
Bestandsnr Invnr Folionr Datum Personen Inhoud akte Plaats 

SSAN015 31 1 8/02/1638  Gebedsformulier voor burgemeesters en vroedschapsleden 
Naamlijsten van vroedschapsleden voor 1638, 1639, 1640, 1641 en 1642 
Vergadering vroedschap, eedsaflegging, inning verpondingen als voorheen, vernieuwing 
stadskeuren 
Opdracht aan de homans van de schutterijen 
Overleg met de pachters van het gemaal over de burgelijke vrijheid.  
(gebedsformulier, schutterij, homans, gemaal) 

Naarden 

SSAN015 31 2 8/02/1638 
30/03/1638 

 De verponding van het schepelgeld zal niet worden verpacht 
Vergadering vroedschap. Besluit om één of meer personen samen met vertegenwoordigers 
van Gooiland naar Den Haag te sturen om van de rekenmeesters van de Grafelijkheid van 
Holland vergunning te krijgen plaggen te steken op het jachtgebied ("warande").  
(verpondingen, schepelgeld, Grafelijke Domeinen, jachtrecht) 

Naarden 
Den Haag 

SSAN015 31 3 30/03/1638  Besluit het proces tussen de schaarmeesters van Huizen en Naarden, dat nog onbeslist is, 
verder te voeren 
Besluit informatie in te winnen in Amersfoort met het oog op een nieuw te graven vaart 
Besluit achterstallige betaling  van de 200e penning te innen.  
(schaarrecht, tweehonderdste penning, processen) 

Naarden 
Amersfoort 
Huizen 

SSAN015 31 4 30/03/1638 Horste, ?? ter 
Gerritsz, Jacob 
Brant, Marten, Comsz 

De heer Ter Horste dient andermaal aangeschreven te worden om zijn betaling van de 200e 
penning te doen 
De gerechtelijk in beslag te nemen boedel van Jacob Gerritsz zal aan Marten Comsz Brant in 
borgrecht worden gegeven, waarbij een bepaling over scharingen.  
(tweehonderdste penning, boedels, schaarrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 5 30/03/1638 Aeltsen de Oude, Gijsbert Besluit tot een opknapbeurt en beplanting met bomen van de Kloosterstraat 
Besluit de pomp van de markt te verplaatsen 
Besluit op de zaak van Gijsbert Aeltsen de Oude en de uitspraak daarover van de 
schepenrechtbank van 18 juli 1635.  
(stadspompen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 31 6 30/03/1638 Hartmansz, Hartman 
Mirop 

Afhandeling van de declaratie van Hartman Hartmansz, in dienst van het kantoor van de 
ontvanger-generaal Mirop 
Besluit tot sluiting van de jaarrekening.  
(landelijke belastingen, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 7 11/04/1638 Muyden, Gerrit, Jansz 
Jansz, Gerrit (snijder) 
Sijmonsz, Anthonis 

Vergadering vroedschap. Rekest van Gerrit Jansz Muyden en Anthonis Sijmonsz betreffende 
het eerder verleende octrooi 1/3 olie meer op te slaan. Inspectie door de schout van het huis 
van Gerrit Jansz snijder in Bussum 
Rekest van de veerlieden van het veer op Amsterdam.  
(brandpreventie, opslag van brandstof, veerschippers, schippers) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 8 11/04/1638  Het rekest van de brouwers wordt in beraad gehouden 
Besluit tot aanstelling van een stadstimmerman. Daarvoor moet de schout iemand onder de 
burgers zoeken.  
(brouwers, stadstimmerman, timmerlieden) 

Naarden 

SSAN015 31 9 1/05/1638  Vergadering vroedschap. Besluit een commissie naar Den Haag te sturen om met de Staten 
te overleggen over de nieuwe weg die in opdracht van de Staten was aangelegd van 
Amsterdam naar de sluis in de Vechtdijk. Het ophalen van de bruggen in die weg bezorgde 
Naarden problemen 

Naarden 
Vechtstreek 



Overleg met het weeshuis over weeskinderen die nog geen ambacht uitoefenen.  
(aanleg van wegen) 

SSAN015 31 10 1/05/1638 Dapelaer (advocaat) Bespreking met Stad en Lande over de dijk op voorstel van advocaat Dapelaer 
Besluit tot voorlopige reparatie aan de Kadijk van het Roosland op kosten van de stad, het 
weeshuis en het gasthuis 
Besluit op het sluiten van de rekeningen van de burgemeesters.  
(Stad en Lande van Gooiland, Kadijk, Rooslanden, kaden en dijken, stedelijke financiën, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31 11 1/05/1638 Cherugijn, Jacob Besluit tot het aanstellen van een stadsdokter voor de periode van een jaar 
Besluit aan kopers van nieuwe gronden eigendomsakten te geven 
Investering van stadsgelden tegen zo groot mogelijk opbrengst 
Rekest van de bewoners van de St Vitenstraat 
De burgemeesters zullen de sluisvoorwaarden onderzoeken 
Overleg met Jacob Cherugijn om tot een overeenkomst te komen.  
(verkoop land, St Vitusstraat, sluizen) 

Naarden 

SSAN015 31 12 20/05/1638  Vergadering vroedschap. Overleg over het oprichten van een compagnie waardgelders 
volgens een aanschrijven van de Staten van 14 mei 1638.  
(waardgelders) 

Naarden 

SSAN015 31 13 20/05/1638  Opdracht aan de schaarmeesters personen die op de warande (= jachtterrein?) van Gooiland 
plaggen steken te bekeuren 
Besluit de assignaten die aan Naarden gegeven worden te accepteren.  
(jachtrecht, schaargronden, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 14 30/05/1638  Vergadering vroedschap. Besluit de heren van 's-Gravekand aan te schrijven aangaande het 
verder werken aan de dijk bij de haven van 's-Graveland.  
(dijken) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31 15 8/06/1638  Vergadering vroedschap. Besluit een sluitboom te plaatsen in de nieuw gegraven vaart 
voorbij Ankeveen om doorvaart van schippers te voorkomem en daarbij een wachter aan te 
stellen. 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 16 8/06/1638 Jansz, Claes (stadsbode) Besluit de onlangs in 's-Graveland gegraven vaart niet in gebruik te nemen, maar voorlopig te 
laten rusten 
Besluit het achterhuis van stadsbode Claes Jansz en het secreet van het stadshuis te 
repareren 
Verzoek aan de Staten om samen met Oudewater, Woerden en Weesp plaats te mogen 
hebben in de Statenvergaderingen en gevrijwaard te worden van zware belastingen.  
(stadsbode, stadhuis) 

Naarden 
's-Graveland 
Oudewater 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 31 17 15/06/1638 Jansz, Claes (stadsbode) Vergadering vroedschap. Besluit de resolutie van 8 juni 1638 tot het leggen van een 
draagboom in de nieuwe vaart langs Ankeveen te handhaven en onderzoek te doen naar de 
plaats waar de boom gelegd moet worden 
Opdracht aan de schout om een taxatie te houden van de 200e penning 
Opdracht aan stadsbode Claes Jansz mensen die verpondingen en schoorsteengeld niet 
betaald hebben daartoe aan te manen.  
(sluitboom, tweehonderste penning, schoorsteengeld) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 18 14/07/1638  Vergadering vroedschap. Bericht dat de sluitboom in de vaart langs Ankeveen door schout en 
magistraten van Weesp is losgetrokken. Besluit naar Den haag te gaan voor overleg 
Resolutie aangaande brandemmers.  
(brandpreventie) 

Naarden 
Weesp 



SSAN015 31 19 8/06/1638 Vrijdermoet (secretaris) 
Bogaers, Willem (procureur) 
Tijmans, Annetgen 

Geschil tussen secretaris Vrijdermoet en procureur Willem Bogaers. De laatste had zich 
rechten toegeeigend die vanouds bij het secretariaatsambt hoorden. De vroedschap beslist in 
het voordeel vam Vrijdermoet 
De schout moet Annetgen Tijmans onderbrengen waar dat de minste kostem met zich 
meebrengt.  
(zorg voor ouderen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 31 20 5/08/1638 Visnicht, Dirck 
Tulling, Rutger 
Sijmensz, jacob 

Vergadering vroedschap. N. a.v. een rapport van burgemeester Dirck Visnicht wordt besloten 
met de burgemeesters van Weesp, Naarden en Oudewater naar Den Haag te reizen om te 
overleggen over de betaling van de soldij van de soldaten, dit volgens een schrijven van de 
Staten 
Rutger Tulling verzoekt om "brieven van voorschrijvens" aan het Hof van Holland te krijgen. 
Goedgevonden 
De schout zal de bouwplaats van Jacob Sijmensz inspecteren.  
(soldaten, bouwinspectie) 

Naarden 
Oudewater 
Weesp 

SSAN015 31 21 5/08/1638 
11/08/1638 

 Bijenhouders moeten op straffe van boete bij nalating zich melden bij de kerkmeesters en een 
vergunning kopen 
Vergadering vroedschap. Voorstel tot overleg met de Heren van 's-Graveland, de 
Commissarissen van de Staten en de Gecommitteerde Raden alsmede de Gedeputeerden 
van Amsterdam en Weesp over het leggen van een sluitboom in de vaart bij Ankeveen en het 
graven van een nieuwe vaart in `s-Graveland. Besluit over te gaan tot een dergelijk overleg.  
(bijenhouders) 

Naarden 
's-Graveland 
Ankeveen 
Amsterdam 
Weesp 

SSAN015 31 22 12/08/1638  Vergadering vroedschap. Rapport over het overleg met de betrokken partijen in de zaak van 
het leggen van een sluitboom in de vaart bij Ankeveen en het maken van een nieuwe vaart en 
trekpaden langs 's-Graveland. 

Naarden 
's-Graveland 
Ankeveen 

SSAN015 31 23 23/08/1638  Vergadering vroedschap. Overleg met Oudewater, Woerden en Weesp over het reduceren 
van de manschappen van de eerst gelichte compagnie.  
(garnizoenen) 

Naarden 
Oudewater 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 31 24 23/08/1638 Fransz, Volcquyn 
Hatmansz, Hartman 

Opdracht aan de schout om Volcquyn Fransz in gijzeling te nemen en hem op te sluiten 
Verzoek van de veermannen slechts één schip op zondag te laten varen. Toegestaan 
Besluit te proberen met Hartman Hartmansz tot overeenstemming te komen over diens 
salaris.  
(justitie, veerschippers, landelijke belastingen, salarissen) 

Naarden 

SSAN015 31 25 15/10/1638 Rijcksz, Lambert 
Sijmensz, Jacob 

Vergadering vroedschap. Verhuur van schaapsschotten. Eventueel mogen de buurtbewoners 
nog een schot plaatsen op de Kerkweg 
Besluit te trachten een proces van Lambert Rijcksz van Huizen tegen de schaarmeester 
tegen te gaan 
Een rekest van Jacob Sijmensz wordt in beraad gehouden 
De potmeesters moeten een lijst met namen geven van kinderen die in de draperie zullen 
mogen werken.  
(drijven van schapen, Kerkweg, schaarrecht, textielnijverheid, weeskinderen, processen) 

Naarden 
Huizen 

SSAN015 31 26 15/10/1638 
10/12/1638 

 De weeshuisregenten zullen kinderen die een ambacht moeten leren te werk stellen in de 
draperie 
Vergadering vroedschap. Besluit tot het graven van een nieuwe vaart en een trekpad naar 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 



Amsterdam. Daartoe zal overleg worden gepleegd met Amsterdam, weesp en Muiden.  
(weeskinderen, textielnijverheid) 

Weesp 

SSAN015 31 27 10/12/1638 Gijsbertsz, Reijer 
Groot, .... de (secretaris) 

Reijer Gijsbertsz wordt door de weeshuisregenten en de schout onderhouden over de 
opvoeding van zijn dochter 
De vroedschappen krijgen hun declaratie van dienstgelden, ingediend bij secretaris De Groot, 
betaald.  
(weesmeesters, sociale zorg, vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 28 10/12/1638 Bredam, Samuel Rekest van Samuel Bredam. Hij mag na mei 1639 zonder huur in zijn huis blijven wonen 
Resolutie betreffende het maken van doodskisten n.a.v. overlast in de kerk van de tot dan 
gebruikte.  
(verhuur van woningen, stankoverlast, begraven, Grote Kerk) 

Naarden 

SSAN015 31 29 23/12/1638 Codde, Marten 
L(?)uls, Matthijs 
Huybertsz, Nicolaes 
Mont, Jan 
Wijntgen 

Vergadering vroedschap. Aan de weeshuysregenten wordt toegestaan zich buiten de 
compagnie te houden welke wordt opgericht ter invoering van de lakenbereiding ("draperie") 
Verzoek van Marten Codde en Matthijs L(?)uls om het huis, dat nog door Nicolaes Huybertsz 
wordt bewoond, te mogen gebruiken voor de lakenbereiding. Toegestaan 
De huur van de huisjes van Jan Mont en Wijntgen, gelegen naast de poort, zal worden 
opgezegd. Het weeshuis zal deze kunnen gebruiken als lakenwinkels.  
(weesmeesters, textielnijverheid, verhuur van woningen) 

Naarden 

SSAN015 31 30 23/12/1638 Codde, Marten 
L(?)uls, Matthijs 

Marten Codde en Matthijs L(?)uls krijgen f50 om een getouw op te stellen voor de 
lakenbereiding. 
Besluit to publicatie aan de poorten van de keuren die bij de wijkraden schriftelijk ter sprake 
zijn gebracht 
Maatregel voor de bewoners van de straten aan weerskanten van de Marktstraat, n.l. vanaf 
de markt tot aan de sluis, met het oog op de waterlozing.  
(waterafvoer, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31 31 20/01/1639 Prins, Mouris Vergadering vroedschap. Het "sanden" (= verwijderen van zand?) van Mouris Prins zal op de 
rekening van de thesaurier van 1633 worden geschreven 
Resolutie betreffende brandemmers.  
(brandpreventie) 

Naarden 

SSAN015 31 32 20/01/1639  Toesteming om paaltjes te plaatsen bij het schaapsschot op de Kerkweg. Toezicht hierop 
door de schaarmeesters 
Resolutie betreffende  de straten en stegen aan weerszijden van de Marktstraat tot aan de 
sluis.  
(waterafvoer) 

Naarden 

SSAN015 31 33 31/01/1639 Lambertsz, Claes, Claesz Vergadering vroedschap. Besluit tot aanstelling van een thesaurier voor een periode van vijf 
jaar 
Claes Claesz Lambertsz, thesaurier van het jaar 1636, zal  zonder uitstel achterstallige 
betalingen moeten doen 
Besluit aan de aan te stellen thesaurier ook de inzameling van de verpondingen op te dragen 
Het rekest van de veerlieden wordt afgewezen.  
(veerschippers) 

Naarden 

SSAN015 31 35 8/02/1639  Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, stadsverpachting als vanouds en vernieuwing en 
publicatie van de stadskeuren. De verpachting van het schepelgeld zal niet worden gedaan.  
(schepelgeld) 

Naarden 

SSAN015 31 36 24/03/1639 Dircq, Pieter Vergadering vroedschap. De kerkmeesters zullen aan de Staten eigendom of kwijtschelding Naarden 



Lambertsz, Jan 
Feecqsz, Hendrick 

geven van de vullingslanden tussen 's-Graveland en Loosdrecht 
Overleg met de homans van de veerlieden om de ordonnantie van de schippers door te 
nemen alsmede beteffende de vaststelling van hun salaris 
Aanvulling op de ordonnantie voor het aanvoeren van turf 
Pieter Dircq en Jan Lambertsz zullen als borgen van Hendrick Feecqsz aan de stad betaling 
doen.  
(vullingslanden, turfdragers, veerschippers, stedelijke financiën) 

's-Graveland 
Loosdrecht 

SSAN015 31 37 9/04/1639  Vergadering vroedschap. Overleg met de Gooise buurmeesters en die van Eemnes over het 
maken  en onderhouden van watergangen tussen de Gooise bovenvenen en de Eemnesser 
landen, genaamd de Grasse.  
(waterafvoer, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 38 9/04/1639 Goertsz, Pieter 
Jansz, Bastiaen 
Mooluysen, .... (deurwaarder) 
Visnich, Dirck 

Handhaving van het besluit van 23 december 1638 over de straten aan weerskanten van de 
Marktstraat vanaf de markt tot aan de sluis 
Het verzoek van Pieter Goertsz en Bastiaen Jansz, drapiers (=linnenwerkers,) om het 
wolgetouw te mogen gebruiken, wordt toegestaan 
Met de buurmeesters van de Gooise dorpen zal het verwijderen van gemerkte stieren van 
gemeentegronden worden aangepakt 
Men zal aan het Hof van Holland schrijven ten gunste van burgemeester Dirck Visnich op de 
aanklacht van deurwaarder Mooluyser.  
(waterafvoer, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 39 5/05/1639  Vergadering vroedschap. Vergadering van Rijck Pietersz, Stad en Land en de buurmeesters 
van Eemnes over het graven van een gracht tussen Blaricum en Eemnes en een regeling van 
de waterhuishouding daartoe.  
(waterafvoer, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 40 5/05/1639  Er zal op St Jansdag in Laren een akte worden ondertekend betreffende het graven van een 
gracht tussen Blaricum en Eemnes 
Boetebepaling betreffende het verwijderen van gemerkte stieren van gemeentegronden.  
(vaarten, grazen van vee, gemene gronden) 

Naarden 
Blaricum 
Eemnes 
Laren 

SSAN015 31 41 30/06/1639  Vergadering vroedschap. De kerkmeesters zullen als voorheen jaarlijks f200 betalen aan de 
stad.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 42 30/06/1639 Tuissing, Pieron 
Tuissing, Jacob 
Wintersz, Jan 

Resolutie op het schieten met te veel lawaai, met uitzondering van eigen duiven 
Handhaving van de jachtkeur 
Besluit de buitendijkse landerijen te voorzien van kade en houtwerk 
Pieron Tuissing, Jan Wintersz en Jacob Tuissing mogen het burgerrecht kopen.  
(openbare orde, geluidsoverlast, jachtrecht, bekading, buitendijkse polders, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 43 30/06/1639 Gerritsz, Leen Leen Gerritsz wordt uit de schutterij ontslagen 
Besluit om te proberen de kosten van de nieuw te graven vaart langs Muiden te delen met 
Amsterdam. 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 44 1/07/1639 Schuit, Jacob 
Immerseel, .... (stadsdokter) 

Vergadering vroedschap. Overleg met Jacob Schuit over zijn rekest  tot verbouwing. Er is 
sprake van een kiezen tussen betimmering of bestrating 
Aanstelling van dr. Immerseel tot stadsarts 
De regenten van het ziekenhuis zullen hun overtollige boter aan de potmeesters leveren.  
(bestrating, timmerlieden, stadsdokter, ziekenhuis, sociale zorg, aanvoer van levensmiddelen) 

Naarden 



SSAN015 31 45 1/07/1639  Besluit het herschouwen van de gracht gelegen tussen de bouwvenen van Blaricum en de 
veenlanden van Eemnes jaarlijks op 14 september te doen.  
(vaarten) 

Naarden 
Blaricum 
Eemnes 

SSAN015 31 46 17/08/1639 Wijck, Arent, Cornelisz Vergadering vroedschap. De schout moet iemand aan stellen om de pachten te regelen 
Toelating van de weeskinderen van Arent Cornelisz Wijck tot het weeshuis 
Voorlezing van een brief van de schout van Weesp.  
(verpachtingen) 

Naarden 
Weesp 

SSAN015 31 47 22/09/1639 Visnich, Dirck 
Benjaminsz, Thijman 

Vergadering vroedschap. Dirck Visnich en Thijman Benjaminsz krijgen de opdracht toe te zien 
op de nieuw te graven trekvaart en het zandpad langs Muiden en Weesp naar Amsterdam 
De schout moet het monopolie op het uitvoeren van zand verhuren.  
(vaarten, vervoer van zand) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 
Weesp 

SSAN015 31 48 16/10/1639 Visnich, Dirck 
Benjaminsz, Tijman 
Hartoch, Marten, Jacobsz 
Lambertsz, Frans 
Jansz, Robbert 

Vergadering vroedschap. De burgemeesters en de gecommitteerden Dirck Visnich en Tijman 
Benjaminsz krijgen volmacht met Amsterdam en Muiden te overhandelen over de nieuw te 
graven vaart en het trekken van het zandpad 
Verzoek van de metselaar Marten Jacobsz Hartoch en andere metselaars geen metselaars 
van buiten Naarden toe te laten 
Frans Lambertsz wordt ontlast van de zorg voor Robbert Jansz.  
(metselaars, weeskinderen) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 49 1/11/1639 Gerritsz, Barent 
Lambers, Grietgen 

Vergadering vroedschap. Resolutie betreffende de detentie van Grietgen, Lambers, 
echtgenote van Barent Gerritsz 
Het gasthuis mag verbouwen onder het afdak van het waaghuis 
De kerkmeesters zullen de afrekening over 1639 met de burgemeesters doen.  
(justitie, gevangenschap, gasthuis, waag, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 50 24/12/1639 Adraens, Sijtgen 
Lourisz, Gerasius 
Hopman, Harman, Pietersz 

Vergadering vroedschap. Besluit tot verpachting van de stads- en armenhuislanden naar oud 
gebruik 
Verzoek van Sijtgen Adriaens aan de buurmeesters van Wormer de zorg voor het weeskind 
van de overleden Gerasius Lourisz over te nemen 
Besluit tot inspectie van de woonplaats van Harman Pietersz Hopman n.a.v. diens rekest.  
(verpachting landerijen, weeskinderen, onroerende goederen, Gooise dorpen) 

Naarden 
Wormer 

SSAN015 31 51 8/02/1640 Visnich, Dirck 
Benjaminsz, Tijman 
Hopman, Harman, Pieters 
Hendricsz, Wijchert 

Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, vernieuwing en 
publicatie van keuren 
De homans van de schutterijen zullen met de stellieden van de sluitboom in de vaart bij 
Ankeveen opnieuw onderhandelen 
Besluit de resolutie van 10 december 1638 om te werken aan een nieuwe vaart en een 
trekpad naar Amsterdam te handhaven 
De schout krijgt assistentie van twee oud-burgemeesters, Dirck Visnich en Tijman 
Benjaminsz, met het oog op de nieuw te graven vaart naar Amsterdam 
Op het verzoek van Harman Pietersz Hopman en Wijchert Hendricsz om elk een huis in 
Bussum te mogen bouwen wordt besloten dat de schout inspectie ter plekke zal houden.  
(schutterij, trekvaart, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Ankeveen 
Amsterdam 
Bussum 

SSAN015 31 52 18/02/1640  Vergadering vroedschap. Na kennis genomen te hebben van het rapport van de 
burgemeesters over de nieuw te graven vaart op Amsterdam volgt het besluit de volgende 
dag Muiden uit te nodigen voor overleg.  
(trekvaart) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 



SSAN015 31 53 23/02/1640  Vergadering vroedschap. Besluit het graven van de vaart en het trekpad op Amsterdam te 
bevorderen. Het aandeel in kosten en opbrengsten, zoals b.v. van tol, wordt voor Muiden op 
1/3 van het totaal gesteld.  
(tollen) 

Naarden 
Muiden 

SSAN015 31 54 10/03/1640 Louritsz, Jacob, Gerasius Vergadering vroedschap. Opnieuw beraad over de vaart op Amsterdam. Na Muiden zal nu 
ook Amsterdam erbij betrokken worden 
Bemiddeling in een geschil tussen de pachters van de landelijke belasting op bier en enige 
burgers over prijsverhoging 
Besluit betreffende het levensonderhoud van van het weeskind van Jacob Gerasius Louritsz.  
(landelijke belastingen, bierbrouwers, weeskinderen, geschillen) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 55 10/03/1640 Speck, Gerrit, Lambertsz Besluit dat de opbrengst van de pacht van de sluitboom in de vaart bij Ankeveen voortaan 
voor de ene helft aan de krijgsraad en de andere helft aan de schout betaald moet worden 
Besluit Gerrit Lambertsz Speck aan te stellen tot wachter van de Turfpoort.  
(verpachtingen, Turfpoort, poortwachters) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 56 4/04/1640  Vergadering vroedschap. Besluit tot overleg met de Gooise dorpen over de nota op het 
houden van vee ("bestiael") 
Dirck Visnich, commissaris van de te graven vaart via Muiden op Amsterdam toont een rekest 
van Muiden aan Amsterdam. Naarden sluit zich hierbij aan. De tekst van het rekest volgt. Het 
betreft de financiering van het projekt en de route. Hierin topografische gegevens.  
(Gooise dorpen, weiden van vee) 

Naarden 
Amsterdam 
Diemen 
Muiden 
Weesp 

SSAN015 31 62 28/04/1640 Gerasius, Louis 
Dover, Willem 
Jansz, Tomas 

Vergadering vroedschap. Met Weesp zal een lijst met namen van waardgelders worden 
opgesteld. Gepoogd zal worden in Den Haag zo mogelijk ontslagen te worden  van het 
houden van die lichting 
Voorziening in het onderhoud van het kind van Louis Gerasius. Idem zal het weeskind van 
Willem Dover in het huis van Tomas Jansz ondergebracht worden.  
(waardgelders, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31 63 4/05/1640 Hoeff, Claes, Hendricsz van der 
Feercsz, Anthonis 
Boom, Hendrickus, Cornelisz 
Houtcoper, Jan, Jacobsz 

Vergadering vroedschap. Besluit tot het maken van een lijst van waardgelders. De schout 
geeft vier namen.  
(waardgelders) 

Naarden 

SSAN015 31 64 21/06/1640  Vergadering vroedschap. Goedkeuring van een besluit, genomen in een vergadering van 
schout en buurmeesters van de Gooise dorpen, over het vee en het gemaal. Volgt de tekst 
van de akte hierover.  
(buurmeesters, grazen van vee, molens, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 66 21/06/1640 Wée, Tijman van 
Jacobsz, Gerbrandt 
Corsz, Theunis 
Benck, Anthonisz, Jansz 
Benjaminsz, Tijman 
Verhoeff, Jacob, Sijmonsz 
Cornelisz, Jan 
Dierc(?)z, Cornelis 
Rijcksz, Jacob 
Cornelisz, Splint 
Cornelisz, Pieter 

Besluit to verkoop van een stuk land gelegen bij het land van Tijman van Wée en land aan de 
Hilversummer weide langs de kampen van Kortenhoef. Tekst van het besluit van de 
buurmeesters hierover. Vermelding persoonsnamen.  
(verkoop land, Gooise dorpen) 

Naarden 



Dircksz, Gerrit 

SSAN015 31 68 21/06/1640 Bonifatius, Nicolaes 
Groen, Marten 
Jansz, Michiel 
Lam, Jan 
Beer, Marten, Rutgersz de 

Overleg met Nicolaes Bonifatius over het graven van een sloot tussen de Singel en zijn land 
of tuin, afkomstig van Marten Groen 
Michiel Jansz, nagelaten weeskind van de overleden Jan Lam, wordt toegelaten tot het 
weeshuis 
De president burgemeester moet met het oog op de zaak van Marten Rutgersz de Beer een 
vergadering bijeenroepen van de grondeigenaars ("ingelanden") van de buitendijken over het 
slaan van plaggen.  
(afwatering, Singel, weeskinderen, plaggen, buitendijkse polders) 

Naarden 

SSAN015 31 69 21/06/1640  Vaststelling van artikelen van het reglement op gewichten, tonnen en turfmanden.  
(turfdragers, kuipers) 

Naarden 

SSAN015 31 72 20/10/1640 Tijmans, Jannetgen 
Dover, Willem 

Vergadering vroedschap. De magistraat moet vier personen aanwijzen om een kohier van 
verpondingen vast te stellen 
De kerkmeesters moeten doorgaan jaarlijks te voorzien in het levensonderhoud van 
Jannetgen Tijmans 
De schout moet zorgen dat de kerkmeesters in het onderhoud van de weeskinderen van 
Willem Dover voorzien 
Het rekest van de veerlieden wordt in beraad gehouden.  
(kohier van verpondingen, armenzorg, zorg voor ouderen, schippers, veerlieden) 

Naarden 

SSAN015 31 73 20/10/1640 Dulmundius, Henricus 
Linde, Harmanus van der 
Heinen, Hendrick, Pieter 
Lubbertsz, Cornelis 
Immerseel, Wouter 

Henricus Dulmundius moet voor de vroedschap verschijnen n.a.v. de behandeling van een 
verzoek door Harmanus van der Linde 
De weesmeesters krijgen vergunnining tot verkoop van de bruiker genaamd Oud Naarden 
Hendrick Pieter Heinen, zijn vrouw, en Cornelis Lubbertsz worden toegelaten tot het gasthuis 
Benoeming van Wouter Immerseel tot stadsdokter.  
(verkoop onroerende goederen, bruiker, gasthuis) 

Naarden 

SSAN015 31 74 20/10/1640 Eversz, Gerrit, Hendrick 
Jansz, Gerrit (koekbakker) 
Schuit, Aelt, Gijsbertsz 

Maatregel voor het onderhoud van de weeskinderen van Gerrit Hendrick Eversz 
Gerrit Jansz, koekbakker, wordt ontboden om het "leggen van misse" in orde te brengen 
Overleg met de buurmeesters van de Gooise dorpen over het afzanden van het hogeland in 
de Hilversummer weide tegen het huis van Aelt Gijsbertsz Schuit.  
(kermis, openbare orde, bakkers, buurmeesters, Hilversummer weide, afzanden, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 75 12/11/1640 Lombaert, Jan Vergadering vroedschap. Wederom overleg met Amsterdam en Muiden over de nieuw te 
graven vaart en het trekpad vanaf Naarden 
De lening van de kassier aan Jan(?) Lombaert wordt goedgekeurd.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 76 12/11/1640 Jansdochter, Lijsbeth, conventuale 
Hoeck, Elias, Hendricqsz van der 
Visnich, Dirck 
Lambertsz, Claes 
Bogaerts, Willem 

Het bedrag voor het levensonderhoud van Lijsbeth Jansdochter, conventuale van het 
Mariaklooster wordt verhoogd 
Besluit tot openbaar verkopen van het bruikrecht van Oud Naarden door de weesmeesters 
De molenaars, de overheden van de binnendijken en vier personen onderhandelen met de 
vergunninghouders van het Naardermeer over drooglegging van landerijen van stad en 
kerken.  
(Mariaklooster, kloosters, zorg voor ouderen, onroerende goederen, Naardermeer, molenaars, dijken) 

Naarden 

SSAN015 31 77 20/11/1640 Gerbrantsz, Gerrit Vergadering vroedschap. De burgemeesters krijgen opdracht om door te gaan met de 
verkoop van de bruiker van Oud Naarden 
Het weeskind van Gerrit Gerbrantsz wordt opgenomen in het leprozenhuis.  
(onroerende goederen, weeskinderen, leprozenhuis) 

Naarden 



SSAN015 31 78 20/11/1640  Nadere resolutie op het graven van vaart en trekpad via Muiden op Amsterdam. Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 79 8/02/1641  Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, verpachting als vanouds. De verpachting van de 
impost op stadsbier loopt tot 1 juli. Vernieuwing keuren. Overleg tussen de homans van de 
schutterij en de stellieden over de draagboom in de vaart bij Ankeveen.  
(bierbrouwers, sluitboom, stedelijke belastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 80 8/02/1641  Besluit betreffende de prijs van bier en boetebepaling bij overtreding.  
(bier) 

Naarden 

SSAN015 31 81 1/03/1641  Vergadering vroedschap. De acte van de tol bij Muiderberg zal aan de burgemeesters van 
Muiden worden gegeven 
Overleg met de regenten van de armenhuizen over rente over de opbrengst van de nieuw te 
graven vaart op Amsterdam via Muiden.  
(tollen, armenhuizen) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 82 1/03/1641 Dulmundius, Henricus 
Koldermay, Johannes 

Voortaan wordt de markt van zondag op zaterdag en donderdag gehouden. Winkeliers, 
herbergiers en kraamhouders krijgen het verbod tijdens de zondagse kerkdiensten waren te 
verkopen 
Voordat op het verzoek van Henricus Dulmundius een besluit wordt genomen, zal eerst 
gekeken worden wat inwilliging ervan aan Johannes Koldermay voor nadeel zou berokkenen.  
(zondagsrust, markten, neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 31 83 1/03/1641 Dover, Wiilem De schout zal voorzieningen treffen voor het onderhoud van het nagelaten weeskind van 
Willem Dover 
De burgemeesters en commissarissen van vaart en trekpad op Amsterdam via Muiden zullen 
op naam van de stad een obligatie in forma passeren ter financiering van het projekt. Ook zal 
het weeshuis jaarkijks een bijdrage leveren.  
(weeskinderen, stedelijke financiën) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 31 84 1/03/1641 Schrieck, Cornelis, Jansz 
Bese, Jan, Jacobsz 

De resoluties van 23 december 1638 en 20 januari 1639 over het maken van de straat van de 
markt tot aan de sluis blijven gehandhaafd. Het projekt wordt door de burgeneesters 
aanbesteed. De afwatering wordt gelegd vanaf het huis van Cornelis Jansz Schrieck aan de 
kant van het stadhuis en vanaf het huis van Jan Jacobsz Bese aan de kant van de sluis.  
(bestrating, sluizen, markten, afwatering) 

Naarden 

SSAN015 31 85 1/03/1641 Tullingh (majoor) 
Gijsbertsz, Aelt 

Overleg met Amersfoort en Arnhem over maken van een wagenveer vanuit Naarden op deze 
steden 
Op verzoek van majoor Tullingh wordt met hem gesproken over het buskruit 
Aelt Gijsbertsz wordt door de schout gelast binnen acht dagen de straat voor zijn schuur op te 
ruimen wegen overlast voor zijn buren.  
(opslag militair materieel, vestingwerken, openbare orde) 

Naarden 
Amersfoort 
Arnhem 

SSAN015 31 86 1/03/1641  Vaststelling van boetes voor openbare geweldpleging.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 31 87 24/04/1641 Soefde, Gerrit van der Vergadering vroedschap. Besluit de bruglegger over de vaart naar Amsterdam bij het huis 
van Gerrit van der Soefde af te breken vanwege het feit dat Weesp bezig is een weg aan te 
leggen naar 's-Graveland 
Besluit op de verlenging van de huur van de warande.  
(bruggen, aanleg van wegen, warande) 

Naarden 
Amsterdam 
Weesp 

SSAN015 31 88 14/05/1641 Soefde, Gerrit van der Vergadering vroedschap. Het besluit van 24 april 1641 om de brug over de vaart bij het huis Naarden 



Verhoeff, Jacob, Simonsz 
Struys, Hendrick, Gijsbertsz 
Aertsz, Jan, Hendrick 
Aeltsz de Jonge, Jan 
Suycker, Cornelis, Jansz 
Bogaert, Willem 

van Gerrit van de Soefde af te breken wordt gehandhaafd. De schout krijgt assistentie 
daarvoor van zes personen.  
(bruggen) 

SSAN015 31 89 20/06/1641 Wijckersz, Huybert 
Pous, Simon 
Jansz, Pieter 

Vergadering vroedschap. De gerechtsbode wordt naar Den Haag gestuurd om advocaten te 
raadplegen, voordat wordt gehandeld in de zaak van de Heibrug 
De zaak van het verwijderen van schapen van Huybert Wijckersz wordt in handen van justitie 
gelegd 
Simon Pous en Pieter Jansz mogen het burgerrecht kopen.  
(bruggen, Heibrug, drijven van schapen, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 90 20/06/1641 Anthonisz, Rijnier 
Fr(?)ansz, Leendert 

Op verzoek van de zijlmeesters wordt Rijnier Anthonisz gelast het zijlmeesterschap, waartoe 
hij was gekozen, te aanvaarden 
Leendert Fr(?)ansz, bierdrager, wordt toegelaten tot het proveniershuis 
Besluit vier schippers aan te stellen voor het binnenveer van Naarden naar Amsterdam en 
daar een ordonnantie voor te maken. Maatregel om concurrentie van andere schipeers tegen 
te gaan.  
(zijlmeesters, bierdragers, proveniers, binnenveer) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31 92 20/06/1641 Velle, Jacob, Claesz 
Fransz, Volcquijn 
Schous, Hendrick, Claesz 
Glasius, Jan, Gerritsz 

Namen van de vier nieuwe schippers van het binnenveer op Amsterdam.  
(binnenveer) 

Naarden 

SSAN015 31 93 30/08/1641 Kodde, Marten Vergadering vroedschap. Marten Kodde krijgt bevel het hek dat hij op gemeentegrond had 
geplaatst op de dijk van de vaart bij 's-Graveland te verwijderen.  
(gemene gronden, dijken) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31 94 30/08/1641 Moy, Gerrit, Cornelisz De commissarissen van de nieuwe trekvaart mogen gedurende zes maanden geld vragen 
van particuliere gebruikers van de vaart om de kosten te dekken 
De schout zal Gerrit Cornelisz Moy, pachter en medestander van het bestiaal, opnieuw 
ontbieden.  
(bestiaal) 

Naarden 

SSAN015 31 95 9/10/1641 Bode , Frans, Lamberts Vergadering vroedschap. Besluit het verzoek, dat door de molenmeesters van het Hollands 
Einde van het dorp Ankeveen aan de Staten werd gedaan, tegen te werken wegens het 
nadeel voor Naarden 
Frans Lamberts Bode zal volgens zijn verzoek jaarlijks  honderd mande turf krijgen.  
(molenaars, Hollands Einde, turfdragers) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 96 9/10/1641  Maatregel berteffende het neerhalen van de dijk om de landerijen van 's-Graveland.  
(dijken) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31 97 26/10/1641  Vergadering vroedschap. Een ordonnantie voor het wagenveer tussen Arnhem, Amersfoort 
en Naarden wordt aangenomen en gedrukt. 

Naarden 
Amersfoort 
Arnhem 

SSAN015 31 98 16/01/1642 Loenisz, Otto 
Clijes(?), Hans 
Hasem (of: Hasener), Hendrick, Gerrits 

Vergadering vroedschap. De opzichter op het nieuwe wagenveer op Amersfoort en Arnhem 
zal de zelfde arbeidsvoorwaarden kennen als in de instructie van de toeziender van 
Amsterdam is aangegeven 

Naarden 
Amersfoort 
Arnhem 



Otto Loenisz wordt aangesteld tot opzichter van het nieuwe wagenveer van Naarden naar 
Amersfoort en Arnhem 
Inspectie van de huizen van Hans Clijes(?) en Hendrick Gerrits Hasem (of: Hasener) wegens 
een rekest van de potmeesters.  
(inspectie woningen, sociale zorg) 

SSAN015 31 99 16/01/1642 Groters, Claes, Jansz Vaststelling van het salaris van Claes Jansz Groters, stadsbode 
Tapverbod na tien uur 's avonds voor waarden en herbergiers.  
(stadsbode, tapverbod, herbergiers) 

Naarden 

SSAN015 31 100 16/01/1642  Aangiftegebod van vechtpartijen in de kroegen door waarden en herbergiers 
De bouwman die woont in Oud Naarden en geboren Gooier is, zal het recht van scharing op 
de gemeente houden alsmede het recht van de zestiende schaar.  
(openbare orde, tappers, schaarrecht, Gooiers, zestiende schaar) 

Naarden 

SSAN015 31 101 8/02/1642  Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding. Besluit de namen van 
vroedschapsleden die uit de school klappen bekend te maken. 

Naarden 

SSAN015 31 102 8/02/1642  Stadsverpondingen gedaan als vanouds. Vernieuwing stadskeuren door de schout. Accoord 
tussen de homans van de schutterij en de stellieden van de sluitboom over de vaart bij 
Ankeveen 
De vroedschap wordt geïnformeerd over datgene wat de commissarissen van Naarden en 
Muiden hadden besproken op 27 januari 1641 aangaande het maken van een sluis in de 
nieuwe vaart op Amsterdam. Ook het voorstel van Overdiemen om een brug te leggen tussen 
de Papenbrug en en Vinkebrug i.p.v. twee ponten. De commissarissen krijgen toestemming 
naar bevind van zaken te handelen.  
(geschillen, bruggen, sluizen, Commissarissen Naarden en Muiden) 

Naarden 
Ankeveen 
Amsterdam 

SSAN015 31 104 25/03/1642 Vermoten, Jacob 
Bonefaes, Nicolaes 

Vergadering vroedschap. Jacob Vermoten, wol- en lakendrapenier in Leiden, verzoekt om 
woonruimte in Naarden. Nicolaes Bonefaes zal Vermoten van een woning moeten voorzien 
Nadere resolutie betreffende het salaris van de opzichter van het wagenveer op Amersfoort 
en Arnhem.  
(drapeniers, textielnijverheid) 

Naarden 
Amersfoort 
Arnhem 

SSAN015 31 105 25/03/1642 Anthonisz, Reijnier 
Ens, Hendrick, Claesz van 

Inwoners van Muiderberg en anderen die geschikte paarden hebben zullen mogen 
meewerken aan het wagenveer op Arnhem en Amersfoort 
De buurtbewoners van de Kattenhaag worden gelast hun waterlozing te regelen 
Reijnier Anthonisz moet de achterstallige huur van het land aan de oostzijde van de haven 
betalen 
Hendrick Claesz van Ens wordt op diens verzoek ontslagen uit de schutterij.  
(waterafvoer) 

Naarden 
Amersfoort 

SSAN015 31 106 7/04/1642 Vermoten, Jacob 
Bonefaes, Nicolaes 

Vergadering vroedschap. Jacob Vermoten krijgt ruimte in het klooster toegewezen voor zijn 
draperie, welke ruimte nu nog door Nicolaes Bonefaes bewoond wordt 
Toestemming tot venten op de haven en de Zeedijk na de zondagse kerkdienst. Er zal niet 
mogen worden geschreeuwd.  
(drapeniers, klooster, textielnijverheid, zondagsrust, venten) 

Naarden 

SSAN015 31 107 7/04/1642 Pietersz, Cornelis Extra inkomsten zullen buiten de stadsmiddelen worden gehouden en dienen tot betaling van 
rente aan het weeshuis 
Overleg door de kerkmeesters met Cornelis Pietersz en anderen over de verkoop van hun 
landerijen 
Boete voor het drinken op zondag in de herbergen, reizigers uitgezonderd.  

Naarden 



(stedelijke financiën, verkoop land, tapverbod, zondagsrust) 

SSAN015 31 108 7/04/1642 Bonefaes, Nicolaes 
Wijntge 

Nicolaes Bonefaes mag het huis van Weintge in het weeshuis bewonen.  
(zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31 109 21/05/1642  Vergadering vroedschap. Goedkeuring van het contract tussen schout en molenaars van 
Naarden en de gemene landgenoten van het Hollands Einde van Ankeveen 
De huur van de warandeverpachting wordt verlengd 
Besluit om het rijden van vrachtwagens door bewoners van Weesp over de Heibrug tegen te 
gaan.  
(Hollands Einde, molenaars, warande, Heibrug, vervoer van goederen) 

Naarden 
Ankeveen 
Weesp 

SSAN015 31 110 21/05/1642 Loenen, Gerrit, Jansz van 
Beren, Anthonis, Jansz 
Harmansz, Adriaen 
Sander, Albert 
Martsz, Elbert 
Bonefaes, Claes, Huybertsz 
Beren, Jan, Hendricksz 
Tulling, .... 

