veerschuit naar Leiden. 

1800 [228/143v] -- Verzoekschrift van Dordtse schippers om wijziging 
van de verordening. 

1800 [228/148] -- Verhoging passagiersprijs op Amsterdam met een 
stuiver. 
Zie ook: 175 

1800 [228/159v] -- Commissie van onderzoek over de geschillen 
inzake het Dordtse en Amsterdamse veer. 

1800 [228/160v] -- Verzoekschrift betreffende vervoer van haardas 
afgewezen. 

1800 [228/162v] -- Afschriften gevraagd van alle reglementen op 
veren. 

1800 [228/176v] -- Verzoekschrift van Dordtse schippers om te varen 
in één beurs toegestaan. 

1800 [228/213v] -- Adres betreffende niet repareren van het 
Zevenhuizense verlaat. 

1800 [228/223v] -- Brief aan Dordrecht om afdoening van het verzoek 
der schippers. 

1801 [229/015v] -- Klacht over de commissaris van het Amsterdamse 
volksschuitenveer. 

1801 [229/020] -- Wijziging vrachtlijst schipper Breda. 

1801 [229/041] -- Verzoek Amsterdamse ijkerschippers om wijziging 
verordening en vracht. 

1801 [229/046v] -- Verzoek van A. Blanken, schipper op 's-
Hertogenbosch, betreffende het inladen van goederen. 

1801 [229/048] -- Klachten over G. van Loon, beurtschipper op 
Breda. 
Zie ook: ten onrechte 53v 

1801 [229/048] -- Klachten over Amsterdamse ijkerschippers. 

1801 [229/048v] -- Dordrecht wijst verzoek van twee beurtschippers 
af. 

1801 [229/057] -- Bezwaren van S. Verhoorn, beurtschipper op 
Dordrecht. 

1801 [229/059] -- Bezwaar van Dordrecht tegen varen in een beurs. 

1801 [229/060] -- Klacht van graanhandelaren te Middelburg over 
grote ondermaat. 

1801 [229/071v] -- H. Capteyn plaatsvervangend ijkerschipper op 
Amsterdam. 

1801 [229/073v] -- Verhoging van ƒ 4 voor extra schip veer 
Amsterdam verzocht. 
Zie ook: accoord 81v 

1801 [229/079v] -- T. van Maastrigt gelast zijn dienst op Zaandam te 
hervatten. 

1801 [229/079v] -- Verzoek om vernietiging van art. 7 van de 
verordening op het Middelburgse veer. 
Zie ook: 91v 
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1801 [229/084] -- Klachten over door Amsterdam aangestelde 
ijkerschippers. 
Zie ook: 95v, 108 

1801 [229/093] -- Afwijzende beschikking van 's-Hertogenbosch op 
het verzoek van A. Blanken. 

1801 [229/097v] -- A. Spoel, schipper op Dordrecht, verzoekt 
schriftelijke opgave van de beschuldigingen. 

1801 [229/100v] -- Verzoekschrift van schipper Riemslag op 
Rotterdam. 
Zie ook: 127, 147 

1801 [229/110v] -- Geen militairen te vervoeren zonder paspoort. 

1801 [229/121] -- Bericht op verzoek van Amsterdamse schippers om 
verhoging vrachtlonen. 

1801 [229/121v] -- Commissaris ijkerveer gelast de wetten te 
handhaven. 

1801 [229/128] -- J. van Dieveren knecht op Bodegraven. 

1801 [229/129] -- J. de Bruyn plaatsvervangend knecht op 
Bodegraven. 

1801 [229/130] -- Reglement voor schipper van Alkmaar op 
Dordrecht. 

1801 [229/173] -- T. Schippers krijgt uitstel van betaling ambtgeld. 

1802 [230/009v] -- F. Grum gelast zich als lid grootschippersgilde te 
laten inschrijven. 

1802 [230/012v] -- J. Bos beurtschipper op Middelburg. 
Zie ook: 27v 

1802 [230/014] -- Regeling schadevergoeding schippers wegens 
gemis van brieven. 

1802 [230/025v] -- Besluit omtrent het aantekenen van wasmanden. 

1802 [230/032v] -- Declaratie Bodegravense schippers wegens 
vervoer militairen. 

1802 [230/033] -- Dordrecht vraagt conceptordonnantie schipper op 
Alkmaar terug. 

1802 [230/035v] -- Bezwaar tegen twee palen tot eventuele 
afdamming van de Leidse vaart. 

1802 [230/038v] -- Klachten over ijkerschippers op Amsterdam. 
Zie ook: 43 

1802 [230/051v] -- Antwoord op klachten over ijkerschippers. 

1802 [230/057v] -- D. Samson zetschipper op Amsterdam. 

1802 [230/061] -- A. Bedijs aangesteld als plaatsvervangend knecht 
van het volksschuitenveer. 

1802 [230/077] -- P. de Keyser schipper op Bodegraven. 

1802 [230/078v] -- Benoeming van commissarissen van het 
schippersgilde. 

1802 [230/079] -- Verzoek om continuatie ordonnatie betreffende 
timmeren van schepen. 
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1802 [230/101v] -- Betaling gerequireerde vaartuigen ten dienste van 
Westindie. 

1802 [230/155] -- A. Capteyn aangesteld als plaatsvervangend 
knecht van het Amsterdamse volksschuitenveer. 

1802 [230/169] -- Ontslag van T. Schippers als beurtschipper op 
Bommel. 

1802 [230/177] -- P. Romeyn beurtschipper op Bommel. 

1802 [230/181] -- Voortzetting van de verhoogde vrachtprijzen op 
Amsterdam. 

1802 [230/192] -- B. Vuyk plaatsvervangend knecht op Bodegraven. 

1803 [231/037] -- Voorstel van W. Ligthart, calculeerder der schepen. 

1803 [231/042v] -- G. van den Andel schipper op het Rotterdamse 
binnenveer. 

1803 [231/043] -- H. Captein beurtschipper op Haarlem. 

1803 [231/045v] -- T. van Tichelen plaatsvervangend schipper 
ijkerveer op Amsterdam. 

1803 [231/050] -- A. Leeflang schipper op Zaandam. 

1803 [231/057] -- J.D. Touw verzoekt monopolie op Bergen op Zoom. 

1803 [231/065] -- Roeven van de Amsterdamse volksschuiten te 
verhuren door de eigenaar van het veerhuis. 

1803 [231/084v] -- W.J. Konings schipper op Middelburg. 

1803 [231/086] -- Klachten over beschadiging van de kade door 
Rotterdamse schippers. 

1803 [231/087] -- Inspectie van fabriekmeesters naar aanleiding van 
bovenstaande klachten. 

1803 [231/099v] -- Kwestie tussen de commissaris en de schippers 
van het Amsterdamse volksschuitveer. 

1803 [231/108v] -- G. van den Andel verzoekt lid te mogen blijven 
van het grootschippersgilde. 
Zie ook: 136v 

1803 [231/112] -- Nominatie van commissarissen 
grootschippersgilde. 

1803 [231/112v] -- M. van Tiggelen schipper op Gouderak en 
Moordrecht. 

1803 [231/118] -- Klacht van Rotterdamse binnenschippers over 
bewoners Broekweg. 
Zie ook: 137 

1803 [231/121] -- A. Mulders aangesteld als commissaris en 
kruiersplaats bij het Leidse veer bij substitutie. 

1803 [231/122v] -- G. de Korte beurtschipper op oost- en westzaan. 

1803 [231/126v] -- Klachten van Amsterdamse ijkerschippers over 
teveel ontvangen vrachtlonen. 

1803 [231/136v] -- Verzoek van G. de Korte om regulering der 
beurten. 
Zie ook: 144v 
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1803 [231/139] -- Bespreking met Broek c.a. over klachten 
Rotterdamse binnenschippers. 
Zie ook: 194v 

1803 [231/147] -- Brief van Amsterdam over verhoogde vrachtprijzen. 

1803 [231/147v] -- Benoeming van commissarissen van het groot- en 
kleinschippersgilde. 

1803 [231/154] -- Klachten van Den Bosch over beurtschipper A. 
Blanken. 

1803 [231/154v] -- Ambtgeld verschuldigd door T. Schippers voor 
memorie te brengen. 

1803 [231/158v] -- J. Blonk knecht op Bodegraven. 

1803 [231/158v] -- Bepalingen omtrent vaart op oost- en west Zaan. 

1803 [231/162] -- J. Kalf aangesteld als plaatsvervangend schipper 
op Dordrecht. 

1803 [231/169v] -- P. Romijn neemt ontslag als beurtschipper op 
Bommel. 

1803 [231/179] -- Brief van Amsterdam over het ijkerveer. 

1803 [231/184] -- Geschil over pressing van vier schepen. 

1803 [231/185] -- Uitstel van betaling ambtgeld 3e termijn door P. van 
Heyningen. 

1803 [231/204] -- J.A. van Alphen, commissaris van het 
Amsterdamse ijkerveer, mag buiten de stad wonen. 

1804 [231/005v] -- Amsterdamse schippers leggen schepen stil 
wegens ingevallen vorst. 

1804 [231/015v] -- M. Rijff schipper op Dordrecht. 

1804 [231/016] -- A. Mulders commissaris Nijmeegse veer. 

1804 [231/027] -- D. van Steel ijkerschipper op Amsterdam. 

1804 [231/033] -- S. IJsselsteyn commissaris van het Utrechtse 
schuitenveer. 

1804 [231/043v] -- Aanstelling commissarissen ijkerveer. 

1804 [231/046v] -- Verzoek van J.D. Touw om aanstelling als 
schipper op Bergen op Zoom. 

1804 [231/049v] -- Klacht van commissarissen-generaal van 's lands 
legerschepen over te hoge sluisgelden. 

1804 [231/051v] -- Verzoek om verplaatsing Leidse veerhuis van 
Turfmarkt naar Gouwe. 

1804 [231/058] -- J.D. Touw aangesteld als schipper op Bergen op 
Zoom. 
Zie ook: 63 

1804 [231/064v] -- A. Mulders commissaris veer op Bergen op Zoom. 

1804 [231/077v] -- Rapport inzake het reglement en de tarieven voor 
de Amsterdamse ijkerschippers. 

1804 [231/091v] -- Benoeming van commissarissen van het 
grootschippersgilde. 
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1804 [231/094] -- Benoeming van commissarissen van het 
kleinschippersgilde. 

1804 [231/099] -- Klacht van schipper A. Foezik over pachter 
grafelijkheidsgabel. 

1804 [231/102v] -- A. Blanken verzoekt aanstelling als schipper op 
Gent. 

1804 [231/122v] -- Ligplaats voor Nijmeegse schipper P. van 
Doesburg verzocht. 
Zie ook: afgewezen 132v en 149 

1804 [231/164] -- G. Schermers schipper op Heusden. 

1804 [231/169] -- Bespreking met Amsterdam over ijkerschippers. 

1804 [231/173v] -- Bericht van commissarissen op het verzoek van A. 
Blanken. 

1804 [231/175v] -- Schippers binnenveer Rotterdam opgehouden in 
één beurs te varen. 
Zie ook: 182 

1805 [232/002v] -- Verzoek om intrekking van de verordening op het 
Nijmeegse veer. 

1805 [232/002v] -- Verzoek van A. Blanken afgewezen. 

1805 [232/014] -- M. Verzijl marktschipper op Den Haag. 
Zie ook: 17v 

1805 [232/015] -- Verzoek van B. Centen schipper in het Nijmeegse 
veer. 

1805 [232/019] -- S. Ligthart verzoekt revisie instructie als meter van 
schepen. 

1805 [232/022] -- Borgtocht Haagse schipper. 

1805 [232/022] -- Klacht over het te laat aankomen van de 
Amsterdamse volksschuiten. 
Zie ook: 26 

1805 [232/023v] -- Verzoekschrift van Nijmeegse schippers. 

1805 [232/025] -- Verzoek van ijkerschippers betreffende vacature. 
Zie ook: afgewezen 32v 

1805 [232/032v] -- Borgtocht van ƒ 1000 door Haagse schipper. 

1805 [232/033] -- M.A. Smaasen commissaris Haagse schuitenveer. 

1805 [232/033v] -- Benoeming van hoofdlieden van de ijkerschippers. 

1805 [232/034] -- Klacht van twee knechts van het ijkerveer over hun 
aangedaan onrecht. 

1805 [232/041v] -- Concept- instructie commissaris Haagse 
marktschuitenveer. 

1805 [232/044] -- Amsterdamse volksschuitenknechts weer door de 
raad aan te stellen. 
Zie ook: 44v 

1805 [232/047] -- Voorstel betreffende tijdige afvaart Amsterdamse 
volksschuiten door Amsterdam afgewezen. 

1805 [232/048v] -- Concept-verordening op het Nijmeegse veer. 
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1805 [232/050] -- Rapport reglement en vrachtlijst Amsterdamse 
ijkerschippers. 

1805 [232/052v] -- Reglement voor het Nijmeegse veer vastgesteld. 

1805 [232/052v] -- Instructie commissaris Haagse veer. 

1805 [232/057v] -- Achterstalige recognitie van A. Blanken in te 
vorderen. 

1805 [232/058] -- Benoeming van commissarissen van het 
grootschipperssgilde. 

1805 [232/059v] -- Beklag van twee knechts ijkerveer afgewezen. 

1805 [232/059v] -- Wijziging instructie commissaris Dordse veer. 

1805 [232/062v] -- O. van Thuyl beurtschipper op den Bosch. 

1805 [232/062v] -- Reglement en vrachtlijst voor het ijkerveer 
vastgesteld. 

1805 [232/074] -- Reglement en vrachtlijst ijkerveer te doen drukken. 

1805 [232/082] -- Ordonnanties Nijmeegse veer ontvangen. 

1805 [232/088v] -- Verzoek om remissie recognitie Middelburgse 
veer. 

1805 [232/089] -- Brief Amsterdam over in werking brengen nieuwe 
vrachtlijst ijkerveer. 

1805 [232/090v] -- D. van Steel schipper van het Amsterdamse 
volksschuitenveer. 

1805 [232/091] -- G. Kapteyn schipper van het ijkerveer op 
Amsterdam. 

1805 [232/095v] -- Verzoek om vrachtlijst voor het Rotterdamse veer. 

1805 [232/104] -- G. de Jong knecht ijkerschuitenveer. 

1805 [232/108] -- Rapport op het verzoek om vrijstelling van 
recognitie door J. Ockhuyzen, commissaris van het Zeeuwse veer. 

1805 [232/110v] -- Brief aan Nijmegen om getal schippers op oude 
voet terug te brengen. 

1805 [232/120v] -- Ambtgeld 1804 Nijmeegse schipper voor memorie. 

1805 [232/123v] -- Ijkerschipper P. van Heyningen verzoekt uitstel 
betaling ambtgeld. 

1806 [232/005v] -- Calculeerder van de schepen verzocht 
tegemoetkoming. 

1806 [232/008v] -- Ligplaats voor aangehouden schepen. 

1806 [232/011v] -- J.H. Haantjes controleur van de ijkmeesters 
binnenlandse schepen. 

1806 [232/012v] -- Aanschrijving betreffende het passagegeld. 

1806 [232/017v] -- Amsterdamse volksschuitenvissers verzoeken 
verhoging van vrachtlonen. 

1806 [232/020] -- Klacht over commissaris Dordse veer. 
Zie ook: 36 
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1806 [232/036v] -- Benoeming van hoofdlieden van de ijkerschippers. 

1806 [232/038v] -- J. van den Bos schipper Rotterdamse binnenveer. 

1806 [232/039] -- Concept-vrachtlijst voor het Amsterdamse 
volkschuitenveer. 

1806 [232/040] -- K. Wout schipper kleinschuitenveer op Dordrecht. 

1806 [232/040v] -- Rapport omtrent vrachtlijst van de Amsterdamse 
volksschuiten. 

1806 [232/041v] -- Concept- vrachtlijst Leidse veer. 

1806 [232/045] -- Brief aan Amsterdam om hun schippers te 
vermanen. 

1806 [232/046] -- Vrachtlijst voor de Amsterdamse volksschuiten 
vastgesteld. 

1806 [232/047v] -- Smits en Hogendijk schippers op Antwerpen. 

1806 [232/047v] -- Schippersveer op Antwerpen door de volledige 
raad te begeven. 

1806 [232/052v] -- Ontvangst vrachtlijsten Amsterdamse 
volksschuitenveer. 

1806 [232/057] -- Concept- vrachtlijst Middelburgse veer. 

1806 [232/059v] -- A. Mulders commissaris Leidse veer. 

1806 [232/061] -- Continuatie commissarissen kleinschippersgilde. 

1806 [232/062v] -- Concept-vrachtlijst voor het Leidse veer. 
Zie ook: vastgesteld 65v 

1806 [232/075] -- Aantal commissarissen grootschippersgilde 
gereduceerd tot vier. 

1806 [232/077] -- Verhoogde vrachtprijzen op Zierikzee. 
Zie ook: accoord 79 

1806 [232/080v] -- Recognitie van Nijmeegse schipper A. van der 
Meulen voor memorie. 

1806 [232/085v] -- Opmerkingen vrachtlijst op Middelburg. 

1806 [232/089] -- G. Capteyn verzoekt permissie tot bouw van een 
schip buiten de stad. 
Zie ook: 96v 

1806 [232/094v] -- Brief van Middelburg omtrent vrachtlijst. 

1806 [232/097] -- B. Vuyk knecht op Bodegraven. 

1806 [232/099] -- Verzoek van G. Capteyn tot bouw van schip 
afgewezen. 

1806 [232/099] -- D. Struyk schipper op Zierikzee. 

1806 [232/100v] -- Rapport commissie vrachtlijst Middelburg. 

1806 [232/104] -- Verzoek om verhoging huurvrachten op 
Amsterdam. 

1806 [232/119v] -- Verzoek van J.D. Touw om 2e schipper op Bergen 
op Zoom. 
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1806 [232/130] -- Huurvrachten voor het Amsterdamse veer 
vastgesteld. 
Zie ook: 140v 

1806 [232/140v] -- Aanschrijving omtrent aankomst en afvaart 
zeeschepen. 

1806 [232/141] -- Vrachtlijst Middelburg vastgesteld. 

1806 [232/143v] -- Vrachtlijst Dordrecht goedgekeurd. 

1807 [232/012] -- Twee Amsterdamse schippersknechts geschorst. 
Zie ook: ingetrokken 20 

1807 [232/021v] -- Amsterdamse knechts ingedeeld bij vaste 
schippers. 

1807 [232/023v] -- Toerbeurten Amsterdamse schippers. 

1807 [232/024] -- J. de Bruin en C. Goor noodhulpen Amsterdamse 
veer. 

1807 [232/026] -- Commissarissen Amsterdamse schippersknechts. 

1807 [232/032] -- Nijmeegse schippers bestraft. 

1807 [232/033v] -- Opgave verzocht van reglementen op de veren. 

1807 [232/034v] -- Nijmeegse schippers wederom te varen. 

1807 [232/035] -- Vrachtlijst Middelburgse veer geauthoriseerd. 

1807 [232/039v] -- Schipper op Middelburg R. Wout heeft zijn schip 
verkocht. 

1807 [232/045v] -- T. van Tiggelen ijkerschipper op Amsterdam. 

1807 [232/046] -- Vrachtlijst volksschuitenveer op Amsterdam. 

1807 [232/053v] -- Benoeming van hoofdlieden van het ijkerveer. 

1807 [232/053v] -- C. Kleyweg plaatsvervangend ijkerschipper. 

1807 [232/059] -- Klachten over afvaart Nijmeegse schippers. 

1807 [232/077] -- Regeling afvaart Nijmeegse schipper. 

1807 [232/088v] -- Breedte der sloten vastgesteld. 

1807 [232/088v] -- Benoeming van commissarissen van de 
kleinschippers. 

1807 [232/106] -- Geen gildegelden van overzeese schippers 
ingevorderd. 

1807 [232/109] -- Klacht over vermissing van goederen. 

1807 [232/112] -- Schippersknechts van patenten te voorzien. 

1807 [232/117v] -- J. van Blitterswijk schipper op Goes. 

1807 [232/121] -- Voorstel tot 2e pleisterplaats volksschuiten op 
Amsterdam. 
Zie ook: afgewezen 127 

1807 [232/132v] -- Verdediging Amsterdamse schippers betreffende 
vermissing goederen. 
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1807 [232/133] -- Kopie aangevraagd van het Rotterdamse besluit 
betreffende laden en lossen. 

1807 [232/135] -- Concept-vrachtlijst op Goes. 

1807 [232/136v] -- Lossen in de buitenstad te Rotterdam. 

1807 [232/138v] -- Memorie betreffende ontvreemding goederen. 

1807 [232/165v] -- D. Veenendaal aangesteld tot ijkerschipper. 
Zie ook: 171v 

1807 [232/167] -- Reglement voor het Amsterdamse 
volksschuitenveer vastgesteld. 

1807 [232/173v] -- B. de Gruyl als knecht ontslagen. 

1807 [232/176v] -- Klachten over F. van Gulik. 

1807 [232/178] -- A. Kapteyn knecht Amsterdamse binnenschuit. 

1807 [232/178v] -- Brief van Amsterdam betreffende ijkerschippers. 

1807 [232/181] -- O. van Tuyl bedankt als schipper op 's-
Hertogenbosch en aangesteld als plaatsvervangend knecht op 
Amsterdam. 

1807 [232/183v] -- R. van Wijngaarden schipper op Oudewater. 

1807 [232/185v] -- Brief van Rotterdam over F. van Gulik. 

1807 [232/186v] -- Brief van Amsterdam over order afvaart schepen. 

1807 [232/186v] -- Aflossing obligatie ƒ 1000. 

1807 [232/80v] -- Benoeming van commissarissen. 

1808 [256/006] -- O. van Tuyl knecht Amsterdamse volksschuit. 

1808 [256/014v] -- Verzoek van Bijl en verzijl, marktschippers op 
Leiden en Den Haag. 

1808 [256/022v] -- Klacht over schipper H. Volgraf wegens niet 
verantwoorden van gelden. 
Zie ook: bericht van Dordrecht 25 

1808 [256/033v] -- Calcullerder W. Ligthart verzoekt 
schadeloosstelling. 

1808 [256/049] -- Schouw van het roefgoed van de Amsterdamse 
volksschuiten. 
Zie ook: 49v en 50 

1808 [256/053] -- C. de Bruyn verzoekt admissie als beurtschipper op 
Middelburg. 

1808 [256/054] -- H. Okhuizen, commissaris Middelburgse veer, 
verzoekt remissie recognitie 
Zie ook: 63 

1808 [256/054v] -- Benoeming van commissarissen van het 
grootschippersgilde. 

1808 [256/058v] -- Verzoek van R. Wout om geplaatst te blijven op 
lijst weduwenbeurs afgewezen. 

1808 [256/061v] -- Verzoek van C.E.D. de Bruyn om goederen in te 
laden voor Middelburg. 
Zie ook: 62v en 63 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       242 

 

 

1808 [256/067v] -- Benoeming van commissarissen van het 
kleinschippersgilde. 

1808 [256/082v] -- T. Janssen marktschipper op Moordrecht. 

1808 [256/083] -- T. Janssen schipper op Gouderak. 

1808 [256/085v] -- Bepaling recognitie schipper op Gouderak. 

1808 [256/114v] -- D. van Steel laat nieuwe schuit te IJsselmonde 
timmeren. 

1808 [256/118] -- Verzoek van ijkerschippers om ontheffing ambtgeld 
afgewezen. 

1808 [256/120v] -- Reglementen voor het groot- en 
kleinschippersgilde vastgesteld. 

1808 [256/123v] -- Schouw van roefgoed. 

1808 [256/124v] -- D. Dingemans schipper van Gouderak op 
Rotterdam. 

1809 [256/007v] -- H. Okhuizen benoemd tot commissaris Dordtse 
veer. 

1809 [256/009] -- S. Joosten schipper Amsterdamse 
jaagschuitenveer. 

1809 [256/013] -- Regeling afvaart Utrechtse schipper. 

1809 [256/025v] -- Schip van Van Steel in slechte staat. 

1809 [256/042v] -- Schouw roefgoed Amsterdamse volksschuiten. 

1809 [256/043v] -- A. Bedijs knecht Amsterdamse volksschuit. 

1809 [256/044v] -- Schouw roefgoed Amsterdamse 
volksschuitenveer. 

1809 [256/046] -- Benoeming van commissarisse van het 
grootschippersgilde. 

1809 [256/049] -- Benoeming van dekens en knechts van het 
Amsterdamse veer. 

1809 [256/051v] -- Benoeming van commissarissen van het 
kleinschippersgilde. 

1809 [256/087] -- Verzoek van J.M. Rijf om vrijstelling ambtgeld 
afgewezen. 

1810 [256/005] -- C.J. van Steel schipper op de Amsterdamse 
volksschuit. 

1810 [256/005v] -- A.M. Blanken plaatsvervangend schipper 
Rotterdam. 

1810 [256/012] -- F. de Jong knecht Amsterdamse binnenschuiten. 

1810 [256/012v] -- J. Dortland schipper Rotterdamse binnenveer. 

1810 [256/025] -- Verzoek van Smits en Hogendijk om aanstelling als 
beurtschippers op Gent 
Zie ook: 26 

1810 [256/036v] -- Benoeming van commissarissen van het 
grootschippersgilde. 
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1810 [256/038] -- Benoeming van commissarissen van het 
kleinschippersgilde. 

1810 [256/038v] -- Schouw roefgoed Amsterdamse volksschuiten. 

1810 [256/038v] -- Schouw roefgoed Amsterdamse volksschuiten. 

1810 [256/048v] -- T. Hogenboom schipper Rotterdams binnenveer. 

1810 [256/048v] -- T. Hogenboom schipper Rotterdamse binnenveer. 

1810 [256/058] -- D. Samson zetschipper op Dordrecht voor M. Rijff. 

1810 [256/058] -- D. Samson zetschipper op Dordrecht voor M. Rijff. 

1810 [256/061v] -- Verzoek om bevel tot inschrijving van een aantal 
schippers in het gilde. 

1810 [256/061v] -- Verzoek om bevel tot inschrijving van een aantal 
schippers in het gilde. 

1810 [256/063] -- L. Welter schipper op Leiden. 

1810 [256/063] -- L. Welter schipper op Leiden. 

1810 [256/074] -- L. Welter verzoekt ontslag als schipper. 
Zie ook: 78v 

1810 [256/074] -- L. Welter verzoekt ontslag als schipper. 
Zie ook: 78v 

1810 [256/075v] -- Aflossing van ƒ 500 ten gunste van het 
grootschippersgilde. 

1810 [256/075v] -- Aflossing van ƒ 500 ten gunste van het 
grootschippersgilde. 

1810 [256/078v] -- G.D. Foezik schipper op Leiden. 

1810 [256/078v] -- G.D. Foezik schipper op Leiden. 

1810 [256/089v] -- G.A. van der Schelden plaatsvervangend schipper 
op Bodegraven. 

1810 [256/091v] -- Verzoek van H. Blok , wed. van M. Bijl, schipper 
op Leiden. 

 

Schiedam 

1808 [256/047v] -- Verzoek om uitstel verbod uitvoer van haardas. 
Zie ook: 50v 

 

Schieland 

1795 [223/139] -- Vragen over rekening 1794 betreffende 
wagenvrachten. 

1795 [223/232] -- Rapport rekening 1794. 

1796 [224/118] -- Benoeming commissie van de rekening. 

1797 [225/011v] -- Commissie van onderzoek ontwerp- reglement. 

1797 [225/014v] -- Rapport onderzoek reglement. 
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1797 [225/055] -- Sluiten der volmolens gedurende drie maanden. 

1797 [225/101] -- Afhoring der rekening 1796. 

1797 [225/101v] -- Klachten over volmolens. 

1798 [226/136v] -- Brief betreffende sluiting volmolens. 

1798 [226/153] -- Commissie betreffende sluiting van de rekening. 

1798 [226/163v] -- Rapport commissie rekening. 

1799 [227/062v] -- Commissie voor het opnemen van de rekening. 