Gerrit Jansz van Loenen koopt het burgerrecht 
Burgemeester Anthonis Jansz Beren wordt op diens verzoek ontslagen van het omtrekken 
van de schutterij 
Overleg met Adriaen Harmansz en Albert Sander over de koop van erven bij de vijver 
Elbert Martsz koopt het burgerrecht 
In verband met hun leeftijd worden Claes Huybertsz Bonefaes en Jan Hendricksz Beren 
ontslagen van het omtrekken van de schutterij 
Een rekest van Tulling wordt in beraad gehouden.  
(burgerrecht, verkoop land) 

Naarden 

SSAN015 31 111 21/05/1642 Struys, Hendrick, Gijsbertsz Op straffe van boete bij weigering moet Hendrick Gijsbertsz Struys het zijlmeestersambt, 
waartoe hij was aangewezen, aanvaarden 
Keur vastgesteld voor vechten en meessentrekkerij. Volgt de tekst hiervan, gedateerd op 27 
mei 1642.  
(zijlmeesters, openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 31 114 24/07/1642  Vergadering vroedschap. Inspectie van jet tracée waar de weg tussen Naarden en 
Amsterdam moet worden aangelegd. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid 's nachts 
gebruik te maken van de weg 
Betaling aan Naarden van tolgelden door de schippers van het binnenveer tussen Naarden 
en Amsterdam.  
(aanleg van wegen, wegen, tolheffing, binnenveer) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31 115 24/07/1642 Hendricqsz, Feeck De voerlieden van het wagenveer op Amersfoort en Arnhem mogen wekelijks bij toerbeurt 
ook op Utrecht rijden. Daartoe wordt een ordonnantie opgesteld 
Ingevolge de resolutie van 11 april 1638 wordt Feeck Hendricqsz aangesteld tot opzichter 
over de stadswerken.  
(opzichter) 

Naarden 
Amersfoort 
Arnhem 
Utrecht 

SSAN015 31 116 24/07/1642 Rue, Samuel Pietersz de la 
Pietersz, Jacob 
Vermoten, Jacob 

Samuel Pietersz de la Rue, kaffawerker (kaffa = een soort stof als fluweel) en Jacob Pietersz, 
kleermaker, mogen het burgerrecht kopen 
Na overleg met de hoofdlieden van het drapeniersgilde moet Jacob Vermoten zich 
onderwerpen aan de ordonnantie van het gilde 
Op verzoek van Jacob Vermoten zal de schout omzien naar een plaats om voor hem een 
volmolen op te richten.  
(textielnijverheid, burgerrecht, gilden) 

Naarden 

SSAN015 31 117 24/07/1642 Heijdamus, Abrahamus 
Burmannus, Franciscus 
Sebanincq, Claes 

De schout zal met Eemnes overleggen over het onderhoud van Malle Neel 
Op verzoek van Abrahamus Heijdamus zal zijn vacante plaats (als wat?) voorlopig door 
Franciscus Burmannus worden ingenomen 
Besluit tot inning poortgeld door Claes Sebanincq, poortwachter van de Koepoort. Over de 

Naarden 
Eemnes 



besteding ervan zal nog beslist worden.  
(zorg voor ouderen, sociale zorg, poortwachters, Koepoort, poortergeld) 

SSAN015 31 118 30/09/1642  Vergadering vroedschap. De zaak van de kapitalisten aan de orde. De pachters van het zout 
moeten op de volgende vergadering daarom hun ordonnantie overleggen 
De schippers van het binnenveer tussen Amsterdam en Naarden mogen een lening sluiten 
tegen maandelijkse betaling van rente.  
(zout en zeepgeld, binnenveer) 

Naarden 

SSAN015 31 119 30/09/1642 Jansz, Rijck De drie weeskinderen van Rijck Jansz worden tot het weeshuis toegelaten 
Ten behoeve van de kerk van Marken wordt een collecte gehouden 
Na kennisgeving door de winkeliers van de lakennering wordt besloten een verbod in te 
stellen voor marskramers van buiten Naarden om hun waren te verkopen behalve op de 
donderdagse weekmarkt.  
(collectes, lakenverkopers, gilden, markten) 

Naarden 

SSAN015 31 120 30/09/1642 Fransz, Boudt 
Sijbrantsz, Bouwen 
Jerusalem, Andries 
Malvaendick, Jan 
Beren, Anthonis, Jansz 
Wielen, Pieter van der 

Boudt Fransz krijgt kwijtschelding van 4 gulden en 5 stuivers van verpondingsgeld over 1639 
De potmeesters moete het erf naast het huis van Andries Jerusalem verkopen 
De schippers Bouwen Sijbrantsz en Jan Malvaendick zullen het geld dat zij indertijd geleend 
hadden van burgemeester Anthonis Jansz Beren niet hoeven terug te betalen, omdat zij 
schade hadden geleden door het vertrek van Pieter van der Wielen.  
(verpondingen, verkoop onroerende goederen, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 121 30/09/1642 Sebanincq, Claes 
Bonnefaes, Nicolaes 

De burgermeesters moeten maatregelen nemen betreffende de besteding van het poortergeld 
geïnd door poortwachter Claes Sebanincq aan de Koepoort en door andere poortwachters 
Vaststelling van een salaris en andere inkomsten van Nicolaes Bonnefaes (ook: Bonnefatius), 
wijrijder.  
(Koepoort, wijrijders) 

Naarden 

SSAN015 31 122 27/11/1642 Willemsdochter(?), Ancq 
Loenen, Gerrit, Jansz van 
Sieuwersz, Ridmar 

Vergadering vroedschap. De schout moet voor het onderhoud van de kinderen van Ancq 
Willemsdochter(?) zorgen 
Aanstelling van vier wijmeesters van de duffels (duffel = soort stof) 
Overleg door de schout met Gerrit Jansz van Loenen en de wevers van het drapeniersgilde 
over de zaak van de volmolen 
Ridmar Sieuwersz chirurgijn mag zijn paard weiden op gemeentegrond.  
(weeskinderen, wijmeesters van de duffels, textielnijverheid, gilden, weiden van vee) 

Naarden 

SSAN015 31 123 27/11/1642  Nietigverklaring van de waterschouw van de laatste herfst tussen de dijk en de binnendijkse 
landen.  
(schouwbrief, waterstaat, dijken) 

Naarden 

SSAN015 31 124 29/01/1643  Vergadering vroedschap. Resolutie betreffende het kiezen van keurmeesters ("wardeins") 
Besluit over de jaarlijkse verpondingen 
Overdracht van onroerende goederen zal voortaan moeten worden gedaan voor schepenen 
en secretaris 
Besluit over het opzeggen van huishuur door huurders aan verhuurders.  
(keurmeesters, verkoop onroerende goederen, verhuur van woningen) 

Naarden 

SSAN015 31 125 29/01/1643 Barentsz, Albert Boete op vechtpartijen 
Parkeerverbod voor lege wagens in de Sluisstraat en de Schip[per]straat behalve voor het 
huis van Albert Barentsz.  
(openbare orde, parkeerverbod, Marktstraat, Kloosterstraat) 

Naarden 

SSAN015 31 126 29/01/1643 Chirurgijn, Ridtmar, Sieuwersz Burgerrecht verleend aan Ridtmar Sieuwersz Chirurgijn, Willem Jacobsz en Matthijs Jansz Naarden 



Jacobsz, Willem 
Jansz, Matthijs 
Sebanincq, Claes 

Claes Sebanincq, poortwachter van de Koepoort, mag voortaan van reizigers en burgers die 
van een schip komen geld innen, mits hij 's morgens en 's avonds de ketting van de sluis sluit.  
(burgerrecht, poortwachters, poortergeld, Koepoort, sluizen) 

SSAN015 31 127 29/01/1643  Voorstel om een commissie te vormen tot het opstellen van een ordonnantie op de impost 
van stadsbrandewijnen 
Op het verzoek van Gerrit Jansz van Loenen wordt besloten dat de windvolmolen niet als 
oliemolen mag worden gebruikt.  
(brandewijn, stedelijke belastingen, volmolen, molens, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31 128 /02/1643  Naamlijst van de vroedschap voor 1643.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 130 8/02/1643  Vergadering vroedschap. Belofte tot geheimhouding, stadsverpachtingen als vanouds, 
vernieuwing stadskeuren. De homans van de schutterij accorderen met de stellieden van de 
trekboom in de vaart bij Ankeveen.  
(sluitboom) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 131 28/08/1643 Ploos, Jacob, Hendricsz 
Snijder, Jan, Gerritsz 

Vergadering vroedschap. Verkiezen van personen tot het formeren van een kohier voor de 
inning van de 200e penning 
Goedkeuring van het concept van wijziging van de ordonnantie op het rijden van de wagens 
tussen Amersfoort en Naarden 
Verzoek aan de Staten om een jaarlijkse subsidie voor het onderhoud van de 
fortificatiewerken 
Jacob Hendricsz Ploos mag het burgerrecht kopen 
Jan Gerritsz Snijder te Bussum wordt nogmaals het broodbakken verboden.  
(wagenveer, fortificaties, burgerrecht, bakkers) 

Naarden 
Bussum 
Amersfoort 

SSAN015 31 132 28/08/1643 Sebaninghsz, Claes 
Loenisz, Otto 
Jansz, Matthijs 

Buiten het Peperstraatsmuurtje zal een uitslag op gemeentegrond worden gegeven, opdat de 
buurtbewoners er een bleekveld hebben 
Inning van poortergeld door de poortwachter van de Koepoort, Claes Sebaninghsz 
In plaats van Otto Loenisz wordt Matthijs Jansz aangesteld tot opzichter van de wagens van 
het veer op Amersfoort.  
(Peperstraat, bleekveld, uitbreiding gemeentegrond, poortwachters, Koepoort, wagenveer) 

Naarden 
Amersfoort 

SSAN015 31 133 28/08/1643 Vlaes, Jan, Stevensz 
Schagen, Daniel van 
Petrus, Isbrandus 

Op diens verzoek wordt Jan Stevensz Vlaes aangesteld tot knecht op het wagenveer 
Daniel van Schagen verzoekt de vacante plaats van een studiebeurs in Leiden door 
Isbrandus Petrus te laten innemen, opdat deze zijn studie kan vervolgen 
Overleg met de weesmeesters over toelating tot het weeshuis van oude vrouwen.  
(studiebeurzen, zorg voor ouderen) 

Naarden 
Leiden 

SSAN015 31 134 29/01/1644 Arents, Cathalina 
Duyne, Anthonis, Jansz 
Jans, Willem 
Otto, Frederick 

Vergadering vroedschap. Maatregel voor het levensonderhoud van de twee nagelaten 
kinderen van Catahlina Arents 
Overleg met Anthonis Jansz van Duyne n.a.v. diens verzoek (waarover?) 
Overleg met Willem Jans en Frederick Otto over hun verzoek om twee getouwen.  
(weeskinderen, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31 135 29/01/1644 Hoeff, Claes, Hendricqsz van der Claes Hendricqsz van der Hoeff verzoekt ontslagen te worden van alle ambten. Toegestaan, 
alleen de vroedschapsvergaderingen moet hij blijven bijwonen. Zijn verzoek tot ontheffing van 
zijn militaire taak wordt in beraad gehouden.  
(ontslagen, vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 136 /02/1644  Naamlijst van burgemeesters en vroedschapsleden voor 1644. Naarden 

SSAN015 31 138 8/02/1644 Sondaen, Hendrick Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, stadsverpachtingen als Naarden 



Duren, Frans van vanouds, vernieuwing van stadskeuren, accoord met de stellieden van de trekboom bij 
Ankeveen 
Hendrick Sondaen krijgt het burgerrecht 
Overleg met Frans van Duren over het maken van een weefgetouw.  
(sluitboom, vaarten, burgerrecht, textielnijverheid) 

Ankeveen 

SSAN015 31 139 8/03/1644  Vergadering vroedschap. Besluit het verzoek van de buurmeesters van het gehucht Lage 
Bussum aan de Staten om toestemming aldaar te krijgen voor het uitoefenen van ambachten, 
zoals bakken, smeden en rademaken, op alle manieren tegen te werken.  
(neringdoenden, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 140 8/03/1644 Arents, Cathalina 
Jansz, Thouns 
Boer, Pieter Jeronimus de 

Besluit tot overleg met de rekenmeesters van de Grafelijkheid van Holland en de 
buurmeesters van de Gooise dorpen over het opnieuw huren van de warande 
Een van de kinderen van Cathalina Arents wordt tegen vergoeding van kosten ondergebracht 
bij Thouns Jansz te Blaricum, het andere bij Pieter Jeronimus de Boer.  
(buurmeesters, warande, weeskinderen, Gooise dorpen) 

Naarden 
Blaricum 

SSAN015 31 141 8/03/1644 Hespels, Hendrick 
Hespels jr, Hendrick 
Hespels, Robbert 
Langhe Jan, Jan, Pieter 
Fransman, Jan, Pietersz 
Jansz, Matthijs 
Evertsz, Claes 
Tessingh, Claes 
E(?)lias, Hans 

Overleg met de hoofdlieden van het weversgilde over het maken van weefgetouwen voor de 
twee zonen van Hendrick Hespels (Hendrick en Robbert) en voor enige anderen 
Besluit tot vernieuwing van de Turfpoortbrug.  
(wevers, textielnijverheid, Turfpoort (brug)) 

Naarden 

SSAN015 31 142 6/05/1644 Ploos, Jan, Dircsz 
Loenen, Gerrit, Jansz 
Weren, Steven 

Vergadering vroedschap. In de zaak van Jacob Dircsz Ploos betreffende zijn burgerschao 
wordt het besluit van 20 juni 1630 gehandhaafd 
Besluit voor de uitslag van de vulmolen van Gerrit Jansz van Loenen een dam te doen leggen 
als overgang voor het vee naar de gemenegronden 
Het rekest van Steven Weren wordt in beraad gehouden.  
(burgerrecht, grazen van vee, vulmolens, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31 143 6/05/1644 Corsten, Weinigte, Hendrick 
Month, Jan 
Benjaminsz, Thijmen 
Rijcqs, Barth 
Heeren, Jacob, Danielsz 
Loenen, Gerrit, Jansz 
Gerrit, neef van Gerrit Jansz van loenen 

Overeenkomst met de octroyanten van 's-Graveland en het Naardermeer tot het leggen van 
een brug voor de vaart tussen de Hilversumse Weide 
Verbouwing van vier panden voor het weeshuis, welke eerder werden bewoond door 
Weinigte Hendrick Corsten, Jan Month, alsmede de school en het turfhok 
Op verzoek van burgemeester Thijmen Benjaminsz mag zijn zoon Barth Rijcqsz, schipper van 
het buitenveer, de eerst vrijkomende vacature in het binnenveer vervullen 
Burgerschap verleend aan Jacob Danielsz Heeren en Gerrit, de neef van Gerrit Jansz van 
Loenen.  
(Naardermeer, Hilversumse Weide, bruggen, weeshuishuiseigenaars, onroerende goederen, scholen, 
schippers, binnenveer) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31 145 22/08/1644  Vergadering vroedschap. Besluit iemand te kiezen tot het formeren van kohieren voor haard- 
en schoorsteengeld 
Besluit tot verkoop van een bruiker, gelegen aan de Vecht naast het huis van de heer van 
Nieuwenrode, groot zijnde 20 morgen land. Bepaling over de besteding van de rente daarover 
voor de verbouwing van huizen in de Kloosterkerk.  
(haardstedegeld, schoorsteengeld, Kloosterkerk, verkoop land) 

Naarden 
Vecht 



SSAN015 31 146 22/08/1644 Hermansz, Pieter 
Vertanghen, Daniel 

Pieter Hermansz wordt ontslagen van het omtrekken van de schutterij 
Het verzoek van de looimeesters van de bombazijnwerkers om een gilde op te richten wordt 
toegestaan. De artikelen zullen worden vastgesteld 
Bedragen vastgestled voor het schutten van vee 
Daniel Vertanghen krijgt het burgerecht.  
(textielnijverheid, looimeesters, gilden, grazen van vee, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 147 27/01/1645  Vergadering vroedschap. Goedkeuring van de artikelen voor het bombazijnwerkersgilde 
Op verzoek van de schippers van het buitenveer voor de Zeestedekop van Amsterdam wordt 
havengeld voor zeelieden vastgesteld.  
(gilden, textielnijverheid, buitenveer, Zeestedekop, havengeld) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31 148 27/01/1645 Lambertsz, Manders 
Appel, Willem 
Jonghbloet, Geert, Jans 
Gelmers, Geertjen (vroedvrouw) 

Manders Lambertsz wordt aangenomen als schipper op het buitenveer naar Amsterdam 
Aangaande het verzoek van Willem Appel wordt informatie ingewonnen 
Het tractement van Geert Jans Jonghbloet wordt onttrokken en gebruikt als aanvulling op het 
jaarinkomen van Geerjen Gelmers, vroedmoeder.  
(schippers, buitenveer, vroedvrouw) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31 149 27/01/1645 Adriaensz, Cornelis Besluit aangaande een rekest betreffende de ordonnantie van het bakkersgilde 
Schenking aan Nieuwendam voor de opbouw van de kerk aldaar 
Jaarlijkse inkomsten voor Cornelis Adriaensz, gewezen stadsomroeper, en zijn vrouw.  
(collectes, stadsomroeper) 

Naarden 
Nieuwendam 

SSAN015 31 150 27/01/1644  De schout wordt geauthoriseerd te spreken met de buurmeesters van Gooiland over de 
uitlanden 
De schepenrechtbank zal voortaan binnenskamers rechtspreken behalve zaken betreffende 
het poort-, gast- en commissarisrecht.  
(buurmeesters, uitlanden, schepenrechtbank, poortrecht, gastrecht, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 153 /02/1645  Naamlijst van de vroedschap voor 1645.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 155 8/02/1643 Gerritsz, Jan Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, vernieuwing 
stadskeuren, stadsverpachtingen als vanouds 
Besluit een derde homan te kiezen voor het veer uit de schippers van het buitenveer 
Burgerrecht verleend aan Jan Gerritsz uit Bussum.  
(veerlieden, burgerrecht) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 157 1/04/1645  Vergadering vroedschap. Besluit verdere pogingen in het werk te stellen van de Staten een 
jaarlijkse subsidie te krijgen voor het onderhoud van de fortificaties. Een eerder verzoek was 
afgewezen.  
(fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31 158 1/04/1645 Claesz, Jan Een verzoek van Jan Claesz, opzichter van het Naardermeer, om gedrukte biljetten te mogen 
aanplakken wordt in beraad gehouden 
Overeenkomstig het verzoek van het bakkersgilde wordt hun ordonnantie onderzocht, 
waarover rapport zal worden uitgebracht 
Gerrit Pietersz de Visser krijgt het burgerrecht.  
(Naardermeer, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 159 1/04/1645 Fransz, Volcquijn 
Visnich, Dirck 

Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de afwezigheid van Volcquijn Fransz, schipper 
van het binnenveer 
Burgemeester Dirck Visnich moet zijn administratie van zijn inkomen van de vaart laten 
inspecteren.  

Naarden 



(schippers, binnenveer) 

SSAN015 31 160 26/05/1645  Vergadering vroedschap. Overeenkomstig een resolutie van de Staten wordt van schout en 
commissarissen een ambtseed afgenomen 
Overleg in Den Haag om het restant van het hoofdgeld van 1622.  
(hoofdgeld, landelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 31 161 26/05/1642 Evertsz, Dirck, Hendrick 
Hendricqsz, Claes 

Van de binnenhuizen zal repartitie worden gevraagd voor het onderhoud van de kinderen van 
Dirck Hendrick Evertsz in het huis van Claes Hendricqsz.  
(weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31 162 15/06/1645 Vermoten, Isac Vergadering vroedschap. Het verzoek van Isac Vermoten om naast zijn vulmolen aan de 
Karnemelksloot een tweede te mogen oprichten alsmede om een plaats om lakens en dekens 
op te hangen wordt goedgekeurd. De drapeniers zullen er gebruik van maken om hun lakens 
te vullen.  
(vulmolens, molens, Karnemelksloot, textielnijverheid, drapeniers) 

Naarden 

SSAN015 31 163 15/06/1645 Noy, Jacob, Dircqsz de Aan Jacob Dirqsz de Noy wordt een uitslag op gemeentegrond gegeven.  
(uitbreiding gemeentegrond) 

Naarden 

SSAN015 31 164 26/05/1645 Thiel, Frans, Jansz Een verzoek van de commissarissen van de dorpelputten wordt afgewezen 
Frans Jansz van Thiel krijgt het burgerrecht.  
(waterafvoer) 

Naarden 

SSAN015 31 165 2/08/1645 Assendelff, Alewijn van Vergadering vroedschap. Het contract dat burgemeester Jacob Simonsz Verhoeff en Reijer 
Jansz Joncqsz in Den Haag met de Staten gesloten hebben aangaande de financiering van 
het onderhoud der fortificaties wordt goedgekeurd. Volgt de tekst van het contract. Naam 
Alewijn van Assendelff, controleur.  
(fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31 168 2/08/1645 Pieters, Claes. gerechtsdienaar 
Visnich, Dirck 
Sondaen, Willem 

Overleg met de buurmeesters van Huizen om een schiering in de warande te leggen gelegen 
buiten Naarden 
Het contract van Claes Pietersz, gerechtsdienaar, wordt gecontinueerd 
Burgemeester Dirck Visnich en Willem Sondaen moeten zo snel mogelijk het overzicht van 
hun rekeningen laten inspecteren.  
(de Warande, gerechtsdienaren, stedelijke financiën, Gooise dorpen) 

Naarden 
Huizen 

SSAN015 31 171 13/10/1645  Vergadering vroedschap. Verzoek van de Franse en Waalse ingezetenen om een 
kerkgebouw. Besluit tot overleg hierover met de kerkeraad.  
(Franse kerk, Waalse kerk) 

Naarden 

SSAN015 31 172 13/10/1645 Gaine(?), Claes Hendricqsz van 
Hendricqsz, Dirck 
Dircsz, ..n.. 
Borsten, Claes 

Benoeming van Claes Hendricqsz van Gaine (?) tot schipper op het buitenveer op 
Amsterdam 
Claes Borsten krijgt vergoeding van de onderhoudskosten van het weeskind van Dirck 
Hendricqsz, genaamd ..n.. Dircsz.  
(schippers, buitenveer, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31 173 13/10/1645 Vermoten, Jacob 
Pietersz, Claes 

Jacob Vermoten krijgt het burgerrecht 
Claes Pietersz blijft voorlopig nog aan als gerechtsdienaar.  
(burgerrecht, gerechtsdienaren) 

Naarden 

SSAN015 31 174 22/12/1645  Vergadering vroedschap. Nader besliut betreffende het stichten van een Franse kerk.  
(Franse kerk) 

Naarden 

SSAN015 31 175 22/12/1645 Fabri, Andries 
Rijck, Jacobus 
Possius, Petrus 

Andries Fabri wordt op zijn verzoek vrijgesteld van het vervullen van vrijkomende ambten. Er 
zijn twee vacatures te verwachten 
Jacobus van Rijck wordt benoemd tot dokter in de medicijnen tegen hetzelfde loon als zijn 

Naarden 



voorganger Petrus Possius.  
(dokters) 

SSAN015 31 176 22/12/1645 Arnoldus, Elias 
Sanders, Albert 

Besluit een overeenkomst te sluiten met stadsdokter Elias Arnoldus 
Albert Sanders wordt ontheven van de jaarlijkse betaling van zes gulden aan de krijgsraad 
voor het omtrekken van de schutterij 
Besluit tot publicatie van de ordonnantie op de fortificatiewerken 
Susbsidie van f50 voor de kerk van Wijk op Zee voor het bouwen van een pastorie.  
(fortificaties, collectes) 

Naarden 
Wijk aan Zee 

SSAN015 31 177 22/12/1645 Sloot, Jan, Gerritsz Aan Jan Gerritsz Sloot wordt de Corps de Guarde op het Begijnenbolwerk toegewezen om 
daar een woning te bouwen.  
(Corps de Guarde, Begijnenbolwerk, woonhuizen) 

Naarden 

SSAN015 31 178 30/01/1646 Kelderman. Johannes 
Appel, Willem 
Claesen, Grunt (distilateur) 
Jacobsz, Jan 
Jacobsz, Jan (schoenmaker) 

Vergadering vroedschap. Overleg mwet Johannes Kelderman over het tractement als 
stadsdokter 
Het rekest van Willem Appel wordt in beraad gehouden 
Grunt Claesen, distilateur, Jan Jacobsz (onleesbaar beroep) en Jan  Jacobsz, schoenmaker, 
krijgen het burgerrecht. 

Naarden 

SSAN015 31 179 /02/1646  Naamlijst van de vroedschap voor 1646.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 181 8/02/1646 Winters, Jan Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, stadsverpachtingen als 
vanouds 
Besluit tot overleg met Jan Winters over de pacht van de wagens en stadskrunen 
Accord van de homans van de schutterij met de stellieden van de draagboom bij Ankeveen.  
(verpachting vervoer van goederen, sluitboom) 

Naarden 
Ankeveen 

SSAN015 31 182 8/02/1646 Hoeff, Nicolaes, Hendricqsz van den 
Houtcoper, Jan, Jacobsz 

Op hun verzoek worden Nicolaes Hendricqsz van den Hoeff en Jan Jacobsz Houtcoper, 
kapiteins en enige anderen officieren uit hun functie in de krijgsraad ontheven behalve de 
vaandeldragers.  
(krijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 31 183 29/05/1646 Kolderman, Johannes 
Schuyt, Jacobus 
Ploos, Hendrick, Dircqsz 
Werckens, Jan, Jansz van (waard) 

Vergadering vroedschap. Benoeming van Johannes Kolderman tot stadsdokter. Hij zal tevens 
één dag in de week de schoolopzichter assisteren bij de catechese 
Overleg met de octroyanten van 's-Graveland en het Naardermeer over het leggen van een 
brug over de vaart tussen de Hilversummer Weide. De burgemeesters zullen assistenten 
zoeken 
Rekest van Jacobus Schuyt en de gemene participanten van de bruiker van Oud Naarden 
Verlening van het burgerrecht aan drie personen.  
(schoolopzichters, Naardermeer, Hilversummer Weide, bruggen, burgerrecht) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31 185 29/05/1646 Sloot, Gerrit De vissers krijgen vergunning op zondag de vissen die zij in de Noordzee hebben gevangen 
en de groene haringen te venten 
Gerrit Sloot wordt tot het gasthuis toegelaten 
De ordonanntie en schouwbrief, gemaakt door de molenmeesters en de ingelanden van de 
Binnendijkse en Berger Polder wordt goedgekeurd.  
(vissers, zondagsrust, venters van vis, gasthuis, molenmeesters, Binnendijkse Polder, Berger Polder, 
schouwbrief) 

Naarden 

SSAN015 31 186 8/12/1646 Solm, Thomas 
Bogaert, Justus van de 

Vergadering vroedschap. Handhaving van het besluit op de keur voor waarden en herbergiers 
van 16 januari 1642 
Onderhoud van oude arme vrouwen die bij Thomas Solm wonen 

Naarden 



Overleg met Justus van de Bogaert over achterstallige huurschuld.  
(herbergiers, zorg voor ouderen, sociale zorg, verhuur van woningen) 

SSAN015 31 187 8/12/1646 Jansz, Reijer 
Lambersz, Jan 

Reijer Jansz moet zijn schuld aan de stad betalen zonder hulp van zijn zwager Jan Lambersz 
Aanvulling op de resolutie van 27 januari 1645 over het havengeld te betalen door schippers 
van buiten.  
(stedelijke financiën, havengeld) 

Naarden 

SSAN015 31 188 8/12/1642 Jansz, Marten 
Krijnen, Elbert 

Marten Jansz krijgt toestemming met zijn veerschuit op Utrecht te varen 
Overleg met de buurmeesters van Lage Bussum over het onderhoud van de twee 
weeskinderen van Elbert Krijnen 
Verkiezing van hoofdlieden van het bombazijnwerkersgilde zal voortaan geschieden op St 
Lourensdag.  
(veerschippers, gilden, textielnijverheid, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 189 8/12/1646 Duren, Frans van 
Capiteine, Willem 
Pronck, Lambert 
Egbertsz, Geerloff 
Hermans, Cornelisz, alias Lange Kees 
Cornelisz, Arent 
Vrijdermoet (secretaris, notaris) 
Schadick, Huybert (notaris) 

Verlening burgerrecht aan enige personen. Stadssecretaris Vrijdermoet en Huybert Schadick 
worden tevens toegelaten als notaris.  
(burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31 190 8/12/1646  Aanscherping van het verbod om nering uit te oefenen in Lage Bussum.  
(neringdoenden) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 191 31/01/1647 Krijnen, Elbert Vergadering vroedschap. Besluit de nagelaten kinderen van Elbert Krijnen uit te besteden 
onder vergoeding van kosten door de buurmeesters van Lage Bussum.  
(weeskinderen, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 192 31/01/1647 Schuyt, Arens 
Eversz, Claes 
Alcmaer, Gerrit, Jacobsz van 

Arens Schuyt wordt ontslagen van het omtrekken van de schutterij 
Aan Claes Eversz, wolwever, en Gerrit Jacobsz van Alcmaer wordt het burgerrecht verleend 
Verbod voor hoedekramers te roepen dat zij hoeden schoonmaken behalve op de wekelijkse 
marktdag.  
(burgerrecht, wevers, textielnijverheid, hoedemakers, markten, ventverbod) 

Naarden 

SSAN015 31 193 31/01/1647 Eversz, Herman 
Boeyesz, Simon, Thijman 
Cruyt, Anthonis 
Visnich, Dirck 
Schoue(?), Hendrick, Claesz 

Herman Eversz en Simon Thijman Boeyesz worden benoemd in het schouwambt 
Vaststelling van een bedrag te betalen door iedere voerman, die met zijn wagen de stad 
passeert, aan Anthonis Cruyt, knecht op het wagenveer 
Burgemeester Dirck Visnich, penningmeester van de binnenvaart, en schipper Hendrick 
Claesz Schoue(?) moeten hun rekening liquideren en sluiten.  
(schouwambt, vervoer van goederen, binnenvaart, schippers) 

Naarden 

SSAN015 31 195 /02/1647  Naamlijst van de vroedschap voor 1647.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 197 31/07/1647  Vergadering vroedschap. Eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, stadsverpachtingen als 
vanouds. 

Naarden 

SSAN015 31 198 31/07/1647 Krijnen, Elbert 
Jacobsz, Steven 
Schoue(?), Hendrick, Claesz 

Vergadering vroedschap. De onderhoudskosten van de kinderen van Elbert Krijnen worden 
op de godshuizen verhaald 
Steven Jacobsz wordt in plaats van Hendrick Claesz Schoue(?) tot schipper op het 
binnenveer benoemd.  
(weeskinderen, godshuizen, binnenveer, schippers) 

Naarden 



SSAN015 31 199 31/07/1647 Aeltsz, Reijer (visser) 
Pietersz, Hendrick (wolwever) 
Gerbersz, Simon 
Keijz(?)ers, Jan 
Jansz, Gijsbert 
Jeronimus, Pieter 
Fransdochter, Cathalijntjen 
Hermansz, Lambert 
Anthonisz, Reijnier 
Stevensz, Jan 

Verlening burgerrecht aan vier personen 
Overleg met de gasthuismeesters over Gijsbert Jansz. Verlaging van de vergoeding aan 
Pieter Jeronimus voor het onderhoud van Cathalijntjen Fransdochter 
Overleg met de schippers van het binnenveer over verhuren van stadsland 
Ontslag van drie personen van het omtrekken van de schutterij.  
(burgerrecht, weeskinderen, sociale zorg, binnenveer, verhuur van land) 

Naarden 

SSAN015 31 200 30/01/1648 Willemsdochter, Ancq Vergadering vroedschap. Besluit op de verpondingen van de korenmolens 
Het geld van de kinderen van Ancq Willemsdochter zal voorlopig op interest gesteld worden.  
(molens, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31 201 30/01/1648 Fransse, Lucas 
Pietersz, Jan (visser) 
Jansz, Willem (drapier) 
Duren, Willem, Fransz van 

De vier daartoe gekozen taxateurs zullen doorgaan met het kohier op de 200e penning 
Vier personen wordt het burgerrecht verleend 
Besluit tot onderzoek van de ordonnantie van het lakenmakersgilde met het oog op wijziging 
daarvan.  
(burgerrecht, gilden, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31 202 30/01/1648  Besluit tot het maken van een ordonnantie op het houden van bijen, wellicht naar het 
voorbeeld van 't Sticht.  
(bijenhouders) 

Naarden 
Het Sticht 

SSAN015 31 203 /02/1648  Naamlijst van de vroedschap voor 1648.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 205 8/02/1648 Jansz, Reijer 
Feecqsz, Anthonis 
Boom, Hendrick, Cornelisz 
Pater, Gijssens 

Vergadering vroedschap, eedsaflegging, belofte tot geheimhouding, stadsverpachtingen als 
vanouds, vernieuwing keuren en publicatie door de secretaris 
Verkiezing van vier personen om de kwartieren (stadswijken of soldatenverblijven?) te 
verdelen.  
(kwartiermeesters, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31 206 16/06/1648  Vergadering vroedschap. Besluit een commissie naar Den Haag te sturen n.a.v. een opdracht 
tot vernieuwing van de zeebaans, de bruggen en de hameien na een inspectie door 
afgevaardigden van de Gecommitteerde Raden.  
(fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31 207 16/06/1648  Goedkeuring van  de ordonnantie op het houden van bijen 
Overleg met de molenaars over verbetering van het malen 
Overleg met de buurmeesters van Bussum over het onderhoud van drie weeskinderen van 
een gestorven vrouw uit Bussum.  
(bijenhouders, molenaars, molens, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 208 16/06/1648 Kelderman, Johannes 
Jansz, Gijsbert 
Bass(?)en, Michiel 
Matthijsz, Evert (kaartenmaker) 
Suycker, Cornelis, Jansz 
Keijsersz, Theunis 

Verhoging van het tractement van Johannes Kelderman overeenkomstig zijn verzoek 
De hoofdlieden van het drapeneniersgilde zullen een artikel over drie getouwen in hun 
ordonnantie opnemen 
Overleg met de gasthuismeesters over Gijsbert Jansz 
Burgerschap verleend aan Michiel Bass(?)en en Evert Matthijsz, kaartenmaker 
Cornelis Jansz Suycker en Theunis Keijsersz worden ontslagen van het omtrekken van de 
schutterij.  
(tractementen, gilden, textielnijverheid, gasthuismeesters, sociale zorg, burgerrecht, kaartenmakers) 

Naarden 



SSAN015 31 209 16/06/1648 Bunschoten, Jan, Jansz 
Mayer, Mattijs, Aertsz 
Martensz, Lambert 

Het rekest van Jan Jansz Bunschoten wordt aan de kapiteins van de schutterij overgelaten 
Maatregel op het betalen van de pacht van de stadslanden door Matthijs Aertsz Mayer en 
Lambert Martensz.  
(stedelijke belastingen, verpachting landerijen) 

Naarden 

SSAN015 31 210 3/10/1648  Vergadering vroedschap. Voorstel van de kerkmeesters tot het maken van een nieuw portaal 
aan de Grote Kerk aan de marktzijde. Goedgekeurd 
De regenten van de godshuizen moeten hun rekening opmaken overeenkomstig de resolutie 
daarover uit 1638. 

Naarden 

SSAN015 31 211 3/10/1648 Hendricqsdochter, Mainsgen 
Solom, Thomas 

Mogelijkheden onderzocht voor het levensonderhoud van Mainsgen Hendricqsdochter 
Thomas Solom wordt ontslagen van het omtrekken van de schutterij 
Aanstelling van twee personen om zondags na de kerk langs de huizen te collecteren voor de 
armen 
Verbod om in Lage Bussum armelui te laten logeren of kamers te verhuren aan hen om te 
voorkomen dat hun levensonderhoud voor rekening van Naarden komt.  
(weeskinderen, collectes, armenzorg, verhuur van woningen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31 212 3/10/1648  Twee weeskinderen uit Lage Bussum, nagelaten door een arme vrouw, worden deels door 
Naarden, deels door Lage Bussum onderhouden 
Opdracht aan de molenmeesters van de Overscheense- en Meerlanden en een deel van de 
Binnendijkse polders om de kade te verhogen tot afwering van het water.  
(waterafvoer) 

Naarden 

SSAN015 31 213 3/10/1648 Bruynesz, Bruyn Bruyn Bruynesz mag het Smallelandje, gelegen naast zijn Bruyns land, nog twaalf jaar huren.  
(verhuur van land) 

Naarden 

SSAN015 31 214 3/10/1648  De lijst van de aanvulling van het maalloon voor de molenaars goedgekeurd. De lijst volgt. Op 
18 juli 1656 wordt hier nog een aantkening bijgeschreven.  
(molenaars, molens) 

Naarden 

SSAN015 31 217 26/01/1649 Groenveldt ??? 
Dircqsz, Poulus 
Vinck, Pieter 
Werff, Gerrit 
Claesz, Herman (visser) 

Vergadering vroedschap. Besluit om een brief te schrijven aan solliciteur Groenveldt in Den 
Haag, omdat de baljuw van Loosdrecht aanspraak maakt op Naardense rechten betreffende 
de houtvesterij en wildernissen van Gooiland 
Handhaving van de resolutie van 29 januari 1643 op het vechten en trekken van messen 
Verlening van burgerrecht aan vier personen.  
(jachtrecht, openbare orde, burgerrecht) 

Naarden 
Gooi 
Loosdrecht 

SSAN015 31 218 26/01/1649 Schuyt, Aerent, Aeltsz 
Cornelisz, Gerrit (molenaar) 
Gelmers, Geertjen 
Persijn, Nicolaes, Bonnefatius van 
Chirurgijn, Cornelis, Beelts 
Beelts, Cornelis (chirurgijn) 

Besluit op het schriftelijk verzoek van Aerent Aeltsz Schuyt 
Besluit op het verzoek van Gerrit Cornelisz, molenaar 
Alleen secretaris Geertjen Gelmers, Nicolaes Bonnefatius van Persijn en Cornelis Beelts 
Chirurgijn worden vrijgesteld van stadsimpost 
Een compagnie soldaten wordt verzocht in Naarden in te kwartieren.  
(molenaars, stedelijke belastingen, vrijdom van belastingen, inkwartiering, soldaten) 

Naarden 

SSAN015 31 219 26/01/1649 Verhoeff, Jacob, Simonsz Burgemeester Jacob Simonsz Verhoeff blijft thesaurier met een tractement van 70 gulden en 
onder dezelfde acte van 27 januari 1645. 

Naarden 

SSAN015 31 221 /02/1649  Naamlijst van de vroedschap voor 1649.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31 223 8/02/1649  Vergadering vroedschap. Belofte tot geheimhouding, eedsaflegging, vernieuwing 
stadskeuren, verpachtingen als vanouds. 

Naarden 

SSAN015 31 224 26/02/1649 Willemsdochter, Ancq Vergadering vroedschap. Uit een akte van de Westindische Compagnie blijkt dat Ancq Naarden 



Boer, Pieter den 
Arentsdochter, Cathalina 

Willemsdochter in Brasill is overleden. De vijf nagelaten kinderen worden in het weeshuis 
opgenomen, op voorwaarde dat het weeshuis een deel van de erfenis van de grootouders 
van de kinderen krijgt 
Overleg met Pieter den Boer over het onderhoud van Cathalina Arentsdochter.  
(weeskinderen, Westindische Compagnie) 

Brazilië 

SSAN015 31 225 8/02/1649  Resolutie op het begraven van doden.  
(begraven) 

Naarden 

SSAN015 31 226 8/02/1649 Gijsellius, Anthonis Anthonis Gijsellius houdt hetzelfde tractement. Hij krijgt geen vrijdom van belasting.  
(tractementen, vrijdom van belastingen) 

Naarden 

SSAN015 31 227 11/05/1649 Visnich, Dirck 
Hoeff, Claes, Hendricqsz van der 

Vergadering vroedschap. Dirck Visnich, penningmeester van de binnenvaart, zal binnen 
veertien dagen zijn rekening moeten doen 
De burgemeesters gaan naar Den Haag om het handelen van de houtvester van Holland 
inzake de jacht in Gooiland tegen te gaan. De Naardense rechten in deze worden bedreigd 
Er wordt een opvolger gezocht voor Claes Hendricqsz van der Hoeff als taxateur van de 200e 
penning alsmede vier personen voor het formeren van een kohier van de verpondingen.  
(binnenvaart, jachtrecht, kohier van verpondingen) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 31 228 5/07/1649 Vrijdermoet, Ina(?) 
Verhoeff, Jacob, Simonsz 

Vergadering vroedschap. In verband met de ernstige ziekte van secretaris Ina(?) Vrijdermoet 
zal aan de heren van de rekeningen van de Grafelijkheid van Holland en Westvriesland 
worden verzocht Jacob Simonsz Verhoeff aan te stellen als secretaris 
Herstelmaatregelen voor putten en pompen.  
(waterafvoer) 

Naarden 

SSAN015 31 229 5/07/1649 Jonghe, Jan, Aeltsz de Jan Aeltsz de Jonghe wordt ontslagen van het omtrekken van de schutterij. Naarden 

SSAN015 31 230 5/07/1649 Visnich, Dirck 
Cocq, Dirck, Aertsz 

Overleg met burgemeester Dirck Visnich en Dirck Aertsz Cocq als octroyanten van de 
oostzijde van de stadshaven.  
(haven) 

Naarden 

SSAN015 31 231 27/07/1649 Bicker, Gerard Vergadering vroedschap. Overleg met baljuw Gerard Bicker n.a.v. diens concept-artikelen 
betreffende de Vechtboeten. 