1801 [229/054] -- Bezwaar tegen boomaanplant van dijk aan s- 
Gravenweg onder Kapelle. 

1801 [229/061v] -- Commissie opnemen der rekening. 

1802 [230/001] -- Brief betreffende hoge water in Zuidplaspolder. 

1802 [230/029v] -- Bespreking over geinundeerde polders. 

1802 [230/033v] -- Voorzieningen aan verlaten betreffende 
overlopend water. 

1802 [230/034v] -- Aanschrijving om Moordrechtse verlaat te 
verhogen. 

1803 [231/078v] -- Commissie opmaken rekening. 

1804 [231/001] -- Verzoek van dijkgraaf om planken op het 
Moordrechtse verlaat. 

1804 [231/008v] -- Aanschrijving Gedep. bestuur om de planken aan 
te brengen. 

1804 [231/012] -- Informatie wanneer aan aanschrijving zal worden 
voldaan. 

1804 [231/013v] -- Fabriekmeesters gemachtigd de planken aan te 
brengen. 

1804 [231/014v] -- Klacht van dijkgraaf over aangebrachte plank. 

1804 [231/029] -- Adres aan Gedep. bestuur over Moordrechtse 
verlaat. 

1804 [231/035] -- Aanstelling van dijkgraaf en hoogheemraden. 

1804 [231/036v] -- Toelichting van Gedep. bestuur bij benoeming van 
hoofdingelanden. 

1804 [231/037] -- Opgave verzocht van door Gouda benoemde 
hoofdingelanden. 
Zie ook: 44 

1804 [231/048] -- Onderzoek naar privileges inzake benoeming 
hoofdingelanden. 

1804 [231/077v] -- Adres van dijkgraaf en hoogheemraden. 

1804 [231/078v] -- Rekening. 

1804 [231/080v] -- Rapport over het recht van benoeming 
hoofdingelanden. 
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1804 [231/098] -- Brief aan Gedeputeerd bestuur inzake kwestie 
benoeming. 

1804 [231/156] -- Aanschrijving betreffende planken Moordrechtse 
verlaat. 

1804 [231/159] -- Aanschrijving betreffende onderhoud planken 
Moordrechtse verlaat. 

1805 [232/039v] -- Brief over afsluiting van de jaarrekening in 
verband met niet benoemde gedelegeerden. 

1805 [232/055v] -- Rekening ingekomen. 

1806 [232/036v] -- Brief over het doen van de rekening. 

1807 [232/057v] -- Brief over afsluiting rekening. 
Zie ook: 1808/40v, 45 

1809 [256/033v] -- Kennisgeving rekening Schieland. 

1810 [256/027v] -- Kennisgeving rekening. 

1810 [256/031v] -- Verzoek om planken aan het Moordrechtse 
verlaat. 

 

schoenmakers 

1791 [134/087] -- Toegang verschaft tot huis van afwezige baas. 

1795 [223/034] -- Requisitie van schoenen voor Utrecht. 

1795 [223/037v] -- Betaling schoenen bepaald op drie maanden. 

1795 [223/039] -- Tweehonderd twee-en-negentig paar schoenen 
afgeleverd. 

1795 [223/052v] -- Bericht van ontvangst uit Utrecht; 73 paar 
afgekeurd. 

1795 [223/124] -- Afgekeurde schoenen terugontvangen. 

1795 [223/130] -- Rapport afgekeurde schoenen; zullen trachten te 
verkopen. 

1795 [223/140] -- Joh. Lise opnieuw gepermitteerd als schoenmaker. 

1795 [223/180] -- Betaling verzocht van aan Fransen geleverde 
schoenen. 
Zie ook: 214v 

1795 [223/225] -- Schoenen betaald met ƒ 525. 
Zie ook: 229 

1796 [224/009v] -- Repatriant J. Liezen gesubsideerd met ƒ 250. 

1796 [224/223] -- Geen schoenen toe te laten met grauwe of witte 
schapenvellen. 

1797 [225/206] -- Aankoop van huiden alleen door gildeleden. 
Zie ook: afgewezen 1798/38v 

1800 [228/035v] -- Verzoek om intrekking huiden accijns. 

1802 [230/097] -- C. van Veltum schoenmakersbaas. 
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1802 [230/116] -- G. den Hond schoenmakersbaas. 

1803 [231/022v] -- C. Kranenburg schoenmaker. 

1803 [231/050v] -- J. van der Velde schoenmaker. 

1803 [231/096] -- W. van Helden schoenmaker. 

1803 [231/163v] -- W. vd. Bent commissaris leerlooiers en 
schoenmakers. 

1803 [231/181] -- Verzoek om hervatting oude gildewetten. 

1804 [231/082v] -- Verzoek om vaststelling van een reglement. 
Zie ook: accoord 137 

1804 [231/163v] -- M. van Genderen schoenmakersbaas. 

1805 [232/096v] -- P.W. Stapper schoenmakersbaas. 

1806 [232/085] -- B. van Zijl schoenmakersbaas. 

1807 [232/092] -- Vragen over accijns op huiden. 
Zie ook: afgeschaft 94v 

1807 [232/092] -- Vragen over accijns op huiden. 
Zie ook: afgeschaft 94v 

 

Schoonhoven 

1795 [223/342v] -- Voor 14 dagen 18 matrassen met toebehoren 
uitgeleend. 

1795 [223/370] -- Verzoek om 60 dekens afgewezen. 

1802 [230/022] -- Verzoek om 30 fournitures voor garnizoen 
ingewilligd. 

1809 [256/011v] -- Verzoek om een tonmolen tot beteugeling 
watersnood. 

1809 [256/015] -- Verzoek om 1000 tarwebroden voor slachtoffers 
imundatie. 

1809 [256/016v] -- Rapport omtrent hulpverlening. 

1809 [256/017v] -- Tonmolen geretourneerd. 

1809 [256/019] -- Schepen geretourneerd. 

1809 [256/019v] -- Vergoeding van ƒ 2000 wegens onkosten 
hulpverlening. 

1809 [256/019v] -- Linnen en laken voor slachtoffers. 
Zie ook: 20 

1809 [256/048v] -- Regeling schadevergoeding. 

1809 [256/072] -- Rekening en verantwoording van ƒ 2000 ontvangen 
tot hulpverlening. 

1809 [256/095v] -- ƒ 700 wegens geleverde kribben. 

1810 [256/003] -- Rekening hulpverlening goedgekeurd. 
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schutterij 

1791 [134/090] -- Wapenschouw. 
Zie ook: 97v 

1791 [134/108v] -- Ontslag kapitein en luitenant. 

1791 [134/109v] -- Ontslag kapitein. 

1792 [134/077] -- Benoeming kolonel. 

1792 [134/084] -- Wapenschouw. 
Zie ook: 86v 

1793 [134/075] -- Wapenschouw. 
Zie ook: 78 

1794 [134/034v] -- Werving ten behoeve van het korps landzaten. 
Zie ook: 35v 

1794 [134/074] -- Wapenschouw. 
Zie ook: 76v 

1795 [223/012] -- Verzoek tot vervanging oude door nieuwe 
schutterij. 

1795 [223/013v] -- Schutterij- atributen inleveren. 

1795 [223/040v] -- Nieuwe schutterij opgeroepen. 

1795 [223/042] -- Burger- cavellerie afgedankt. 

1795 [223/042v] -- Installatie nieuwe krijgsraad. 

1795 [223/043v] -- Jacob van Kluiven commandant van het geschut. 

1795 [223/045] -- Twee compagnien kunnen bewapend worden. 

1795 [223/045v] -- Stadsarrest oude krijgsraad niet op te heffen. 

1795 [223/046v] -- Toelage voor gewapende burgerdagwachten. 

1795 [223/049] -- Verzoek om toortsen ten behoeve van de wacht. 

1795 [223/049] -- Verzoek van ex- adjudant Jan Verhoog om douceur 
afgewezen. 

1795 [223/052] -- Loods naast stadhuis voor hoofdwacht en stal der 
dragonders. 

1795 [223/057] -- Maatregelen voor 08-03-1795. 

1795 [223/057] -- Verstrekking van geweren aan officieren. 

1795 [223/061] -- Dagwachten burgerij afgeschaft; vervangen door 
permanente wacht. 

1795 [223/061v] -- Memorie betreffende aanstelling van adjudant. 

1795 [223/063] -- Bier aan de nachtwacht te verstrekken. 

1795 [223/063] -- Memorie van J. van Kluiven over het geschut en 
het commando. 

1795 [223/065] -- Burgers missen hun stem bij het benoemen van 
een adjudant. 

1795 [223/065] -- Exercitie in de St.-Janskerk achter het koor. 
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1795 [223/090] -- Verzoek om twee veldstukken te leen te krijgen. 

1795 [223/100] -- M. van Toulon neemt ontslag als wachtmeester; C. 
Verzijl benoemd. 

1795 [223/103v] -- Om twee veldstukken verzocht ten behoeve van 
de nationale garde alhier. 

1795 [223/106v] -- Twee veldstukken toegezegd. 

1795 [223/108v] -- In hoeverre is de nationale garde ondergeschikt 
aan de Franse commandant. 

1795 [223/114] -- Luitenant Hensbeek te bestraffen. 

1795 [223/117] -- Voorzieningen nopens de twee stukken geschut. 

1795 [223/119v] -- De commandant van de nationale garde vraagt 
diverse voorzieningen. 

1795 [223/125] -- Exercitieterrein van de nationale garde op 
stadssingel. 

1795 [223/127] -- Tamboers vorige schutterij verzoeken betaling 
tractement. 

1795 [223/156v] -- Erecompagnie bij het vertrek van het Franse 
garnizoen. 

1795 [223/163] -- Verzoek tot teruggave contributie geheven door 
oude krijgsraad. 

1795 [223/169v] -- Adjudant van de nationale garde bedankt voor 
handhaving orde. 

1795 [223/172v] -- Nachtwachthebbende schutters geen bier te 
verstrekken. 

1795 [223/172v] -- Commandant van de nationale garde bedankt 
voor handhaving van de orde. 

1795 [223/176] -- Verzoek om toelage voor krijgsraad. 

1795 [223/176v] -- Dienstdoende schutters 's nachts enig bier te 
verstrekken. 

1795 [223/180] -- Tamboers krijgen extra uitkering van ƒ 50 per jaar. 

1795 [223/180] -- Krijgsraad krijgt jaarlijkse toelage van ƒ 620. 

1795 [223/226] -- Wachtwoord te geven door de commandant van de 
nationale garde. 

1795 [223/244v] -- Opgave verzocht van het aantal schutters in 
dienst. 

1795 [223/251] -- Welke borg te stellen door de oude krijgsraad. 

1795 [223/254v] -- Commissie van administrastie en discipline van de 
nationale garde. 

1795 [223/270v] -- Burgerij twee tonnetjes buskruit toegestaan. 

1795 [223/271] -- G. Boon van Ostade gelast ƒ 6597 te restitueren. 

1795 [223/271] -- Contributie geheven door de vorige krijgsraad 
bedraagt ƒ 6597. 
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1795 [223/271v] -- Intrekking vergunning voor leden oude krijgsraad 
de stad te verlaten. 

1795 [223/277] -- Goedkeuring reglement verzocht. 

1795 [223/280] -- Verzoek oude krijgsraad om ontheffing restitutie 
contributie. 

1795 [223/286v] -- Exercitieplaats gedurende wintermaanden 
verzocht. 

1795 [223/287v] -- Wijziging van het reglement voor de nationale 
garde. 

1795 [223/290] -- Gewijzigd reglement niet goedgekeurd. 
Zie ook: 290v, 296v 

1795 [223/301] -- Reglement aangenomen door commissie van 
administratie en discipline. 

1795 [223/304v] -- Restitutie contributie moet binnen acht dagen 
plaatsvinden. 

1795 [223/305v] -- Reglement voor de nationale garde buiten 
deliberatie te houden. 

1795 [223/318] -- Geschil door middel van een commissie uit de weg 
te ruimen. 
Zie ook: 318v 

1795 [223/319v] -- Commissies benoemd tot oplossing geschil. 

1795 [223/323v] -- Rapport commissie van geschil. 

1795 [223/328v] -- Reglement gewapende burgermacht 
goedgekeurd. 

1795 [223/329v] -- Verweer van oude krijgsraad voor het Hof 
betreffende contributie. 

1795 [223/331v] -- Rapport inzake contributiekwestie. 

1795 [223/339] -- Wapenschouw en beëdiging van de nationale 
garde. 

1795 [223/339] -- Nationale garde bestaat uit 390 man. 

1795 [223/339v] -- ƒ 40 geremitteerd wegens onderhoud van 
deserteurs. 

1795 [223/339v] -- Kachel en houten beschot ten dienste van de 
nachtwacht. 

1795 [223/339v] -- Aanvulling van het tekort aan diverse 
uitrustingsstukken. 

1795 [223/339v] -- Twee stukken geschut beneden het stadhuis te 
plaatsen. 

1795 [223/348] -- Commissie van administratie en discipline verzoekt 
extra ƒ 300. 

1795 [223/350] -- Publicatie betreffende contributie door 
ongewapende burgers. 

1795 [223/352] -- Nachtwacht mag gebruik maken van huisje 
boomsluiter Potterspoort. 
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1795 [223/352v] -- Wapenschouw gehouden. 

1795 [223/354] -- Burgers informeren naar stand van zaken restitutie 
contributie. 

1795 [223/364] -- Rapport over twee gevangen genomen Fransen. 

1795 [223/368v] -- Advies van advocaat Vitringa inzake restitutie 
contributie. 

1795 [223/369] -- ƒ 300 subsidie gevraagd. 

1796 [224/003] -- Mandement om actie te institueren vorige 
krijgsraad. 
Zie ook: 3v 

1796 [224/004] -- Defecten aan geweren voor stadsrekening. 
Zie ook: 7v 

1796 [224/006] -- Zaak tegen vorige krijgsraad in handen van comute 
militair. 

1796 [224/013v] -- Brief van comité militair inzake vorige krijgsraad. 

1796 [224/016v] -- H. van Buren klaagt over hem opgelegde 
contributie. 

1796 [224/018v] -- Bericht aan comité- militair over vorige krijgsraad. 

1796 [224/019] -- Commissie van administratie van oordeel dat H. 
van Buren moet betalen. 

1796 [224/024] -- Protest van diverse burgers tegen de oplegging van 
wachtgeld. 

1796 [224/031v] -- Machtiging comité-militair tot inning contributie 
vorige krijgsraad. 

1796 [224/035v] -- Commissie van administratie gemachtigd om te 
handelen als boven. 

1796 [224/044v] -- J.D. Schiffer secretaris van de krijgsraad. 

1796 [224/044v] -- Burgers aangemaand wachtgeld te voldoen. 

1796 [224/045v] -- Stukken in handen oude krijgsraad. 

1796 [224/048v] -- Verzoek om een gecombineerde commissie uit 
krijgsraad en burgerij. 

1796 [224/061v] -- Fabriekmeesters gelast geen uitgaven meer te 
doen voor de nationale garde. 

1796 [224/064] -- Spoedige afdoening bepleit van contributiezaak. 

1796 [224/065v] -- Verzoek van Hazebroek en Sliedrecht om 
vrijstelling van wachtgeld afgewezen. 

1796 [224/074] -- Bezwaar van burgers tegen wachtgeld. 

1796 [224/090] -- Kennisgeving commissie van administratie over 
invordering oude contributie. 

1796 [224/103v] -- Specificatie oude contributie overbodig geacht. 

1796 [224/106v] -- Nationale garde verzoekt om een exercitieterrein. 

1796 [224/108] -- Stadsarrest leden vorige krijgsraad opgeheven. 
Zie ook: 143 
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1796 [224/109v] -- Commandant van de nationale garde is J.A. van 
Alphen. 

1796 [224/116v] -- Wijziging van het reglement voor de nationale 
garde. 
Zie ook: 122 

1796 [224/130v] -- Akte van borgtocht leden vorige krijgsraad. 

1796 [224/132v] -- Finale afwikkeling contributie uitgesteld. 

1796 [224/145v] -- Beëdiging van officieren en schutters van de 
nationale garde. 

1796 [224/146] -- Afdoening verzocht van contributiezaak. 

1796 [224/149] -- Diverse voorzieningen ten behoeve van de 
nationale garde. 

1796 [224/161v] -- Beklag van schutters over gedrag van krijgsraad. 

1796 [224/163v] -- Klacht over krijgsraad uitgesteld. 

1796 [224/179v] -- Dag bepaald voor wapenschouw. 

1796 [224/191v] -- Opgave van het aantal manschappen. 

1796 [224/202] -- Teruggave huisje buiten de Potterspoort. 
Zie ook: 203v 

1796 [224/211v] -- Er wordt geen buitenwacht meer gehouden. 

1796 [224/211v] -- Uitsel van heffing contributie. 

1796 [224/215] -- Commissie benoemd tot het regelen van de contr. 
heffing. 

1796 [224/216v] -- Reglement op de heffing van contributie door 
commissie voor de gewapende burgerwacht. 

1796 [224/221] -- Reguleren heffing contributie en organisatie van de 
nationale garde. 

1796 [224/224v] -- Commissie naar Den Haag betreffende 
organisatie Nationale garde. 

1796 [224/230] -- Organisatie van de nationale garde te effectueren. 

1796 [224/247v] -- Uitstel rekening afgewezen. 

1796 [224/252v] -- Voordracht commissie van administratie over de 
nationale garde. 

1796 [224/256] -- Verzoek 14-daagse termijn te royeren afgewezen. 

1796 [224/265v] -- Publicatie burgerbewapening goedgekeurd. 

1796 [224/287v] -- Twee schutters wegens wangedrag te straffen. 

1796 [224/288] -- Gewapende burgermacht georganiseerd en 
gepubliceerd. 

1796 [224/288v] -- Extract notulen gevraagd betreffende te straffen 
schutters. 

1796 [224/292v] -- Aanstelling nieuwe krijgsraad te publiceren. 
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1796 [224/293v] -- Organisatie van de nationale garde tot stand 
gebracht. 

1796 [224/294] -- J.A. van Alphen als schutter tijdelijk op non-actief 
gezet. 

1796 [224/296v] -- Commissie tot regeling van de contributie. 

1796 [224/298v] -- Enkele schutters weigeren geweren in ontvangst 
te nemen. 

1796 [224/298v] -- Voorstel tot instandhouding grondvergadering. 

1796 [224/307] -- Voorstel instandhouding grondvergadering 
afgewezen. 

1796 [224/308] -- Weigerachtige schutters aan krijgsraad over te 
laten. 

1796 [224/311] -- Voorstel tot instelling van een commissie voor de 
regulatie van de contributie in beraad gehouden. 

1796 [224/314v] -- Rapport nopens de organisatie van de nationale 
garde. 

1796 [224/325] -- Beëdiging officieren en onder-officieren van de 
nationale garde. 

1796 [224/326] -- Betreffende overgenomen bescheiden en verzoek 
om ƒ 300. 

1796 [224/327v] -- Commissie benoemd inzake het geschil tussen 
J.A. van Alphen en de krijgsraad. 

1796 [224/328v] -- C. van Alphen onderhouden over zeker geschrift. 

1796 [224/328v] -- M. Meyvogel berispt over invulling stembiljet. 

1796 [224/329] -- W. Muys aangesteld als auditeur-militair van de 
nationale garde. 

1796 [224/334] -- Commissie benoemt tot reguleren van de 
contributie. 

1796 [224/335] -- Beëdiging officieren van de nationale garde. 

1796 [224/335v] -- Verzoek om een exercitieterrein en wachthuisjes. 

1796 [224/336] -- Uitstel van J.H. van Alphen als schutter afgewezen. 

1796 [224/338] -- Voorstel wachthuisje afgewezen. 

1796 [224/338v] -- B.A. Fallée auditeur-militair aangesteld. 

1796 [224/340v] -- J. van der Linden en J. van Harten aangesteld als 
kapiteins van de nationale garde. 

1797 [225/007] -- Publicatie betreffende inleveren van geweren door 
burgers. 

1797 [225/012] -- Aanschrijving betreffende heffing contributie. 

1797 [225/012v] -- Diverse verzoeken van de krijgsraad toegestaan. 

1797 [225/016v] -- Aankomst van militairen te melden aan de majoor 
van de nationale garde. 

1797 [225/017] -- Zitdagen invordering contributie. 
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1797 [225/040v] -- Auditeur-militair mag bij par. executie stadsbode 
gebruiken. 

1797 [225/045v] -- Dispensatie J. van Steel betaling contributie. 

1797 [225/045v] -- Dispensatie A. Hoest betaling contributie. 

1797 [225/051v] -- H. den Doop heeft bezwaar tegen betaling 
contributie. 

1797 [225/054] -- Leden van muncipaliteit niet vrij van betaling 
contributie. 

1797 [225/061] -- Opgaven verzocht van mannen boven de 18 jaren. 
Zie ook: 100v 

1797 [225/061v] -- Leden muncipaliteit vrijgesteld van contributie. 

1797 [225/075v] -- Voordracht krijgsraad aan leden nieuwe raad. 

1797 [225/077] -- J. van der Linden majoor ad-interim. 

1797 [225/077] --  

1797 [225/077] -- Geen contributie te heffen van J. van Steel. 

1797 [225/094v] -- Benoeming majoor uitgesteld. 

1797 [225/106] -- Klacht van J.A. van Alphen over heffing contributie. 
Zie ook: afgewezen 108 

1797 [225/119] -- Gewapende burgermacht te organiseren. 

1797 [225/119v] -- Uitsel van betaling contributie ingetrokken. 

1797 [225/134] -- Aanstelling commissie van administratie en 
discipline. 

1797 [225/137v] -- Beëdiging van officieren van de nationale garde. 

1797 [225/138] -- Mutaties in de nationale garde. 

1797 [225/148v] -- Betr. het gebruik van geweren en andere 
regelingen. 

1797 [225/155] -- Beëdiging officieren van de nationale garde. 

1797 [225/156v] -- Nachtwacht van enig bier te voorzien. 

1797 [225/174v] -- 's Winters nachtwacht te betrekken zonder parade. 

1797 [225/175v] -- Aanvechtbaar morgenrapport kapt. J.A. van 
Alphen. 

1797 [225/180v] -- Stadsgeweren enz. af te geven aan de nationale 
garde. 

1797 [225/182] -- Vermiste en bedorven goederen in het 
kruidmagayn. 

1797 [225/182v] -- Kapt. J.A. van Alphen onderhouden over 
morgenrapport. 

1797 [225/182v] -- C. Bartsing aangesteld als korporaal van de 
nationale garde. 

1797 [225/186] -- Rapport kruidenhuis in handen van de commissie 
voor het wachtreglement. 
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1797 [225/187v] -- ƒ 100 te leen gevraagd door krijgsraad. 

1797 [225/189v] -- Commissie tot het reguleren der contributie. 

1797 [225/206v] -- A. van Bergen vind zijn contributieheffing te hoog. 

1797 [225/207] -- Vermeerddering van manschappen en diverse 
verzoeken. 

1797 [225/216] -- Morgenrapport van J. van Harten. 

1797 [225/223v] -- P. Pierson weigert post als lid van de krijgsraad. 

1797 [225/226] -- Motivering weigering P. Pierson gevraagd. 
Zie ook: 1798/1v 

1798 [226/034v] -- Concept- artikelen betreffende exercitie. 

1798 [226/040] -- Concept-wachtreglement overlegd. 
Zie ook: 57 

1798 [226/057v] -- C. Prinsenberg verzoekt van wachtdiensten 
vrijgesteld te worden. 

1798 [226/069v] -- Officieren van de artillerie beëdigd. 

1798 [226/069v] -- Arrangementen tussen de nationale garde en het 
garnizoen. 

1798 [226/072] -- P. Pierson als lid van de commissie van 
administratie geïnstalleerd. 

1798 [226/072] -- B.A. Falke ontslagen als luitenant. 

1798 [226/073] -- C. Prinsenberg ontslagen als waterman in verband 
met schuttersdiensten. 

1798 [226/125] -- J.A. van Alphen verzoekt om restitutie van ƒ 13 
proceskosten. 

1798 [226/137] -- Aanstelling kapitein en luitenant. 

1798 [226/160v] -- Stedelijk wachtreglement vastgesteld. 

1798 [226/179] -- J.A. van Alphen ƒ 13 uitgekeerd. 

1798 [226/193] -- Kanonnier M. Bezem krijgt ƒ 4 per week gedurende 
zijn kwetsuur. 

1798 [226/208] -- Beediging burgerofficieren. 

1798 [226/222] -- Verzoek van C. Buffart, gewerenmaker, om 
vergoeding vermiste geweren. 

1798 [226/234v] -- C. Buffart ƒ 157 schadevergoeding toegekend. 

1798 [226/246] -- Onderofficieren van de burgermacht beëdigd. 

1798 [226/249v] -- Verzoek om een jaarlijkse toelage ten behoeve 
van commissie van administratie en discipline. 

1798 [226/250] -- Hoe crediteuren van officiereen te betalen. 

1798 [226/252v] -- J. Carlier verzoekt restitutie van ƒ 70 
uniformkosten; afgewezen. 

1798 [226/265v] -- Aanschrijving om de burgermacht te beëdigen. 
Zie ook: 267v, 273v 
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1798 [226/284] -- Afvuring nationale garde in tweemaal. 

1798 [226/284v] -- Pottenbakkersknechts en brandweerlieden 
vrijgesteld van contributie. 

1798 [226/288] -- Memorie van onkosten schutterij. 

1798 [226/288v] -- Enige leden van de gewapende burgermacht 
alsnog te beëdigen. 

1798 [226/291] -- Bespreking met krijgsraad over toelage. 

1798 [226/297v] -- Rapport beëdiging gewapende burgermacht. 

1798 [226/301] -- Toelage krijgsraad ƒ 400 per jaar. 

1798 [226/308] -- Aanschrijving betreffende uniformvergoeding, 
contributie, sloten van de wacht. 

1798 [226/309v] -- Aanschrijving om beëdiging van schutters uit te 
stellen. 

1798 [226/328v] -- ƒ 400 toegekend; uniformkosten afgewezen. 

1798 [226/329v] -- Aanschrijving omtrent het tegengaan van 
oproerige bewegingen. 

1798 [226/335] -- H. Polijn als president van de krijgsraad ontslagen. 

1798 [226/362v] -- Klacht over niet opkomen der nachtwacht. 

1799 [227/014] -- H. Polijn als president van de krijgsraad hersteld. 

1799 [227/026v] -- Verzoek om betaling uniformkosten off. en off. 
afgewezen. 

1799 [227/061] -- Buskruit e.d. over te brengen naar de 
Vrouwentoren. 

1799 [227/098] -- Verzoek om wijziging art. 4 van het stedelijk 
wachtreglement. 
Zie ook: 103v 

1799 [227/113] -- Registratie der gewapende burgerwacht. 

1799 [227/113v] -- Verstrekking bier aan nachtwacht in beraad 
gehouden. 

1799 [227/117] -- Lijst van gewapende burgers verzonden. 

1799 [227/120v] -- Achtergebleven burgers nogmaals op te roepen. 

1799 [227/142v] -- Gebruik vn stadsgeweren door gewapende 
burgerwacht. 

1799 [227/148v] -- Commissie benoemd om met de luitenant-kolonel 
van de gewapende burgermacht te overleggen inzake veiligheid. 

1799 [227/150] -- Verrichtingen commissie beveiliging stad. 

1799 [227/151] -- Opgave verzocht van financiële toestand 
gewapende burgerewacht. 

1799 [227/153] -- Geen vergoeding voor registratie gewapende 
burgers. 

1799 [227/154v] -- Verzoek om stadsgeweren te repareren. 
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1799 [227/154v] -- Betr. eigendomsrechten goederen in St.-
Jorisdoelen. 

1799 [227/157v] -- Maatregelen tot handhaving van rust en veiligheid. 

1799 [227/158v] -- Machtiging tot aankoop van 100 pond kruit. 

1799 [227/159v] -- Daggeld van 16 stuivers toegekend en verhoging 
van boetes. 
Zie ook: 162v 

1799 [227/165v] -- Aanschrijving om burgers te wapenen. 