Naarden 
Vechtstreek 

SSAN015 31 232 27/07/1649 Bergius, Hubertus 
Lambertsz, Gijsbert 
Kulvus, Joannis 

Mondeling verzoek van Hubertus Bergius, predikant ("bedienaar des Godlijcken Woorts te 
Serdam gedaen") om een historisch werk dat hij geschreven heeft, waarin de stadsprivileges 
van Naarden ter sprake komen te mogen drukken. Toegestaan, besluit tot financiële steun 
hiervoor 
Besluit op een verzoek van burgemeester Gijsbert Lambertsz en Joannis Kulvus, predikant te 
Haarlem, wegens het uitstellen van het kapitaal en interest dat nog staat op de zaak van het 
proces van de binnen- en buitendijken voor de zeeslagen.  
(geschiedschrijving, predikanten, stedelijke financiën, dijken, processen) 

Naarden 
Haarlem 

SSAN015 31 233 27/07/1649 Pietersz, Willem 
Fransz, Volcquijsz 

Willem Pietersz wordt benoemd als schipper op het binnenveer in plaats van Volcquijsz 
Fransz.  
(binnenveer, schippers) 

Naarden 

SSAN015 31 234 27/07/1649 Visnich, Dirck Handhaving van de resolutie van 1 maart 1649 dat burgemeester Dirck Visnich zijn rekening 
moet doen als penningmeester van de binnenvaart.  
(binnenvaart, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 235 17/08/1649 Bogaert, Willem 
Visnich, Dirck 

Vergadering vroedschap. Schout Willem Bogaert wordt opgedragen te zorgen voor de 
uitvoering van de resolutie van 1 maart 1649, n.l. dat Dirck Visnich zijn rekening moet doen 
als penningmeester van de binnenvaart.  
(binnenvaart, stedelijke financiën) 

Naarden 



SSAN015 31 236 17/08/1649 Mierop, ? (majoor) 
Marchant, Willem 

Commissie naar Den Haag om te vragen of het magazijn en de wapens in Naarden mogen 
blijven vanwege de strategische ligging van de stad voor Holland en of majoor Mierop in zijn 
functie gecontinueerd mag worden 
Willem Marchant krijgt toestemming een broedbedrijf ("broederije") op te richten met 
uitsluiting van anderen, mits hij het burgerrecht koopt.  
(militairen, wapenmagazijn, nijverheid, broedbedrijven) 

Naarden 

SSAN015 31 237 17/08/1649  Het binnenpoorthuis van de Koepoort wordt aan de schippers en knechts van het trekvaartuig 
toegewezen voor stalling van paarden en opslag van gereedschap.  
(Koepoort, trekvaart) 

Naarden 

SSAN015 31 238 17/08/1649 Tromp, Marten 
Lambertsz, Gijsbert 
Bucker, Andries, Gerritsz 
Feecqsz, Anthoins 
Antonisz, Reijnier 
Jansz, Reijer 
Patersz, Gijsbert 

Het verzoek van Marten Tromp tot toelating in het gasthuis wordt met de gastmeesters 
overlegd 
Overleg met de buurmeesters van Hilversum over het uitdiepen van de vaart in de 
Hilversumse Weide, waartoe Hilversum contractueel verplicht is 
Commissie van zes personen, onderwie twee schepenen, aangewezen tot inspectie van de 
weg die door de bewoners van 's-Graveland wordt "geplagd" (= in plaggen gestoken?). De 
weg loopt van 's-Graveland naar Utrecht.  
(gasthuis, Hilversumse Weide, aanleg van wegen, wegen, Gooise dorpen) 

Naarden 
's-Graveland 
Hilversum 

SSAN015 31 240 5/11/1649 Visnich, Dirck Vergadering vroedschap. Opdracht aan de schout om Dirck Visnich te gijzelen in herberg Het 
Vliegend Hert wegens het in gebreke blijven van het doen van de rekening als 
penningmeester van de binnenvaart. Hij was hiertoe reeds enige malen aangespoord.  
(gijzelneming, Herberg Het Vliegend Hert, binnenvaart, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31 241 5/11/1649 Visnich, Dirck Besluit een nieuwe penningmeester van de binnenvaart te zoeken als opvolger van de 
gegijzelde Dirck Visnich 
Overleg met de buurmeesters van de Gooise dorpen inzake de uitvoering van het stuk over 
het jachtrecht.  
(binnenvaart, stedelijke financiën, buurmeesters, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31 242 5/11/1649 Groteren, Jan, Claesz Jan Claesz Groteren wordt assistent-gerechtsbode en zal zijn vader bij diens overlijden 
opvolgen als gerechtsbode.  
(gerechtsboden) 

Naarden 

SSAN015 31 243 5/11/1649 Gerritsz, Gijsbert 
Burger, Marten, Rutgersz de 
Lamertsz, Gijsbert 
Kulvus, Johannes 

Besluit tot inzameling van geld om de schuld welke de stad aan de erfgenaam van Gijsbert 
Gerritsz, n.l. Marten Rutgersz de Burger, heeft ingevolge een resolutie van 21 juni 1640, in te 
lossen. Burgemeester Gijsbert Lambertsz en Johannes Kulvus zullen de collecte uitvoeren.  
(stedelijke financiën, collectes) 

Naarden 

SSAN015 31 245 6/11/1649 Visnich, Dirck N.a.v. het verslag van de schout over de uitvoering van een eerder besluit tot gijzelneming 
van burgemeester Dirck Visnich, wordt de laatste in de vergadering ontboden. Hij belooft zijn 
rekening als penningmeester van de binnenvaart binnen veertien dagen te voldoen 
Goedkeuring van de artikelen ingediend door de hoofdlieden van het bombazijnswerkersgilde.  
(binnenvaart, stedelijke financiën, gijzelneming, gilden, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31 247 12/11/1649 Bogaert, Willem 
Struys, Hendrick, Gijsbertsz 
Berch, Lambert, Cornelisz 

Vergadering vroedschap. Van de gewezen potmeesters worden achterstallige gelden 
opgevraagd 
Wegens klachten van de armen over de verhoging van de graanprijs en andere 
levensmiddelen wordt een wekelijkse collecte voor de armen ingesteld om koren te kopen. De 
collecte zal in kerkdiensten worden aangeprezen. Tevens besluit tot overleg met kerk-, wees- 
en potmeesters om een bijdrage voor elk college vast te stellen ter ondersteuning van de 
armen.  

Naarden 



(armenzorg, graanprijzen, collectes) 

SSAN015 31 249 12/11/1649 Visnich, Dirck 
Breeckhoudt, Isacq, Jansz 

In plaats van Dirck Visnich wordt Isacq Jansz Breeckhoudt benoemd tot penningmeester van 
de binnenvaart om de tolpenningen van de nieuwe vaart te innen alsmede de 
pachtpenningen.  
(binnenvaart, stedelijke financiën, tolheffing) 

Naarden 

SSAN015 31 250 6/01/1650 Willems, Niefgen 
Bredam, Samuel 

Vergadering vroedschap. Een voorstel van de president-burgemeester als houtvester en de 
schout als meesterknaap n.a.v. het stuk op de wildernis en de jacht van Gooiland wordt 
behandeld 
Voorziening in het onderhoud van Niefgen Willems, weduwe van de overleden Samuel 
Bredam, predikant te Naarden.  
(jachtrecht, zorg voor ouderen, predikanten) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 31 251 6/01/1650  Verbod om op zondag doden te begraven.  
(begraven, zondagsrust) 

Naarden 

SSAN015 31 252 1650 
1666 

 DE GEGEVENS UIT DE PERIODE 1650 - 1666 ZIJN NIET OPGENOMEN IN DE NADERE 
TOEGANG. 

 

SSAN015 31.1 1 /02/1666  Gebedsformulier voor het stadsbestuur.  
(gebedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 2 /02/1666  Eedsformulier voor de burgemeesters 
Eedsformulier voor de schepenen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 3 /02/1666  Naamlijst van de vroedschap voor 1666.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 5 8/02/1666 Atten, Jacob Gebed, hernieuwing keuren, verpachting stadsimposten, de draagboom voor de krijgsraad als 
vanouds 
Burgemeester Jacob Atten verzoekt ontslag van zijn thesaurierschap.  
(thesaurier, sluitboom, verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 6 12/03/1666 Willemsz, Gerrebrandt Besluit tot overleg met de Gecommiteerde Raden in Den Haag over het genieten van de 
gelden die aan de pachters van de gemenelandsmiddelen tot bevordering van de trekvaart op 
Amsterdam beloofd en betaald waren 
Besluit tot overleg met de schaarmeesters van de voorste en middelste buitendijk betreffende 
werkzaamheden aan de kade langs de haven en de dijken en te overleggen met Gerrebrandt 
Willemsz over de huur van het land binnen genoemde kade.  
(gemenelandsmiddelen, dijken, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 7 12/03/1666 Adriaensz, Hendrick 
Ruychaver, Hendrick, Jansz 
Heetvelt, Jan, Jansz 

De burgemeesters moeten de zaak van de kade van het land, gehuurd bij Hendrick 
Adriaensz, te regelen 
Besluit tot het afbreken van de molen op het eind van de Cattenhage 
Hendrick Jansz Ruychaver volgt Jan Jansz Heetvelt als diender op 
Niemand mag een zeker soort (welke?) nering doen alvorens het burgerrecht gekocht te 
hebben.  
(onroerende goederen, Cattenhagestraat, dienders, neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 8 1/10/1666  Vergadering vroedschap 
Resolutie betreffende de verpondingen van 1665 en 1666 
Resolutie op het heffen van de 200e penning 
Besluit dat gedurende de wekelijkse bidstond op woensdag huizen gesloten dienen te zijn en 
er niet gewerkt mag worden 
Besluit het jachtrecht als vanouds te handhaven.  

Naarden 



(stedelijke belastingen, gebedsdiensten) 

SSAN015 31.1 9 1/10/1666 Gerritsz, Jacob Rekest van de buurmeester van Huizen tot het oprichten van een grutmolen, Toegestaan 
Resolutie betreffende de belasting op de import en betreffende de verkoop van brandewijn.  
(molens, brandewijn, accijnzen) 

Naarden 
Huizen 

SSAN015 31.1 10 1/10/1666 Swieten, Dirck Jansz van Besluit te onderzoeken of het aantal leden van de vroedschap tot 21 personen kan worden 
teruggebracht 
Verbod op nering in Lage Bussum met uitzondering van één waard 
Besluit het buitenveer van de stad aan Dirck Jansz van Swieten over te laten.  
(vroedschapsleden, neringdoenden, buitenveer) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 11 1/10/1666  Besluit dat niemand nering mag doen tenzij hij burger geworden is 
Op verzoek van de homans van het kleermaker- en lakenverkopersgilde worden 
veranderingen aangebracht in de proefstukken.  
(neringdoenden, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 12 22/01/1667 Gerritsz, Anthonie 
Its, Pieter 
Bouten, Griettgen 

Besluit de verkiezing van 14 officianten uit te voeren volgens de resolutie van de Staten van 
28 februari 1654 op Onze Lieve Vrouwendag. Twee burgemeesters zullen de namen van de 
14 in Den Haag gaan melden 
De 14 nieuw genomineerde vroedschapsleden zullen in een vergadering een nieuwe 
weesmeester benoemen vanwege het overlijden van Anthonie Gerritsz 
Het kind van Pieter Its en Griettgen Bouten wordt toegelaten tot het weeshuis.  
(weesmeesters, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 13 22/01/1667 Teunisz, Willem Jan 
Abrahamsz, Jan 
Lambertsz, Jan 
Jansz, Gerrit 
Backer, Jan, Jurriaensz 
Groenveld, Johan, Lonis 
Koy, Cornelis, Cornelisz 
Michiels, Chieltgen 

Enige weeskinderen worden niet toegelaten tot het weeshuis, maar er wordt wel in hun 
levensonderhoud voorzien 
Enige personen mogen het burgerrecht kopen 
Besluit dat de schaarmeesters voortaan een eed moeten afleggen die op 27 maart bij Stad en 
Land was vastgesteld 
Opneming van een oude vrouw in het weeshuis.  
(burgerrecht, Stad en Lande van Gooiland, eedsformulier, zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 14 2/02/1667 Groenvelt 
Jacobsz, Freeck (schipper) 
Claesz, Jacob (schipper) 
Roelofsz, Evert 

Wegens het uitblijven van reactie uit Den Haag op de bezorgde nominatielijst wordt besloten 
te schrijven of de Staten van Holland aan pleitbezorger Groenvelt hun intentie bekend willen 
maken 
Aanstelling van een nieuwe schipper op het binnenveer, die zijn vader opvolgt in dat beroep.  
(nomineren van schepenen, binnenveer, schippers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 15 /02/1667  Naamlijst van de vroedschap voor 1667.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 17 23/02/1667 Grutten, Jan, Jansz Vernieuwing keuren en publicatie hiervan door de schout en verpachting van de 
stadsimposten, de sluitboom van de Karnemelksloot als vanouds beheerd door de krijgsraad 
Jacob Jansz Grutten koopt het burgerrecht 
Vaststelling van een belasting op wijn en gedistilleerd water.  
(burgerrecht, accijnzen, wijn, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 18 6/05/1667 Claes, Annetge (vroedvrouw) 
Gerrits, Catharina 
Pauwelsz, Gerrit 

Wegens het overlijden van de vroedvrouw wordt een nieuwe benoemd. Er wordt een contract 
opgesteld 
Maatregelen voor het invorderen van het haardstedegeld voor het lopende jaar 
Instelling van een wekelijkse woensdagavonddienst, waarin de diaconie zal collecteren.  
(haardstedegeld, gebedsdiensten, collectes, vroedvrouw) 

Naarden 



SSAN015 31.1 19 6/05/1667 Coenen, Kees 
Voelen, Cors 
Mosterd, Jacob, Cornelisz 
Abramsz, Jan 

Besluit tot optreden van de schout tegen katholieke conventikelen in Bussum 
De schout zal kwartiermeesters aanstellen die toezicht moeten houden op onvermogende 
lieden om zo voor de stad en de armen overlast te voorkomen 
Maatregel voor het levensonderhoud van enige weeskinderen 
De brandmeesters, onwillig hun taak uit te voeren, krijgen opdracht hun werk naar behoren te 
doen 
Verzoek van Jacob Cornelisz Mosterd tot het verkrijgen van het burgerrecht en het gebruik 
van de gemeente. Toegestaan 
Een kind van Jan Abramsz wordt toegelaten tot het weeshuis, zodra een oude vrouw uit het 
oude vrouwenhuis zal zijn overleden 
De burgemeesters krijgen opdracht naar bevind van zaken te handelen in gevallen van 
onenigheid over ordonnanties van gilden en officieren.  
(katholieken, kwartiermeesters, brandmeesters, burgerrecht, armenzorg, zorg voor ouderen, 
ordonnanties) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 20 6/05/1667 Hendricks, Barge 
Roelofsz, Evert 

De schout moet andere opzichters aanstellen op de gemeente, als de schaarmeesters 
weigeren de eed af te leggen ingevolge de resolutie van 22 januari 1667 
Vergadering vroedschap 
Overleg over een aan te stellen koopman bij stedelijke verkopingen. De burgemeesters zullen 
bij gelegenheid handelen 
Bij gebrek aan andere middelen wordt ten behoeve van Barge Hendricks, die wegens 
achterlijkheid tot last van de stad komt, een obligatie genomen 
Besluit te blijven bij de resolutie van 2 februari 1667, n.l. dat Evert Roelofsz voor het houden 
van het binnenveer moet betalen.  
(eedsformulier, openbare verkoop, sociale zorg, binnenveer) 

Naarden 

SSAN015 31.1 20 6/05/1667  De schout moet andere opzichters aanstellen op de gemeente, als de schaarmeesters 
weigeren de eed af te leggen ingevolge de resolutie van 22 januari 1667.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 21 14/10/1667 Cas, Johannes (notaris) 
Bergh, Lambert 
Sloot, Jan 
Lare, Hendrick van 

Johannes Cas krijgt vergunning het burgerrecht te kopen en het ambt van notaris uit te 
oefenen 
Resolutie op het invorderen van het schoorsteen- of haardstedegeld 
Resolutie op het verzoek tot verlengingvan het huurcontract van het land van Lambert Bergh 
Resolutie betreffende het levensonderhoud van de kinderen van Jan Sloot. Overleg hierover 
met Hendrick van Lare.  
(burgerrecht, haardstedegeld, schoorsteengeld, onroerende goederen, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 22 9/12/1667  Vergadering vroedschap 
Verzoek van de korenverkopers over het lossen en verkopen van rogge door schippers en 
venters van buiten de stad op de weekmarkt 
De burgemeesters krijgen de opdracht een wet op te stellen voor het verkiezen van nieuwe 
bestuurders.  
(markten, verkoop levensmiddelen, graanprijzen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 23 12/01/1668 Codde, Marten Vergadering vroedschap 
Resolutie op de verkoop van lappen grond rondom Hilversum en de koop van 60 morgen land 
achter 's Graveland, gelegen vanaf de hoek van de dijk voor het land van de erfgenamen van 
[..] Marten Codde zuidwaarts tot aan de Hilversummervaart en oostwaarts vanaf de voet van 

Naarden 
's-Graveland 
Hilversum 



de dijk achter het land van 's Graveland zover als nodig is.  
(verkoop onroerende goederen, Hilversummervaart) 

SSAN015 31.1 24 13/01/1668  Vergadering vroedschap 
Rapport van de burgemeesters over hun overleg met de Gecommiteerde Raden van de 
Rekenkamer betreffende de verkoop van het stuk land achter 's Graveland, enige 
topografische namen, besluit hierop.  
(verkoop land, Rekenkamer) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 25 21/01/1668 Gerrits, Aeltge 
Molenaer, Jan Dircks 
Vries, Wilhelmus de 
Vergoes, Teunis, Pietersz 
Bruynen, Marten 

Vergadering vroedschap 
Resolutie over de benoeming van schepenen en verkiezing van burgemeesters volgens de 
orders van de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland 
Besluit tot aankoop door de stad van een stuk land gelegen aan de brug over de Santvaert, 
naam eigenaar 
Rekest van Wilhelmus de Vries, medicus en apotheker, om geen andere apothekers toe te 
laten. Goedgekeurd 
Teunis Pietersz Vergoes krijgt het burgerrecht 
De kinderen van Marten Bruynen worden toegelaten tot het weeshuis.  
(bruggen, aankoop landerijen, apothekers, burgerrecht, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 26 26/01/1668 Barentsz, Evert Vergadering vroedschap 
De vroedschap verneemt dat de resolutie van 19 december 1667 van de Staten van Holland 
betreffende de gang van zaken bij de benoeming van schepenen uitgevoerd moet worden 
De verkiezing van notabelen zal blijven zoals het was. Het totale aantal vroedschapsleden zal 
28 zijn in plaats van de 27 van 1667 
Maatregel tot het levensonderhoud van het zoontje van Evert Barentsz.  
(weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 27 /02/1668  Naamlijst van de vroedschap voor 1668.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 29 8/02/1668 Cocq, Gerard Vergadering vroedschap, gebed, gelofte tot geheimhouding, publicatie keuren, verpachting 
stadsimposten. De draagboom wordt wederom aan de krijgsraad toegewezen 
Overleg met Gerard Cocq, zijdewever te Amsterdam over het oprichten van een zijdeweverij 
in Naarden.  
(textielnijverheid, verpachting stadsbelastingen, zijdeweverij, zijdewevers, sluitboom, krijgsraad, keuren 
en verordeningen) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31.1 30 14/03/1668 Cocq, Gerard 
Kneght, Gerrit, Hendricksz 

Rapport over het oprichten van een zijdeweverij. Daartoe krijgt Gerard Cocq het burgerrecht 
Besluit het afhandelen van de zaak van het land achter 's Graveland nog wat uit te stellen. Dit 
betreft eveneens de voorstellen die daartoe bij de schout van Hilversum, Gerrit Hendricksz 
Kneght, worden ingediend 
Er wordt een commissie naar Den Haag gestuurd om te praten over de fortificaties.  
(textielnijverheid, zijdeweverij, onroerende goederen, fortificaties) 

Naarden 
's-Graveland 
Den Haag 
Hilversum 

SSAN015 31.1 32 28/04/1668 Atten, Jacob 
Moss(?)el, Jan 
Roelofsz, Evert 
Jacobsz, Steven 

Burgemeester Jacob Atten blijft op het verzoek van de vroedschap het ambt van thesorier 
uitoefenen voor een tractement van f100 
De schutterij ziet voor het lopende jaar af van exerceren 
Het kind van Jan Moss(?)el wordt opgenomen in het weeshuis 
De thesaurier krijgt opdracht f200 in te vorderen van Evert Roelofsz als schipper op het 
binnenveer als opvolger van Steven Jacobsz overeenkomstig de resoluties van 2 februari en 
14 oktober 1667 

Naarden 



Vaststelling van een boete op het verkopen van rogge door schippers en venters van buiten. 
Dit verzoek is overeenkomstig het rekest van de korenverkopers van 9 december 1667.  
(exercities, weeskinderen, binnenveer, graanprijzen, verkoop levensmiddelen) 

SSAN015 31.1 33 29/05/1668 Vorm, ? van der 
Coopal, Jacob 
Backer, Hendrick 
Sonneman, Jan 

Besluit om te zoeken naar een opvolger van stadsdokter Van der Vorm, die ook dokter was 
van de Latijnse school. Burgemeesters Jacob Coopal en Hendrick Backer zullen de taak van 
schoolopzichters op zich nemen 
Op verzoek van de halmeesters worden de artikelen op het visiteren van lakens, nadat ze 
genopt zijn, goedgekeurd 
Jan Sonneman krijgt het gemeenterecht, mits hij ook het burgerrecht koopt 
Vaststelling van een boete voor vroedschapsleden die niet op de vergadering komen.  
(schoolopzichters, Latijnse school, textielnijverheid, gemeenterecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 34 19/07/1668 Tol, Claes Vergadering vroedschap 
Door het vertrek van de stadsarts, staat het huis in het klooster leeg. Besloten wordt er een 
aalmoezeniershuis voor de wolwevers van te maken 
De overeenkomst die tussen de potmeesters en de erfgenamen van Claes Tol over het land 
van Kevermaes was gesloten wordt niet goedgekeurd. Het betreffende stuk land zal 
afgegraven worden 
Besluit een obligatie te taxeren vanwege de stad opgelegde belastingen alsmede het besluit 
verder te gaan met het graven van de vaart bij 's Graveland.  
(aalmoezeniershuizen, stadsdokter, textielnijverheid, onroerende goederen, Kevermaas, vaart, landelijke 
belastingen) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 35 22/12/1668 Camper, Godert 
Willemsz, Wychert 

Vergadering vroedschap 
Maatregelen tot herstel van de bestrating en de financiering ervan 
Aan Godert Camper wordt het burgerrecht verleend 
Besluit op het rekest van Wychert Willemsz het burgerrecht te verkrijgen en toegelaten te 
worden als schipper op het buitenveer van de stad.  
(bestrating van wegen, burgerrecht, schippers, veerdienst) 

Naarden 

SSAN015 31.1 36 28/12/1668  Vergadering vroedschap 
Besluit te wachten met het oprichten van een aalmoezeniershuis en het daartoe bestemde 
klooster, dat leeg stond sinds het vertrek van de doctor van de Latijnse school, te verhuren 
Besluit tot het oprichten van een bus van de lakenwerkersknechten.  
(aalmoezeniershuizen, Latijnse school, onroerende goederen, lakenwerkers, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31.1 37 21/01/1669 Sonmans, Jacob Vergadering vroedschap 
Resolutie op de benoeming van schepenen ingevolge de resoluties van 21 en 26 januari 
1668. De schepen Jacob Sonmans was vertrokken uit Naarden 
De burgemeesters krijgen de opdracht de artikelen van de lakenwerkersknechts aan te 
passen in verband met het oprichten van een bus 
De burgemeesters en commissaris van de vaart en trekweg krijgen de opdracht met de heren 
van Amsterdam en Muiden een overeenkomst te sluiten betreffende het onderhoud van de 
trekweg 
Aan Dirck Cornelis Schipper en zijn zwager wordt het burgerrecht verleend tegen de 
vastgestelde prijs.  
(benoemingen, lakenwerkers, trekvaart, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 39 /02/1669  Naamlijst van de vroedschap voor 1669.  Naarden 



(vroedschapsleden) 

SSAN015 31.1 41 9/02/1669  Vergadering vroedschap, aanroeping Gods naam, vernieuwing keuren door de schout, 
verpachting stadsimposten, waarvoor de ordonnantien eventueel gecorrigeerd dienen te 
worden. De draagboom wordt als voorheen overgelaten aan de krijgsraad.  
(keuren en verordeningen, verpachting stadsbelastingen, sluitboom) 

Naarden 

SSAN015 31.1 42 27/04/1669 Schijt, Hendrick, Jansz 
Loemsz, Dirck 
Teunensz, Lubbert 
Schuijt, Jan 
Bennit, Hans, Bartelsz 

Maatregelen om de schulden van de stad te delgen en de stadsmiddelen aan te vullen 
Hendrick Jansz Schijt wordt toegelaten tot het buitenveer mits hij het burgerrecht koopt 
Besluit verder te gaan met het graven van de vaart bij 's Graveland 
De schout moet een nieuwe kapitein een nieuwe sergeant kiezen.  
(stadskas, schippers, buitenveer, benoemingen) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 43 27/04/1669 Dijcksz, Jan 
Geusen, Claes, Gerrit 

Belastingmaatregel voor het onderhoud van de straten 
Vernieuwing van keuren door de schout 
Aan een Jan Dijcksz, gehuwd met een dochter van Claes Gerrit Geusen, wordt toegestaan 
het recht van gemeente te kopen. Dat geldt echter niet voor andere inwoners van Bussum 
Resolutie op het scharen van vee op de gemenelanden, het verhuren van schaargronden en 
de eed van de schaarmeesters.  
(bestrating, gemeenterecht, eedsformulier, schaargronden, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 44 7/05/1669 Storm, Jan Vergadering vroedschap 
Maatregelen vanwege klachten over de zondagse collecte voor de potarmen 
Op verzoek van Jan Storm zullen maatregelen getroffen worden betreffende het "loden van 
de greynen" (= soort wollen stof van een loodmark voorzien), die bij hem gemaakt worden.  
(collectes, sociale zorg, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31.1 45 7/05/1669  Aanvulling op de resolutie van 27 april 1669 betreffende de eed van de schaarmeesters en 
het gebruik van de schaargronden.  
(eedsformulier, schaargronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 46 25/01/1670 Roelofsz, Evert 
Jacobsz, Steven 
Knip, Jan 
Gerritsz, Gerrit 
Aettis (?), Stijntge 
Visser, Geerlof 

Vergadering vroedschap 
Besluit op de inning van achterstallige bealsting over 1664 en 1665 op de import van 
brandewijn  door de brandewijnverkopers 
Omdat Evert Roelofsz, schipper van het binnenveer, weigert de schulden van zijn voorganger 
te voldoen, zal zijn schuit gesloten blijven totdat hij heeft betaald 
Besluiten betreffende het levensonderhoud van enige weeskinderen.  
(accijnzen, brandewijnverkopers, binnenveer, schippers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 47 25/01/1670 Schout, Gerrit, Hendricksz 
Coerten, Griet 

Besluit betreffende verzorging van een weeskind. Verder wordt Griet Coerten toegelaten tot 
het weeshuis of het oudevrouwenhuis.  
(weeskinderen, zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 48 /02/1670  Naamlijst van de vroedschap voor 1670.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 50 8/02/1670 Aertsz, Teunis 
Jansz, Jaepien 

Vergadering vroedschap, vernieuwing keuren, verpachting van stadsimposten, de slagboom 
wordt ter beschikking gelaten van de krijgsraad zoals voorheen 
De kinderen van Teunis Aertsz en Jaepien Jansz worden uitbesteed.  
(weeskinderen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 51 /02/1671  Naamlijst van de vroedschap in 1671.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 53 9/02/1671  Vergadering vroedschap, vernieuwing keuren, verpachting stadsimposten, de slagboom blijft 
als vanouds aan de krijgsraad 

Naarden 



De burgemeesters moeten maatregelen nemen tegen het inbreken in de haven 
Voorstel tot het wijzigen van de bevoegdheid van schepenen in financiële zaken afgewezen.  
(verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

SSAN015 31.1 54 2/05/1671  Vergadering vroedschap 
Besluit de schutterij met pinksteren niet te laten defileren 
Op verzoek van het kleermakers- en lakenverkopersgilde wordt het kleermakers van buiten 
Naarden verboden werk te doen voor Naardense burgers.  
(feestdagen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 55 11/09/1671 Coopal 
Fremerij, Harmanus de 
Stachouwer, Johan 
Voelen, Lambert 
Hendriksz, Harmen 

Vergadering vroedschap 
Burgemeester Coopal en schepen Harmanus de Fremerij zullen naar Blaricum gaan om met 
Johan Stachousvier(?) te onderhandelen over de verkoop van diens af te breken huis en 
schuur 
Lambert Voelen te Bussum dient te betalen aan Harmen Hendriksz te Bussum 
overeenkomstig een uitspraak van de schepenen van 20 januari 1671 
Bovenstaande resoluties werden geregistreerd volgens een notitie van burgemeester Backer, 
omdat secretaris Thierens afwezig was op de vergadering.  
(onroerende goederen, schepenrechtbank) 

Naarden 
Bussum 
Blaricum 

SSAN015 31.1 56 16/09/1671 Stevensz, Gijsbert Vergadering vroedschap 
Besluit obligaties te passeren uit de stadsmiddelen om de koop van een huis achter 's 
Graveland te financieren 
Gijsbert  Stevensz, die weigerde het ambt van schaarmeester te aanvaarden, moet alsnog 
de eed afleggen op straffe van verlies van burgerrecht. Dit geldt ook voor andere 
voorkomende gevallen.  
(aankoop huizen, schaarmeesters, burgerrecht) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 57 16/09/1671 Backer, Hendrick, Jansz 
Fremerij, Harmanus de 
Voortgangh, Willem, Dirksz 
Gent, Dionisius 
Crijnen, Cornelis 
Rijcksz, Crijn 
Rijcksz, Werst 
Peet, Ewout, Jacobsz 
Heijden, Johan van der 
Middelgeest 
Ravesteijn 

Rapport van burgemeester Backer en schepenen Harmanus de Fremerij en Willem Dircksz 
Voortgangh over de behandeling door de Hoge Raad in Den Haag van het rekest van enige 
personen om een "mandement penal" te krijgen tegen het "lichten" en uitoefenen van een 
"manifest van complainctie" op naam van de stad Naarden. Besluit hierop. Aanstelling van 
twee advocaten en een procureur voor deze zaak.  
(Hoge Raad, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 59 /02/1672  Naamlijst van de vroedschap voor 1672.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 61 16/02/1672 Heer, Anthony de 
Heer, Michiel de 
Bennit, Hans 
Franckensz, Jacob 
Pater, Gijsbert 
Ploos, Jacob 

Vergadering vroedschap, bekrachtiging van keuren door publicatie, innning stadsimposten, de 
sluitboom wordt ter beschikking van de krijgsraad gelaten 
Op verzoek van Anthony de Heer worden de twee jongste kinderen van Michiel de Heer 
toegelaten tot het weeshuis 
Aanstelling van vier personen om het kohier van de verpondingen te veranderen.  
(weeskinderen, kohier van verpondingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 62 23/03/1672  Vergadering vroedschap Naarden 



Maatregelen om schade opgelopen door de fortificatiewerken vergoed te krijgen.  
(fortificaties) 

SSAN015 31.1 63 26/06/1672 Tengnagel, Jan, Gansneb (schout) 
Weeskindt, Franck 
Mazel, Chevalier de 

De burgemesters en vroedschap maken bekend dat zij na de vlucht van schout Jan Gansneb 
Tengnagel aan Franck Weeskindt hebben opgedragen het schoutsambt uit te oefenen, dit 
met goedkeuring van Chavalier de Mazel, kapitein van het regiment colonie generale van de 
buitenrijven en commandeur magistraat van Naarden namens de Franse koning.  
(Franse soldaten, buitenrijven) 

Naarden 

SSAN015 31.1 64 17/07/1672 Mazel, Chevalier de 
Thierens, Hendrik 
Brouwer, Cornelis 
Grouwels, Daniel 

Vergadering vroedschap 
Met toestemming van de Franse commandeur benoemt de vroedschap wegens het vertrek 
van stadssecretaris Hendrik Thierens als opvolgers notaris Cornelis Brouwer en Daniel 
Grouwels om samen het werk te doen.  
(Franse soldaten, secretaris) 

Naarden 

SSAN015 31.1 65 25/07/1672 Mazel, Chevalier de 
Sondaen, Benjamin 
Senten, Jacob 
Lange Kees (timmerman) 
Ghijsen, Adraen 
Suycker, Arent 
Hendricksz, Cors 
Cornelissen, Marten 
Tullingh, Anthony, Reijersz 

Vergadering vroedschap 
Op bevel van de Franse commandeur draagt de vroedschap enige personen op om te zorgen 
voor de aanvoer van hout voor pallissades voor de stadsversterkingen 
Voor het werk aan de versterkingen worden nog vier personen aangesteld 
Besluit een loods te bouwen om paarden te stallen.  
(Franse soldaten, fortificaties, timmerlieden, onroerende goederen, loodsen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 66 30/09/1672  Vergadering vroedschap 
Enige leden van de vroedschap nemen interest op hun eigen persoon en bezittingen.  
(vroedschapsleden, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 67 27/01/1673 Mouwenbergh, Jan, Ghijsbertsen van 
Hagen, Barent, Dircksen 
Bennet, Hans 
Suycker, Arent 

Vergadering vroedschap 
Verlening van het burgerrecht 
Aan kleermaker Hagen wordt het burgerrecht verleend, mits de heren Bennet en Suycker 
verklaren dat hij een schuld in verband met het meesterloon van enige arme kinderen uit 
1661 aan de stad heeft voldaan.  
(burgerrecht, stedelijke financiën, sociale zorg, kleermakers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 68 13/04/1673 Smit, Wyggert, Geurtsen 
Snaer, Cornelis 

Vergadering vroedschap 
Toelating van enige weeskinderen tot het weeshuis. 

Naarden 

SSAN015 31.1 69 4/05/1673 Boeyensz, Pieter Tijmen 
Willems, Beatricx 
Burgertsz, Gerrit 
Colck, Van 
Aertsz, Abraham 

Vergadering vroedschap 
Twee kinderen worden toegelaten tot het weeshuis 
Aan Van Colck, leidekker, wordt het burgerrecht verleend 
Aan Abraham Aertsz wordt het burgerrecht verleend, dat hem bij resolutie van 31 januari 
1665 was toegestaan, omdat hij kort voor zijn dood het daartoe vastgestelde bedrag had 
betaald.  
(weeskinderen, leidekker, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 70 29/09/1673 Reijndertsz, Cornelis 
Anthonisdochter, Billitjen 

Vergadering vroedschap 
De stadsverpachtingen worden als vanouds afgehandeld 
Toelating van een weeskind tot het weeshuis.  
(stedelijke financiën, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 71 23/11/1673 Heiden, Susanna 
Cornelisz, Lodewijck 

Vergadering vroedschap 
Het rekest van Susanna van der Heiden, tafelhoudster, om het pensioen, dat zij volgens het 

Naarden 



Schuyt, Aelt verleende octrooi aan de stad moet betalen, terug te krijgen is afgewezen 
Een rekest van de bakkers betreffende het gewicht en de verkoop van brood wordt 
afgewezen 
Benoeming van twee nieuwe gasthuismeesters wegens het overlijden van de vorige.  
(herbergiers, gasthuismeesters) 

SSAN015 31.1 72 29/01/1674  Besluit betreffende de verkiezing van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden, niet 
meer op het stadhuis zoals voorheen, maar o.a. middels en bij de baljuw in te dienen 
nominatielijst 
Besluit om personen die geld tegoed hebben van de stad te vergoeden door obligaties.  
(nomineren van schepenen, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 73 /02/1674  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en andere officianten voor 1674.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 75 8/02/1674  Vergadering vroedschap, gebed, vernieuwing keuren, verpachting of collectering van de 
stadsmiddelen. De draagboom in de vaart blijft ter beschikking van de krijgsraad als 
voorheen.  
(keuren en verordeningen, sluitboom) 

Naarden 

SSAN015 31.1 76 2/05/1674 Neckius, Petrus 
Vries, Wilhelmus 
Hoorn, Trijntgen 

Behandeling van een rekest aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland om 
Naarden aan de kant van de Huizerpoort toegankelijk te maken voor soldaten en officieren 
door de poort te openen en bruggen te leggen 
Benoeming van een nieuwe stadsdokter 
Trijntgen van Hoorn wordt op haar verzoek aangenomen als stadsvroedvrouw 
Zij die enige administratie voeren over de stadsmiddelen of godshuizen moeten 
rekeningschap afleggen aan de burgemeesters.  
(Huizerpoort, soldaten, aanleg bruggen, vroedvrouw, stedelijke financiën, godshuizen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 77 2/05/1674  Maatregel om de belasting over de tienden over 1672 en 1673 te innen 
Besluit om de vervallen school aan het kerkhof te verkopen.  
(tienden, stedelijke belastingen, onroerende goederen, scholen, kerkhof) 

Naarden 

SSAN015 31.1 78 2/05/1674 Speelman, Frans Maatregelen betreffende de schutterij 
Frans Speelman en zijn vrouw mogen in de kost genomen worden in het achtergasthuis 
Besluit betreffende de zondagse collecte.  
(gasthuis, collectes) 

Naarden 

SSAN015 31.1 79 27/01/1675 Schier, Mathijs 
Hove, Dirck, Christiaensz 
Bergh, Hendrick (procureur) 

Vergadering vroedschap 
Voorstel om jaarlijks baljuw Martinus Fontain een nominatielijst van 7 dubbeltallen voor te 
leggen voor de electie van schepenen 
Bakker Mathijs Schier en Dirk Christiaensz van der Hove mogen het burgerschap kopen 
Aan Hendrick Bergh, gerechtsbode, wordt toegestaan zich ook te laten gebruiken als 
procureur.  
(nomineren van schepenen, burgerschap, gerechtsboden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 80 30/01/1675  Vergadering vroedschap 
De burgemeesters krijgen toestemming om een obligatie te passeren ten laste van de 
stadsmiddelen om rekeningen vanwege de Franse bezetting van Naarden te voldoen 
Besluit de verpondingen en halve verpondingen van 1674 zo snel mogelijk te innen.  
(stedelijke financiën, Franse bezetting) 

Naarden 

SSAN015 31.1 81 /02/1675  Naamlijst van de vroedschap voor 1675.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 



SSAN015 31.1 82 11/02/1675 Uyttenbogaert 
Groenevelt, Gerrit, Jansz 

Vergadering vroedschap, gebed, eed, vernieuwing keuren, verpachting stadsmiddelen, de 
draagboom ter beschikking van de krijgsraad als voorheen 
Ontvanger Uyttenbogaert vraagt voor Hofstede Kommerust het recht van gemeente. De 
burgemeesters zullen met hem hierover overleggen 
Procedureel besluit op een rekest van Gerrit Jansz Groenevelt, mandenmaker.  
(Kommerrust (hofstede), sluitboom, gemeenterecht, onroerende goederen, mandenmakers, keuren en 
verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 83 11/02/1675 Masuer, Pieter 
Slootmaecker, Laurens de 
Samuelsz, Hendrick 

Aan Pieter Masuer wordt het burgerschap verleend wegens bewezen diensten aan Naarden 
tijden het Frans geweld 
Laurens de Slootmaecker en Hendrick Samuelsz mogen het burgerrecht kopen.  
(burgerschap, Franse soldaten) 

Naarden 

SSAN015 31.1 84 11/02/1675 Moer, Trijntge 
Tirrij, Jannetgen 
Centen, Willem 
Aertsz, Lambert 
Vinck, Pieter 
Pater, Gijsbert 
Franckensz, Jacob 
Coopal, Jan 
Ploos, Jacob 
Jerusalem, Andries 

Wegens het overlijden van T(?)rijntge Moer wordt als stadsvroedvrouw aangesteld Jannetgen 
Tirrij, die een goed getuigschrift had van de inspectores collegii medici en de prelector 
chururgie van Amsterdam 
Aan Willem Centen wordt toegestaan voor 21 jaar te huren het stuk land gelegen aan de 
vaart naast het erfje van Lambert Aertsz aan de ene kant en van het kind van de overleden 
Pieter Vinck aan de andere kant 
De heren Pater, Franckensz, Coopal en Ploos gaan onderzoeken hoe de schulden van de 
stad afgedaan kunnen worden en de rente betaald kan worden 
De weduwe van Andries Jerusalem zal de kost krijgen in het weeshuis evenals andere oude 
vrouwen.  
(vroedvrouw, onroerende goederen, stedelijke financiën, zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 85 7/06/1675  Vergadering vroedschap 
Besluit om te proberen de soldaten die na het vertrek van overste Du Theil nog ingekwartierd 
waren elders onder te brengen. Daartoe zullen twee personen met het plaatselijke hoofd, de 
kapitein, gaan overleggen.  
(inkwartiering, soldaten) 

Naarden 

SSAN015 31.1 86 26/07/1675  Vergadering vroedschap 
Een voorstel tot huldiging van de baljuw, de Drost van Muiden, afgewezen.  
(baljuw) 

Naarden 

SSAN015 31.1 86 26/10/1675 Willem III, prins van Oranje 
Uyttenbogaert 

De burgemeesters zullen op Soestdijk bij de stadhouder een verzoek gaan indienen dat 
Naarden zo veel mogelijk verschoond mag blijven van de legering van garnizoenen 
Het contract tussen Ontvanger Uyttenbogaert en Naarden betreffende het recht van dubbele 
scharing op de gemene gronden met het gevolg hiervan voor hofstede Kommerrust.  
(stadhouder, Kommerrust (hofstede), gemene gronden, schaarrecht) 

Naarden 
Soestdijk 

SSAN015 31.1 87 30/01/1676 Tichelaer, Dirck 
Smit, Arent, Woutersz 
Rademaecker, Sijmen, Sijmensz 
Waert, Gijsbert, Gorisz van 
Cornelisz, Cornelis 
Leendertsz, Jan 
Trompetter, Boudewijn, Claesz 

Vergadering vroedschap 
De nominatie lijst van 14 schepenen zal volgens de oude privileges worden gemaakt 
Besluit om het Papensteegje of te wel het paadje van de singel naar de kolfbaan Plage te 
verkopen 
Op verzoek van de meesters van het bakkersgilde worden bij de schout commissarissen van 
onderzoek aangesteld om het gilde te onderzoeken 
Zes personen mogen het burgerrecht kopen 
Op voorwaarde dat aan de stad, de kerk, het weeshuis en de diakonie elk f90 betaald zal 
worden mag Boudewijn Claesz Trompetter voortaan in het achtergasthuis eten.  
(nomineren van schepenen, Papensteegje, kolfbaan, burgerrecht, gasthuis, sociale zorg) 

Naarden 



SSAN015 31.1 88 31/01/1676 Tengnagel, Jan, Gansneb 
Bennidt, Hans, Barthelsz 
Coopal, Jan 
Reijersz, Jan 

Vergadering vroedschap 
Jan Gansneb Tengnagel, stedehouder van Gooiland, zal volgens een besluit van de 
vroedschap geen schout meer zijn 
Officier Tengnagel zal het geld moeten retourneren dat hij buiten kennis van de vroedschap 
uit de kas heeft gehaald met het oog op de zaak tegen de priester van Hilversum 
Besluit de nominatie van schepenen volgens de oude stadsprivileges uit te voeren opdat de 
baljuw daaruit 7 schepenen kiest. De burgemeesters werken de nominatie af.  
(priesters, nomineren van schepenen) 

Naarden 
Hilversum 

SSAN015 31.1 89 10/02/1676 Willem III, prins van Oranje Vergadering vroedschap 
Rapport van de burgemeesters over het mislukken van de nominatie van schepenen door de 
vroedschap door de weigerachtige houding van de baljuw. Besluit de electie van schepenen 
door de prins, reeds gedaan voor de poging van Naarden het oude privilege te gelde te 
maken, te accepteren.  
(nomineren van schepenen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 90 10/02/1676 Pas, Jan, Barentsz 
Gerritsz, Sijmen 

Na consult net de homans moeten de burgemeesters het verzoek van Pas en Gerritsz om 
met een schuit te mogen varen uit het buitenveer af te handelen zoals goeddunkt.  
(schippers, buitenveer, homans) 

Naarden 

SSAN015 31.1 91 /02/1676  Naamlijst van de vroedschap voor 1676.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 93 18/02/1676  Vergadering vroedschap, gebed, publicatie keuren, verpachting of collectering van de 
stadsmiddelen, de draagboom als vanouds ter beschikking van de krijgsraad.  
(keuren en verordeningen, sluitboom) 