1799 [227/167] -- Geheime instructie voor de gewapende 
burgerwacht in geval van tumult. 

1799 [227/170v] -- Bepaling van de strafmaat voor nalatigen van de 
nachtwacht. 

1799 [227/173] -- Rapport betreffende burgerwacht. 

1799 [227/177] -- Formatie van een corps van 3000 man uit de 
burgerwacht. 

1799 [227/181] -- Lt.- kol. Schweitser zal loting houden onder 
geregistreerde burgers. 

1799 [227/186] -- Burgerwacht gereduceerd tot een halve compagnie 
per dag. 

1799 [227/187] -- Memorie over het waken der burgers. 

1799 [227/189] -- Verzoek om inkwartiering van 100 man mobiele 
burgers voor een nacht. 

1799 [227/195v] -- Opsporing verzocht van achtergebleven mobiele 
burgers. 
Zie ook: 196 

1799 [227/196v] -- Opgave verzocht van onwillige burgers. 

1799 [227/223] -- Opgave verzocht van de financiële toestand van de 
gewapende burgerwacht. 

1799 [227/227v] -- Aanschrijving tot licentie van opgerichte 
burgerkorpsen. 

1799 [227/234] -- Rapport inzake de financiële toestand van de 
gewapende burgerwacht. 

1799 [227/235] -- Kwestie met kapt. J.A. van Alphen. 

1799 [227/241] -- Voorgenomen organisatie burgerwacht. 

1799 [227/241] -- Arrangementen betreffende betrekken van de 
nachtwacht. 

1799 [227/242v] -- H. Polijn ontslagen van eed als majoor van de 
nationale garde. 

1799 [227/244] -- Landsgeweren te retourneren. 
Zie ook: 1800/3v 

1800 [228/001] -- Exercitieplaats en gevangenis ("prison") voor 
gewapende burgerwacht. 

1800 [228/003] -- Verzoek om toezending wachtreglement. 
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1800 [228/004v] -- Commissie van toezicht op stadsgeweren en 
munitie. 

1800 [228/006v] -- Betr. lijst van onwilligen in de burgerbewapening. 

1800 [228/014v] -- Concept stedelijk wachtreglement overgelegd. 

1800 [228/019] -- Bezwaar van burgers tegen nieuw geformeerde 
gewapende burgerwacht. 

1800 [228/025] -- Examinatiecommissie concept- reglement 
nachtwacht. 

1800 [228/026] -- Krijgsraadkamer in de stadsdoelen voor commissie 
van administratie. 

1800 [228/037] -- Is stad bereid wapens en patroontassen aan het 
land over te nemen. 

1800 [228/037v] -- Organisatie commissie van administratie en 
discipline. 

1800 [228/047v] -- De uitrusting van gewapende burgers die 
vertrekken moet worden ingeleverd. 

1800 [228/049] -- Commissie om van de stedelijke burgermacht 
meubilair over te nemen. 

1800 [228/053] -- Verzoek om zuivering burgermacht afgewezen. 

1800 [228/057] -- Lokaal voor de provoost ten behoeve van de 
nationale garde. 

1800 [228/062] -- Rapport commissie overname goederen van 
commissie van administratie en discipline. 
Zie ook: 75v 

1800 [228/080] -- Welke bestemming te geven aan goederen van de 
voormalige krijgsraad. 

1800 [228/081v] -- Vaststelling stedelijk wachtreglement. 
Zie ook: 164v 

1800 [228/092v] -- Kosten van provoosten, munitie en 
vergaderplaatsen voor de gewapende burgerwacht voor rekening van 
de gezamelijke gemeenten. 

1800 [228/099] -- Ongeregeldheden bij exercitie van de gewapende 
burgermacht. 

1800 [228/100v] -- Wachtreglement naar uitvoerend Bewind 
gezonden. 

1800 [228/105] -- Inventaris van de goederen die in bruikleen zijn bij 
krijgsraad. 
Zie ook: 106 

1800 [228/129v] -- Overleg met fabriekmeesters over lokaal voor 
provoost. 

1800 [228/131] -- Inlichtingen gevraagd betreffende ongergeldheden 
van de gewapende burgermacht. 

1800 [228/134v] -- Opgave verzocht van gebeurtenissen op 19 juni 
met burgermacht. 
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1800 [228/146v] -- Rapport inzake overgenomen goederen door de 
raad van administratie en discipline. 

1800 [228/155] -- W. Meurs tot 1e luit. der infanterie benoemd. 

1800 [228/155] -- Verzoek burgermacht om een wapenkamer te 
bezorgen. 

1800 [228/157] -- Tekening overgelegd van een provoost voor de 
burgermacht. 

1800 [228/161v] -- Vaststelling huur en recognitie provoost 
burgermacht. 

1800 [228/178v] -- Nieuwe regeling verzocht betreffende wachtwoord. 

1800 [228/178v] -- Verzoek om toelage aan exercitiemeesters 
afgewezen. 

1800 [228/182] -- Aanschrijving betreffende het wachtwoord. 

1800 [228/186v] -- Tamboers burgermacht ƒ 100 per jaar toegelegd. 

1800 [228/193] -- Aanschrijving omtrent het registreren van de 
gewapende burgermacht. 
Zie ook: 198 

1800 [228/194] -- J. de Jager voor het aanzeggen der nachtwacht ƒ 
25 toegekend. 

1800 [228/198v] -- Commissie voor regisratie van de gewapende 
burgermacht. 

1800 [228/200] -- Publicatie vastgesteld inzake het registreren van 
gewapende burgers. 

1800 [228/216v] -- Aan de tamboers van de nationale garde wordt ƒ 
50 toegekend. 

1801 [229/012] -- Commissie invordering contributie 1799 
burgermacht. 
Zie ook: 13v 

1801 [229/017] -- Kamer in de Looihal beschikbaar als wapenkamer. 

1801 [229/021] -- Regeling contributie 1799. 

1801 [229/062] -- Escortes van de gewapende burgerwacht niet in te 
kwartieren en geen transportkosten. 

1801 [229/072] -- Ingevorderde contributie 1799 te restitueren. 

1801 [229/077v] -- Kamer in stadsdoelen als wapenkamer voor de 
nationale garde. 

1801 [229/094] -- Kennisgeving van vermissing van scherpe 
patronen. 

1801 [229/126] -- Condities aanbesteding vuur en licht voor 
wachtposten. 

1802 [230/002] -- Registratie van de gewapende burgermacht 
uitgesteld. 

1802 [230/010v] -- Aangedrongen op handhaving nachtwacht. 
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1802 [230/030] -- Officieren en onderofficieren van de gewapende 
burgermacht verzoeken betaling van hun salaris. 

1802 [230/050v] -- Geen ontslag uit gewapende burgermacht dan na 
inlevering van uitrusting. 

1802 [230/059] -- Enige burgers weigeren uitrusting te retourneren. 

1802 [230/060v] -- Afgifte gelast van de uitrusting van (voormalige 
leden) van de gewapende burgermacht. 

1802 [230/069v] -- Waarom geen restitutie van contributie 1799. 

1802 [230/079] -- Rapport inzake het gedrag van een kapitein en 
luitenant van de gewapende burgermacht. 
Zie ook: 80v 

1802 [230/124] -- Verzoek om restitutie van zekere uitschotten. 
Zie ook: afgewezen 126v 

1802 [230/136] -- Lt.- kol. Schweitzer verzoekt betaling van 
voorgeschoten geld. 

1802 [230/161v] -- Verzoek om restitutie onkosten provoost. 
Zie ook: antwoord 174v 

1802 [230/178] -- Hoe te handelen met ƒ 2300 contributie 1799. 
Zie ook: naar thesaurier 185 

1803 [231/006v] -- Regeling wachtwoord. 

1803 [231/019v] -- Bespreking met de commandant van de 
gewapende burgermacht over bepalingen van het reglement. 

1803 [231/022] -- Commandant van de gewapende burgermacht zal 
het reglement eerbiedigen. 

1803 [231/031v] -- Exercitiemeester verzoekt betaling achterstallig 
salaris. 

1803 [231/045] -- Betaling te doen met contributiegelden; restant in 
stadskas. 

1803 [231/048] -- Aanschrijving Ged. bestuur over contributie 1799. 

1803 [231/067] -- Rapport omtrent schulden van de gewapende 
burgermacht. 

1803 [231/075] -- Overbrenging van kruit en twee kanons. 
Zie ook: 82 

1803 [231/145v] -- Burgermacht verzoekt om voldoening geddane 
uitgaven. 

1803 [231/150v] -- Batig saldo van ƒ 1290 van rekening contributie 
1799. 

1803 [231/156] -- Verzoek om betaling van ƒ 61 wegens onkosten 
provoost. 

1803 [231/201v] -- Arrangementen omtrent het licenciëren van de 
gewapende burgermacht. 
Zie ook: 202 

1804 [231/002] -- Reglement voor vrijwillig wakende burgers. 

1804 [231/002] -- Rapport van de commissie voor de overname van 
de wapens van de nationale garde. 
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1804 [231/003] -- Commissie van ontwerp reglement voor te 
introduceren burgerwapening. 

1804 [231/031] -- Concept- reglement burgerwacht. 

1804 [231/047v] -- Rapport overgenomen wapens burgermacht. 

1804 [231/068] -- Toezending verzocht van reglementen en 
registratielijsten burgermacht. 

1804 [231/103] -- Reglement vrijwillig gewapende wachtcompagnie. 

1804 [231/115] -- Aanschrijving Gedep. bestuur over organisatie van 
de gewapende burgerwacht. 

1804 [231/122v] -- Inlevering verzocht van twee stuks veldartillerie. 
Zie ook: accoord 140v, 141 

1804 [231/138v] -- Opgave verzocht van onkosten provoost. 

1804 [231/156] -- Beediging vrijwillig wachtdoende burgers. 

1804 [231/162] -- Opgave verzocht van kosten lokaliteiten raad van 
administratie. 

1804 [231/172] -- Opgave verzocht van reglement en ledenlijst 
gewapende burgermacht. 

1804 [231/181v] -- W. Nabbe als schutter ontslagen. 

1805 [232/007v] -- Kostenopgave verzocht van burgermacht. 
Zie ook: opgave 12 

1805 [232/038] -- Van der Heyden en Van Vliet ontslagen als 
wachtdoende burgers. 

1805 [232/041] -- B. Scholten en J. Woerlee ontslage als korporaals. 

1805 [232/074v] -- Schutters beëdigd. 

1805 [232/105v] -- Aanstelling schutters. 

1805 [232/106v] -- A. van der Pool schutter. 

1805 [232/116v] -- Betreffende de oprichting van de gewapende 
burgerwachten overeenkomstig de voorschriften uit 1803. 

1805 [232/117] -- Restitutie van ƒ 97 wegens vorige burgermacht. 

1805 [232/119v] -- Opdracht tot inlevering van 300 geweren. 

1805 [232/119v] -- Concept- reglement burgerwapening. 

1805 [232/121] -- Reglement bewapening vastgesteld. 

1805 [232/127v] -- Concept- reglement burgerbewapening retour. 

1806 [232/022v] -- Opgave verzocht van benodigde wapenuitrusting. 
Zie ook: opgave 24 

1806 [232/057v] -- Reparatiekosten geweren ƒ 542 en machtiging tot 
verkoop van oude wapens. 

1806 [232/062v] -- Reglement van de burgerwapening voor 06-08-
1806 in te zenden. 



GOUDA                                              analyses kamerboeken 1791-1810                                                       261 

 

 

1806 [232/077v] -- P. Pierson ontslagen en P. van der Kley aan 
gesteld als commandant wacht- en brandcompagnie. 

1806 [232/078] -- Concept-reglement van de gewapende 
burgermacht verzonden. 

1806 [232/092] -- Commissie benoemd tot het organiseren van de 
gewapende burgermacht. 

1806 [232/099v] -- Aanschrijving om de gewapende burgermacht ten 
spoedigste te organiseren. 

1806 [232/102v] -- Benoeming van kapiteins van de burgermacht. 

1806 [232/104v] -- Bepaling omtrent benoeming van hoofdofficieren 
van de burgermacht. 

1806 [232/105v] -- Lijst van officieren van de gewapende 
burgermacht. 

1806 [232/108] -- Waarschuwing voor opgeroepen burgermacht. 

1806 [232/110v] -- Beediging officieren burgermacht. 

1806 [232/116] -- Vervanging vrijwillige wachtdoende burgerij. 

1806 [232/116v] -- Benoeming van drie leden van de krijgsraad. 

1806 [232/117] -- Lokalen voor krijgsraad en exercitie van de 
gewapende burgermacht. 

1806 [232/118] -- Uniform officieren burgermacht. 

1806 [232/118] -- Rapport beëdiging burgermacht. 

1806 [232/121v] -- Loting aftredende leden commissie in de 
krijgsraad. 

1806 [232/124v] -- Kennisgeving van uitgevoerde vonnissen. 

1806 [232/133] -- Begeving ambten en douceur voor officieren 
burgermacht. 

1806 [232/139v] -- Voordracht betreffende contributieheffing. 

1807 [232/021] -- Commissie tot herziening reglement burgerwacht. 

1807 [232/029] -- Contributieheffing door krijgsraad. 

1807 [232/042] -- Contributielijst goedgekeurd. 

1807 [232/054] -- Aanschrijving betreffende burgermacht. 

1807 [232/058v] -- Nomiatie van officieren burgermacht bij vacatures 
in te zenden. 

1807 [232/060] -- Bezwaar van Van Steel tegen contributie. 

1807 [232/061v] -- Geen patronen van landswege voor burgermacht. 

1807 [232/074] -- Inning achterstallige contributie. 

1807 [232/076] -- Van Steel vrijgesteld van contributie. 

1807 [232/087v] -- Opgave verzocht van staat burgermacht. 

1807 [232/093] -- S.P. Mouchon verzoekt ontheffing contributie. 
Zie ook: 164v 
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1807 [232/094v] -- H. Polijn verzoekt ontheffing contributie. 

1807 [232/104] -- Afwijzend advies inzake ontheffing contributie. 
Zie ook: 105 

1807 [232/108v] -- Vaststeling wapenschouw. 

1807 [232/111v] -- Afwijzend beschikt op verzoek om ontheffing 
contributie. 

1807 [232/115] -- Inspectie van de gewapende burgermacht. 

1807 [232/119] -- Wangedrag van schutter A. van Wijk. 

1807 [232/121v] -- Kennisgeving van benoeming officieren 
burgermacht. 

1807 [232/123] -- Betaling onkosten inspectie burgermacht. 

1807 [232/134] -- Concept-ampliatie van de verodening inzake de 
gewapende burgermacht. 
Zie ook: vastgesteld 155v 

1807 [232/156v] -- Verantwoording betreffende verkoop van 
wapenrustingen. 

1807 [232/167v] -- Aanschrijving betreffende burgerwapening. 

1807 [232/169v] -- Explicatie art. 16 reglement burgermacht. 

1807 [232/172] -- Posten van inspecteur burgermacht gesuprimeerd. 

1807 [232/176] -- Rekening krijgsraad en lijst geregistreerde burgers. 

1807 [232/182] -- Regeling betrekking nachtwacht. 

1807 [232/182] -- Beediging schutters. 

1807 [232/192v] -- Bezwaar van H. Polijn tegen contributie. 
Zie ook: 194 

1808 [256/014] -- Lijst contributieheffing 1808, rooster brandwacht, en 
vacature 2e luitent. 

1808 [256/024v] -- Advies wethouder inzake contributie en 
brandwacht. 

1808 [256/043] -- Lijst van contribuanten in handen van wethouders. 

1808 [256/043v] -- Voordracht betreffende roosters brandwacht. 

1808 [256/054] -- Kruit verplaatsty van slottoren naar stadhuis. 

1808 [256/059] -- Lijst van contribuanten vastgesteld. 

1808 [256/091v] -- Rapport krijgsraad omtrent ongeregeldheden. 

1808 [256/134] -- Lijst van geregistreerden burgermacht voor 1809. 

1809 [256/008v] -- Begroting 1809 goedgekeurd. 

1809 [256/033v] -- Lijst contribuanten 1809. 
Zie ook: zitting van twee wethouders voor ontvangen van 
bezwaarschrift 38 

1809 [256/049v] -- Rapport zitting contributie. 

1809 [256/065v] -- Burgermacht in goede staat te houden. 
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1809 [256/119v] -- Verzoek van krijgsraad om voortgang van 
jaarlijkse omslag en uitkoop. 

1809 [256/13v] -- Verzoek van drie luitenants om ontslag. 

1810 [256/020v] -- Lijst van contribuanten en begroting 1810. 
Zie ook: accoord 23v 

1810 [256/034v] -- Contributies voor de krijgsraad vastgesteld. 

1810 [256/082] -- Begroting 4e kwartaal 1810 goedgekeurd. 

 

sleutels -- van de stad 

1795 [223/023] -- De stadssleutels worden aan de Franse 
commandant overhandigd. 

1795 [223/270v] -- Sleutels van de stadspoorten 's nachts elders te 
bewaren. 

1801 [229/077] -- Schikkingen naar aanleiding van het aanstaande 
Franse garnizoen. 

1801 [229/127v] -- Aanschrijving omtrent afgifte aan 
garnizoenscommandant. 

1803 [231/203] -- Voorlopige schikkingen omtrent bewaring. 

 

Sliedrecht 

1809 [256/018v] -- Verzoek om plaatsing van vee wegens 
watersnood afgewezen. 

 

Sluipwijk 

1791 [134/031v] -- Benoeming van heemraden. 

1792 [134/037v] -- Benoeming van heemraden. 

1793 [134/024] -- Benoeming van heemraden. 

1794 [134/024] -- Benoeming van heemraden. 

1796 [224/115] -- Detachement gewapende burgers ter beteugeling 
van onkosten. 

1796 [224/117v] -- Rust hersteld. 

 

sociëteiten -- incl. grondvergaderingen 

1794 [134/112v] -- Diverse verzoeken om permissie. 

1794 [134/114] -- Ledenlijsten en reglementen ingeleverd. 
Zie ook: 116 

1795 [223/008v] -- Oranjesocieteit gesloten. 
Zie ook: 26v 
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1795 [223/011] -- Verzoek tot sluiting van de societeit van Meindert 
Loos. 
Zie ook: 27 

1795 [223/020] -- Documenten van de Vaderlandse sociëteit 1787 in 
beslag genomen. 
Zie ook: 24 

1795 [223/025v] -- Papieren Vad. Soc. niet van waarde. 

1795 [223/030v] -- Papieren Oranje societeit ingeleverd. 

1795 [223/032] -- Naamlijst Oranje sociëteit in handen van comité-
militair; overige papieren naar comité-civiel. 

1795 [223/033] -- Naamlijst soc. M. Loos ingeleverd. 

1795 [223/044v] -- Gebouw gevraagd voor burgervergaderingen. 

1795 [223/047] -- Gasthuiskerk als zodanig ingericht. 

1795 [223/057v] -- Eerste vergadering in Gasthuiskerk. 

1795 [223/059] -- Lidmaatschap van de volkssociëteit aan de 
municipaliteit aangeboden. 

1795 [223/239v] -- Plan tot oprichting van een grondvergadering 
tevens volkssocieteit. 

1795 [223/268] -- Examinatie plan grondvergadering. 

1795 [223/268v] -- Plan goedgekeurd. 

1795 [223/273v] -- Verzoek tot bespoediging grondvergadering. 

1795 [223/279v] -- Goedkeuring concept- publicatie formeren 
grondvergadering. 

1795 [223/303] -- Adres volkksvergadering betreffende provinciale 
souvereiniteit. 

1795 [223/349] -- Ondertekenaars grondvergadering beloopt 758. 

1795 [223/358v] -- Bestuur grondvergadering samengesteld. 

1795 [223/359] -- Verzoek tot vervulling van ambten alleen 
stemgerechtigden te nemen; afgewezen. 

1795 [223/359v] -- Naamlijst reglement te drukken op stadsrekening. 

1795 [223/366v] -- Voordracht van de grondvergadering over diverse 
punten. 

1795 [223/368] -- Voor stadsrekening twee kamers gehuurd ten 
behoeve van de grondvergadering. 

1795 [223/385v] -- Verzoek om salarisverhoging voor secretaris en 
bode van de grondvergadering. 

1796 [224/014v] -- Salaris toegekend aan secretaris en bode van de 
grondvergadering. 

1796 [224/020] -- Rapport grondvergadering betreffende kiezers en 
plaatsvervangers. 

1796 [224/024] -- In St.-Jorisdoelen kamer gehuurd vor 
grondvergadering. 
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1796 [224/110v] -- L. van Schoonhoven secretaris van de 
grondvergadering. 

1796 [224/121] -- Comité van waakzaamheid opgeheven. 

1796 [224/127v] -- Verzoek om salaris voor secretaris en bode comité 
van waakzaamheid. 

1796 [224/130] -- ƒ 80 voor de secretaris van de grondvergadering 
wegens voorschotten. 

1796 [224/141] -- Leden grondvergadering leveranties te gunnen. 

1796 [224/142] -- H. Verschut krijgt ƒ 25 wegens diensten van het 
comité van waakzaamheid. 

1796 [224/144v] -- J. Lents secretaris van het comité van 
waakzaamheid krijgt ƒ 50. 

1796 [224/152] -- Geen adressen aan te nemen van societeiten. 

1796 [224/152v] -- Adres van de grondvergadering. 

1796 [224/164] -- Wordt grondvergadering niet meer beschouwd als 
commissie?. 

1796 [224/175v] -- Rapport bespreking met de grondvergadering. 

1796 [224/183] -- Voordracht grondvergadering betreffende 
stemrecht in beschr. vergadering af te doen. 

1796 [224/184v] -- Voordracht grondvergadering afgewezen; protest 
daartegen. 

1796 [224/202v] -- Secretaris naar grondvergadering ter bespreking 
geschil. 

1796 [224/203v] -- Rapport secretaris. 

1796 [224/204v] -- Commissie ter vereffening geschilpunten over het 
stemrecht. 

1796 [224/210] -- Voordracht commissie uit de grondvergadering niet 
geaccepteerd. 

1796 [224/215v] -- Dag bepaald voor deliberatie met 
grondvergadering. 

1796 [224/218] -- Voorstel tot vereffening geschil over stemrecht met 
municipaliteit. 

1796 [224/230v] -- Voorstel van de grondvergadering inzake de wijze 
van stemming bij verkiezing van drie nieuwe municipale leden. 

1796 [224/237] -- Standpunt van de municipaliteit inzake de 
verkiezing van nieuwe leden. 

1796 [224/247v] -- Grondvergadering ziet af van recht tot verkiezing 
drie nieuwe leden. 

1796 [224/257v] -- Oproeping grondvergadering over art. 16 
regeringsreglement. 

1796 [224/265] -- Bezwaar van grondvergadering tegen 
vergaderplaats. 

1796 [224/270] -- Arrangementen wegens grondvergadering in de 
St.-Janskerk. 
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1796 [224/271] -- Rapport bespreking betreffende art. 16 van het 
regeringsreglement. 

1796 [224/274] -- Grondvergadering opgeheven. 

1796 [224/321v] -- Herstel grondvergadering. 

1797 [225/018] -- Rapport inzake het plan tot regulering van een 
grondvergadering. 
Zie ook: 25 

1797 [225/027] -- Kamer in St.-Jorisdoelen voor grondvergadering. 

1797 [225/028] -- ƒ 100 toegelegd voor kamer in St.-Jorisdoelen. 

1797 [225/041] -- Rapport grondvergadering over continuatie leden 
provinciale bestuur. 

1797 [225/049] -- Lokaal te bezorgen voor de Vaderl. societeit. 

1797 [225/060] -- Verbouwingskosten huis Botermarkt circa ƒ 3000. 

1797 [225/062] -- Vad. soc. zolang ondergebracht in Franse juffr. 
school. 

1797 [225/091] -- Grondvergadering verzoekt om wettiging. 

1797 [225/094] -- Wijziging art. 18 regeringsreglement betreffende 
begeven van ambten. 

1797 [225/102v] -- Directie grondvergadering komt niet voor op 
regerngslijst. 

1797 [225/104] -- Verzoek van de grondvergadering om wettiging 
afgewezen. 

1797 [225/106v] -- Machtiging voor fabriekmeesters om societeitshuis 
op te bouwen. 

1797 [225/155] -- Berict van societeit "de Harmonie" betreffende huur. 

1797 [225/158] -- Verschillende verzoeken aan de raad. 

1797 [225/160] -- Rapport commissie wegens stemmen op de 
constitutie. 

1797 [225/184] -- Verzoek om betaling buitengewone uitgaven door 
grondvergadering. 

1797 [225/188v] -- Kosten van de grondvergadering per drie 
maanden op te geven. 

1797 [225/197v] -- Aan A. Blanker wordt het lidmaatschap van de 
grondvergadering toegestaan. 
Zie ook: 214v 

1797 [225/197v] -- Wijziging 3e art. van het 4e hoofdstuk. 
Zie ook: 214v 

1798 [226/037v] -- Uittreksel uit het besluit betreffende betaling van 
de predikanten voor de grondvergadering. 

1798 [226/047] -- Vignet te vervaardigen voor leden 
grondvergadering. 

1798 [226/056] -- Huur societeitshuis zal ƒ 300 bedragen. 
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1798 [226/067] -- Oranje- of z.g. gemenebestgezinde sociëteiten te 
sluiten. 

1798 [226/123v] -- Opgave van drie personen tot reorganisatie der 
grondvergadering. 

1798 [226/140v] -- Aanstelling leden tot zuivering grondvergadering. 

1798 [226/146] -- Procedure voor de stemming inzake de 
staatsregeling door de grondvergadering. 

1798 [226/147v] -- H.L. van Buma ontslagen als lid van de commissie 
van zuivering van de grondvergadering. 

1798 [226/158] -- Verzoek van de agent voor de zuivering van de 
grondvergadering nopens dankwijze verscheidene personen. 

1798 [226/193v] -- ƒ 600 te leen voor aankoop meubdilair in het 
nieuwe sociëteitsgebouw. 

1798 [226/194] -- Voordracht intekenen stemregister. 

1798 [226/234v] -- Grondvergadering komt bijeen in Gasthuiskerk. 

1798 [226/236] -- Wijziging huurcontract societeitshuis. 

1798 [226/236v] -- Grondvergadering ontbonden. 

1798 [226/245] -- Aanschrjving betreffende volkssociëteiten in 
verband met gebeurtenissen op 12 juni 1798. 

1798 [226/254] -- Klacht van P. Daesdonk over zijn ontslag uit 
grondvergadering. 

1798 [226/352v] -- Commissie tot organisatie der grondvergadering. 

1798 [226/354] -- Tijd en plaats bijeenkomst gronvergadering. 

1798 [226/355] -- Diverse grondvergaderingen hebben niet behoorlijk 
kunnen stemmen. 

1799 [227/088v] -- Verdeling van de republiek in grondvergaderingen 
en districten. 

1800 [228/017v] -- Opgave verzocht van genootschappen en 
maatschappijen. 
Zie ook: 27v 

1806 [232/023] -- Verzoek om verlenging huurcontract societeit 
"Vredebest". 

1806 [232/030] -- Huuropbrengst "Vredebest" ƒ 350 per jaar. 

 

St.-Janskerk 

1793 [134/026] -- Blikseminslag toren. 

1794 [134/064] -- Klokkenspel defect. 

1795 [223/010] -- Plaatsneming in de z.g. regeringsbanken. 

1795 [223/073] -- Klokkenspel te wijzigen met Franse melodieën. 

1795 [223/155] -- Wapenborden af te nemen. 
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1795 [223/172v] -- Concept- reglement begraven en kappen van 
herenbanken verwijderd. 

1795 [223/202] -- Publicatie betreffende verwijderen van 
wapenborden en rouwkassen. 

1795 [223/234] -- Verzoek tot ontslag rentmeester F. van der Hoeve. 
Zie ook: 235 

1795 [223/237] -- Te handelen conform het besluit betreffende het 
verwijderen van wapenborden. 