Naarden 

SSAN015 31.1 94 18/02/1676  Lopende schulden over 1672 en 1674 dienen zonder aanziens des persoons te worden 
afgelost.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 95 2/03/1676 Tengnagel, Jan, Gansneb Vergadering vroedschap 
Besluit, gerechtvaardigd op juridische gronden, dat officier Jan Gansneb Tengnagel de 
proceskosten moet betalen voor de behandeling van een klacht in 1671 voor het Hof van 
Holland.  
(schout, processen) 

Naarden 
Hilversum 

SSAN015 31.1 96 31/01/1677 Willem III, prins van Oranje 
Renselaer 

Vergadering vroedschap 
Besluit een nominatielijst van schepenen te maken, maar als deze door de baljuw niet 
geaccepteerd wordt, zich onder protest neer te leggen bij de elctie van schepenen door de 
prins zonder nominatie van de kant van Naarden 
Besluit met Renselaer te overleggen over het recht van scharing voor de pachter van Cralo.  
(nomineren van schepenen, schaarrecht, Crailo) 

Naarden 

SSAN015 31.1 97 /02/1677  Naamlijst van de vroedschap voor 1677.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 99 8/02/1677 Ouden, Dirck, Pietersz Vergadering vroedschap, gebed, publicatie van keuren, verpachting of collectering van 
imposten 
De burgemeesters moeten een rekest van Dirck Pietersz van Ouden afhandelen 
Maatregelen betreffende de zondagse collecten.  
(collectes, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 100 8/03/1677 Duerdael, Matthijs Vergadering vroedschap 
Een voorstel tot het leggen van een dam in de trekvaart, waardoor het water in de grachten 

Naarden 
Blaricum 



en de Carnemelcksloot opgehoopt zou worden met het oog op het afzanden van de 
landerijen, afgewezen 
Besluit een verzoek in te dienen bij de rekenmeesters om een gedeelte van de gemeente 
langs de zuidwest zijde van de vaart te verwerven voor de stad 
Matthijs Duerdael mag het burgerschap kopen 
De burgemeesters moeten het verzoek van de schouten van Laren en Blaricum tot het 
verkrijgen van het gemeenterecht behandelen.  
(Karnemelksloot, onroerende goederen, gemeenterecht) 

Laren 

SSAN015 31.1 101 22/04/1677 Zuilen (heer van) 
Nederhorst (douariere van) 

Vergadering vroedschap 
De burgemeesters zullen met de Heer van Zuilen onderhandelen, die optreedt uit  naam van 
de douariere van Nederhorst, betreffende een zaak dient voor het Hof van Utrecht en handelt 
over het Naardermeer dat te leiden had gehad van het Franse beleg 
De dorpen verzetten zich tegen het besluit van 8 maart 1677, waarbij een gedeelte van de 
gemeente buiten de Koepoort langs de vaart voor Naarden verworven zou worden. De 
burgemeesters moeten proberen de zaak zonder proces af te handelen.  
(Naardermeer, Hof van Utrecht, Franse soldaten, Koepoort, gemeenterecht, onroerende goederen, 
processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 102 22/04/1677  Concept- reglement betreffende afhandeling van insolvente boedels. Op 9 maart 1679 wordt 
dit reglement goedgekeurd.  
(boedels) 

Naarden 

SSAN015 31.1 104 16/11/1677  Vergadering vroedschap 
Voorlezing en goedkeuring van het accoord tussen de burgemeesters van Naarden en 
buurmeesters van Laren, Blaricum en Hilversum over het gemeenterecht, gesloten op 15 
oktober 1677 en goedgekeurd door de heren van de rekeningen op 21 oktber 1677 
Voorlezing van de goedkeuring van de heren van de rekeningen om te verkopen het stuk 
gemeenteland langs de vaart buiten de Koepoort. De burgemeesters moeten toezien op de 
indeling van het land door sloten, palen enz..  
(gemeenterecht, rekenmeesters, onroerende goederen, Koepoort, Gooise dorpen) 

Naarden 
Blaricum 
Hilversum 
Laren 

SSAN015 31.1 105 16/11/1677  Besloten wordt dat gasthuizen voortaan vrijgesteld zullen zijn van het terugbetalen van het 
ondergoed van arme kinderen.  
(gasthuizen, armenzorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 106 31/01/1678 Atten, Jacob 
Schagen, Jan van 
Brouwer, Cornelis 
Neckius (arts) 

Vergadering vroedschap 
Burgemeester Jacob Atten verzoekt bij monde van zijn zwager schepen Jan van Schagen 
ontslagen te worden van het thesorierschap in verband met zijn leeftijd. Toegestaan. Als 
opvolger wordt benoemd oud-burgemeester Cornelis Brouwer 
Concept-voorstel om wegen te vinden de financiele situatie van de stad te verlichten 
Verzoek van Jan van Schagen een apothekerswinkel te mogen op richten na het vertrek van 
dokter Neckius. Toegestaan. Geen tractement, de armen mogen gratis gebruik maken van de 
winkel.  
(thesaurier, stedelijke financiën, dokters, apothekers, armenzorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 107 31/01/1678 Pieterse, Aeltge 
Bos, Jan (notaris) 
Thijsz, Paulus 
Willemsz, Claes 

Tekst van het concept-voorstel tot verlichting (soulagement) van de stad. Het betreft 
maatregelen voor salaris, belastingen, broodprijzen enz. Vermelding van enige namen.  
(stedelijke financiën, broodprijzen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 109 /02/1678  Naamlijst van de vroedschap voor 1678.  Naarden 



(vroedschapsleden) 

SSAN015 31.1 111 14/02/1678  Vergadering vroedschap, gebed, belofte tot geheimhouding, verpachting stadsmiddelen, 
vernieuwing keuren.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 112 26/02/1678  Vergadering vroedschap 
Onroerende goederen van de gasthuizen worden belast of verkocht om de gasthuizen mede 
te financieren. Voortaan mag alleen verkocht worden met toestemming van de vroedschap.  
(gasthuizen, verkoop onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 113 7/05/1678  Vergadering vroedschap 
Wijziging van de resolutie van 26 februari 1678 betreffende het verkopen en belasten van 
goederen van de gasthuizen 
Resolutie op het bewaren en voorleiden in Baarn van gevangenen van het jachtgericht. Het 
gaat om een uitwerking van een plakaat over de jacht en houtvesterij van Gooiland.  
(gasthuizen, verkoop onroerende goederen, jachtgericht) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 31.1 114 12/05/1678 Backer, Evert, Fransz de 
Jacobsz, Theunis 

Vergadering vroedschap 
Besluit nog te wachten met gevangenen naar Baarn te brengen totdat er nader order uit Den 
Haag is vernomen op het plakaat over de jacht en houtvesterij in Gooiland. Twee heren zullen 
naar Den Haag gaan 
Evert Fransz de Backer, wonend in het huis van Theunis Jacobsz, mag het burgerrecht 
kopen.  
(jachtgericht, burgerrecht) 

Naarden 
Baarn 

SSAN015 31.1 115 16/05/1678  Vergadering vroedschap 
Rapport van burgemeester Nagtglas en schepen Jan Guykingh over hun reis naar 's 
Gravenhage om duidelijkheid te verkrijgen over het vasthouden van gevangenenen volgens 
het plakaat over de jacht.  
(jachtgericht, detentie) 

Naarden 
Den Haag 

SSAN015 31.1 115 9/08/1678 Guykingh, Jan 
Kuyper, Willem, Evertsz 
Coningh, Andries de 
Rademaecker, Anthony, Albertsz 
Kaescoper, Jan, Cornelisz 
Buys, Jan 
Gerrebrantsz, Arie 
Tydeman, Arent 
Schimmelpenningh, Dirck 
Rademaecker, Sijmen, Sijmensz 
Smith, Gerrit, Jansz 
Smith, Claesz, Jansz 
Waterpas, Jan 
Sonmans, Willem 

Vergadering vroedschap 
Verbod op nering voor personen die geen burger zijn. Enigen van hen mogen alsnog het 
burgerecht kopen.  
(neringdoenden, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 116 9/08/1678  Besluit dat tappers in Bussum en Oud Naarden dezelfde belastingen op bier en wijn zullen 
betalen als die in Naarden. Zij vallen onder dezelfde jurisdictie.  
(tappers) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 117 20/08/1678 Heijde, Susanne van der 
Zuylen, Heer van 

Vergadering vroedschap 
Het octrooi voor de bank van lening, verleend aan Susanne van der Heijde, loopt in 1682 af 

Naarden 



en zal daarom met een periode van zes jaar worden verlengd 
Aan de Heer van Zuylen wordt een lijfrentebrief aangeboden ten laste van de stad 
Het oudste kind van IJsbrand Vinck wordt toegelaten tot het weeshuis op voorwaarde dat een 
ander kind over wordt gedaan aan de gasthuizen of de diaconie.  
(weeskinderen, sociale zorg) 

SSAN015 31.1 118 28/12/1678 Boeyer, Tijmen Sijmensz 
Boeyer, Volckert 
Boeyer, Teunis 
Boeyer, Pieter 

De drie jongste kinderen van Tijmen Sijmensz Boeyer worden toegelaten tot het weeshuis.  
(weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 118 16/01/1679 Claesz, Franck 
Bennit, Bartelt 
Baren, Willem Pietersz van 
Damen, Adam 

Resolutie betreffende het verkopen en belasten van weeshuisgoederen om het weeshuis te 
financieren 
Een burgemeester, een schepen en een derde persoon zullen "beurpenningen" trekken uit de 
verbeurde gasthuislanden ten behoeve van Adam Daniels 
Resolutie op het ontvangen van gelden uit de weeshuisgoederen door burgemeester Bennit 
en de weesmeesters.  
(weeshuis, Gasthuislanden, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 119 16/01/1679 Bennit, Hans Burgemeeester Hans Bennit belooft binnen twee dagen achterstallige schulden aan de 
vroedschap terug te betalen.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 120 /02/1679  Naamlijst van de vroedschap voor 1679.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 122 8/02/1679  Vergadering vroedschap, gebed, belofte tot geheimhouding, verpachting, stadsimposten en 
visserijen, vernieuwing stadskeuren.  
(verpachting stadsbelastingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 123 28/12/1678 Boeyer, Tijmen Sijmensz 
Boeyer, Volcker 
Boeyer, Theunis 
Boeyer, Pieter 

Op voorwaarde dat het weeshuis een kind overdoet aan de gasthuizen of de diaconie mogen 
de kinderen van Tijmen Sijmensz Boeyer naar het weeshuis, n.l. Volcker, Theunis en Pieter.  
(weeskinderen, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 123 16/01/1679  Besluit op het verkopen of belasten van weeshuisgoederen door de weesmeesters ten 
behoeve van de weeshuiskas.  
(weeshuis) 

Naarden 

SSAN015 31.1 124 16/01/1679 Bonnet, Hans Vergadering vroedschap 
Franck Claesz Weeskindt, Bartel Bonnet en Willem Pietersz van Baren zullen ten behoeve 
van Adam Damen die borg staat voor de gasthuislanden belasten 
Burgemeester Hans Bonnet mag geen ontvangsten meer hebben van de weeshuisgoederen. 
Dat komt de weesmeesters toe 
Met de in beslagneming van goederen van Bennit zal worden voortgegaan zoals besloten. Hij 
krijgt wel twee dagen om zijn schuld aan de stad af te lossen.  
(gasthuislanden, weeshuisgoedern) 

Naarden 

SSAN015 31.1 125 9/03/1679 Samuelsz, Samuel Vergadering vroedschap 
Burgemeester Samuel Samuelsz dient te verklaren of hij de ontvangsten en uitgaven als 
gasthuismeester wil aannemen.  
(gasthuismeesters, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 125 29/03/1679 Hoef, Philippus van der Maatregelen betreffende de crediteuren van de stad. Philippus van der Hoef was er voor naar Naarden 



Thierens, secretaris Den Haag geweest 
Betaling betreffende de rente op het kapitaal dat de stad van het weeshuis heeft 
De burgemeesters zullen de rekeningen van stadssecretaris Thierens behandelen.  
(weesmeesters, stedelijke financiën, secretaris) 

SSAN015 31.1 126 /05/1679  Voorlopige Naamlijst van de regeerders en vroedschap voor 1680.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 130 6/01/1680 Nijenroode (heer van) 
Thierens 
Coopal, Jan 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap 
Vermelding door de weesmeesters van een bod van de Heer van Niewerroode (Nijenroode) 
om te kopen het recht van gebruik van de weeshuisgronden nabij Breukelen. Tegelijk 
vermelding van een bod door de vader van de weduwe die onlangs was vertrokken als 
gebruiker van die gronden, n.l. om die gronden te huren. Besluit het gebruikrecht te verkopen 
Besluit aangaande het tractement van stadsecretaris Thierens 
De burgemeesters en schepenen krijgen de bevoegdheid om meer toezicht te houden op 
lieden die van buiten komen 
Door het overlijden van burgemeester Jan Coopal was het commissarisschap van het 
binnenveer van Naarden op Amsterdam onbezet. Als opvolger wordt oud-burgemeester 
Cornelis Brouwer benoemd.  
(weeshuisgronden, onroerende goederen, secretaris, openbare orde, binnenveer) 

Naarden 
Breukelen 

SSAN015 31.1 132 /02/1680  Definitieve Naamlijst van de vroedschap voor 1680.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 134 9/02/1680 
22/02/1680 
24/02/1680 

 Vergadering vroedschap, boete op het te laat verschijnen van vroedschapsleden op de kamer 
van het stadhuis wanneer daar vergadering wordt gehouden, inzameling stadsimposten 
Verzoek van de potmeesters of zij bij openbare verkopingen de rantsoenpenningen (= opcent 
op de belasting) mogen ontvangen 
Boete op het opstaan van vroedschapsleden wanneer het gebed nog niet is afgelopen.  
(openbare verkoop, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 135 24/02/1680  De opcenten van de belasting op de verpachting van de gemenelands- en stadsmiddelen, 
welke tot nu door de potmeesters waren ontvangen, zullen onder bepaalde voorwaarden voor 
de tijd van drie jaar door de gasthuismeesters ontvangen kunnen worden 
Bepaling voor het handelen der potmeesters.  
(stedelijke belastingen, gemenelandsmiddelen, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 136 26/08/1680 Clomp, Ghijsbert, Jansz Vergadering vroedschap 
N.a.v.een rapport van de Staten van Holland, waarin vermeld staat dat Naarden zich niet 
correct had gedragen betreffende de uitvoering van een resolutie van de Staten van 2 
augustus 1680 aangaande de opbrengst van de belasting op de gemenenlandsmiddelen, 
worden maatregelen genomen om daar verbetering in te brengen 
Opname in het weeshuis van een weeskind.  
(gemenelandsmiddelen, weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 137 28/12/1680 Zuylen, (heer van) Vergadering vroedschap, maatregel om een lijfrente te krijgen waardoor de afbetaling van het 
restant van de schuld van de stad aan de Heer van Zuylen gefinancieerd kan worden.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 138 12/01/1681 Zuylen, (heer van) Vergadering vroedschap, behandeling van een rekest van de weesmeesters om de weeskas 
te steunen 
Besluit de schuld van de stad aan de Heer van Zuylen te voldoen uit de stadsmiddelen, 
aangezien een lijfrente niet mogelijk is 

Naarden 



Tekst van het rekest van de weesmeesters.  
(weeshuiskas, stedelijke financiën) 

SSAN015 31.1 146 /02/1681  Naamlijst van de vroedschap voor 1681.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 148 11/02/1681  Vergadering vroedschap, eedsaflegging, vernieuwing stadskeuren, verpachting of collectering 
stadsmiddelen en verpachting van de beurstol 
De resolutie van 9 februari 1680 betreffende de verschijningsplicht van vroedschapsleden op 
de vergaderingen nog eens bekrachtigd.  
(beurstol, tollen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 149 30/07/1681  Maatregelen tot het vormen van een kohier van het zout-, zeep-, heer- en redemptiegeld van 
1680. Inlichtingen zullen bij de ontvanger in Amsterdam ingewonnen worden 
Besluit op het maken van doodskisten. Het toezicht erop blijft in handen van het weeshuis, 
maar het werk mag aan timmerlieden of rademakers van het gilde uitbesteed worden.  
(stedelijke belastingen, doodskisten (produktie), begrafenissen, rademakers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 150 20/12/1681 Tullingh, Reijersz Vergadering vroedschap, bepaling op het innen van het zout-, zeep-, heer- en redemptiegeld 
voor 1681 door burgemeester Reijersz Tullingh.  
(stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 151 /02/1682  Naamlijst van de vroedschap voor 1682.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 153 9/02/1682 Sonmans, Willem Vergadering vroedschap, eedsaflegging, bekrachtiging stadskeuren, verpachting of 
collectering stadsmiddelen 
Rekest van enige burgers en buren van Willen Sonmans (of: Sonneman, zie 33), waarin 
verzocht wordt om een verbod voor deze op het stoken van kolen. Besluit om in andere 
steden te onderzoeken wat daarover is beslist.  
(bierbrouwers, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 31.1 154 18/04/1682 Sonmans, Willem Vergadering vroedschap, besluit tot inning van de stadsimposten volgens een resolutie van 
31 januari 1678, daar pas nu verrekeningen binnen zijn 
Verhoging van de belasting op brandewijn 
Inning van de restanten van de 200e penning door secretaris Thierens over de periode 1654 - 
1669 
Nadere bepaling op de inning van zout en zeepgeld 
De burgemeesters dienen te praten met de crediteuren van de stad over de verhoging van de 
interesten van obligaties 
De imposten voor 1682 zullen op gelijke wijze als anders worden geind 
Willem Sonmans (Sonnemans?) dient de schoorsteen van zijn brouwerij op te trekken.  
(stedelijke belastingen, brandewijn, zout- en zeepgeld, stedelijke financiën, bierbrouwers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 156 /02/1683  Naamlijst van de vroedschap voor 1683.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 158 17/02/1683 Rumelaer, Gerrit, Dionys 
Claesz, Albert 
Claesz, Rijck 
Alberts, Jaconnijntge (dochter van Claesz, 
Albert) 
Vancenten, Willem 

Vergadering vroedschap, verkiezing, vernieuwing keuren, verpachting stadsmiddelen 
Aan Gerrit Dionys van Rumelaer wordt toegestaan dat hij het burgerrecht koopt en het beroep 
van schoenmaker gaat uitoefenen 
Maatregelen voor het levensonderhoud van de kinderen van Albert Claesz: twee jongens 
naar het weeshuis, een meisje wordt verzorgd door Willem Vancenten.  
(schoenmakers, weeskinderen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 159 17/02/1683  Besluit om de resolutie van 24 februari 1680, volgens welke het geld dat de armen ontvangen Naarden 



uit verpachtingen van de landsmiddelen toe aan het gasthuis, opnieuw met drie jaar te 
verlengen 
Besluit te proberen bepaalde bedragen die sommigen nog van de stad tegoed hebben om 
laag te brengen 
Naamlijst van de vroedschap voor 1684.  
(armenzorg, vroedschapsleden) 

SSAN015 31.1 161 8/02/1684  Vergadering vroedschap, beediging schepenen, vernieuwing keuren, verpachting of 
collectering stadsmiddelen.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 162 /02/1684  Naamlijst van de vroedschap voor 1685.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 164 10/02/1685  Vergadering vroedschap, beediging notabelen, verpachting of collectering stadsmiddelen. Naarden 

SSAN015 31.1 165 31/03/1685 Bel, Pieter Vergadering vroedschap 
Verzoek van Pieter Bel, zijdewever en zijdewinder, om octrooi te krijgen, opdat hij geen 
concurrentie van buiten zal ondervinden. Besluit dat gedurende 10 jaar geen andere 
zijdewevers zich in Naarden mogen vestigen. Hetzelfde geldt ook voor het tweernen van 
zijde.  
(zijdewevers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 166 /02/1686  Naamlijst van de vroedschap voor 1686.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 167 9/02/1686 Tullingh, Steven 
Bonnet, Bartel 
Geus, Elbert 
Auwerick, Willem 
Steenstraten, Casparius 

Vergadering vroedschap, beediging notabelen, verpachting of collectering stadsmiddelen 
Rekest van enige fluweelwerkers om een ordonnantie. Besluit hier een rapport over te maken 
Rekest van enige burgers dat het Casparius Steenstraten verboden wordt achter zijn huis 
kamfer te raffineren en olie van barnsteen te maken. In Amsterdam zal over een vergelijkbare 
situatie inlichtingen worden ingewonnen.  
(fluweelwerkers, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 31.1 168 9/02/1686  Verbod aan verkopers van buiten Naarden in de stad eetbare waren te verkopen behalve op 
marktdagen, dit n.a.v een rekest van enige burgers. Groene waren, bomen en fruit worden 
uitgezonderd 
Besluit dat voortaan koren en boekwijt alleen op de markt verkocht mogen worden.  
(markten, verkoop levensmiddelen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 169 9/02/1686 Schadijck, Huybert van 
Cnaep, Lourens 
Bosch, Johan 
Commerbrugh, Coenraet 
Bargh, Hendrick 
Cnaep, Matthijs 

Verzoek van de Naardense procureurs geen procureurs van buiten Naarden toe te laten. 
Uitzondering voor één advocaat 
Besluit tot aanstelling van enige korendragers.  
(procureurs, advocaten, korendragers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 170 30/06/1686 Gansneb Tengnagel, Johan 
Waert, Jan, Luy?ssen 
Rustenborgh, Nuusb 
Heshuysen, Adolf (schout) 

Vergadering vroedschap 
Besluit een commissaris van de binnenvaart te zoeken als opvolger van Johan Gansneb 
Tengnagel, die vertrokken was. De vroedschap behoudt zich het recht voor in alle 
voorkomende gevallen een nieuwe commissaris te benoemen 
Besluit dat aan het einde van het jaar door de penningmeester van de vaart het overschot van 
het tolgeld aan het weeshuis gegegeven zal worden om de rente te drukken 
De burgemeesters dienen alle mogelijke reparaties aan het stadhuis te laten doen 
Besluit om Jan Luy?ssen Waert en Nuusb Rustenborgh aan te spreken over de fraude van de 

Naarden 



stadsimposten 
Adolf Heshuysen, schout, wordt aangesteld als commissaris van de vaart.  
(binnenvaart, tollen, fraudezaken, stedelijke belastingen) 

SSAN015 31.1 171 /02/1687  Naamlijst van de vroedschap voor 1687.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 172 8/02/1687  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting of collectering stadsmiddelen 
Verzoek van de baljuw om een kopie van de stadsprivileges. De vroedschap zal er over 
nadenken 
Besluit de artikelen van de rechtspraak van de baljuw te onderzoeken en te corrigeren 
De kerkmeesters moeten de militaire officieren in de kerk weren uit de stoelen van de 
natabelen en hen verwijzen naar de stoelen voor de krijggsraad, uitgezonderd de 
stadscommandeur.  
(jurisdictie, kerkbanken, krijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 31.1 173 8/02/1687 Croesbeeck, Cornelis Besluit betreffende de rantsoenen van het gasthuis 
Met Cornelis Croesbeeck wordt een contract afgesloten over het "tafelhouderschap" van de 
bank van lening.  
(gasthuis) 

Naarden 

SSAN015 31.1 174 15/05/1687  Vergadering vroedschap 
Het reglement van schippers van het buitenveer zal veranderd worden 
Besluit dat een bakker die van buiten komt eerst twee jaar als knecht werkzaam zal zijn 
Besluit op het sluiten van de poorten door de poortwachters.  
(buitenveer, bakkers, stadspoorten) 

Naarden 

SSAN015 31.1 175 17/05/1687  Vergadering vroedschap 
Besluit dat de burgemeesters bij de Gecommiteerde Raden inlichtingen zullen inwinnen die 
van belang zijn voor het reglement van de poortwachters. 