1795 [223/259v] -- Voorziening in vacature rentmeester. 
Zie ook: 262, 262v 

1795 [223/289v] -- J.H. van Sprang als kerkmeester benoemd. 

1795 [223/329v] -- Beloning voor klokkenluiders wegens diverse 
oproepingen burgerij. 

1796 [224/156v] -- Opengevallen kerkmeestersplaats niet te 
vervullen. 

1796 [224/325v] -- Voorstel om met de stadsthesaurier te liquideren. 

1798 [226/291v] -- Aflossing van obligaties ter waarde van ƒ 6000. 

1798 [226/303v] -- Voordracht enige burgers omtrent aanspraken op 
St.-Janskerk. 

1798 [226/309v] -- Aanspraak van de remonstrantse gemeente op de 
St.-Janskerk. 

1798 [226/318] -- Aanspraak van R.K. kerken op St.-Janskerk. 

1798 [226/331] -- Voordracht kerkmeesters betreffende eigendom 
St.-Janskerk. 

1798 [226/333v] -- Remonstrantse gemeente doet afstand van 
aanspraak op de St.-Janskerk. 

1800 [228/024] -- Rapport betreffende St.-Janskerk. 

1800 [228/030v] -- St.-Janskerk toegekend aan hervormde 
gemeente. 

1803 [231/165v] -- Consent tot afbraak van vijf huisjes verp.nr. 1584 
t/m 1588. 

1805 [232/122] -- Organist J. Hess verzoekt een substituut. 
Zie ook: accoord 123 

1805 [232/123] -- S. Willebeek plaatsvervangend organist- en 
klokkenist. 

1807 [232/165] -- Commissie omtrent verpachting der vendu. 
Zie ook: rapport 168v 

1808 [256/026v] -- Reparatiekosten speelwerk St.-Janstoren. 

1808 [256/058] -- A.H. van Wijn een zitplaats toegestaan in de bank 
voor oud-burgemeesters in de St.-Janskerk. 

1810 [256/020v] -- Brief betreffende de bezoldiging van J. Hess, 
organist en klokkenist. 
Zie ook: 23v 
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stadhuis 

1808 [256/076v] -- Keuze glasramen in voorgevel. 

1809 [256/106v] -- ƒ 211 wegens kachel in de raadkamer. 

 

Stein 

1791 [134/004] -- Aanstelling baljuw en dijkgraaf. 
Zie ook: 1792/7v, 1793/3 

1793 [134/004v] -- Aanstelling armmeester. 

1794 [134/002v] -- Aanstelling baljuw en dijkgraaf. 

1794 [134/047] -- Secretaris ontslagen. 

1795 [223/015] -- Verpachting secretariaat uitgesteld. 

1795 [223/103] -- Aanstelling baljuw. 

1795 [223/158v] -- Aanstelling nieuwe regering en verzoek tot 
teruggave secretarie. 

1796 [224/123v] -- Verkiezing van hoofdschout en dijkgraaf. 

1798 [226/063] -- Armmeesters verzoeken om aflossing van een 
obligatie. 

1806 [232/144] -- Commissie te benoemen betreffende heerlijke 
rechten. 

1809 [256/050] -- Verzoek om gebruik van schavot afgewezen. 

1809 [256/052v] -- Minister van justitie dringt aan op toestemming 
voor het gebruik van het schavot. 
Zie ook: antwoord 54 

1809 [256/056v] -- Toestemming verleend. 

1810 [256/064] -- Baljuw verzoekt gebruik van schavot. 

 

steunverlening 

1795 [223/288v] -- Repatriant Jacob Schijf krijgt ƒ 6 onderstand per 
week. 

1795 [223/357] -- J. Schijf, P. van Leeuwen en J. Wantenaar, 
repatrianten. 

1795 [223/365v] -- Clasina Moors bezit geen middelen van bestaan 
meer. 

1795 [223/374v] -- Aalmoezeniershuis verstrekt Cl. Moors wekelijks ƒ 
1. 

1795 [223/384v] -- Repatriant J. Schijf verzoekt om subsidie. 

1796 [224/002v] -- J. Schijf voor 's lands rekening te ondersteunen. 

1796 [224/006v] -- J. Schijf toelage te verstrekken van ƒ 4 per week 
op landskosten. 

1796 [224/013v] -- P. van Leeuwen reiskosten naar Zeeland. 
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1796 [224/029v] -- J. Schijf krijgt ƒ 4 per week op landskosten. 

1796 [224/111v] -- Verzoek om J. Wantenaar ƒ 4 per week toe te 
leggen. 

1796 [224/126v] -- D. Murk ƒ 50 voorgeschoten. 

1796 [224/129] -- Decreet over het subsidieren van uitgewekenen. 

1796 [224/134] -- J. Wantenaar ƒ 4 per week toe te leggen. 

1796 [224/136] -- D. Murk ƒ 50 voorgeschoten. 

1796 [224/183v] -- Voorschotten niet langer dan 16 juli te doen. 

1796 [224/222v] -- Continuatie voorschotten tot 01-09-1796. 

1796 [224/289v] -- R. Schijf ƒ 4 per week toegelegd. 

1797 [225/026] -- Verzoek van J. Wantenaar afgewezen. 

1797 [225/051v] -- Brief van St. Omer over A. Paunier, vrouw van J. 
Schijf. 

1797 [225/198] -- M. Schoonderwoerd ƒ 3 per week toegelegd. 

1798 [226/178] -- Steunverlening aan M. Schoonderwoerd 
ingetrokken. 

1798 [226/193] -- Kanonnier M. Bezem krijgt ƒ 4 per week gedurende 
zijn kwetsuur. 

1804 [231/139] -- Voordracht van het departement Gouda van de Mij. 
tot Nut van 't Algemeen betreffende uitdeling van soep in de winter. 

1804 [231/149] -- Lokaal in het Proveniershuis tot bereiding van soep. 

1804 [231/160v] -- Ketel te verstrekken tot bereiding van soep. 

1804 [231/180v] -- Dankbetuiging Nut van het Algemeen wegens 
faciliteiten. 

1805 [232/027v] -- Lokaal tot berging van keukengerei verzocht. 

 

tollen 

1791 [134/021v] -- Verhuur tol Haastrechtse brug. 

1792 [134/049v] -- Vrijstelling voor Rotterdam van tolgeld Dorrekade. 

1795 [223/066v] -- Inconvenienten bij ontvanger der tollen. 

1796 [224/304v] -- Pachter van de tol aan de Drecht verzoekt 
continuatie voor vier jaren. 

1799 [227/176] -- Geen tolgeld voor militaire voertuigen. 

 

tuchthuis 

1791 [134/004v] -- Ontslag David Schipman. 

1791 [134/014] -- Opname Gerrigje Endenburg. 
Zie ook: ontslag 21 

1791 [134/015v] -- Ontslag Hannis van der Valk. 
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1791 [134/031v] -- Ontsl;ag Ariaantje Verschooten. 

1791 [134/036] -- Opname Leendert van Dieveren in het tuchthuis. 
Zie ook: 101 

1791 [134/072] -- Geen vaste apotheker mmer te benoemen. 

1792 [134/007] -- Johannes Booy en aagje Luynenburg binnenvader- 
en moeder. 

1792 [134/078v] -- Bartholomeus Snel opname. 

1792 [134/085v] -- Opname Leendert van Dieveren. 

1792 [134/086v] -- Ontslag Anthonie Snel. 

1793 [134/008] -- Opname Arnoldus Koevoet. 
Zie ook: ontslag 12v 

1793 [134/008v] -- Opname Lambert Wout. 
Zie ook: ontslag 13v 

1793 [134/011] -- Opname Elisabeth van Heysen. 
Zie ook: 42v en 1794/43 

1793 [134/034] -- Aflossing obligatie. 

1793 [134/034v] -- Opname Cornelis van der Werff. 
Zie ook: ontslag 52v 

1793 [134/048v] -- Aflossing obligatie. 

1793 [134/052] -- Opname Johannes Herhout. 
Zie ook: ontslag 1794/8 

1793 [134/090] -- Opname Lena Furda in het tuchthuis. 
Zie ook: 94 

1794 [134/061v] -- Opname Hendrikje Sandijk. 
Zie ook: ontslag 120v 

1794 [134/062] -- Opname Jan David Turin. 

1794 [134/079] -- Opname Willem van Kampen. 

1794 [134/118] -- Opname Jacoba van der Palm. 
Zie ook: ontslag 1795/121 

1794 [134/120] -- Verlenging Maarten Monk. 
Zie ook: ontslag 1795/26 en 35v 

1795 [223/059v] -- ƒ 600 te leen verstrekt. 

1795 [223/062] -- Verzoek om betaling achterstallige rekeningen 
wegens gevangenen. 

1795 [223/185v] -- Halve last tarwe uit stadsvoorraad gekocht. 

1795 [223/185v] -- ƒ 600 uit stadskas voorgeschoten. 

1795 [223/200] -- Betaling verzocht van ƒ 4953 van admiraliteit op de 
Maas. 

1795 [223/251] -- Opname Francijntje Nieuwveldt wegens 
wangedrag. 

1795 [223/263] -- ƒ 600 uit stadskas voorgeschoten. 
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1795 [223/263] -- Uitkering van ƒ 150 per persoon per jaar door de 
stad. 

1795 [223/263v] -- Verzoek om uitbetaling achterstallig geld door 
O.I.C. 

1795 [223/284v] -- Vrij in de keuze van apothekers en geneesheren. 

1795 [223/286] -- Verzoek tot vrijlating Bastiaan Groenendaal. 

1795 [223/296] -- Opname Joh. van der Valk. 

1795 [223/313v] -- Ontslag Hendrik Bakker. 

1795 [223/325] -- Opname Leendert Janse van Dieveren. 
Zie ook: ontslag 1796/129v 

1795 [223/340v] -- Proces om betaling van ƒ 986 verpleeggelden 
door Dordrecht. 

1796 [224/147v] -- Opname van C. van Loon, K. Damman, E. 
Damman, A. de Jong, A. Kroese en C. Hopkoper. 
Zie ook: ontslagen 217v 

1796 [224/217v] -- Ontslag Francijntje Nieuwveld. 

1796 [224/229v] -- Liquidatie rekening 1795. 

1797 [225/048] -- Klacht over provenier A. Zonneveld en vrouw. 

1797 [225/052] -- A. Zonneveld en vrouw berispt. 

1797 [225/060v] -- J. Wassing opgenomen. 
Zie ook: ontslag 175 

1797 [225/134] -- Opname G. van Hofwegen. 

1797 [225/135] -- Ernst Tak verzoekt ontslag. 
Zie ook: ontslagen 155v 

1797 [225/164] -- Kosten gedetineerden voor te schieten door de 
stad. 

1797 [225/186v] -- Machtiging gevraagd om de kosten van 
gedetineerden voor te schieten. 

1797 [225/203] -- Verzoek betaling kosten uit stadskas afgewezen. 

1797 [225/203v] -- Inzending balans over 1796. 

1798 [226/063v] -- Verzoek om een voorschot van ƒ 3000. 

1798 [226/093] -- Herhaling verzoek om voorschot van ƒ 3000. 

1798 [226/125v] -- Oud dekens van de stad overgenomen. 

1798 [226/125v] -- ƒ 2000 te leen verstrekt. 

1798 [226/162v] -- Zes bedden te leen ontvangen. 

1798 [226/191] -- Machtiging om debiteuren in rechten aan te 
spreken. 

1798 [226/215] -- S. van Vliet ontslagen van opsluiting. 

1798 [226/237v] -- Opname L.J. van Dieveren. 
Zie ook: ontslag 254 

1799 [227/012] -- OPname Teunis van Mastricht. 
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1799 [227/075v] -- ƒ 2000 tot volgende verschijndag te laten houden. 

1799 [227/118v] -- Verzoek om ontslag T. van Maastricht. 
Zie ook: ontslagen 121v 

1799 [227/189] -- Opname Antje Jonkmans. 
Zie ook: ontslag 236v 

1799 [227/228v] -- Subsidie van ƒ 800 verstrekt. 

1800 [228/026v] -- Opgave verzocht van aantal tuchthuizen. 

1800 [228/119v] -- Opname vrouw van C. Buffaert. 
Zie ook: ontslag 131v 

1800 [228/136v] -- Opname W. Kroeders. 

1800 [228/187v] -- Opname Betje de Koster. 

1800 [228/192v] -- Opname Cornelia van Vliet. 
Zie ook: ontslag 1801/105 

1801 [229/008] -- Opname van A. Brem. 

1801 [229/009v] -- Verzoek om afschriften betreffende opname A. 
Brem afgewezen. 

1801 [229/014v] -- Verzoek om ontslag A. Brem in beraad gehouden. 

1801 [229/015] -- Verzoek om oven en schoorsteen te repareren. 
Zie ook: accoord 18v 

1801 [229/019v] -- Ontslag A. Brem. 

1801 [229/036] -- Geschil tussen regenten en curator aan A. Brem. 

1801 [229/092] -- Contract tussen regenten en curatoren over A. 
Brem te vernietigen. 

1801 [229/098v] -- Geen proveniers voor het leven aan te nemen. 

1801 [229/105v] -- Opname J. Dolkhoven. 
Zie ook: ontslag 1802/27v 

1801 [229/118] -- Regenten gelast aan A. Brem ƒ 650 te restitueren. 

1801 [229/148v] -- Opname F. van Maestricht. 

1801 [229/149] -- Aanvulling art.12 van het reglement. 

1801 [229/166] -- F. van Heysel geconfineerd. 

1802 [230/006] -- Cornelia den Riet geconfineerd. 

1802 [230/006v] -- Ontslag Anna ten Hage. 

1802 [230/007] -- Aegedius Timmerman geconfideerd. 

1802 [230/008v] -- L. van Westerloo geconfideerd. 

1802 [230/037v] -- Verzoek om subsidie van ƒ 3000. 
Zie ook: afgewezen 54 

1802 [230/045] -- P. van Geelen verzoekt ontslag als regent. 
Zie ook: 54v 

1802 [230/054] -- Verzoek om opname van proveniers afgewezen. 
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1802 [230/056] -- Geschil tussen regenten en president- regent over 
gevangene. 

1802 [230/059v] -- S. Drooglever verzoekt ontslag als regent. 

1802 [230/060] -- Memorie van P. van Geelen over het 
voorgevallene. 

1802 [230/061] -- Opname Antje Bologne. 

1802 [230/061v] -- Commissie tot bijlegging geschillen tussen 
regenten. 

1802 [230/074] -- Rapport geschil regenten. 

1802 [230/079v] -- Opname Aletta Duytsch. 

1802 [230/087v] -- Opname Lintje Nieveld. 

1802 [230/088] -- Opname Neeltje de Jong. 

1802 [230/105v] -- J. van der Linden neemt ontslag als regent. 

1802 [230/116v] -- Rapport commissie van onderzoek geschil tussen 
regenten. 

1802 [230/119] -- Nader rapport van de commissie van onderzoek 
inzake het geschil. 

1802 [230/127] -- Rapport commissie van onderzoek gedrag 
gevangene. 

1802 [230/130v] -- G. ten Brummeler en W. Verblaauw tot regenten 
benoemd. 

1802 [230/137v] -- Departementaal bestuur verzoekt inlichtingen 
omtrent een geschil tussen regenten. 

1802 [230/139v] -- Klacht over president- regent J. van Houten. 

1802 [230/150] -- Regent F. van Houten gecorrigeerd. 

1802 [230/151v] -- Ontslag van F. van Houten als regent. 

1802 [230/153] -- Verzoek om f3000 en ontheffing verbod opname 
proveniers. 

1802 [230/157v] -- Brief van het Hof van Holland naar aanleiding van 
geschil regenten. 

1802 [230/158v] -- Lening van ƒ 2000 en ontheffing verleend voor 
een jaar. 

1802 [230/161] -- Departementaal bestuur dringt aan op 
beantwoording verzoek om inlichtingen. 

1802 [230/166] -- Rapport van P. van Geelen omtrent geschil 
ingekomen. 

1802 [230/171v] -- Rapport verzonden naar departementaal bestuur. 

1802 [230/191] -- Aanstelling J. Polijn als regent. 

1803 [231/063v] -- Verzoek om lening van ƒ 4000. 

1803 [231/068v] -- Verzoek om opname D.W. Bouwman. 

1803 [231/077] -- Aflossing van een obligatie groot ƒ 500. 
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1803 [231/080v] -- lening van ƒ 2000 verstrekt en verbod opname 
proveniers. 

1803 [231/106v] -- Onderzoek naar gedrag en situatie gevangenen. 
Zie ook: rapport 110v 

1803 [231/112v] -- T. van Maastricht ontslagen. 

1803 [231/155v] -- Verzoek om ontslag W. Spijker. 
Zie ook: 159v 

1803 [231/162v] -- Opname Elisabeth de Koster. 

1803 [231/163v] -- Geertruy van Wieringen opgenomen voor vier 
maanden. 

1803 [231/168] -- Opname Ariaantje Douwe. 

1803 [231/173] -- Opname W. Kroeders. 

1803 [231/177v] -- Opname Cornelia Zegveld. 

1803 [231/191v] -- Antje van der Vloot voor drie maandeen 
opgenomen. 

1803 [231/204] -- Ontslag Aegidius Timmerman. 

1804 [231/007] -- Kamer ingericht als verblijfplaats van innocenten. 

1804 [231/063v] -- Memorie betreffende intrekking vrijdom van 's 
lands middelen. 

1804 [231/065v] -- Opsluiting van D. Bouman voor drie maanden 
verlengd. 

1804 [231/066v] -- Verzoek om opname W. Spijker. 
Zie ook: afgewezen 75 

1804 [231/075] -- W. Korevaer geconfideerd. 

1804 [231/078v] -- Verzoek om opname W. Spijker. 

1804 [231/079] -- Drie kamers in te richten voor gevangenen. 

1804 [231/085v] -- Opname W. Spijker geaccordeerd. 
Zie ook: machtiging ingetrokken 132v 

1804 [231/146v] -- Opname Maria Versluis. 

1804 [231/148] -- Tegemoetkoming in plaats van (vrijstelling van) 's 
lands belastingen. 

1804 [231/148v] -- Opsluiting van W. Bouwnan voor drie maanden 
verlengd. 

1804 [231/168v] -- Contract van uitkoop van A. van Zonneveld en H. 
Cares. 

1804 [231/169v] -- Verzoek om uitstel aflossing van ƒ 100. 
Zie ook: accoord 171 

1805 [232/011v] -- Ontslag D.W. Bouwman. 

1805 [232/040] -- Contract van uitkoop met Cornelia van Noten. 

1805 [232/049v] -- A. van Mierlo geconfineerd. 

1805 [232/062] -- D. Scholevaar als provenier opgenomen. 
Zie ook: curator achtergebleven boedel 63v 
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1805 [232/070v] -- ƒ 1000 terugbetaald. 

1805 [232/126] -- Jaarlijkse toelage van ƒ 800 verstrekt. 

1805 [232/126v] -- Inkomsten van leprooshuis voortaan op 
stadsrekening. 

1806 [232/009v] -- Maria de Graaf geconfineerd. 

1806 [232/014v] -- Contract van uitkoop met A. Zwart. 

1807 [232/017] -- Nog plaats voor gevangenen in het tuchthuis ? 

1807 [232/037] -- Contract van uitkoop met D. Cahoen en model van 
een spaaroven. 

1807 [232/060] -- Contract van uitkoop met W. van Bremen. 

1807 [232/115] -- Opsluiting van J. Hooymaayer in het tuchthuis. 

1808 [256/003v] -- ƒ 399 wegens onderhoud van stadswege 
geplaatste personen. 

1808 [256/023] -- Opname voor drie maanden van P. van der Spelt. 

1808 [256/055v] -- Contract van uitkoop met Jacoba van der Werf. 

1808 [256/087v] -- C. Bleuland verzoekt herstel als chirurgijn. 
Zie ook: afgewezen 107v 

1808 [256/147] -- ƒ 42 wegens reparatie van 28 matrassen ten 
behoeve van kazernering. 

1809 [256/004v] -- Subsidie van ƒ 800 verleend. 

1809 [256/005] -- ƒ 410 wegens onderhoud personen. 

1809 [256/107] -- Informatie vanwege min. van justitie. 

1810 [256/007v] -- ƒ 353 wegens verpleging stadskinderen. 

1810 [256/008] -- Obligatie van ƒ 1000 afgelost ten gunste van de 
stad. 

1810 [256/008] -- ƒ 800 uitgekeerd wegens derving turfaccijns. 

1810 [256/089v] -- Subsidie van ƒ 800 verleend. 

1810 [256/089v] -- Van regenten ƒ 1000 te incasseren. 

 

turftonster 

1791 [134/023] -- Johanna Blommendaal aangesteld. 

1791 [134/038v] -- Klachten over de kaarthoudster. 

1791 [134/055] -- Willemijntje van Heumingen aangesteld. 

1791 [134/070] -- Neeltje Lassan aangesteld. 

1792 [134/008v] -- Engeltje van Vliet aangesteld. 

1792 [134/018] -- Johanna Suljer aangesteld. 

1792 [134/033] -- Marrigje van der Kaa aangesteld. 

1792 [134/050] -- IJda Bijman aangesteld. 
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1792 [134/065] -- Maria Oostenrijk aangesteld. 

1792 [134/067v] -- Wilhelmina Willingswaart aangesteld. 

1792 [134/069] -- Johanna Schipkuyl aangesteld. 

1793 [134/033v] -- Hendrikje van Aart aangesteld. 

1793 [134/053v] -- Johannes van der Tij aangesteld. 

1793 [134/089] -- Looneisen afgewezen. 

1795 [223/141v] -- Maria Hendriks aangesteld. 

1795 [223/197] -- Eva Swartsenburg aangesteld. 

1795 [223/272] -- Lijsje Kouthoff aangesteld. 

1795 [223/287] -- Nieuwe eed en ijk van tonnen. 

1795 [223/302v] -- J. IJsselstijn belast turftonnen aan scholarchen af 
te geven. 

1795 [223/346] -- Eed voor turftonsters. 

1796 [224/036v] -- Maria Schijf en Hendrikje Hogenboom aangesteld. 

1796 [224/037v] -- Verzoek om getal turftonsters van 100 op 75 te 
laten uitsterven. 

1798 [226/274v] -- Klacht over A. van der Sloot. 
Zie ook: 276v 

1799 [227/020v] -- E. Verzee aangesteld. 

1799 [227/118] -- Hendrikje Hogenboom aangesteld. 

1799 [227/171v] -- Voorgenomen ijk van turftonnen. 

1800 [228/056v] -- Voorgenomen ijk van turftonnen. 

1800 [228/186] -- IJzeren standaardmaat ontvangen. 

1801 [229/051v] -- IJk van turftonnen. 

1801 [229/127v] -- Regeling betreffende waarneming voor zieke 
turftonsters. 

1802 [230/039v] -- Cornelia Desselkamp aangesteld als turftonster. 

1802 [230/057v] -- Aan de pachter van de turftonnen is de ijkmaat 
verstrekt. 

1802 [230/113] -- Marijtje Wiljemet aangesteld. 

1802 [230/183] -- Aanklacht van Maria Pronk tegen wed. L. van der 
Valk. 

1803 [231/038v] -- Aanstelling van Wijna Olet. 

1803 [231/082] -- Turftonnen afgekeurd. 
Zie ook: beklag pachter 83v; uitstel vernietiging 84 

1803 [231/094] -- Lastgeving tot ijk van nieuwe turftonnen. 

1803 [231/111] -- Aanstelling Johanna de Vink. 

1803 [231/135v] -- Aanstelling Trijntje van der Want. 
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1803 [231/184v] -- Aanstelling Lena Cabout. 

1803 [231/188] -- Maatregelen tegen sluikhandel in turf. 
Zie ook: 1804/82 

1804 [231/015v] -- Maria IJsselsteyn aangesteld. 

1804 [231/073] -- Heyltje Carlier laat haar plaats waarnemen. 

1804 [231/077] -- A. Durke aangesteld. 

1804 [231/102] -- Maria Oosterkerk aangesteld. 

1804 [231/173] -- Jacoba de Ronde aangesteld. 

1805 [232/046v] -- Clasina Schereweerd aangesteld. 

1805 [232/083] -- Maria Hakkel aangesteld. 

1806 [232/012] -- Elisabeth Vosmeer aangesteld. 

1806 [232/039] -- Geertje Jacobsdr. Schoen aangesteld. 

1806 [232/061v] -- Maria Spruyt aangesteld. 

1806 [232/126] -- Jacoba Glasbeek aangesteld. 

1807 [232/020v] -- Maria van Markesteyn aangesteld. 

1807 [232/073] -- Aanschrijving betreffende turftonnen. 

1807 [232/079v] -- Lena Nieuwenhuisen aangesteld. 

1807 [232/133v] -- IJ. van Houten aangesteld. 

1808 [256/003v] -- Johanna Verboom aangesteld. 

1808 [256/021v] -- Maria van Leeuwen aangesteld. 

1808 [256/031] -- Ida Lorijn aangesteld. 

1808 [256/082v] -- Gerritje Vonk aangesteld. 

1808 [256/112v] -- Maria Keppel aangesteld. 

1808 [256/119v] -- Dirkje de Jong aangesteld. 

1808 [256/132v] -- Janna van der Schell aangesteld. 

1808 [256/141] -- Adriana Prinse aangesteld. 

1809 [256/007v] -- L. Ruygers, ijkmeester turftonnen. 

1809 [256/033] -- Ida Zoutman aangesteld. 

1809 [256/033] -- A. van de Vin gepermitteerd buiten de stad te 
wonen. 

1809 [256/049] -- Maria Lacroy aangesteld. 

1809 [256/049v] -- Elisabeth de Lange aangesteld. 

1810 [256/002v] -- Berendina Geerlings aangesteld. 

1810 [256/014] -- Johanna van der Kint aangesteld. 

1810 [256/019] -- Aagje Anroe aangesteld. 

1810 [256/028] -- Christina van Leeuwen aangesteld. 
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1810 [256/084v] -- Maria de Bruin aangesteld. 

 

uitdragers 

1791 [134/057] -- Anna Verbank geadmitteerd. 

1794 [134/038] -- Agnietje Loos geadmitteerd. 

1799 [227/227] -- Cornelis van Nunne geadmitteerd. 

1802 [230/016] -- G.W. Bonger geadmitteerd. 

1802 [230/017v] -- Willemina de Sitter geadmitteerd. 

1802 [230/020] -- A. van der Swalm geadmitteerd. 

1803 [231/055] -- Clasina Verschut, vrouw van J. van der Pool, 
geadmitteerd. 

1803 [231/066] -- A. Hutsenson geadmitteerd. 

1803 [231/075] -- Verbod tot verkoop van nieuw goed. 

1803 [231/166] -- Chila Prinse geadmitteerd. 

1803 [231/170] -- Engeltje de Groot geadmitteerd. 

1805 [232/064v] -- Niesje de Ronde geadmitteerd. 

1805 [232/109v] -- Maria Sanders geadmitteerd. 

1807 [232/040] -- J. Prinse geadmitteerd. 

1808 [256/013] -- Johanna Maria Bos geadmitteerd. 

1808 [256/071] -- Theodora Homolen geadmitteerd. 

 

uithangbord 

1791 [134/004v] -- Het Leydsche veerhuys op Tevekoop. 

1791 [134/014] -- Martijntje van Beusekom op de Groeneweg. 

1791 [134/020] -- Pieter van Reed op't Veerstal. 

1791 [134/023] -- Hendricus van Bovene op de Gouwe. 

1791 [134/024] -- Neeltje van Bentum in de St. Anthoniestraat. 

1791 [134/024v] -- Maria Bovenpijl op de Gouwe. 

1791 [134/025] -- Anthonij Foesick op de Botermarkt. 

1791 [134/026] -- Cornelis Vuurens op de Tiendeweg. 

1791 [134/027] -- Anthonij Hemmerling in de Regenboog. 

1791 [134/027v] -- Jannigje Peuselaar in de Zak. 

1791 [134/027v] -- Hendrik Rijnderman op de Gouwe. 

1791 [134/036v] -- Hester de Vos in de Peperstraat "het zeepaard". 

1791 [134/037v] -- Gerrit Koemans, tapper in de Naaierstraat. 
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1791 [134/038] -- Anthonij de Gruyl in de Korte Groenendaal. 

1791 [134/059v] -- Leenderd van Maanen, Spieringstraat. 

1792 [134/013v] -- Pieter Swart, tapper en tabaksverkoper op de 
Westhaven. 

1792 [134/031v] -- Cornelia Bouwman in de Naaierstraat. 

1792 [134/031v] -- Cornelia Bouwman in de Naaierstraat. 

1792 [134/035] -- Cornelis Rijkhart achter de Vismarkt. 

1792 [134/035] -- Cornelis Rijkhart Achter de Vismarkt. 

1792 [134/038v] -- Judic de Groot op de Korte Tiendeweg. 

1792 [134/038v] -- Judic de Groot op de Korte Tiendeweg. 

1792 [134/042v] -- Simon van Leeuwen in de Vogelenzang. 

1792 [134/048v] -- Pieter van Rossem, tabaksverkoper in de 
Peperstraat. 

1792 [134/049v] -- Nicolaas Grotendorst op de Tiendeweg. 

1792 [134/058] -- Matthys Liesen in de Regenboog. 

1792 [134/060] -- Gerrit van Bovene in de Wijdstraat. 

1792 [134/062v] -- Hanzo Lemstra van Buma op de Zeugstraat. 

1793 [134/014] -- Andries Beetje in de Lange Willemsteeg. 

1793 [134/022v] -- Hendrik Johannes Gosenson in de Wijdstraat. 

1793 [134/022v] -- Hendrik Johannes Gosenson. 

1793 [134/023v] -- Hendrik Taat op het Veerstaa. 

1793 [134/024] -- Cornelis de Ruyter op de Turfmarkt. 

1793 [134/030v] -- Jacobus Alsbag. 

1793 [134/031] -- Martinus Versijl in de Wijdstraat. 

1793 [134/032] -- Cors Cornelisse Visser op de Markt. 

1793 [134/040v] -- Pieter Verboom in de Groenendaal. 

1793 [134/041] -- Jan Anthony van Es bij de St.-Anthoniestraat. 

1794 [134/010] -- Teunis Gibbon op de Raam. 

1794 [134/015] -- Johannes Duykers op de Tiendeweg. 

1794 [134/019] -- Adrianus van de Vijver in de Groenendaal. 

1794 [134/021] -- Cornelis de Kruyff op de Tiendeweg. 

1794 [134/023v] -- Cornelis van Veen in de Regenboog. 

1794 [134/025] -- Ary van der Bent op de Elzenmarkt. 

1794 [134/027v] -- Cornelis de Paater, tapper in de Geuzenstraat. 

1794 [134/028] -- Hermanus Montree op de Nieuwe Haven. 
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1794 [134/028v] -- Cornelis van Wel, tapper in de Spieringstraat. 

1794 [134/032] -- Willem Verschoor op de Peperstraat. 

1794 [134/045] -- Jan van der Kleyn op de Kleiweg. 

1798 [226/303] -- C. Dischmeyer, koopman in linnen op de Kleiweg. 

1800 [228/038v] -- B.J. Maat tapper in de Zeugstraat. 

1800 [228/054] -- B. Touw hoedenmaker. 

1800 [228/087] -- Maria Stevens op de Lange Tiendeweg. 

1800 [228/101v] -- Jannigje van Meurs. 

1801 [229/076] -- J. Luyten tapper op de Turfmarkt "het roode hart". 

1802 [230/067] -- H. Staalenburg op de Raam. 

1803 [231/089v] -- J.Z. Uelzes "stad Franckfort". 

1803 [231/090v] -- J. Hiltenaar op de Markt. 

1803 [231/096] -- W. van Helden op de Hoogstraat. 

1803 [231/106] -- J. den Blanken in de Wijdstraat. 

1803 [231/122v] -- W. Cabout op de Blauwstraat. 

1803 [231/185] -- P. van Rjn. 

1804 [231/080v] -- A. Captein tapper op de Markt. 

1804 [231/169v] -- H. van Wijk, huidenkoper. 

1805 [232/087v] -- A. Janknegt op de Lange Tiendeweg "de stad 
Parijs". 

1805 [232/091] -- P. Intjes. 

1805 [232/120] -- H. Duykersloot, tapper. 

1806 [232/012v] -- H. Bosman op de Raam. 

1806 [232/033] -- J.A. Leurs op de Tiendeweg. 

1806 [232/054] -- Hendrika van Winkel op de Kleiweg. 

1806 [232/093] -- J. Burij geweermaker op de Spieringstraat. 

1806 [232/115] -- H. Houtan in de Wijdstraat. 

1806 [232/123] -- Maria Bouwman, herbergierster. 

1807 [232/004v] -- S.J. van Weenen op de Westhaven, loterij. 

1807 [232/028v] -- S. Moses. 

1807 [232/101] -- Maria Trompert op de Keiweg. 

1807 [232/102] -- L. Broer in de Eierstraat. 

1807 [232/105v] -- Neeltje Paauw. 

1807 [232/122v] -- J. Teyken, herbergier. 

1807 [232/176v] -- Tapper M. van Zoest. 
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1807 [232/182] -- B. Notmeyer. 

 

uurwerken 

1791 [134/033v] -- Joh. Vetter aangesteld als onderhoudsman, met 
instructie. 

 

varia 

1809 [256/021] -- Hollandse bemanning der maanden bepaald. 

 

veerlieden 

1792 [134/024v] -- Leenderd van Vliet aangesteld op de IJssel. 

1796 [224/278v] -- Post van veerman op de IJssel vacant te laten. 

 

veeteelt 

1801 [229/073v] -- Aanschrijving betreffende huidziekte van schapen. 

1806 [232/007] -- Bepalingen omtrent paardenfokkerij. 

 

vergunning 

1791 [134/026v] -- Tot afbraak pottenbakkerij op de Nieuwe Haven. 

1791 [134/057] -- Intrekking van poort in de stadsmuur. 

1792 [134/024] -- Tot tappen in de Willens door Ary Janknegt. 

1792 [134/031] -- Afbraak huis Lange Geuzenstraat verp.nr. 441 en 
442. 
Zie ook: 31v 

1794 [134/006v] -- Afbraak huis Blekerssingel verp.nr. 3394. 

1794 [134/009] -- Afbraak huis Kandulsteeg verp.nr. 2110. 

1795 [223/074] -- Afbraak galg. 

1796 [224/113v] -- A. Bloed nieuwe gevel. 

1796 [224/142v] -- M.A. Smaasen buiten te mogen timmeren. 
Zie ook: 146 

1796 [224/203] -- P. Wouters schuur te plaatsen opde stadssingel. 

1796 [224/235] -- Wed. van Jan de Koster op het jaagpad buiten 
timmeren. 

1797 [225/049v] -- N. Borsteeg verzoekt aardewerkoven. 
Zie ook: toegestaan 53v 

1797 [225/05v] -- J. van Munster op de stadssingel buiten timmeren. 

1797 [225/098v] -- M. Zeeuwold buiten timmeren. 
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1797 [225/160] -- S. van Vliet ingang Bleekerskade afgewezen. 

1798 [226/054v] -- C. Dekker huisje Karnemelksloot af te breken. 

1799 [227/007] -- J.J. Eerenkroon huis Korte Geuzenstraat verp.nr. 
473 af te breken. 

1799 [227/019v] -- J. Swartjens, wed. van H. Schuurman plankier in 
de gracht. 

1799 [227/021] -- J. Huyser verzoekt gebruik van stuk grond op het 
aserf. 

1799 [227/056v] -- Ph. Wouters verzoekt schuur op Turfsingel te 
mogen bouwen. 
Zie ook: 61v 

1799 [227/129] -- Verzoek van J.M. Goppel betreffende rummolen 
buiten de Potterspoort. 
Zie ook: 131v 

1799 [227/189v] -- Verzoek van H. den Doop betreffende betaling 
reparatie lokking afgewezen. 

1800 [228/051] -- J. Drooglever verzoekt twee huisjes te mogen 
slopen en een brug over de Zeugstraat. 
Zie ook: 60 

1800 [228/090v] -- Verzoek van M. Romijn om huizen in de 
Houtsteeg af te breken afgewezen. 

1800 [228/197] -- Verzoek om afbraak brouwerij "de Swaan". 
Zie ook: accoord 1801/21v 

1801 [229/009v] -- Rapport fabriekmeesters omtrent afbraak 
brouwerij "de Zwaan". 

1801 [229/016v] -- Verzoek van C. van der Lont c.s. om zijn huis op 
Gouwe te verbeteren. 

1801 [229/048] -- Verzoek van C. Buffert en T. Boot om twee huisjes 
te slopen. 
Zie ook: accoord 51 

1801 [229/051] -- Op verzoek van S. van Leeuwen huis verp.nr. 439 
te slopen. 

1801 [229/064] -- J. Baks huisje in het klooster af te breken. 

1801 [229/107] -- H.C. Meyer nieuw tuinhuis en keuken in de 
Kortakkeren. 

1801 [229/108] -- J. Landzaat verzoekt twee huisjes aan de 
Winterdijk te mogen afbreken. 
Zie ook: 110 

1801 [229/139] -- G.H. Fortuin verzoekt bouw tuinhuis op 
Wachtelstraat. 
Zie ook: 144v 

1802 [230/010v] -- G.H. Fortuin verzoekt afbraak van twee huisjes 
buiten de Potterspoort. 
Zie ook: 16v 

1802 [230/031] -- P. van Elst mag tijdelijk loods opbouwen achter de 
Waag. 
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1802 [230/111v] -- A. van het Anker verzoekt afbraak verdieping huis 
Peperstraat. 
Zie ook: 114 

1803 [231/045] -- J. Bleuland en A. van Bergen verzoeken een deur 
in de stadsmuur en twee vlotten. 

1803 [231/051] -- H. Smaasen schuur aan de Hoge dijk te 
vertimmeren. 

1803 [231/051] -- A. Biezenaar verzoekt huisjes verp.nr. 3664 t/m 
3668 te mogen slopen. 
Zie ook: 56 

1803 [231/064] -- P. Brakel verzoekt schuur te mogen verplaatsen. 
Zie ook: 67 

1803 [231/076] -- Verzoek van W. van Houten om afbraak van drie 
huizen aan de Lemdulsteeg afgewezen. 

1803 [231/181v] -- J. Melkert verzoekt vergunning buiten timmeren. 
Zie ook: accoord 184v 

1803 [231/190v] -- J.M. Goppel verzoekt afbraak tegelbakkerij buiten 
Potterspoort. 
Zie ook: 194 

1803 [231/193] -- Afbraak schuur van J. Zoet buiten Rotterdamse 
Poort. 

1804 [231/021] -- W. Bolding voor huis op het Jaagpad. 
Zie ook: 42v; accoord 43v 

1804 [231/044] -- F. van Hanencarspel Decker verzoekt te mogen 
timmeren in oofttuin aan de Boelekade. 

1804 [231/060v] -- Wed. M. Vertoorn verzoekt afbraak keuken. 

1804 [231/075] -- Wed. de Mey van Linnen verzoekt toestemming tot 
het maken van een afdamming in de Haven. 
Zie ook: 79 

1804 [231/092] -- Inspectie te doen van afbraak brouwerij "de 
Swaan". 
Zie ook: verbod 124 

1804 [231/112] -- G.H. Fortuin verzoekt afbraak 12 huisjes op de 
Raam. 
Zie ook: afgewezen 130v 

1804 [231/144] -- Huizen verp.nr. 1198 en 1199 overgeboekt op 
naam van J. Visser. 

1804 [231/145v] -- Huis verp.nr. 46 ½ overgeboekt op naam van L. 
Sieleman. 

1804 [231/145v] -- Huizen verp.nr. 2183, 2184, 2185, 2186 en 2187 
overgeboekt op naam van A. Visser. 

1804 [231/147v] -- Huis verp.nr. 2067 overgeboekt op naam van J. 
Linge. 

1805 [232/013v] -- Verzoek van B. de Koster om buiten te timmeren. 
Zie ook: accoord 16v 

1805 [232/014v] -- Huis verp.nr. 163 aan Clasina Hazenbroek 
afgestaan. 
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1805 [232/015v] -- A. de Vogel toegestaan huizen verp.nr. 604 af te 
breken. 

1805 [232/052] -- A.H. van Wijn verzoekt opening in stadsmuur. 
Zie ook: accoord 57v 

1805 [232/062] -- Verzoek van G. van Bovene om enige huisjes te 
annoveren. 
Zie ook: accoord 67v 

1806 [232/054] -- G.H. Fortuin geaccoordeerd 12 huisjes af te 
breken. 

1806 [232/111] -- J. van de Grijphuis toegestaan huis verp.nr. 3820 af 
te breken. 

1807 [232/032] -- T. G. Adams verzoekt schuitenhuisje in de 
stadsgracht. 
Zie ook: accoord 39v 

1807 [232/042] -- Th. Vise verzoekt tuinhuis op de Fluwelensingel. 
Zie ook: accoord 42v 

1807 [232/137v] -- J. van Bentum tuinhuis Fluwelensingel. 
Zie ook: accoord 138v 

1808 [256/027v] -- A. de Koster krijgt toestemming tot bouw van een 
pakhuis in plaats van een baandersloods. 

1808 [256/089] -- F. van Harencarspel Decker afbraak bierbrouwerij 
wijk Q 84. 

1808 [256/104v] -- Verzoek van J. Drooglever om afbraak huisjes. 
Zie ook: toelichting 107 

1808 [256/117v] -- Uitstel van afbraak gebouwen. 
Zie ook: gedurende twee jaren 122, 129 en 1809/6v 

1809 [256/035] -- J. Polijn aftimmeren van tuinhuisje toegestaan. 

1809 [256/043v] -- Verzoek van J. de Jong om afbraak bouwvallig 
schuurtje. 

1809 [256/064] -- Bij afbraak gebouwen cautie te stellen voor vold. 
plaatselijke omslagen. 

1809 [256/095v] -- C. Weyman Blom afbraak achterhuis Kuipersteeg. 

1810 [256/035v] -- G. Woerlee tuinhuis te vertimmeren. 

1810 [256/036v] -- W.A. Halmmans tuinhuis te vertimmeren. 

1810 [256/057v] -- C. Lorius woonhuis aan de Turfsingel. 

1810 [256/076v] -- Afbraak gebouwen op buitenvesten van Maria 
Buys, weduwe van J. Verhaar. 

 

verhuur 

1791 [134/006v] -- Viserij in de stadsgrachten. 

1791 [134/008] -- Huis Kleiweg naast oudevrouwenhuis. 

1791 [134/022] -- Vette varkenmarkt. 

1791 [134/036] -- Tienden in de Willens. 
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1791 [134/058v] -- Verlaat Reeuwijkse wetering, boterhuis en St.-
Jorisdoelen. 

1791 [134/064] -- Hak op de zijderwind bij Moerkapelle. 

1791 [134/070v] -- Huis Kleiweg naast patershuis. 

1792 [134/011v] -- Huis Veerstal bij de Dijkspoorten 12; buitenvesten 
tussen Regulierspoortje en Houtesteeg. 

1792 [134/019v] -- Huis St.-Anthoniestraat. 

1792 [134/027v] -- Grasgewas op de droogplaats. 

1792 [134/036v] -- Tienden in de Willens en Bloemendaal. 

1792 [134/037v] -- Tienden land van Stein. 

1792 [134/045v] -- Erf van de Kleiwegspoort. 

1792 [134/048v] -- Toren op het Veerstal, binnenvesten bij het 
Zwaansgat. 

1792 [134/059v] -- Gabel aan de Dorrekade, het Amsterdamse rijpad 
en het grasgewas daarop. 

1793 [134/016] -- Geschut of wachthuis. 
Zie ook: 44v 

1793 [134/028v] -- Huisjes op het Pesterf. 

1793 [134/031v] -- Tienden van hennip en koren in de Willens. 

1793 [134/033] -- Tienden van hennip en koren in Bloemendaal. 

1794 [134/003v] -- Huis naast Paterhuis op de Kleiweg. 

1794 [134/004] -- Huis Veerstal bij Dijkspoort. 

1794 [134/007] -- Visserij in de stadsgrachten. 

1794 [134/008v] -- Moordrechtse Verlaat. 

1794 [134/021v] -- Erf buiten Regulierspoortje. 

1794 [134/029] -- Tienden in de Willens. 

1794 [134/041v] -- Boterhuis en Reeuwijks Verlaat. 

1795 [223/214v] -- Wachthuisje op de Haven. 

1795 [223/280v] -- Logement te Den Haag. 
Zie ook: 287 

1795 [223/302] -- Huurder boterhuis vraagt schadevergoeding 
wegens inkwartiering. 
Zie ook: accoord 325 

1796 [224/029] -- Huurder rietland Broekhuizen verzoekt rest. van ƒ 
14. 
Zie ook: afgewezen 34 

1796 [224/118v] -- Reglement huur en verhuur van huizen 
afgewezen. 

1796 [224/213v] -- Toren op de stadsvesten achter het 
proveniershuis. 
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1796 [224/298v] -- Huurder van St.-Jorisdoelen verzoekt uitstel van 
bet.. 
Zie ook: accoord 306v 

1796 [224/307] -- Huurder grote volmolen zal over acht dagen 
betalen. 

1796 [224/313] -- Huurder grote volmolen verzoekt in termijnen te 
mogen betalen. 

1796 [224/336v] -- J. Klijpool moet achterstalige huur voldoen. 

1796 [224/337v] -- Huur grote volmolen pro memorie. 

1797 [225/008] -- Teruggave pachtpenningen huurder grote 
volmolen. 

1797 [225/205v] -- Huurder St.-Jorisdoelen verzoekt regeling betaling 
huur. 

1797 [225/220v] -- Regeling voor huurder St.-Jorisdoelen. 

1797 [225/222v] -- De huurder van de St.-Jorisdoelen verzoekt 
verlenging van de huur voor zes jaren. 

1797 [225/224] -- Verzoek huurder St.-Jorisdoelen afgewezen. 

1798 [226/288] -- Stal en koetshuis in Den Haag. 

1799 [227/021] -- Condities huis in het Bosch van vorst van Nassau. 

1799 [227/043] -- Thesaurier gemachtigd stadsgoederen te verhuren. 

1800 [228/103v] -- Huurder stadsdoelen verzoekt vermindering van 
huur. 

1800 [228/104v] -- Lijst van te verhuren stadsgoederen. 

1800 [228/161] -- Huur stadsdoelen ad. ƒ 450 op rekening voor 
memorie. 

1800 [228/176v] -- Verzoek van de borgen van de ex-huurder van de 
stadsdoelen om zo spoedig mogelijk de huur te verhogen. 

1800 [228/199] -- Verhuring stadsdoelen uitgesteld. 

1801 [229/040v] -- Reeuwijkse verlaat aan D. van Ham verhuurd voor 
zes jaar. 

1801 [229/078v] -- Stadsdoelen voor een jaar gratis verhuurd aan M. 
Blom. 

1801 [229/171v] -- Onderhandelingen betreffende verhuur van St.-
Jorisdoelen. 
Zie ook: 1802/6v 

1802 [230/074] -- Advertenties te plaatsen betreffende leegstaande 
stadsdoelen. 

1802 [230/118v] -- Huis Kleiweg naast Patershuis aan G. ten 
Brummeler verhuurd. 

1803 [231/107v] -- Kleine stal achter stadsdoelen voor ƒ 30. 

1803 [231/144v] -- Huis in Den Haag aan wed. Moeselaar voor ƒ 120 
per jaar. 
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1803 [231/175] -- S. Visser voor 1803 vrijgesteld van huur stuk grond 
achter de Varkenmarkt. 

1804 [231/083] -- Ontvangst en remissie van huishuur van huis in 
Den Haag. 

1804 [231/119] -- Lijst van opnieuw te verhuren percelen. 

1806 [232/097v] -- Executeurs J. Verhaar verzoeken ontslagen te 
worden van huur lijnbaan. 

1807 [232/022] -- Erven J. Verhaar dragen huur lijnbaan over. 

1807 [232/025] -- Verhuur van het boterhuis. 

1807 [232/041v] -- Boterhuis verhuurd aan H. van Wijk en huis 
Kleiweg aan G. ten Brummeler. 

1807 [232/118] -- Huis op de Haven van J.J. Slicher niet opnieuw te 
verhuren. 

1808 [256/002v] -- Lijst van stadspercelen buiten huur. 

1808 [256/011] -- het Londpad niet opnieuw te verhuren. 

1808 [256/011] -- Geschut- of wachthuis niet opnieuw te verhuren. 

1808 [256/011] -- het Londpad te verhuren. 

1808 [256/011v] -- Buitenvest van sluis- tot aan verraderstoren te 
verhuren. 

1808 [256/027v] -- Huur geschuthuis en stal tot berging postwagens 
gecontinueerd. 

1808 [256/059v] -- Verhuring vesten en Lontpad. 

1808 [256/083] -- Wachthuis bij de Potterspoort. 

1808 [256/089v] -- Huis Oosthaven aan Gronovius. 
Zie ook: 91 

1808 [256/141v] -- Continuatie huur huis St.-Anthoniestraat. 

1809 [256/005] -- Verhuur huisje bij de Kleiwegspoort wijk A 1. 

1809 [256/027] -- Moordrechtse verlaat. 

1809 [256/039] -- Verhuur geschut- of wachthuis. 

1809 [256/061v] -- Lijst van onverhuurde percelen. 

1809 [256/075v] -- Opzegging huur wachthuisje Potterspoort. 

1810 [256/011v] -- Continuatie huur huis op de Botermarkt. 

1810 [256/011v] -- Overgifte van huur huis Oosthaven B 13. 

1810 [256/021] -- Machtiging aan thesaurier om enige percelen te 
verhuren. 

1810 [256/045v] -- Continuatie huur huis Oosthaven B 43. 

 

verkiezing 

1795 [223/076v] -- Verkiezing van de municipaliteit vindt plaats in de 
St.-Janskerk. 
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1795 [223/085] -- Rapport van de stemopnemers. 

1795 [223/098] -- Stembiljetten te verbranden. 

1795 [223/170v] -- Plan tot oproeping van burgers tot formatie van de 
nationale conventie. 

1795 [223/204] -- Verkiezing van een burger in de commissie van 24 
tot onderzoek naar het gedrag van de vorige regenten. 

1795 [223/209v] -- Commissie tot overneming van stembiljetten 
betreffende de commissie van 24. 

1795 [223/211] -- P. de Munnik verkozen in de commissie van 24. 

1796 [224/015] -- Maatregelen voor de stemming in de nationale 
vergadering. 
Zie ook: 17v 

1796 [224/020] -- Rapport grondvergadering betreffende kiezers en 
plaatsvervangers. 

1796 [224/020v] -- Representanten in de nationale vergadering 
gekozen. 

1796 [224/025] -- Rapport inzake de oproeping van stemgerechtigden 
voor de nationale conventie. 

1796 [224/042v] -- J. Blauw gekozen als representant in de nationale 
conventie. 

1796 [224/077v] -- Aanschrijving van het provinciale bestuur over 
stemrecht. 

1796 [224/081v] -- Commissie voor de verkiezing van een nieuwe 
municipaliteit. 

1796 [224/086] -- Grondvergadering in St.-Janskerk te houden voor 
de verkiezing van de municipaliteit. 

1796 [224/087v] -- Grondvergadering door te gaan met verkiezing. 

1796 [224/090] -- Commissie diploma's stemgerechtigden door te 
gaan. 

1796 [224/091v] -- Rapport commissie diploma's. 

1796 [224/339v] -- Commissie ingesteld voor het plan omtrent het 
stemrecht. 

1797 [225/016] -- Bijeenroepen van de grondvergadering tot 
verkiezing van het provinciale bestuur. 

1797 [225/027v] -- Registreren van burgers in stemregisters. 

1797 [225/048v] -- Onderzoek geloofsbrieven van benoemde kiezers. 

1797 [225/055v] -- Plan over de wijze van verkiezing van de leden 
van de raad. 

1797 [225/121] -- Nieuw raadslid. 

1797 [225/147v] -- Stemming voor de constitutie (grondwet) en 
verkiezing voor de nationale conventie. 

1797 [225/159] -- Opgave benoemd lid in de nationale vergadering op 
te geven. 
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1798 [226/038] -- Commissie benoemd tot inschrijving 
stemgerechtigden. 

1798 [226/054v] -- Verkiezing nieuwe leden van het provinciale 
bestuur, ja of nee. 

1798 [226/148] -- Verzoek om lijst van stemgerechtigden. 
Zie ook: 148v 

1798 [226/149v] -- Aanmerkingen op lijst van stemngerechtigden. 

1798 [226/152v] -- Oproeping van stemgerechtigden. 

1798 [226/153v] -- Commissie benoemd tot tellen van het 
stemregister. 

1798 [226/159v] -- Rapport stemopnemers over de staatsregeling. 

1798 [226/175v] -- Aanleggen van nieuw stemregister. 

1798 [226/190] -- Rapport commissie betreffende stemregister. 

1798 [226/194] -- Vergadering over stemregister. 

1798 [226/194v] -- Inschrijving stemregister uitgesteld. 

1798 [226/202v] -- Formatie van een nieuw stemregister. 

1798 [226/203v] -- Publicatie stemregister. 

1798 [226/221v] -- Inschrijving resp. ontslag stemgerechtigden. 

1798 [226/232v] -- Aanschrijving omtrent uitoefenen van stemrecht. 

1798 [226/234] -- Enkele burgers tot inschrijving in stemregister 
toegelaten. 
Zie ook: 238v 

1798 [226/238] -- Formatie stemregister overeenkomstig 
staatsregeling. 

1798 [226/254v] -- Brief over admitteren van burgers in het 
stemregister. 

1798 [226/257] -- Voordracht om het stemregister nader te revideren. 

1798 [226/257v] -- Protest van J. van der Linde tegen gang van 
zaken stemregister. 

1798 [226/362] -- Aanschrijving omtrent houden van kiesvergadering. 

1799 [227/041v] -- Lid departementaal bestuur. 

1799 [227/063] -- Stemregister in alfabetische volgorde brengen. 
Zie ook: 63v 

1799 [227/093v] -- Bekendmaking betreffende openlegging 
stemregister. 

1799 [227/106v] -- Lijsten van stemgerechtigden verzonden naar 
departementaal bestuur. 

1801 [229/051v] -- Ingekomen oproepingsbiljetten tot benoeming 
gemeentebestuur. 

1801 [229/080] -- Oproeping grondvergadering tot verkiezing lid 
vertegenwoordigd lichaam. 
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1801 [229/084v] -- Commissie onderzoek geloofsbrieven kiezeres. 

1801 [229/131] -- M. Haddinghouw komt in stemregister voor. 

1803 [231/049v] -- Vervulling van stemrecht bij ziekte. 

1803 [231/074v] -- Commissie van revisie stemregister. 

1803 [231/075v] -- Gelegenheid tot intekening Nationaal stemregister. 

1803 [231/092] -- Rapport van de commissie van het stemrecht. 

1803 [231/120] -- Lijst van ringkiezers voor de 23 
grondvergaderingen. 

1803 [231/171v] -- Aanschrijving om opgave van benoemde 
departementale kiezers. 
Zie ook: 172 

1803 [231/180] -- Besluit op verzoek om betaling kosten 
kiesvergadering. 

1803 [231/183v] -- Verzoek om voorschot kosten kiesvergadering 
afgewezen. 

1804 [231/009] -- Aanschrijving tot oproeping der kiesvergaderingen. 
Zie ook: 9v 

1804 [231/019] -- Rapport afloop kiesvergadering. 

1804 [231/037] -- Oproeping kiezers ter vervulling vacature mr. J. 
Couperus. 

1804 [231/087v] -- Commissie tot vaststelling van een kiesreglement. 

1804 [231/114v] -- Retournering van gelden voorgeschoten uit de 
stadskas ten behoeve van kiesvergaderingen. 

1804 [231/118v] -- Rapport commissie kiesreglement. 

1805 [232/041v] -- Uitslag stemming aangeboden staatsregeling. 

 

verkoop 

1795 [223/075] -- A.P. Twent verzoekt consent tot verkoop van 
landerijen. 
Zie ook: toestemming onder voorwaarden 99v 

1795 [223/133v] -- W.J. van As verzoekt consent tot verkoop van 
houtzaagmolen. 
Zie ook: toegestaan 136v en 179 

1795 [223/229v] -- G. de Moor toegestaan oofttuin te verkopen. 

 

verlichting 

1791 [134/012] -- Klachten over stadslantaarns. 

1792 [134/034] -- Pieter Wout benoemd als lantaarnvuller. 

1792 [134/034] -- Hage van der Kind benoemd als lantaarnvuller. 

1794 [134/052] -- Klachten over opstekers en vullers. 

1795 [223/145] -- Contrakten met werklieden al of niet te verlangen. 
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1795 [223/146] -- Lampen te branden bij donkere maan en te 
verwijderen bij ex-burgemeesters. 

1795 [223/315] -- Andries Nieuwland lantaarnopsteker. 

1795 [223/383] -- M. Colliné aangesteld. 

1796 [224/002] -- Lantaarnvullers verzoeken verhoging van 
traktement. 

1796 [224/012v] -- P. Wout heeft te weinig olie in de lampen gedaan. 

1796 [224/013] -- Huibert Verzijl aangesteld tot lantaarnopsteker. 

1798 [226/065] -- Verbetering van de stadsverlichting. 

1798 [226/213] -- Continuatie en remotie van opstekers. 

1799 [227/065v] -- C. van Unen plaatsvervangend opsteker. 

1799 [227/169v] -- H. Hunk aangesteld tot opsteker. 

1800 [228/100] -- Abr. van Gent waarnemend lantaarnvuller. 

1800 [228/113] -- Abr. van Gent waarnemend lantaarnvuller. 

1802 [230/112v] -- Abr. van Gent aangesteld als lantaarnvuller. 

1802 [230/166] -- Machtiging tot de aankoop van lampolie. 
Zie ook: 1805/121v 

1808 [256/028] -- C. Donsebaar aangesteld. 

1808 [256/063v] -- ƒ 475 wegens traktementen lantaarnvullers. 

1808 [256/140] -- Klachten over onvoldoende vullen der lantaarns. 

1809 [256/009] -- ƒ 2447 voor olie en katoen. 

1809 [256/019v] -- Lantaarnopsteker buiten Rotterdamse poort te 
berispen. 

1809 [256/056] -- Klachten over vullen en aansteken. 

1809 [256/079] -- J. van de Ring benoemd tot opsteker. 

1810 [256/007v] -- ƒ 3365 wegens lampolie en katoen. 

1810 [256/034] -- G. Heerkens opsteker. 

1810 [256/041v] -- M. Wout lantarenvuller. 

1810 [256/079] -- Levering van olie voor stadslantaarns. 

 

verordening 

1799 [227/105] -- Tegen lopen van vee op singels en bolwerken. 

1810 [256/019v] -- Continuatie keuren. 

 

visserij 

1803 [231/186] -- Wed. van mr. J.G. de Mey van Limmen verzoekt 
bevestiging recht van visserij binnen de stad. 
Zie ook: accoord 1804/16v 
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1807 [232/156v] -- Opgave verzocht van visserij binnen de stad. 
Zie ook: verstrekt 183v 

1809 [256/023v] -- Registratie van stadsvisserijen. 

1809 [256/059v] -- Lijst van geregistreerde visserijen. 

1810 [256/010] -- Verpachting 1e en 3e perceel visserij in de 
stadsgrachten. 

 

vleeshouwers 

1795 [223/210] -- Wensen gehoord te worden. 

1795 [223/210v] -- Voordracht volkksvergadering over het slachten 
van vee. 

1795 [223/306] -- Vrijslaan van rund- en ander vee. 

1796 [224/013v] -- P. Koemans aangesteld tot spekslager. 

1796 [224/090v] -- Akte van D.W. Bouwman vacant verklaard. 

1796 [224/118] -- Joh. van Wijnen aangesteld. 

1796 [224/209v] -- Rapport gevraagd over duurte van vlees. 

1796 [224/236] -- Vrijheid van handelen voor particuliere fokkers. 

1796 [224/239v] -- Publicatie over het vrijslaan van vlees. 

1796 [224/258v] -- C. Wout admissie als slachter geweigerd. 

1796 [224/258v] -- Keurmeester van het rundvee Hendrik Verschut. 

1796 [224/261] -- Nader verzoek van C. Wout. 

1796 [224/265v] -- Verzoek van C. Wout toegestaan. 

1796 [224/273v] -- C. Wout niet te hinderen bij uitoefening van zijn 
beroep. 

1796 [224/283] -- Klacht van vleeshouwers over fokkers. 

1796 [224/289v] -- Publicatie fokkers te wijzigen. 

1796 [224/289v] -- Job de Jager als slachter in het boterhuis 
aangesteld. 

1796 [224/297] -- Ontwerp keur voor particuliere fokkers afgewezen. 

1797 [225/054] -- Erf in de Lazaruskade voor villen van dood 
rundvee. 

1797 [225/112] -- Jan Kleypool geadmitteerd. 

1797 [225/16v] -- Verordening van 30-09-1684 vernieuwd. 

1797 [225/183v] -- Verzoek intrekking publicatie 06-09-1796 en 
slachten der vetweiders. 

1798 [226/269v] -- Benoeming opzichters vleeshal. 

1798 [226/332] -- B. Vuyk mag in het boterhuis laten slachten. 

1799 [227/129v] -- Beklag van C. Knaap over weigering slachtakte. 
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1799 [227/134] -- G. van Hofwegen mag in het boterhuis slachten. 

1799 [227/134v] -- J. van den Brugge geadmitteerd als spekslager- 
en verkoper. 

1799 [227/135] -- C. Wout geadmitteerd in het botehuis te slachten. 

1799 [227/135v] -- A.H. Tekkelenburg geadmitteerd in het boterhuis 
te slachten. 

1799 [227/140] -- H. Heyermans geadmitteerd in het boterhuis te 
slachten. 

1799 [227/170] -- Betreft het verzoekschrift van C. Knaap. 
Zie ook: 185, 210v, 229 en 1800/24v 

1799 [227/179] -- Kopie gevraagd stedelijke keur op de vleeshal. 

1800 [228/131v] -- Besluit van het departementaal bestuur 
betreffende verzoek van Corstianus Knaap. 

1800 [228/132] -- Weigering C. Knaap te erkennen als vleeshouwer. 

1800 [228/138] -- B. Vuyk mag als vetweider in het boterhuis 
slachten. 

1800 [228/156] -- Beklag van C. Knaap over weigering admissie. 

1800 [228/178] -- Aanschrijving C. Knaap te admitteren. 

1800 [228/179v] -- Commissie benoemd om het Uitvoerend Bewind in 
te lichten omtrent C. Knaap. 

1800 [228/184v] -- Proces aangezegd wegens weigering admissie C. 
Knaap. 

1800 [228/215] -- Last Uitvoerend bewind om C. Knaap te admitteren. 

1800 [228/224] -- C. Knaap geadmitteerd als vleeshouwer. 

1801 [229/001v] -- Op verzoek van vleeshouwers C. Knaap een 
plaats en bank in hal toegewezen. 

1801 [229/041v] -- Departementaal bestuur informeert of C. Knaap 
admissie heeft verkregen. 

1801 [229/046] -- Verzoekschrift van de vleeshouwers ondersteund. 

1801 [229/051] -- B. Schoonderwoerd spekslager. 

1801 [229/072v] -- Was C. Knaap burger alhier ten tijde van 
admissieverlening?. 
Zie ook: neen 78 

1801 [229/089v] -- J. Bleuland geadmitteerd in het boterhuis te 
slachten. 

1802 [230/020] -- G.P. van Hofwegen slachter nuchtere kalveren. 

1802 [230/020v] -- C. van der Bijl en J. Meyllee slachters nuchtere 
kalveren. 
Zie ook: 21 

1802 [230/021v] -- G. van Hofwegen nuchter kalveren. 

1802 [230/193] -- A. Nieuwland aangesteld. 
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1803 [231/025] -- J. van Bergen verzoekt restitutie van stedelijke 
impost. 
Zie ook: afgewezen 40 

1803 [231/115] -- Nominatie hoofdlieden vleeshal. 
Zie ook: rapport 164 

1803 [231/151v] -- M. van Vliet varkensslachter aan huis gedurende 
slachttijd. 

1803 [231/176] -- Verzoek om voorzieningen betreffende het slachten 
in het Boterhuis. 

1804 [231/022] -- G.W. Abresch geadmitteerd. 

1804 [231/029] -- Bepalingen omtrent slachten in het boterhuis. 

1804 [231/048v] -- Klacht over mishandeling aan keurmeester P. 
Bouwman. 

1804 [231/058] -- Rapport commissie onderzoek mishandeling 
keurmeester P. Bouwman. 

1804 [231/061v] -- C. van der Kist verzoekt wederom geadmitteerd te 
worden. 

1804 [231/098v] -- Benoeming opzichters vleeshal. 

1804 [231/117] -- Klacht van keurmeester over het inbreengen van 
vlees. 

1804 [231/148v] -- B. Vuyk Jr. slachtvergunning verleend. 

1804 [231/171] -- Slachtvergunning voor J. Boers Jr. 

1804 [231/183v] -- Rapport over keuren vleeshal. 

1805 [232/051] -- Aantal bepaald op tien. 

1805 [232/051] -- J. Kleypool vrijgesteld van recognitie. 

1805 [232/069v] -- Benoeming van commissarissen van de vleeshal. 

1805 [232/071] -- S. van Reden plaatsvervangend nuchtere 
kalverenslachter. 

1805 [232/082v] -- M. Lieren prive slachtvergunning. 

1805 [232/092v] -- J. van Vliet prive slachtvergunning. 

1806 [232/003v] -- Keur invoer van vlees. 

1806 [232/007v] -- Beediging vleeshouwers en spekslagers. 

1806 [232/022v] -- P. Bouwhuisen vleeshouwer. 

1806 [232/031v] -- A. van den Broek commissaris vleeshal. 

1806 [232/065v] -- H. van Nassouw slachter in het boterhuis. 

1806 [232/078v] -- Aansteling opzichters vleeshal. 

1807 [232/025v] -- P. Bouwman en N. Grendel bestraft. 

1807 [232/027v] -- Aanschrijving betreffende patenten aan 
vleeshouwers en slachters. 

1807 [232/035v] -- P. Bouwhuizen commissaris van de vleeshal. 
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1807 [232/043] -- Voorziening gevraagd tegen invoer van vlees. 
Zie ook: 46v 

1807 [232/056] -- Maatregelen tegen invoer van vlees. 
Zie ook: 61v 

1807 [232/091v] -- Wed. J. Brakel slachtvergunning. 

1807 [232/095v] -- Reglement verkoop vlees. 

1807 [232/122v] -- Continuatie commissarissen vleeshal. 

1807 [232/136] -- P. van der Linden slachtvergunning. 

1807 [232/138v] -- Klacht over viseren slachterspatent. 

1807 [232/155] -- S. van Reeden ontslagen als vilder. 

1807 [232/173] -- Y. Fijn plaats toegewezen voor verkoop vlees. 

1807 [232/181v] -- Opmerkingen tekenen van patent van J. Abersch. 

1807 [232/183v] -- D. Verlooy aangesteld als nuchtere 
kalverenslachter. 
Zie ook: 1808/10 

1808 [256/010v] -- A. Nieuwland wederom als vleeshouwer 
geadmitteerd. 

1808 [256/021] -- A. Perridon slachter in het boterhuis. 

1808 [256/074] -- Benoeming van commissarissen van de vleeshal. 

1808 [256/103v] -- A. Fijn verboden vlees aan de huizen te brengen. 

1808 [256/120v] -- Y. Fijn als vleeshouwer geadmitteerd. 

1809 [256/008] -- J.C. Bergner slachter in het boterhuis. 

1809 [256/078v] -- Post van keurmeester rundvee in het boterhuis 
opgeheven. 

1809 [256/101v] -- J. Olmans verzoekt admissie als vleeshouwer. 

1809 [256/108] -- J. Olmans als vleeshouwer geadmitteerd. 

1809 [256/108] -- Aantal vleeshouwers verzoekt ontheffing van artikel 
2 van de keur van 30-09-1684. 
Zie ook: afgewezen 117 

1810 [256/010v] -- C. de Wolf keurmeester nuchtere kalveren 
substituut. 

1810 [256/015] -- P. Vermeul nuchtere kalverenslachter. 

1810 [256/023] -- C. Doesburg spekverkoper en varkensslager. 

1810 [256/036v] -- N. Grendel verzoekt schadeloosstelling van ƒ 21 
wegens aangekocht rund voor niet gearriveerd garnizoen. 

 

voedselvoorziening 

1794 [134/085v] -- Ondeugdelijke aardappels verkocht. 

1794 [134/098v] -- Concept- keur verkoop aardappels. 
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1795 [223/021v] -- Opgave van voorraden. 
Zie ook: 22 

1795 [223/027] -- Verzoek tot prijsmaatregelen aardappels. 

1795 [223/048v] -- Is voorraadvorming gewenst?. 

1795 [223/049v] -- Een ieder vrij vis ter markt te brengen. 

1795 [223/052v] -- Uitvoer van aardappels verboden. 

1795 [223/054v] -- Achttien zakken vermist om haver in te bewaren. 

1795 [223/057v] -- Hooischelf op het Bolwerk te plaatsen. 

1795 [223/059v] -- Verzoek tot vervoer van 10,25 last tarwe naar 
Amsterdam. 

1795 [223/062v] -- Vergunning verleend om aardappels te verkopen. 

1795 [223/062v] -- Vergunning tot vervoer verleend. 

1795 [223/067v] -- Stadsvoorraad van 21 zakken erwten te verkopen. 

1795 [223/103] -- Betaling verzocht van geleverde tarwe. 

1795 [223/105] -- Ondeugdelijke aardappelen verkocht. 

1795 [223/143v] -- Opgave verzocht van de graanvoorraad in Gouda. 

1795 [223/148v] -- Lijst van graanvoorraden. 

1795 [223/154v] -- Maatregelen tegen opkopen van rundvee. 

1795 [223/177] -- Franse republiek staakt graanaankopen hier te 
lande. 

1795 [223/185] -- Grutterswaren in Utrecht te halen. 

1795 [223/185] -- Verdeling van stadsvoorraad erwten onder 
godshuizen. 

1795 [223/185v] -- Halve last tarwe verkocht aan tuchthuis. 

1795 [223/191] -- Keur op het aanvoeren en verkopen van 
aardappels. 

1795 [223/199] -- Stasvoorraad tarwe te verkopen. 

1795 [223/206] -- Twee keurmeesters van aardappels aangesteld. 
Zie ook: 212v 

1795 [223/206] --  

1795 [223/213] -- Zeven last tarwe verkocht. 

1795 [223/223] -- Instructie keurmeesters aardappels. 

1795 [223/275v] -- Aan Jan Jansen wordt voor drie maanden de 
verkoop van aardappels verboden. 

1795 [223/282] -- Ampliatie op de keur van aardappels. 

1795 [223/351] -- Kan de stad 1000 ton aardappels aankopen. 

1795 [223/355] -- Besluit tot aankoop van 1500 a 2000 ton aardapels. 
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1795 [223/355v] -- Geld te fourneren en kelders te huren voor 
aardappels. 
Zie ook: 356 

1796 [224/018] -- Machtiging tot verkoop stadsvooraad aardappels. 

1796 [224/028] -- Stadsvoorraad aardappels af te geven aan 
Aalmoezeniershuis. 

1796 [224/090v] -- Pachter aardappels dagvaard beheerder 
stadsvoorraad. 

1796 [224/096] -- Restant stadsaardappelen naar Aalmoezeniershuis. 

1796 [224/235] -- Verzoek alleen groente op groentemarkt toe te 
laten. 

1796 [224/257v] -- Laden en lossen van aardappels op de 
groentemarkt. 

1796 [224/303v] -- Verzoekschrift van aardappelhandelaren 
betreffende nieuwe regeling. 

1796 [224/312] -- Verzoekschrift van aardappelhandelaren 
afgewezen. 

1796 [224/341] -- Keurmeesters aardappels verzoeken verhoging. 

1796 [224/357v] -- Aankoop aardappels vereist ƒ 3120. 

1797 [225/036] -- Verzoek keurmeesters afgewezen. 

1797 [225/046v] -- Voorschriften voor boterhandelaren. 

1797 [225/090] -- Zetting van brood en meel ingesteld. 

1797 [225/097v] -- Rapport over het ter markt brengen van boter. 

1797 [225/183] -- Bedrog bij het maken van Stolwijkse kaas tegen te 
gaan. 

1797 [225/218] -- Voorstel betreffende keurlieden op de kaasmarkt. 

1797 [225/220] -- Voorstel tot naweging van boter afgewezen. 

1797 [225/222] -- Maatregelen tegen vervalsing van zoetemelkse 
kaas. 

1798 [226/034v] -- Nieuwe zoutmaat ingevoerd. 
Zie ook: 84 

1798 [226/091] -- Hanzo Lemstra van Buma beëdigd als ijkmeester 
van de zoutmaten. 

1798 [226/235v] -- A. Houtman verzoekt buiten marktdagen geen 
schepen met groenten en aardappelen voor zijn deur. 
Zie ook: 309v en 364 

1798 [226/241v] -- Wijziging keur aardappels. 

1798 [226/250] -- Betr. ijking zoutmaten. 

1799 [227/032v] -- Voorzieningen omtrent de ziekte van rundvee. 

1799 [227/080v] -- Is keur van 1795 betreffende aardappelen nog van 
kracht?. 
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1799 [227/097] -- Commissie tot herziening van keur op invoer van 
aardappelen. 

1799 [227/128v] -- Verzoekschrift betreffende het aanvoeren van 
knollen. 

1799 [227/132] -- Rapport commisie revisie keur op aardappelen. 

1799 [227/143] -- Verzoek om commissies betreffende verkoop van 
knollen afgewezen. 

1799 [227/203] -- Rapport commissie aadappelenkeur. 

1799 [227/210v] -- Opgave verzocht van maatregelen tegen bederf 
der visserijen. 

1800 [228/192v] -- Verzoekschrift kaaskooplieden om voorzieningen. 
Zie ook: 215 

1800 [228/216v] -- Commissie uit de kerkeraad over het uitdelen van 
levensmiddelen aan behoeftigen. 

1800 [228/223] -- Aanbeveling tot uitdeling van soep aan armen. 

1802 [230/039] -- Invoering van geykte maten en gewichten. 

1802 [230/067v] -- Aanschrijving betreffende uniforme maten en 
gewichten. 
Zie ook: 77 

1802 [230/173] -- Klacht van afslager van de vis over wanbetaling. 

1803 [231/034] -- Ijkmeesters gemachtigd tot aankoop van nieuwe 
leggers. 

1804 [231/133v] -- Publicatie ijk van zoutmaten. 

1804 [231/155] -- Voordracht tot verhoging van de zetting van 
brandewijn e.d.. 
Zie ook: accoord 160v 

1805 [232/088] -- Opgave verzocht van alle maten en gewichten. 
Zie ook: opgave 96v 

1806 [232/078] -- Ijken van zoutmaten. 

1806 [232/108v] -- Verbod uitvoer van paarden en ander vee naar 
Duitsland. 

1806 [232/132v] -- Opgave verzocht van gemiddelde kaasprijs. 

1807 [232/032] -- Ijk zoutmaten. 

1807 [232/073] -- Belasting op het inbrengen van vlees en brood. 

1808 [256/068] -- Verzoek om een marktplaats voor aardappelen. 

 

voerlieden 

1791 [134/005] -- Martinus Verwey als knecht aangesteld. 

1791 [134/019] -- Ongeregeldheden ter kennis van burgemeester te 
brengen. 

1791 [134/020] -- Schouw van rijtuigen. 

1791 [134/052] -- Hannes van Hafte als knecht aangesteld. 
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1791 [134/052v] -- Klaas van der Wilk, Corn. van Veen, Adolf van 
Claveren en Abr. Toors als knecht aangesteld. 

1791 [134/058] -- Schouw van rijtuigen. 

1791 [134/061] -- Albertus Scheereweerd als knecht aangesteld. 

1792 [134/018v] -- Schouw van rijtuigen. 

1792 [134/024v] -- adrianus Faay als knecht aangesteld. 

1792 [134/029] -- Klacht over Willem de Lange, heeft Schoonhovense 
wagen aangehouden. 

1792 [134/030] -- Ary Verblaauw als knecht aangesteld. 

1792 [134/036v] -- Jan van Leeuwen als knecht aangesteld. 

1792 [134/041v] -- Klaas Toors en Jacob Oostkerke als knecht 
aangesteld. 

1792 [134/045] -- Teunis Brinkman ordonnans bij watersnood. 

1792 [134/046v] -- Commissaris van voorlieden geen wagens meer te 
verhuren. 

1792 [134/046v] -- Willem de Bruyn aangesteld. 

1792 [134/059v] -- Willem Vos als knecht aangesteld. 

1792 [134/060] -- Schouw van rijtuigen. 

1792 [134/063] -- Abraham Toors tot voerman aangesteld. 

1792 [134/065v] -- Hendrik Taat waarnemend commissaris 
Rotterdamse wagenveer. 

1792 [134/067v] -- Paulus van der Linden tot voerman aangesteld. 

1793 [134/004] -- Joseph Phillippus als knecht aangesteld. 

1793 [134/016v] -- Kornelis van der Graaf als knecht aangesteld. 

1793 [134/017v] -- Cornelis van den Broek als knecht aangesteld. 

1793 [134/020v] -- Schouw rijtuigen. 

1793 [134/041v] -- Schouw rijtuigen. 

1794 [134/014] -- Schouw rijtuigen. 

1794 [134/021v] -- Jacob de Lange als knecht aangesteld. 

1794 [134/032v] -- Jan Duyst als knecht aangesteld. 

1794 [134/042] -- Jacob Oosterkerk als knecht aangesteld. 

1794 [134/042] -- Simon Spruyt en Hendrik Taat ordonnansen bij 
watersnood. 

1794 [134/044v] -- Schouw rijtuigen. 

1795 [223/058] -- verzoek om hogere vrachtlonen. 

1795 [223/058] -- Verzoek om hogere vrachtlonen. 

1795 [223/075v] -- Brief van Alphen over rijtuigen. 
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1795 [223/114v] -- Op verzoek van de Franse commandant zijn twee 
voerlieden onder arrest geplaatst. 
Zie ook: 115 

1795 [223/123] -- Verzoek om schadevergoeding verloren paard en 
wagen. 

1795 [223/126] -- Ary Blanken verzoekt taxatie vrachtloon voor 
transport van hooi. 

1795 [223/127] -- Toekenning schadevergoeding verloren paard en 
wagen. 

1795 [223/175] -- Stal van Paulus van der Linden beschadigd door 
inkwartiering. 

1795 [223/345] -- P. de Wit voerman op Rotterdam. 

1796 [224/168v] -- Misbruik van voerlieden tegenover Fransen. 

1796 [224/189] -- Huibert Kabel aangesteld als voerman van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1796 [224/227] -- Klacht van Rotterdam over voerman Goossen van 
der Linde. 

1796 [224/257] -- Verzoek van de plaatsvervangend commissaris zijn 
huur met inkwartiering te verrekenen. 

1796 [224/286] -- Verzoek van commissarissen van het Rotterdamse 
wagenveer gedeeltelijk toegestaan. 

1797 [225/097] -- Verzoek om wagenveer op Dordrecht te openen. 

1797 [225/099] -- Nieuw aangelegd veer van Amsterdam - Antwerpen 
via Gouda. 

1797 [225/112] -- Advies betreffende wagenveer op Dordrecht. 

1797 [225/136v] -- Bezwaren van gilde tegen veer op Antwerpen. 

1797 [225/137] -- Nog geen commentaar van Dordrecht wegens 
wagenveer. 

1797 [225/147] -- Geen machtiging voor de aanleg van een veer op 
Dordrecht. 

1797 [225/148] -- P. Gorissen, wagenveerhouder op Antwerpen, 
berispt. 

1797 [225/151v] -- P. van der Linden verzoekt admissie voor veer op 
Antwerpen. 

1797 [225/159v] -- Verzoekschrift om oprichting van een veer op 
Antwerpen. 

1797 [225/165v] -- H. Taat sollicitant commissaris veer op Antwerpen. 

1797 [225/165v] -- Advies omtrent oprichting veer op Antwerpen. 

1797 [225/167] -- P. de Visser sollicitant commissaris veer op 
Antwerpen. 

1797 [225/171v] -- Derde van de rekeningen betreffende inkwartiering 
te voldoen. 

1797 [225/188] -- Voerlieden gelast een contra-advertentie te 
plaatsen betreffende het veer op Antwerpen. 
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1797 [225/190] -- Verzoekschrift betreffende het veer van Amsterdam 
op Antwerpen. 

1797 [225/222] -- Concept-aanvulling van Rotterdam op reglement 
voor het veer op Rotterdam. 

1797 [225/225] -- Aanvulling op het reglement voor het 
postwagenveer op Rotterdam. 

1798 [226/003v] -- Plan omtrent het postveer op Antwerpen. 
Zie ook: 94 

1798 [226/039] -- Maatregelen betreffende het postveer op 
Antwerpen. 
Zie ook: 59v 

1798 [226/083v] -- Commissie benoemd tot regeling postveer op 
Antwerpen. 

1798 [226/093v] -- Aanschrijving omtrent wapens op koetsen. 

1798 [226/122] -- Reglement postrit Antwerpen vastgesteld. 

1798 [226/169v] -- Klachten over P. de Visser, kastelein in het 
Goudse veerhuis. 

1798 [226/178v] -- Voerlieden Rotterdamse veer gelast aan hun 
instructie te voldoen. 

1798 [226/181v] -- Regeling vrachten en invoeren van de pen. 

1798 [226/186v] -- P. de Visser onderhouden. 

1798 [226/211v] -- Continuatie en remotie voerlieden. 

1798 [226/232] -- Continuatie van Munster als commissaris. 

1798 [226/260v] -- A. van der Speck is sollicitant voor de functie van 
commissaris van het Haagse veer; afgewezen. 

1798 [226/290] -- Afrekening met voerlieden betreffende de 
inkwartiering van Franse troepen. 

1799 [227/030] -- Bezwaren tegen veer Rotterdam - Utrecht. 

1799 [227/034v] -- Geen plannen tot oprichting van een veer 
Rotterdam - Utrecht. 

1799 [227/073] -- Ontslag van J. Maurik als voerman van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1799 [227/109] -- S. van Vliet aangesteld als voerman van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1799 [227/165] -- Opgave verzocht van aantal wagens en paarden. 

1799 [227/166] -- Aantal te gering; wellicht in omliggende plaatsen. 

1799 [227/175] -- Loting van voerlieden om zich naar het leger te 
begeven. 

1799 [227/180v] -- Brief over omwisseling gerequireerde rijtuigen. 

1799 [227/195] -- Verzoek om twee wagens met vier paarden te 
requireren. 
Zie ook: 197v 

1799 [227/212v] -- J. de Bie als knecht aangesteld. 
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1800 [228/006v] -- Opgave verzocht van aantal voerlieden in dienst 
van Bat. armee. 

1800 [228/020] -- P. van Geelen aangesteld als knecht van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1800 [228/029] -- G. van der Linden vervangt zijn vader bij het 
Rotterdamse veer. 

1800 [228/053] -- Opgave verzocht van aanspraken wegens 
gerequireerde wagens en paarden. 

1800 [228/054v] -- Pretenties van voerlieden gerequireerd voor Noord 
Holland. 

1800 [228/056] -- Verzoek van voerlieden op Rotterdam om 
verandering in de toerbeurten. 

1800 [228/082] -- Verzoek voerlieden op Rotterdam toegestaan. 

1800 [228/084] -- J. Nieuwenhuyzen plaatsvervangend voerman op 
Rotterdam. 

1800 [228/088] -- W. van der Linde mag voor zijn vader P. van der 
Linde rijden. 

1800 [228/098] -- Aanschrijving betreffende het requireren van 
rijtuigen. 

1800 [228/116v] -- Verzoek bolderwagens te vervangen door rijtuigen 
op riemen. 
Zie ook: 126 

1800 [228/137v] -- H. Vuyk knecht op het postwagenveer op 
Rotterdam. 

1800 [228/140v] -- L. Venroy commissaris van het jaagpad op 
Amsterdam. 

1800 [228/162v] -- Afschriften gevraagd van alle reglementen op 
veren. 

1800 [228/214] -- Verzoek aan Rotterdam om afdoening in de zaak 
van de nieuwe wagens. 

1801 [229/040] -- Mededeling betreffende betaling van gerequireerde 
wagens in 1799. 

1801 [229/050] -- J. Nieuwenhuisen op Rotterdam. 

1801 [229/070] -- Verzoek van J. van Maurik om herstel als voerman 
afgewezen. 

1801 [229/109v] -- J. de Rijk voermansknecht. 

1801 [229/110] -- C. Heukelman voermansknecht. 

1801 [229/161] -- Schouw van rijtuigen. 

1801 [229/177] -- Betaling verzocht door gerequireerde voerlieden. 

1802 [230/028v] -- Rapport betreffende phaetons in plaats van 
bolderwagens op Rotterdam. 

1802 [230/049] -- W. de Lange als verhuurder van rijtuigen ontzet. 
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1802 [230/050v] -- Verzoek om toezending bewijzen gevorderde 
paarden en wagens. 

1802 [230/068] -- Klacht van W. de Lange betreffende rit op 
Antwerpen. 

1802 [230/069] -- Machtiging tot vervaardiging van phaetons 
(rijtuigen) voor de dienst op Rotterdam. 

1802 [230/084v] -- J. van Nierop aangesteld als commissaris van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1802 [230/091v] -- Verzoek van W. de Lange afgewezen. 

1802 [230/106] -- Klachten over voerlieden op Rotterdam. 

1802 [230/162] -- Betaling van ƒ 402 wegens dienstverlening in 1799. 

1802 [230/191v] -- Toelage voor voerlieden die in requisitie hebben 
gereden. 

1802 [230/192] -- Contract met S. Werkhoven betreffende levering 
van 20 postwagens. 

1803 [231/034v] -- Commissie van toezicht benoemd betreffende 
levering postwagens. 

1803 [231/074v] -- ƒ 1500 voor S. van Werkhoven wegens geleverde 
wagens. 

1803 [231/098] -- Plaatsvervangend commissaris van het 
Rotterdamse wagenveer verzoekt remissie (kwijtschelding) van huur. 

1803 [231/107] -- Afgewezen; echter douceur van ƒ 300 toegewezen. 

1803 [231/122] -- Verzoek om vaststelling vrachtlonen. 

1803 [231/126] -- Voerlieden op Antwerpen toegestaan binnenweg 
over Ouderkerk te berijden. 

1803 [231/139] -- ƒ 1500 voor S. van Werkhoven wegens geleverde 
wagens. 

1803 [231/174] -- W. Stolwijk gelast persoonlijk zijn beroep uit te 
oefenen. 

1803 [231/182] -- Verzoek om verhoging vrachtlonen. 

1803 [231/198] -- Rapport omtrent het in werking brengen van nieuwe 
phaetons voor het Rotterdamse veer. 

1804 [231/010v] -- Verordening voor het Rotterdamse wagenveer 
vastgesteld. 

1804 [231/017] -- Reductie van het aantal voerlieden op Rotterdam. 

1804 [231/018] -- Instructie voor de opzichter Rotterdamse 
wagenveer. 

1804 [231/019v] -- Rapport commissie reductie aantal voerlieden op 
Rotterdam. 

1804 [231/020v] -- Vaste knechts voor Rotterdamse voerlieden 
toegestaan. 

1804 [231/030v] -- Rekeningen ingediend betreffende vrachtvervoer 
ten behoeve van Franse troepen. 
Zie ook: 37v 
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1804 [231/060v] -- P. Gorisse verzoekt alteratie 13e art. reglement 
postrit op Antwerpen. 

1804 [231/062] -- Concept- lijst van vrachttarieven. 

1804 [231/074v] -- S. Wolders geadmitteerd als knecht. 

1804 [231/075v] -- Nieuwe vrachttarieven vastgesteld. 

1804 [231/075v] -- Rapport over bergplaats der postwagens. 

1804 [231/081v] -- Rapport commissie postwagens Rotterdam over 
april. 

1804 [231/082v] -- Vaststelling wagenschouw. 

1804 [231/086v] -- Keur op het rijden en slepen gepubliceerd. 

1804 [231/090v] -- Verzoek om alteratie art. 13 van de postrit op 
Antwerpen. 
Zie ook: 115v 

1804 [231/092v] -- Klacht van commissarissen van het Rotterdamse 
wagenveer over inname passagiers bij de Waddinxveense brug. 

1804 [231/102v] -- B. Fuyk verzoekt aanstelling in postrit op 
Antwerpen. 

1804 [231/113] -- Verzoek om bergplaats nieuwe postwagens. 

1804 [231/118v] -- Verzoek om alteratie art. 13 postrit Antwerpen 
afgewezen. 

1804 [231/121] -- Bergpaats nieuwe postwagens gehuurd. 

1804 [231/131] -- Verzoek van B. Vuyk afgewezen. 

1804 [231/131] -- Order omtrent afrijden van de postwagens. 

1804 [231/138v] -- Opbrengst van Rotterdam betreffende 
postwagens. 

1804 [231/150] -- B. Vuyk verzoekt aanstelling in postrit op 
Antwerpen. 

1804 [231/164] -- Verzoek van B. Fuyk betreffende misbruiken postrit 
Antwerpen. 
Zie ook: 1805/2 

1804 [231/183] -- Elewctie commissarissen gilde. 

1805 [232/016] -- Opbrengst extra heffing van twee stuivers over 
1804. 

1805 [232/018] -- Verzoek van Rotterdam betreffende vrijbrief 
postwagenveer. 

1805 [232/070] -- B. de Loots verhuurder van rijtuigen. 

1805 [232/098] -- H.J. de Loots, W. de Lange en S. van der Linde 
aangesteld als voermansknecht. 
Zie ook: 98v 

1805 [232/102v] -- T. van Vuuren en C. Vuyk voermansknechten. 

1805 [232/109v] -- J. van Maurik plaatsvervangend voermansknecht. 

1805 [232/115v] -- Benoeming van commissarissen. 
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1806 [232/001v] -- Klachten over Antwerpse postrit. 

1806 [232/043v] -- P.J. Loos verzoekt voorzieningen inzake 
Antwerpse postrit. 

1806 [232/068v] -- Vreemde voerlieden passagebiljetten te vertonen 
bij het passeren van veren. 

1806 [232/121] -- Benoeming van commissarissen. 

1807 [232/030] -- Begeving van vacante voermansplaats op 
Rotterdam. 

1807 [232/031v] -- C. van Veen voerman op Rotterdam. 

1807 [232/034v] -- Postwagens in reparatie. 

1807 [232/038v] -- C. Heukelman aangesteld als knecht op 
Rotterdam. 

1807 [232/105] -- H. Vreede aangesteld als knecht op Rotterdam. 

1807 [232/123v] -- Commissaris van het Rotterdamse wagenveer 
verzoekt kwijtschelding (remissie) van huurpenningen. 

1807 [232/128v] -- J. van Nierop, commissaris van het Rotterdamse 
wagenveer, verzoekt kwijtschelding (remissie) van huishuur. 

1807 [232/129] --  

1807 [232/129] -- K. van der Pool aangesteld als kruier van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1807 [232/138] -- Lijst van defecten rijtuigen. 

1807 [232/165] -- Verzoek van commissaris J. van Nierop betreffende 
huurhuis. 

1807 [232/178v] -- Benoeming van commissarissen. 

1808 [256/016v] -- Aanbesteding postwagens. 

1808 [256/017] -- Brief van Utrecht betreffende inleggen van een 
wisselwagen. 

1808 [256/034] -- T. Brands bedankt als voerman postrit op 
Antwerpen. 

1808 [256/040] -- H. van Haften aangesteld als knecht van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1808 [256/049] -- Schouw rijtuigen. 
Zie ook: 50 

1808 [256/050] -- Nummeren van de Rotterdamse en Goudse 
postwagens. 

1808 [256/054] -- Brief betreffende vacature commissaris postrit op 
Antwerpen. 

1808 [256/065v] -- Bepalingen omtrent Antwerpse postrit. 

1808 [256/070v] -- Rapport schouw rijtuigen. 

1808 [256/090v] -- ƒ 1117 wegens arbeidsloon en materiaal 
postwagens. 

1808 [256/094] -- ƒ 273 wegens wagenvrachten. 
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1808 [256/094v] -- instructie commissaris postrit op Antwerpen. 

1808 [256/112v] -- C. Toors aangesteld als knecht van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1808 [256/123v] -- Verdeling onderhoud Rotterdamse postwagens. 

1808 [256/130v] -- Borgtocht commissaris Antwerpse postrit. 

1808 [256/131] -- Schouw rijtuigen. 

1808 [256/143] -- A. van Klaveren als knecht aangesteld. 

1808 [256/147v] -- Voordracht tot verhoging tarief Rotterdamse 
postwagenveer met twee stuivers. 

1809 [256/013] -- Bezwaar van Rotterdam tegen verhoging. 

1809 [256/022] -- ƒ 65 voor H. de Jong wegens het verven van 
postwagens. 

1809 [256/032] -- H. de Wit aangesteld als knecht van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1809 [256/032v] -- F. Nieuwenhuizen aangesteld als knecht van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1809 [256/052] -- Huur van ƒ 13 wegens berging postwagens. 

1809 [256/053v] -- Rapport wagenschouw. 

1809 [256/066v] -- ƒ 82 voor commissaris van het Rotterdamse 
wagenveer wegens toezicht postwagens. 

1809 [256/077v] -- Rekeningen voor reparatie van de Rotterdamse 
postwagens. 

1809 [256/079] -- ƒ 1035 wegens reparatie postwagens. 

1809 [256/104v] -- Rapport wagenschouw. 

1810 [256/032v] -- C. Donselaar aangesteld als kruier van het 
Rotterdamse wagenveer. 

1810 [256/051] -- Klacht over voerman W. de Lange betreffende 
weigering. 

1810 [256/059v] -- ƒ 1446 wegens reparatie van de Rotterdamse 
postwagens. 

1810 [256/073v] -- Benoeming van commissarissen. 

 

vreemdelingen 

1792 [134/055v] -- Maatregelen. 
Zie ook: 56, 57 

1794 [134/029v] -- Logementhouders moeten lijsten bijhouden. 

1795 [223/035] -- Geen vreemdelingen met verlopen permissie biljet. 

1795 [223/178] -- Vreemdelingen mogen bepaalde goederen 
uitventen. 

1799 [227/137v] -- Nieuwe voorschriften. 
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1803 [231/085v] -- Logementhouders gelast dagelijks lijsten over te 
leggen. 

 

vuurschouwers 

1791 [134/007v] -- Dirk Douglas 9e kwartier aangesteld. 

1791 [134/018v] -- S. van Harten 8e kwartier aangesteld. 

1791 [134/026] -- Adam van Omme 11e kwartier aangesteld. 

1791 [134/030] -- A.W. van Kluyven 8e kwartier aangesteld. 

1791 [134/030v] -- G.H. van der Haar 15e kwartier aangesteld. 

1791 [134/030v] -- Frans van Bovene 15e kwartier aangesteld. 

1791 [134/059] -- A. Binnenpoort 26e kwartier aangesteld. 

1791 [134/059] -- Jacobus van Steel 26e kwartier aangesteld. 

1791 [134/063v] -- Jan Lorie 19e kwartier aangesteld. 

1792 [134/013] -- Reynier Sonnevelt 24e kwartier aangesteld. 

1792 [134/020] -- Hendrik de Doop 16e kwartier aangesteld. 

1792 [134/027] -- Gerrit Atkins 19e kwartier aangesteld. 

1792 [134/054v] -- Mart. Adr. Smasen 10e kwartier aangesteld. 

1793 [134/011] -- Willem Korevaar 8e kwartier aangesteld. 

1793 [134/011] -- Hendrik van Aken 9e kwartier. 

1793 [134/012] -- Pieter Huyzer 13e kwartier aangesteld. 

1793 [134/021] -- Gijsbert Verdoes 12e kwartier aangesteld. 

1794 [134/016] -- Jacob Meyer 2e kwartier. 

1794 [134/018] -- Cornelis Vermeulen 1e kwartier. 

1794 [134/036] -- Cornelis Schrieck 17e kwartier. 

1794 [134/046] -- Jan van Baalen 2e kwartier. 

1794 [134/052] -- Hendrik de Zeeuw 5e kwartier. 

1795 [223/155] -- Lijst van politiek onbetrouwbare vuurschouwers 
gevraagd. 
Zie ook: 158 

1798 [226/270v] -- H. van Rossum 12e kwartier. 

1799 [227/068] -- A. Carlier 2e kwartier. 

1799 [227/107v] -- L. van Haversaat 10e kwartier. 

1799 [227/107v] -- P. van Kats 10e kwartier. 

1799 [227/107v] -- J. Punseli 18e kwartier. 

1799 [227/121] -- S. Willebeek 11e kwartier. 

1800 [228/055] -- Y. IJsselsteyn vuurschouwer 27e kwartier. 
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1800 [228/079] -- G. Woerlee 24e kwartier, W. van Bentum, C. de 
Jong, G. van Bovene, Romeyn. 

1800 [228/081v] -- T. de Jager 10e kwartier. 

1800 [228/103v] -- J. Henkelman 22e kwartier. 

1800 [228/127v] -- C. Sibbes 24e kwartier. 

1800 [228/178] -- P. Bloed en H. de Moor aangesteld als 
vuurschouwers van het 9e kwartier. 

1801 [229/103v] -- P. van der Want 25e kwartier en F. Lafeber 9e 
kwartier. 

1801 [229/129v] -- F. Gueryn 1e kwartier. 

1801 [229/139] -- J. Ruygers 5e kwartier. 

1801 [229/143] -- J.F. Romp 12e kwartier. 

1801 [229/146v] -- H.J. van Sprang 19e kwartier. 

1801 [229/155v] -- H. van Aken 9e kwartier. 

1802 [230/083v] -- A. Swart 27e kwartier. 

1802 [230/095] -- L. Slobbe 24e kwartier. 

1802 [230/101] -- M. de Koster 17e kwartier. 

1802 [230/101] -- H. van Aken 9e kwartier. 

1802 [230/132] -- C. Groenendaal 11e kwartier. 

1802 [230/139] -- H. Grendel en H. van Nassauw 6e kwartier. 

1802 [230/151v] -- A. Vermey 12e kwartier. 

1802 [230/152v] -- D. Sluiter 23e kwartier. 

1802 [230/160v] -- A. Houtman 18e kwartier. 

1803 [231/027] -- L. Weldrager 21e kwartier. 

1803 [231/032v] -- W. Meurs en K. van Zonnenberg 20e kwartier. 

1803 [231/038v] -- H. Hardenberg 14e kwartier. 

1803 [231/074] -- H. Cabel 18e kwartier. 

1803 [231/083v] -- J.A. Kaars 2e kwartier. 

1803 [231/089] -- D. Ruigers 10e kwartier. 

1803 [231/091v] -- Machtiging vuurschouwers tot reparatie trap aan 
Bostelbrug. 

1803 [231/092] -- L. Willemse en Ph. Knox 8e kwartier. 

1803 [231/102v] -- G. Atkens 19e kwartier. 

1803 [231/112v] -- N. Grendel 12e kwartier. 

1803 [231/128v] -- F. Schouten 7e kwartier. 

1803 [231/139] -- Gezamelijke vuurschouwers aanbevolen meer 
rondgangen te doen. 
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1804 [231/023] -- H. Hoomolen 2e kwartier. 

1804 [231/046] -- B. Koppedraiers 7e kwartier. 

1804 [231/074v] -- N. Hogerdijk 2e kwartier. 

1804 [231/075] -- J. Oudaan 2e kwartier. 

1804 [231/077] -- A. Trompert 3e kwartier. 

1804 [231/102] -- J. Brammert 3e kwartier. 

1805 [232/069v] -- A. van het Anker 21e kwartier. 

1805 [232/078v] -- H. Trompert 11e kwatier. 

1805 [232/081] -- T. van Zon 19e kwartier. 

1805 [232/115v] -- H. de Knoop 16e kwartier. 

1805 [232/117v] -- J. van der Bent 7e kwartier. 

1805 [232/125v] -- B. de Pier 22e kwartier. 

1806 [232/054] -- H. Sneeman 10e kwartier. 

1806 [232/061] -- H. Herbes 23e kwartier. 

1806 [232/078] -- F.L. Kramer 9e kwartier. 

1806 [232/097] -- W. Poel 26e kwartier. 

1807 [232/037] -- P. van der Bijl en P. Brakel wijk X. 

1807 [232/053] -- P. Brakel, P. van der Bijl, P. Blok en G. Schuurman 
in de buitenwijken. 

1807 [232/077v] -- J. van den Brugge 11e kwartier. 

1807 [232/089] -- P. Huyser 20e kwartier. 

1807 [232/092] -- H. Heesen 26e kwartier. 

1807 [232/094] -- N. Grotendorst 13e kwartier. 

1807 [232/104] -- W. Ourban 14e kwartier. 

1807 [232/121] -- W. van Ham 3e kwartier. 

1807 [232/122v] -- L. Straver 8e kwartier. 

1807 [232/167v] -- P. Pluym 19e kwartier. 

1807 [232/168] -- Toezicht op turfverkopers bij avond. 

1808 [256/006] -- W.F. Deckers 10e kwartier. 

1808 [256/017] -- J. Bloed 4e kwartier. 

1808 [256/040v] -- J. Nierop 27e kwartier en W. Bokhoven 24e 
kwartier. 

1808 [256/057] -- J. de Bruyn 7e kwartier. 

1808 [256/057v] -- J. van Zeylen 2e kwartier. 

1808 [256/067v] -- J.F. Tekkelenburg 14e kwartier en J de Wit 14e 
kwartier. 
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1808 [256/104v] -- H. Herbes 23e kwartier. 

1808 [256/134] -- C. Groenendaal 16e kwartier. 

1809 [256/036v] -- B. Schoonderwoerd 17e kwartier. 

1810 [256/009v] -- L. Strauwitz 15e kwartier. 

1810 [256/050v] -- W. Bokhoven en J. van Bentum 24e kwartier. 

1810 [256/057v] -- H. Horsman 23e kwartier. 

 

Waag 

1807 [232/019] -- Bepalingen omtrent wik- en weeggelden. 

1807 [232/174] -- Tien ton turf voor waagmeester. 

1808 [256/090v] -- ƒ 192 voor Weeshuis wegens berging balansen. 

1808 [256/125v] -- Dertig ton turf voor waagmeester. 

1808 [256/126v] -- Overneming waaggebouwen door het Rijk. 

1808 [256/132v] -- Rapport overgave waaggebouwen. 

1809 [256/069v] -- Aanmaning tot voldoening van drie jaren pacht 
voor de Waag. 

1809 [256/102] -- Dertig ton turf voor waagmeester. 

1810 [256/012] -- Maria Boesbergen schikster in de Waag. 

1810 [256/017] -- Grietje van Wel schikster. 

1810 [256/049v] -- Aanmaning tot voldoening van vier jaren pacht. 

1810 [256/073] -- Verzoek om voldoening pacht. 

1810 [256/079v] -- Rapport betreffende de pacht. 

 

Waddinxveen 

1798 [226/152v] -- Opgave van leden ex- regering. 

 

waterschappen 

1791 [134/032v] -- Hoofdman 2e kwartier Hendrik Reunis en Hendrik 
Smits. 

1791 [134/061] -- Hoofdman 4e kwartier Jacobus van Steel en Joh. 
Smits. 

1791 [134/068v] -- Onderhoud zijl Leproos- proveniershuis. 

1792 [134/026v] -- Hoofdman 4e kwartier Leenderd van Alphen. 

1793 [134/038v] -- Hoofdman 2e kwartier Frans Kramer. 

1794 [134/030v] -- Hoofdman goot Lange Groenendaal Jan Klad. 

1794 [134/074v] -- Demissie commissaris waterschappen 4e kwartier. 
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1794 [134/076] -- Mr. D.G. van Teylinge aangesteld als commissaris 
voor het waterschap van het 4e kwartier. 

1796 [224/025v] -- G. Maas neemt ontslag als commissaris 3e 
kwartier. 

1796 [224/026] -- A. Carlier aangesteld als commissaris van het 3e 
kwartier. 

1796 [224/221v] -- Verzoek 1e kwartier om hogere beloning aslieden. 

1797 [225/101v] -- L. van Deth aangesteld als commissaris van het 
2e kwartier. 

1797 [225/181] -- J. Bleuland aangesteld als commissaris van het 4e 
kwartier. 

1798 [226/255v] -- P. Stomman hoofdman 3e kwartjier. 

1798 [226/292v] -- C. Hanoch en J. Gibbon 4e kwartier. 

1801 [229/054] -- G. van Bovene hoofdman zijlen 4e kwatier. 

1801 [229/078] -- H. Barendsen commissaris 2e kwartier. 

1802 [230/092] -- Baggerlieden 1e kwartier gebruik van erf in het 
klooster toegestaan. 

1802 [230/124v] -- A. Hoeksteen hoofdman goot Lange Groenendaal. 

1802 [230/174] -- W. van Benthem hoofdman 4e kwartier. 

1803 [231/026] -- A. van Bergen commissaris 4e kwartier. 

1803 [231/089v] -- Memorie betreffende defecte watergang in het 3e 
kwartier. 

1803 [231/112] -- Verstopt riool in het 3e kwartier. 
Zie ook: maatregelen 115 

1803 [231/126] -- Machtiging tot reparatie riool 2e kwartier. 

1803 [231/153v] -- Voordracht van de commissaris(sen) van het 2e 
kwartier betreffende een extra omslag voor wanbetalers. 

1803 [231/160v] -- Motief wanbetalers extra omslag 2e kwartier. 

1803 [231/181] -- Verzoek om reparatie riool 2e kwartier. 
Zie ook: rapport 182 

1804 [231/006] -- Commissarissen voor een jaar gecontinueerd. 

1804 [231/023v] -- Reparatiekoistente verhalen op eigenaars huizen 
2e kwartier. 

1804 [231/093v] -- Commissie benoemd tot reparatie verstoppingen 
van zijlen 3e kwartier. 

1804 [231/102v] -- D. Polijn ontslagen als commissaris 3e kwartier. 
Zie ook: 115v 

1804 [231/130v] -- Commissie benoemd inzake het werk van 
waterstaat en polderzaken. 

1804 [231/141v] -- Extra toeslag gedurende drie jaren voor 3e 
kwartier. 

1804 [231/178v] -- D. den Haan hoofdman zijlen 1e kwartier. 
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1805 [232/003v] -- J.M. van Kempen commissaris 3e kwartier. 

1805 [232/025] -- Gelden en papieren aan de commandant van het 
3e kwartier over te dragen. 

1805 [232/055] -- Verzoek om authorisathie verkoop effecten. 

1806 [232/006v] -- G. van Bovene commissaris waterschap 4e 
kwartier. 

1806 [232/114] -- J. Geelen en F. van Waas hoofdman 2e kwartier. 

1806 [232/120] -- Kaart van waterwerken 3e kwartier. 

1806 [232/120] -- Jaarrekening 3e kwartier vastgesteld. 

1808 [256/074] -- J. de Bruin hoofdman zijlen 4e kwartier. 

1808 [256/134] -- Lijst van defecten particuliere zijlen. 

1809 [256/047] -- Klacht 4e kwartier over belemmering van 
baggerlieden. 

1809 [256/060] -- Onderzoek klacht belemmering in 4e kwartier. 

1809 [256/064v] -- Beslissing kwestie 4e kwartier. 

1809 [256/101v] -- Lijst van defecten particuliere zijlen. 

 

Weeshuis 

1792 [134/031] -- Opname van Jonas, onecht kind van Lena van der 
Draay. 

1795 [223/049v] -- Verstrekking geld voor impost en maallonen van 
granen. 

1795 [223/155v] -- Weer beschikbaar voor wezen nu inkwartiering 
voorbij is. 

1795 [223/155v] -- Overneming van drie stukken uit laken ten 
behoeve van kleding van de kinderen. 

1795 [223/188] -- Overneming van 257 el laken uit stadsvoorraad. 

1795 [223/213v] -- Beloning voor vader en moeder weeshuis wegens 
opzicht kazernes. 

1795 [223/277v] -- Verzoek om aflossing van ƒ 2000. 

1795 [223/283v] -- Verzoek om uitlevering Barend Hogervorst uit mil. 
dienst. 

1795 [223/318v] -- Hoe oud was B. Hogervorst ten tijde van 
dienstneming?. 

1795 [223/341] -- B. Hogervorst kan niet worden ontslagen uit mil. 
dienst. 

1797 [225/079] -- Rapport over de weeskinderen van M. Carlier en 
Ch. van der Want. 
Zie ook: 85 

1797 [225/157] -- Machtiging aan regenten om te procederen tegen 
D. van der Want. 
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1797 [225/209] -- Machtiging om procedure tegen tegen D. van der 
Want in der minne te schikken. 

1798 [226/057v] -- Goedkeuring van een overeenkomst betreffende 
boedel Ch. van der Want. 

1798 [226/085] -- Reorganisatie regenten. 
Zie ook: 91v 

1798 [226/179] -- Feestelijkheden in verband met de vaststelling van 
de staatsregeling. 

1798 [226/186v] -- Schriftelijke dankbetuiging voor genoten maaltijd. 

1798 [226/271] -- Weesmeesters van hun posten ontslagen. 

1798 [226/283] -- Verzoek om reparaties toegestaan. 

1798 [226/325v] -- J. van Steel als regent hersteld. 

1799 [227/059] -- Mr. J.J. Slicher verzoekt ontslag als regent. 
Zie ook: 64 

1799 [227/066] -- J. Bleuland aangesteld als regent. 

1799 [227/099] -- Weeskamers onder supervisie van regent van 
justitie. 

1800 [228/096v] -- Machtiging tot verkoop van vaste goederen. 

1802 [230/175] -- J.M. van Kempen regent van het weesshuis. 

1802 [230/187] -- Rapport over Cornelia van der Palm en K. 
Kranenburg. 
Zie ook: 189v 

1802 [230/193] -- J. van der Velde berispt met betrekking tot Cornelia 
van der Palm. 

1803 [231/019] -- Regenten verzoeken uitslag inzake K. Kranenburg. 

1803 [231/026v] -- Benoeming regente. 

1803 [231/121] -- Verzoek om aflossing van ƒ 3000 ten laste van de 
stad. 
Zie ook: accoord 134v 

1803 [231/133v] -- Memorie van regenten over recht van erfenissen. 

1803 [231/157v] -- Stadsadvocaat te consulteren inzake het recht van 
erfenissen. 

1803 [231/186v] -- Advies van advocaat Galle inzake het geschil over 
twee boedels. 

1803 [231/198v] -- Regenten gemachtigd inzake octrooi omtrent 
erfenissen. 

1804 [231/116v] -- Cornelia van der Palm zwanger. 
Zie ook: 119, 119v, 131 

1804 [231/181] -- J. van Steel en J. Bleuland nemen ontslag als 
regent. 

1804 [231/181] -- Lijsje van Hoebeek neemt ontslag als regentesse. 
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1804 [231/183v] -- J.A. van den Burch neemt ontslag als regent. 

1805 [232/003v] -- Benoeming regenten en regentessen. 

1805 [232/004v] -- W. J. Swanenburg Boers verzoekt intrekking 
benoeming als regent. 
Zie ook: 5 

1805 [232/014] -- Verzoek om subsidie, aflossing van kapitaal of 
interest. 

1805 [232/020v] -- Thesaurier gemachtigd interest te betalen. 

1805 [232/069] -- M. Swart zwanger. 
Zie ook: 72v 

1805 [232/077] -- Verzoek om subsidie van ƒ 2000. 

1805 [232/079] -- ƒ 1000 toegekend. 

1805 [232/122] -- Hangende procedure met voogden van 
weeskinderen M. Carlier. 

1805 [232/124] -- N. Swart bevallen. 

1805 [232/126] -- Subsidie verzocht van ƒ 2000. 

1805 [232/128] -- Subsidie van ƒ 1200 verleend. 

1806 [232/003v] -- Vijfentwintigjarige balans kleding van kinderen. 

1806 [232/006] -- Leden van de weeskamer. 

1806 [232/008v] -- Verzoek om subsidie. 

1806 [232/014] -- Schikking inzake de procedure contra M. Carlier. 

1806 [232/015] -- Opheldering gevraagd betreffende alimentatie van 
weeskinderen. 

1806 [232/020] -- Explicatie alimenteren van kinderen boven 20 jaren. 

1806 [232/052] -- Gemachtigd lening van ƒ 4000 aan te gaan. 

1806 [232/071] -- Nieuwe kleding weeskinderen goedgekeurd. 

1806 [232/076v] -- J.M. van Kempen neemt ontslag als regent. 

1806 [232/083v] -- Rapport omtrent staat van het huis. 

1806 [232/090v] -- Verzoek om subsidie. 

1806 [232/095] -- Goedkeuring tot aangaan lening van ƒ 4000. 

1807 [232/091] -- Kennisgeving van belangrijke reparaties. 

1807 [232/102] -- Verzoek om vrijdom van landsbelast. 

1807 [232/161] -- Verzoek om subsidie van ƒ 4000. 

1807 [232/164v] -- Rapport. 
Zie ook: 181 

1807 [232/164v] -- Rapport naar aanleiding van de brief van ds. H. 
van Meerten. 
Zie ook: 181 

1807 [232/175v] -- Verzoek om subsidie. 
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1807 [232/179v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1808 [256/081v] -- Verzoek om subsidie van tenminste ƒ 6000. 

1808 [256/084v] -- Subsidie van ƒ 1000 toegekend. 

1808 [256/087] -- Opgave verzocht van kinderen mannelijk geslacht. 

1808 [256/090v] -- ƒ 192 wegens berging balansen van de Waag. 

1808 [256/091] -- Opgave kinderen verstrekt. 

1808 [256/109] -- Voorschriften kleding kinderen. 

1808 [256/112v] -- Opgave van de staat van het Weeshuis. 

1808 [256/130] -- Aflossing van ƒ 1680. 

1809 [256/029] -- Verpleging onecht kind van Maria Liepeld, met 
name D. van Willegen. 

1809 [256/046] -- Godsdienst van verpleegde kinderen. 

1809 [256/050v] -- Kinderen van 16 jaar op te roepen voor Kon. 
etablissement van kwekelingen. 

1809 [256/062v] -- ƒ 52 transportkosten wees- en armkinderen. 

1809 [256/105v] -- Verzoek om aflossing van ƒ 2000 ten laste van de 
stad. 

1810 [256/033v] -- Subsidie van ƒ 1000 verleend. 

1810 [256/037v] -- Opname Teuntje Marcus. 

1810 [256/039] -- Aflossing van ƒ 2500. 

1810 [256/039v] -- Verzoek van Aletta Timmers om ƒ 200 afgewezen. 

1810 [256/062v] -- Verzoek om aflossing van ƒ 6000. 

1810 [256/068v] -- Opzegging van ƒ 1600. 

1810 [256/074v] -- Aflossing van ƒ 2000 geaccordeerd. 

 

werving 

1795 [223/134v] --  

1795 [223/134v] -- W. Schutte toegestaan voor vier weken te werven. 

1795 [223/145] -- Klacht van W. Schutte over matroos Vlak. 

1795 [223/283] -- A. Grau toegestaan voor 14 dagen te werven. 

1795 [223/331v] -- E. de Vries toegestaan voor 14 dagen te werven. 

1795 [223/344] -- H. Engelbert 14 dagen te werven manschappen ter 
zee. 

1795 [223/346] -- E. de Vries 14 dagen te werven manschappen ter 
zee. 

1796 [224/002] -- Matroos E. Soos overgedragen aan com. van 
marine. 
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1796 [224/002v] -- Appreheusie van deserteurs voortaan ter kennis 
van president. 

1796 [224/027] -- Bedelaars te requireren en bewoners godshuizen 
animeren voor zeedienst. 

1796 [224/036] -- E. de Vries verboden en S. van Leeuwen 
toegestaan te werven. 

1796 [224/037v] -- B. Koolmees voor 14 dagen zeelieden. 

1796 [224/041] -- G. van der Linden voor 14 dagen zeelieden. 

1796 [224/042] -- Kapitein A. Grau voor onbepaalde tijd zeelieden. 

1796 [224/049] -- S. van Leeuwen voor 14 dagen. 

1796 [224/060v] -- Bepalingen omtrent burgelijke staat en leeftijd. 

1796 [224/062v] -- B. Koolmees voor 14 dagen. 

1796 [224/074] -- S. van Leeuwen voor 14 dagen. 

1796 [224/077] -- Verzoek beperkende bepalingen in te trekken. 

1796 [224/078v] -- B. Koolmees voor 14 dagen. 

1796 [224/083] -- Commissie tot aanmoediging dienstneming bij 's 
lands zeedienst. 
Zie ook: 83v 

1796 [224/084v] -- Rapport van de commissie tot bevordering 
zeedienst. 

1796 [224/087] -- Verzoek om J. Kalf te leveren afgeslagen. 

1796 [224/091v] -- Rapport commissie aanmoediging zeedienst. 

1796 [224/096] -- Janse heeft vijf personen geëngageerd. 

1796 [224/097] -- Vijf burgers gelast zich in 's lands zeedienst te 
begeven. 

1796 [224/102v] -- J. Kalf ontslagen van engagement. 

1796 [224/104] -- Attestatie van J. Jansen beëdigd. 

1796 [224/105v] -- J. Kalf geengageerd als korporaal ter zee. 

1796 [224/107] -- Drie personen gearresteerd; de vierde is in 
Leiderdorp. 

1796 [224/108v] -- Commissie tot aanmoediging nader geautoriseerd. 

1796 [224/110v] -- Rapport over wervers. 

1796 [224/113v] -- Akte van werving van B. Smit ingetrokken. 

1796 [224/120v] -- Verzoek Joh. Lantz. te arresteren. 

1796 [224/123] -- Verzoek van A. Graaff om te werven afgewezen. 

1796 [224/126] -- Joh. Lentz hogere graad dan matroos toe te 
kennen. 

1796 [224/127] -- Bewijs van de stad als aan aantal manschappen is 
voldaan. 
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1796 [224/129] -- Werving tot mei geprolongeerd. 

1796 [224/134v] -- Premie verlening gecontinueerd tot mei a.s. 

1796 [224/140] -- J. Lents zonodig te arresteren. 

1796 [224/142] -- Premie van ƒ 80 geprolongeerd tot mei a.s. 

1796 [224/147] -- Mannen tussen 18 en 55 jaar opgeroepen ter 
voorlezing publicatie. 

1796 [224/150v] -- Formeren van een lijst met vrijwilligers tussen 18 
en 55 jaar. 

1796 [224/151v] -- Oproeping der burgerij in de St.-Janskerk tot 
voorlezing publicatie. 

1796 [224/157] -- Lijst opgemaakt van vrijwilligers. 

1796 [224/281v] -- Opgave van het aantal matrozen in verband met 
premie-ontvangst. 

1796 [224/340v] -- Betreffende gage van zes matrozen. 

1797 [225/002] -- Brief over achterstallige gages van matrozen. 

1797 [225/099v] -- Klacht van matrozen over late betaling gages. 

1797 [225/102v] -- C. Zwaantjes werft voor de marine; toegestaan. 

1797 [225/107] -- Aan verzoek om betaling gages kan niet worden 
voldaan. 

1797 [225/109] -- C. Zwaantjes 14 dagen te werven. 
Zie ook: 113, 118 en 133v 

1798 [226/057] -- Intrekking consent C. Zwaantjes. 

1798 [226/064v] -- J.N. Meynhard 14 dagen te werven. 

1798 [226/097v] -- Joh. Lentz 14 dagen te werven. 

1798 [226/355v] -- C. van Opstal 14 dagen te werven. 

1799 [227/019] -- Maatregelen tegen Brabantse wervers. 

1799 [227/021v] -- Verzoek om arrestatie van Cramer, Engels 
werfofficier. 

1799 [227/082v] -- Daniel van Genderen voor 14 dagen te werven. 

1799 [227/128] -- 100 manschappen bekend met paarden. 

1799 [227/130v] -- Chr. Burgwaard ƒ 13 toegelegd voor 
wervingsdiensten. 

1799 [227/134] -- Van voerlieden en drijvers op grotere schaal aan te 
pakken. 

1799 [227/135v] -- G. Blanket voor 14 dagen manschappen ter zee. 

1799 [227/141v] -- F.G.C. Dubekart voor 14 dagen matrozen. 

1799 [227/152v] -- Inschrijving van vrijwilligers. 

1799 [227/162] -- Aanschrijving om acht drijvers voor artilleriepaarden 
te leveren. 
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1799 [227/162] -- Vrijwilligers naar Den Haag te zenden. 

1799 [227/163] -- Nog geen vrijwilliegers ingeschreven. 

1799 [227/179v] -- Verzoek om 25 vrijwilligers te leveren. 

1799 [227/201] -- Verzoek om drie man per grondvergadering te 
werven. 

1799 [227/211v] -- Wel langer maar niet korter dan voor zes jaar te 
werven. 

1799 [227/217v] -- Hoe is stand van zaken werving per 
grondvergadering. 

1799 [227/222] -- Dankbetuiging voor de werving van drie man per 
grondvergadering. 

1800 [228/024] -- Besluit betreffende aanwerving van twee man per 
grondvergadering. 

1800 [228/027] -- Opgave verzocht van aantal deelnemers Bataafse 
armee. 

1800 [228/028] -- Aanschrijving om 43 man te leveren voor Bataafse 
armee. 

1800 [228/029v] -- B. Schoute 14 dagen te werven voor Bataafse 
armee. 

1800 [228/036v] -- Eén man aangeworven voor Bataafse armee. 

1800 [228/041v] -- Lijst van onkosten werving voor Bataafse armee. 

1800 [228/047] -- T. van Zon, werver, poorter gemaakt. 

1800 [228/048v] -- Werving voor de marine zoveel mogelijk aan te 
moedigen. 

1800 [228/080v] -- J. van Geldrop vier dagen te werven voor 
zeedienst. 

1800 [228/085v] -- Betaling van wervingskosten groot ƒ 158. 

1800 [228/094v] -- Betaling verzocht van ƒ 2205 in plaats van niet 
geleverde 42 man. 

1800 [228/138v] -- Pogingen om krijgsgevangen matrozen uit 
Engeland los te krijgen. 

1800 [228/158v] -- Opgave verzocht in hoeverre aan de requisitie ten 
behoeve van de armee is voldaan. 

1801 [229/038] -- Aanschrijving omtrent het admitteren van wervers. 

1801 [229/053v] -- Betaling verzocht van ƒ 1680 wegens niet levering 
32 man. 
Zie ook: 91 

1802 [230/063v] -- Ten behoeve van een bataljon voor West-Indië. 

1802 [230/102] -- J.G. Berkenhouws voor 14 dagen ten behoeve van 
koloniale troepen. 

1803 [231/163] -- M. Willy 14 dagen manschappen ter zee. 
Zie ook: gecontinueerd 171 
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1803 [231/201] -- P.B. Manheim en J. Hesselberg 14 dagen 
zeelieden. 

1804 [231/157] -- J. Nevel voor 14 dagen zeelieden. 
Zie ook: continuatie 1805/4v 

1805 [232/097v] -- G.J. Katz voor 14 dagen zeelieden. 
Zie ook: continuatie 107, 115 en 119 

1805 [232/107] -- J. Nevel voor 14 dagen zeelieden. 
Zie ook: 115 en 119 

1806 [232/002] -- J. Kats en J. Nevel voor 14 dagen zeelieden. 

1806 [232/098v] -- J. Blom militairen voor 14 dagen. 

1806 [232/102] -- Bepalingen omtrent werving voor 's lands armee. 

1806 [232/110] -- D.W. Bouwman karreknechts voor de armee. 

1806 [232/115] -- ƒ 5 per man voor D.W. Bouwman. 

1806 [232/115] -- J. Nevel voor 14 dagen zeelieden. 

1806 [232/117v] -- Werving van voerlieden voor artillerie. 

1806 [232/122] -- J. Nevel zeelieden. 

1806 [232/124] -- Engelhart ten behoeve van de armee. 

1806 [232/125v] -- Werving van karreknechts te staken. 

1806 [232/128v] -- J. Nevel gecontinueerd. 

1809 [256/068v] -- Aanmoediging zee- en landdienst. 

1809 [256/078v] -- Werving niet hinderen. 

1809 [256/083v] -- Werving vrijwilligers verloopt ongunstig. 

1809 [256/086] -- Rapport aanwerven vrijwilligers. 

1809 [256/092v] -- Premie vrijwilligers niet hoger stellen dan ƒ 75. 

1809 [256/104] -- Nog geen manschappen voor de koninklijke garde 
aangetrokken. 

1809 [256/115v] -- Aanschrijving tot bevordering van aanwerving. 

1810 [256/024v] -- Aanwerving te staken. 

 

wijkmeesters 

1791 [134/006] -- Hendrik de Zeeuw, 3e wijk aangesteld. 

1791 [134/026] -- Christiaan van den Berg, 13e wijk aangesteld. 

1791 [134/030] -- Aert Smids, 4e wijk aangesteld. 

1792 [134/017] -- Gerrit Atkins, 8e wijk aangesteld. 

1792 [134/017] -- Anthonij Gabrij, 8e wijk aangesteld. 

1792 [134/022] -- Thomas Weyman hoofdman van de 
Fluwelensingel. 
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1793 [134/011] -- Frans Kramer, 4e wijk aangesteld. 

1793 [134/014] -- Gijsbert Bik, 16e wijk aangesteld. 

1793 [134/014] -- Cornelis Decker, 15e wijk aangesteld. 

1793 [134/014v] -- Bart de Pier, hoofdman van de Korte akkeren. 

1793 [134/018v] -- Jan Lorijé - Lorjé -, 8e wijk aangesteld. 

1793 [134/026v] -- Hugo Wout, 2e wijk aangesteld. 

1793 [134/036v] -- Leendert Slobbe, 12e wijk aangesteld. 

1793 [134/036v] -- Pieter van Goch, 12e wijk aangesteld. 

1794 [134/016] -- Jacob Meyer, 1e wijk aangesteld. 

1794 [134/031] -- Jacob Willebeek, 5e wijk aangesteld. 

1794 [134/039v] -- Hoofdman Kortakkeren Teunis van Son. 

1794 [134/044] -- Hendrik Bron, 8e wijk aangesteld. 

1794 [134/045] -- Cornelis van Det, hoofdman in de Boelekade. 

1794 [134/045v] -- Abraham Willem van Kluyven aangesteld. 

1794 [134/046] -- Jan van Baalen, 1e wijk aangesteld. 

1795 [223/012v] -- Verzoek tot vervanging oude wijkmeesters. 

1795 [223/107v] -- Vervanging hoofdlieden Kortakkeren. 

1796 [224/180] -- Wijkmeesters niet te belasten met opmaken lijsten. 

1797 [225/068v] -- Opgave van ingezetenen betreffende organisatie 
burgerij. 

1798 [226/049] -- Rapport van de commissie tot verdeling der stad in 
wijken. 

1798 [226/135v] -- H. van der Kley, 6e wijk aangesteld. 

1798 [226/255v] -- A. Mullard, hoofdman Kortakkeren. 

1798 [226/271v] -- H. Verschoor beloond met ƒ 100 wegens het 
verdelen der stad in wijken. 

1798 [226/345] -- Rapport commissie om de stad ter verdelen in 23 
wijken. 

1798 [226/359v] -- Aanstelling nieuwe wijkmeesters. 

1799 [227/002v] -- Vaststelling instructie wijkmeesters. 

1799 [227/098v] -- P. van Cassel, wijkmeester wijk H benoemd. 

1799 [227/168] -- H. de Jong, wijkmeester wijk J. 

1799 [227/188v] -- D. Pierson, wijkmeester wijk V. 

1800 [228/067v] -- F. de Groen, wijk X. 

1800 [228/072v] -- W.J. Swanenburg Boers, wijk K. 

1800 [228/085v] -- C. Dekker, wijk X. 
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1800 [228/130v] -- A. Carlier, wijk Q. 

1801 [229/077v] -- C.L. Welken, wijk M. 

1801 [229/080] -- P. van der Kley, wijk K. 

1801 [229/131] -- P. Bos, 2e wijk B. 

1801 [229/146] -- B. Groenendaal en J. den Raad, wijk F. 

1801 [229/160] -- P. Versluys, wijk Q. 

1802 [230/066] -- D. van der Hout, hoofdman Fluwelensingel. 

1802 [230/066v] -- F. van Waas, hoofdman Fluwelensingel. 

1802 [230/123] -- G. de Vooys, wijk P. 

1803 [231/031v] -- J. van Oostenrijk, wijk Q. 

1803 [231/085v] -- A. Biesenaar, wijk W. 

1803 [231/089v] -- L. van Schoonhoven en J. Koster, wijk B. 

1803 [231/091] -- Superintendant wijkmeesters verzoekt machtiging 
tot invordering boetes. 

1803 [231/091v] -- F. Kramer en F. van Waas, wijk E. 

1803 [231/107v] -- Gezamenlijke wijkmeesters ƒ 100 per jaar 
toegekend. 

1803 [231/128v] -- C.W. van den Berg, wijk A. 

1803 [231/128v] -- A. Pierson, wijk V. 

1804 [231/066] -- F. Guerin, wijk A. 

1804 [231/080v] -- H. de Zeeuw, wijk D. 

1804 [231/080v] -- J. Franken, wijk V. 

1804 [231/080v] -- J. van der Linden, wijk K. 

1804 [231/080v] -- J. van Vliet, wijk C. 

1804 [231/102] -- H. van Heek, wijk C. 

1804 [231/129] -- Wijziging van artikel 8. 

1804 [231/172] -- A. Mulders, wijk V. 

1804 [231/183v] -- D. Pierson, wijk B. 

1805 [232/015] -- H. Barends, hoofdman van de Fluwelensingel. 

1805 [232/017] -- P. Brakel, wijk X. 

1805 [232/047] -- Th. Rotteval, wijk G. 

1805 [232/063] -- J. Hogedoorn en J. de Koster, hoofdlieden 
Kluizenaarskade. 

1805 [232/068v] -- H. Hartwijk, wijk R. 

1805 [232/129v] -- P. van der Kley, wijk M. 

1805 [232/130] -- H. Polijn, hoofdman Boelekade. 
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1806 [232/007] -- P. van der Kley, wijk M. 

1806 [232/042v] -- W. van Bentum, wijk U. 

1806 [232/042v] -- Voorschriften betreffende vacatures. 

1806 [232/042v] -- N. Brinkman, wijk B. 

1806 [232/042v] -- M. Grendel, wijk L. 

1806 [232/045] -- P. van Geelen, hoofdman Fluwelensingel. 

1806 [232/079] -- J. Huizer en M. de Koster, hoofdlieden goot Lange 
Groenendaal. 

1807 [232/003v] -- R. Romeyn, wijk T. 

1807 [232/011] -- L. van Schoonhoven, wijk N. 

1807 [232/040] -- H.C. Meyer, wijk F. 

1807 [232/108] -- F.T. Romp. wijk L. 

1807 [232/155v] -- Aanschrijving betreffende nummeren der huizen. 

1807 [232/174v] -- Ph. W. Francken, wijk N. 

1808 [256/028v] -- H. Verschoor, wijk Q. 

1808 [256/046v] -- G. Atkens, wijk N. 

1808 [256/049] -- P. Huyzer en C. Schriek, hoofdlieden goot Lange 
Groenendaal. 

1808 [256/136v] -- Beloning van ƒ 100. 

1809 [256/002] -- Benoeming van hoofdlieden van de Fluwelensingel. 

1809 [256/023v] -- C. van Vliet, wijk X. 

1809 [256/039] -- J.A. van Porta, hoofdman Fluwelensingel. 

1809 [256/055v] -- F. van Houten, wijk F. 

1810 [256/045] -- J.A. Thier, wijk D. 

1810 [256/060] -- J.D. van de Vos, wijk T. 

1810 [256/060] -- H. Homolen, wijk A. 

 

zakkendragers 

1791 [134/021v] -- Jacobus Wiltschut, noodhulp. 

1791 [134/021v] -- Jacobus Wiltschut noodhulp. 

1791 [134/038] -- Anthony Anders noodhulp. 

1791 [134/055v] -- Dirk Verhoek aangesteld. 

1792 [134/006v] -- Leendert van Velsen aangesteld als kalkdrager. 

1792 [134/012] -- Gerrit van Waas aangesteld. 

1792 [134/015] -- Ary de Jong aangesteld. 
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1792 [134/017v] -- Jan Nobel noodhulp. 

1792 [134/040v] -- Jan de Peer aangesteld. 

1793 [134/016] -- Jan van Gog aangesteld. 

1793 [134/017v] -- Cornelis Fortuyn aangesteld. 

1794 [134/020] -- Andries Schidon aangesteld. 

1795 [223/072] -- Beloning wegens ijsbreken. 

1795 [223/109v] -- Turf verstrekt. 

1795 [223/141v] -- Willem Oudshoordn aangesteld. 

1795 [223/149v] -- Gerrit Visser aangesteld. 

1795 [223/160] -- Jan van der Bijl aangesteld. 

1795 [223/178v] -- Willem en Pieter van Geelen benoemd. 

1795 [223/201v] -- Jacob Valk verzoekt herbenoeming als 
bosbewaarder. 

1795 [223/205v] -- Anthony Besem aangesteld. 

1795 [223/211] -- Bier toegekend wegens in orde brengen van 
handgereedschappen. 
Zie ook: 225 

1795 [223/286] -- Verzoek alleen de transitogoederen over te 
schepen. 

1795 [223/296] -- Verzoek om monopolie afgewezen. 

1795 [223/328] -- Verzoek om aanvulling en wijziging reglement. 

1795 [223/345v] -- Consent om een vrijman te gebruiken, niet 
verleend. 

1796 [224/118] -- A. Oudshoorn aangesteld. 

1796 [224/133v] -- J. de Bruin als plaatsvervangend zakkendrager 
afgewezen. 

1796 [224/189v] -- H. van Unen, K. Prinsenberg en M. Bezem 
aangesteld als zakkendragers. 

1796 [224/214] -- A. Oudshoorn ontslagen. 

1796 [224/222] -- Geschil over aanstelling van nieuwe leden. 

1797 [225/089v] -- C. van Oudshoorn als plaatsvervangend 
aangesteld. 

1797 [225/112] -- C. van Oudshoorn aangesteld. 

1797 [225/204v] -- verzoek om vrijdom contributie gewapende 
burgermacht. 

1798 [226/215v] -- Continuatie en remotie zakkendragers. 

1798 [226/240v] -- F. Klaase aangesteld, en M. van Rijswijk. 
Zie ook: 242v 

1798 [226/318v] -- Klacht over aanstelling van C. Smit als 
commissaris. 
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1798 [226/327] -- In plaats van C. Smit een andere commissaris te 
kiezen. 

1798 [226/335] -- Krijn van der Pool als ordonnans bij watersnood 
aangesteld. 

1799 [227/029v] -- Rekeningen sedert 1788. 

1799 [227/100v] -- Beurten van M. Bezem te vergooien. 

1799 [227/118] -- Jan Bezem aangesteld. 

1799 [227/194] -- J. Bezem toegestaan zijn post te laten waarnemen. 

1800 [228/025v] -- C. Prinsenberg ordonnans bij watersnood. 

1800 [228/177v] -- Verzoek om aantal van 60 te verminderen tot 50. 
Zie ook: 196v 

1800 [228/218v] -- Commissaris vraagt remissie recognitie en 
schadevergoeding. 
Zie ook: 1801/48v 

1801 [229/059v] -- Schadevergoedng toegewezen, recognitie 
afgewezen. 

1801 [229/121v] -- Aflossing obligatie groot ƒ 300. 
Zie ook: 154v 

1801 [229/164v] -- D. Verhoek ordonnans bij watersnood. 

1803 [231/034] -- Verzoek van C. Smit oudste zakkendrager. 

1803 [231/096v] -- Raapport secretarissen van rekening 
zakkendragers. 
Zie ook: 145v 

1803 [231/147v] -- Benoeming van overlieden. 

1804 [231/023] -- A. Pijpenzeel ordonnans bij watersnood. 

1804 [231/042] -- Vracht beneden 50 tonnen turf als geen beurt te 
beschouwen. 

1804 [231/078v] -- Bericht van commissarissen op verzoekschrift van 
enige zakkendragers. 

1804 [231/139] -- Benoeming van commissarissen. 

1804 [231/147] -- Commissaris heeft uitsluitend toezicht op 
penningen van de los. 

1804 [231/153v] -- B. van der Strande aangesteld. 

1805 [232/027] -- C. van Veen aangesteld. 

1805 [232/041] -- J. Mijle plaatsvervangend zakkendrager. 

1805 [232/043v] -- W. van der Hoeven aangesteld. 

1805 [232/045v] -- Verzoek om voorziening betreffende invallen in 
andere werkzaamheden. 

1805 [232/055] -- J. Rijke substituut. 

1805 [232/056] -- J. Gardijn plaatsvervangend zakkendrager. 
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1805 [232/058v] -- Verzoek om alteratie toegestaan. 

1805 [232/079] -- L. den Haan zakkendrager. 

1805 [232/079v] -- Benoeming van commissarissen. 

1805 [232/083] -- Jaarrekening. 
Zie ook: 84 

1805 [232/089] -- Commissie van revisie keur kalk- en kolendragers. 

1806 [232/014v] -- Lening aan de stad van ƒ 300 tegen 2,5 %. 

1806 [232/050v] -- G. van Vuuren aangesteld. 

1806 [232/076v] -- Benoeming van zakkendragers. 

1806 [232/110v] -- Verzoek om volle uitkering van ƒ 2 per week voor 
zieken. 

1807 [232/060] -- W. Koeman aangesteld. 

1807 [232/079v] -- A. Godijn substituut. 

1807 [232/114] -- Benoeming van overlieden en dekens. 

1807 [232/174] -- J. van Veen aangesteld. 

1807 [232/176v] -- H. Cabout aangesteld. 

1807 [232/182v] -- Th. van der Pool aangesteld. 

1808 [256/025] -- J. Rijke aangesteld. 

1808 [256/081] -- Benoeming van commissarissen. 

1808 [256/101v] -- P. Lens aangesteld. 

1808 [256/141] -- J. Nobel aangesteld. 

1808 [256/145v] -- J. Doornik aangesteld. 

1809 [256/007v] -- L. Ruygers commissaris. 

1809 [256/007v] -- A. Godijn aangesteld. 

1809 [256/017] -- E. Wout substituut. 

1809 [256/023v] -- Benoeming van ordonnansen bij watersnood. 

1809 [256/069] -- M. Bezem zijn plaats te laten waarnemen. 

1809 [256/070v] -- Benoeming van commissarissen. 

1809 [256/078] -- G. van Gent aangesteld. 

1809 [256/102] -- D. Tuylo aangesteld. 

1809 [256/108] -- J. Goddijn aangesteld. 

1810 [256/034] -- L. Rietveld aangesteld. 

1810 [256/043v] -- G. Hageman aangesteld. 

1810 [256/049v] -- Benoeming van overman en dekens. 

1810 [256/065v] -- Commissaris verzoekt om voorziening. 
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Zwolle 

1792 [134/038] -- Accoord over het laten vervallen van het recht van 
exue tussen beide steden. 