Naarden 

SSAN015 31.1 176 17/05/1687 Toebaxman, Jan, Jacobsz Rekest van Jan Jacobsz Toebaxman om "een gelegenheid te timmeren" voor reizigers van 
buiten. Toegestaan 
Vaststelling van een boete ten behoeve van de potarmen voor vroedschapsleden die niet (op 
tijd) op de vergadering verschijnen.  
(herbergen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 177 6/11/1687 Pietersz, Willem Vergadering vroedschap 
Vaststelling van artikelen voor de brandmeester 
Verbod op het laten uitvliegen van duiven in de zaaitijd vanaf 10 mei en na de maaitijd vanaf 
10 augustus 
Willen Pietersz koopt het recht zijn vee op de gemene weide te laten grazen.  
(brandmeesters, duivenhouders, grazen van vee, gemene gronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 178 6/11/1687 Tichelaer, Dirck Besluit een obligatie te nemen ten behoeve van het weeshuis 
De gasthuismeesters krijgen toestemming een stuk land van het gasthuis te verkopen om aan 
Dirck Tichelaer een bedrag van f200 te kunnen betalen dat hem krachtens een gerechtelijk 
vonnis toekomt.  
(stedelijke financiën, gasthuislanden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 179 5/02/1688 Fontain, Martinus 
Heshuysen, Adolff 

Buitengewone vergadering vroedschap, op grond van een brief van de stadhouder weigeren 
baljuw Martinus Fontain en schout Adolff Heshuysen de benoeming van van nieuwe 
burgemeesters en schepenen te accepteren. De vroedschap besluit het recht van benoeming 

Naarden 



staande te houden.  
(nomineren van schepenen) 

SSAN015 31.1 181 31/01/1688 Tichelaer, Dirck Vergadering vroedschap, voorlezing van een instructie voor de brandmeesters 
Vervolg-resolutie op die van 6 november 1687 waarbij de gasthuismeesters bevoegd werden 
een stuk land van het gasthuis te verkopen om een openstaande schuld aan Dirck Tichelaer 
te voldoen.  
(brandmeesters, gasthuislanden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 182 /02/1688  Naamlijst van de vroedschap voor 1688.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 183 8/02/1688  Vergadering vroedschap, beediging vroedschapsleden, verpachting of collectering 
stadsmiddelen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 184 1/05/1688 Dalbagh, Paulus 
Maurisz, Johannes 

Vergadering vroedschap, het verzoek van Paulus Dalbagh, commandeur van Naarden, om 
een huis bij de brug over de vaart te bouwen, afgeslagen 
Toekenning van een jaarlijks bedrag van de verschillende colleges aan Johannes Maurisz 
voor bewezen diensten aan de arme ingezetenen.  
(fortificaties, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 185 24/10/1688 Tol, Jacob 
Brouwer, Cornelis 
Ploos, Jacob 

Vergadering vroedschap, de baljuw, bijgestaan door twee heren van de Grafelijke 
Rekenkamer, heeft eisen gesteld, o.a, inzage in en toegang tot de rechtsboeken en 
administratie van de stad, geen keuren te maken zonder zijn toesteming, recht van 
aanstelling van dienders. Besluit een commissie naar Den Haag te sturen voor overleg.  
(jurisdictie, dienders, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 187 /02/1689  Naamlijst van de vroedschap voor 1689.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 188 14/03/1689  Vergadering vroedschap, beediging vroedschapsleden, verpachting stadsmiddelen 
Twee kopers hebben zich aangemeld voor het gasthuis. Burgemeesters en gasthuismeesters 
zullen een contract opstellen 
Besluit een contract af te sluiten met een joodse inwoner voor de bank van lening 
Overleg met de gecommiteerden van de fortificatiewerken over het graven van een gracht 
rond de stad.  
(gasthuis, Joden, fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 189 5/05/1689 Vrede, Willem, Pietersz 
Vree, Willem, Pietersz 

Vergadering vroedschap. Toestemming van de commissarissen van de Staten van Holland 
tot het graven van een vaart. Voor de uitvoering wordt Willem Pietersz Vrede aangenomen en 
het wordt contractueel vastgelegd met genoemde commissarissen.  
(fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 190 9/02/1690 Kruyse, Jacob, Cornelis, Anthony 
Tijsz, Jan 

Vergadering vroedschap. Rekest van twee groenteboeren dat niemand van buiten Naarden 
groenten mag verkopen of venten behalve op marktdag 
Besluit tot verdere financiering van het gasthuis gedurende drie jaar uit de opbrengst van de 
wantpenningen. Evenzo zullen de potmeesters profiteren van de verkoop van want en wijn.  
(markten, gasthuis, sociale zorg, textielnijverheid, wijnverkopers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 191 9/02/1690  Besluit de handvesten, rechten en privileges met alle wettige middelen te handhaven en te 
doen gelden.  
(stadsprivileges) 

Naarden 

SSAN015 31.1 192 /02/1690  Naamlijst van de vroedschap voor 1690.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 193 21/02/1690 Hooft Vergadering vroedschap, beediging officianten, verpachting stadsmiddelen Naarden 



De heer fiscaal Hooft heeft te kennen gegeven een stuk land van de stad te willen kopen. De 
burgemeesters worden met de zaak belast 
Rekest van de schippers van het buitenveer betreffende het laden van vrachten van 
schippers in Naarden, Besluit hierop. Tevens besluit hierover een reglement te maken.  
(verkoop land, onroerende goederen, buitenveer) 

SSAN015 31.1 194 21/02/1690 Tichler, Dirck Beedigde vroedschapsleden zullen niet aan de baljuw bekend maken waarover vergaderd is. 
Dirck Tichler heeft echter geweigerd de eed af te leggen en zal daarom buiten de vergadering 
worden gehouden.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 195 /02/1691  Naamlijst van de vroedschap voor 1691.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 196 15/02/1691  Vergadering vroedschap, beediging vroedschapsleden, verpachting stadsmiddelen. Naarden 

SSAN015 31.1 197 /02/1692  Naamlijst van de vroedschap voor 1692.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 198 23/02/1692 Dircksz, Leendert Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting of collectering stadsmiddelen 
Rekest van Leendert Dircksz, schoenmaker, tot het verkrijgen van het burgerrecht. 
Toegestaan 
De ontvanger van de verpondingen en de 200e penning wordt aangemaand binnen drie jaar 
de jarenlange achterstand binnen drie jaar in te lopen.  
(schoenmakers, thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning) 

Naarden 

SSAN015 31.1 199 23/02/1692  Voogden van weeskinderen, aangemeld bij de heren van weeskamer, dienen aan hen de 
rekeningen voor te leggen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 200 /02/1693  Naamlijst van de vroedschap voor 1693.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 201 28/02/1693  Vergadering vroedschap, beediging, gebed 
De gasthuismeesters krijgen hun rantsoenen voor een periode van drie jaar 
Besluit een concept te maken volgens welk de proveniers van het gasthuis zodanig 
ondergebracht zullen worden als het meest voordelig is voor het gasthuis.  
(gasthuismeesters, proveniers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 202 28/02/1693 Toebaxman, Jan 
Vree, Willem Pietersz 
Cantaern, Evert de 
Jacobsz, Claes 
Albertsz, Anthony 
Waert, Gijsbert van 

Maatregelen om de weg die op last van de Staten wordt aangelegd tussen Naarden en het 
huis van Jan Toebaxman met bomen te beplanten worden tegengewerkt door Willem Pietersz 
Vree. Getuigen hiervan zijn Evert de Cantaern en Claes Jacobsz. De schepenen Anthony 
Albertsz en Gijsbert van Waert krijgen opdracht de kwestie te regelen. Dit lukt op 25 april 
1693.  
(aanleg van wegen, Amersfoortsestraatweg, beplanting van wegen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 205 11/04/1693  Maatregelen om de overlast van het grote aantal bedelaars te verminderen.  
(bedelarij) 

Naarden 

SSAN015 31.1 209 25/04/1693 Bargh, Geert, Hendrick De burgemeesters en vroedschapsleden wensen niet meer aan de poorten door de wachters 
om geld te worden gevraagd. Als stadsbestuurders zijn zij hiervan vrijgesteld. Het besluit 
hierover wordt door gerechtsbode Geert Hendrick Bargh aan de poortwachters meegedeeld. 

Naarden 

SSAN015 31.1 211 /02/1694  Naamlijst van de vroedschap voor 1694.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 212 /02/1694  Vergadering vroedschap, beediging, gebed 
Maatregelen om het gasthuis van kapitaal te voorzien, o.a. door verkoop van effecten.  
(gasthuis) 

Naarden 



SSAN015 31.1 214 29/12/1694  Vergadering vroedschap. Maatregelen tot onderhoud van de proveniers door de 
pötmeesters..  
(sociale zorg, proveniers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 215 /02/1695  Naamlijst van de vroedschap voor 1695.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 216 5/03/1695  Vergadering vroedschap, beediging, gebed 
Aanstelling van een tweede diender in verband met de verwijdering van het grote aantal 
bedelaars en landlopers.  
(dienders, bedelarij) 

Naarden 

SSAN015 31.1 217 5/03/1695 Stael, Claes Anthonisz Finaciele maatregel om de Franse kerk van geld te voorzien 
Rekest van vrienden van Claes Anthonisz Stael dat hij en zijn kinderen door de 
weesmeesters in het weeshuis onderhouden zal worden, omdat hij doofstom is. Besluit de 
zaak te onderzoeken alvorens te beslissen.  
(Waalse kerk, armenzorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 219 17/06/1695 Geus, Gijs 
Maurick, Cornelis Jansz van 

Vergadering vroedschap 
De weesmeesters krijgen goedkeuring, dat zij in Amersfoort in het openbaar een stuk 
pachtland verkocht hebben, gelegen aan de Eembrug, aan Gijsbert Geus. Idem een stuk 
pachtland, gelegen te Schalckwijck, verkocht aan Cornelis Jansz van Maurick.  
(verkoop land, onroerende goederen, Eembrug) 

Naarden 
Amersfoort 
Schalkwijk 

SSAN015 31.1 220 27/06/1695 Junenbol, Johannes 
Stael, Claes, Anthonisz 
Bogaert, Willem 
Burgeren, Gerrit 
Claesz, Frans 
Doncker, Loen 
Nieuwen Amstel, Jacob van 
Beer, Marten de 
Nederbergh, Daniel 
Knaap, Grietie 
Donckers, Grietje 

Vergadering vroedschap 
Johannes Junenbol krijgt toestemming het door hem gekochte gedeelte van de Molenweg 
naast zijn huis bij de oude Koepoort van een omheining en bouwsels te voorzien 
Rapport over het rekest van 5 maart 1695 van de vrienden van de doofstomme Claes 
Anthonisz Stael om diens toelating tot het weeshuis. Het testament van Grietgen Gwinden, 
opgemaakt door notaris Willem Bogaert op 26 oktober 1638, is ingezien Claes Stael blijkt land 
te bezitten aan de Keversdijk en de helft van een huisje aan de haven, afkomstig van zijn 
grootmoeder Oetje Tans Schrieck. Verschillende ondertekenaars. Besluit hierop.  
(Koepoort, Molenweg, Keverdijk) 

Naarden 

SSAN015 31.1 224 27/06/1695 Atten, Jacob Jacob Atten mag als bakker blijven werken, mits hij de toelatingsproef van het bakkersgilde 
aflegt.  
(bakkers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 225 27/06/1695  Keur op het verontreinigen van de straten door mest wegens stankoverlast.  
(keuren en verordeningen, stadsreiniging) 

Naarden 

SSAN015 31.1 229 /02/1696  Naamlijst van de vroedschap voor 1696.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 230 3/03/1696 Maes, Tobias 
Clomp, Jan, Jansz 
Geus, Thomas 

Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting of collectering stadsmiddelen 
Ordonnantie vastgesteld van 28 artikelen voor het fluweel-, felpen- en manufacturengilde. Tot 
slot een notitie van secretaris Thierens van 16 januari 1697(?) over de tussentijdse 
benoeming van gildemeesters.  
(fluweelwerkers, gilden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 243 3/03/1696  De potmeesters mogen de proveniers die in het gasthuis wonen elders onderbrengen.  
(sociale zorg, proveniers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 244 21/04/1696 Koelen, Pieter Vergadering vroedschap Naarden 



Pieter Koelen, vroeger knecht in het gasthuis, mag voor de rest van zijn leven in het weeshuis 
onderhouden worden. 

SSAN015 31.1 245 16/01/1697  Vergadering vroedschap 
Besluit en overeenkomst aangaande de inkomsten van het zandpad en de trekvaart op 
Amsterdam, voor zover het het Naardense deel betreft, voor het weeshuis.  
(zandpad) 

Naarden 

SSAN015 31.1 248 /02/1697  Naamlijst van de vroedschap voor 1697.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 249 23/02/1697  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Verzoek om de korenmolen, staande op het Amsterdamse bolwerk en genaamde "de Juffer", 
ook voor andere gewassen te mogen gebruiken.  
(molens) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31.1 250 23/02/1697  Verzoek van de schaarmeesters schapen en koeien te mogen weiden op gronden waar dat 
volgens de keuren niet is toegestaan.  
(weiden van vee, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 252 23/02/1697  Bepaling dat personen die armlastige familieleden van buiten Naarden in hun huis opnemen 
eerst toestemming van de diakenen moeten hebben 
Maatregelen om bedelaars uit de stad te weren, o.a. door controle op de schippers van het 
binnen- en buitenveer en de manden van de turfdragers.  
(sociale zorg, bedelarij, turfdragers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 254 23/02/1697  De kerk blijft voortaan onbelast van repartitie (belasting) van arme weeskinderen.  
(stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 255 19/12/1697  Vergadering vroedschap 
Maatregelen om het nieuwe garnizoen te huisvesten in verband met de kou.  
(garnizoenen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 256 19/12/1697 Toebacqsz, Jan 
Ploos, Cornelis 
Blanckent, Gijsbert 
Willemsz, Andries 
Cornelisz, Wolfert 
Heshuysen (schout) 
El, Lmabert 
Puys(?), Tijmen, Rijcqu 
Vinck, Ysbrand 
Groen, Claes 
Esau, Claes 
Wildevang, Andries 
Pavink, Jan 
Penk, Elbert 
Dalen, Claes van 
Aertsz, Abram 

Rekst van de weesmeesters om weeshuislanderijen te mogen verkopen of overdragen om 
schulden af te lossen. Goedgekeurd. Volgt een opsomming van de betreffende stukken land 
en eigenaars met de prijs.  
(weeshuislanden, Ossenkamp, Kleine Bijl, Keverdijk, Naardermeer, Nengedijk, Hoge Boom) 

Naarden 

SSAN015 31.1 263 /02/1698  Naamlijst van de vroedschap voor 1698.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 264 10/03/1698  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting stadsmiddelen door de 
burgemeesters 

Naarden 



Maatregel om het afbreken van huizen en schuren door bewoners tegen te gaan. Dit is in 
strijd met de keuren.  
(sloopverbod, keuren en verordeningen) 

SSAN015 31.1 265 10/03/1698  De kerk- en potmeesters moeten voortaan 14 dagen na pasen  hun boekhouding 
overleggen.  
(stedelijke financiën, kerkmeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 266 /02/1699  Naamlijst van de vroedschap voor 1699.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 267 /02/1699 
/03/1699 

 Vergadering vroedschap, beediging, gebed, inning stadsimposten, publicatie van enige 
bestaande resoluties 
De baten van het luiden van klokken, van doodskisten en doodsklederen gaan van het 
weeshuis over op de kerk.  
(luiden van klokken, begrafenissen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 268 /02/1700  Naamlijst van de vroedschap voor 1700 
Vergadering vroedschap, gebed, beediging, verpachting stadsmiddelen 
Besluit dat de brandmeesters de haringtonnen gaan ijken 
Renovatie voorgaande resoluties.  
(vroedschapsleden, ijkwezen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 270 18/10/1700  Vergadering vroedschap 
Maatregelen om de schade aan hout en plantgewassen tegen te gaan, veroorzaakt door het 
grazen van koeien en schapen buiten het land van de eigenaars in de kampen in 't Spiegel en 
in de duinen op de stoppelen van het gemaaide koren.  
('t Spiegel, grazen van vee) 

Naarden 

SSAN015 31.1 271 18/10/1700  Verbod op het sprokkelen van hout in andermans aanplant buiten de stad. Op overtreding 
staat 14 daegen gevang op het raadhuis op water en brood. Bij herhaling de schandpaal, 
geseling en verbanning 
De resolutie tegen het bedelen van 18 september 1697 wordt opnieuw bekrachtigd.  
(sprokkelen van hout, bedelarij) 

Naarden 

SSAN015 31.1 274 /02/1701  Naamlijst van de vroedschap voor 1701.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 275 24/03/1701  Vergadering vroedschap, beediging, verpachting stadsmiddelen 
Besluit dat iemand, die een lakendrapierswinkel wil beginnen, aan het gilde een bedrag moet 
betalen, indien hij het vak niet binnen het gilde heeft geleerd.  
(gilden, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 31.1 276 24/03/1701 Vries, Jacob de 
Naindin 

Rekest van Jacob de Vries, voorganger en schoolmeester, om verhoging van zijn tractement, 
waar hij ook zijn oude schoonmoeder van onderhoudt. Er waren hem door de Franse 
schoolmeester Naindin leerlingen onttrokken.  
(schoolmeesters, Franse schoolmeester) 

Naarden 

SSAN015 31.1 278 19/07/1701  Vergadering vroedschap 
Besluit de kerk te verhogen.  
(Grote Kerk) 

Naarden 

SSAN015 31.1 279 /02/1702  Naamlijst van de vroedschap voor 1702.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 280 24/02/1702 Hinlopen, Francois Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Verzoek van Francois Hinlopen om het recht van gewone scharing van de gemeente van 

Naarden 



Naarden te mogen kopen.  
(schaarrecht) 

SSAN015 31.1 281 24/02/1702  Vernieuwing voorgaande resoluties 
Resolutie betreffende de brouwers.  
(brouwers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 282 24/02/1702  Akte van de Raden van Rekeningen van de Grafelijke Domeinen van Holland en 
Westvriesland van 29 juli 1700 over de verlenging van de pacht van woeste gronden in 
Gooland door Naarden en de Gooise dorpen. In deze akte een clausule die in de vorige niet 
stond.  
(woeste gronden, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 284 11/01/1703  Vergadering vroedschap 
Gelezen nominatie-en electielijst van schepenen van 14 januari 1621 en uittreksels uit 
resoluties van de Staten van 29 februari 1654 en 6 mei 1702. Besluit iemand naar Den Haag 
te sturen om nadere informatie te krijgen omtrent het nomineren van schepenen 
Besluit informatie te vragen betreffende het pachten van warande (=vrijstelling, waarborg) in 
Gooiland.  
(woeste gronden, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 285 11/01/1703 Hinlopen, Jacob 
Benjaminsz, Tijmen 
Anthonysz, Reijnier 
Colterman, Johan (rentmeester) 

In verband met het bewerken van de grond van de Grafelijke Domeinen door Jacob van 
Hinlopen volgt de tekst van een akte van januari 1649 die hier bertekking op heeft. Hierin 
persoonsnamen en geografische aanduidingen.  
(woeste gronden, onroerende goederen, Blaricummerweg, Eijckelkampen, Linge) 

Naarden 

SSAN015 31.1 288 11/01/1703 
21/01/1703 

 Naar aanleiding van het rapport van de burgemeesters over hun bezoek aan Den Haag om 
informatie in te winnen over het nomineren van schepenen wordt het besluit genomen een 
nominatielijst te maken en die aan de baljuw te geven 
Vergadering vroedschap, besluit verder te gaan met het maken van de nominatielijst van 
schepenen ingevolge een brief van de Staten van 6 mei 1702. Daarna besluit de lijst eerst in 
Den Haag te presenteren, voordat de baljuw op de hoogte gesteld wordt van bovenstaande 
resolutie. 

Naarden 

SSAN015 31.1 290 22/01/1702 
23/01/1703 

 Vergadering vroedschap. De baljuw krijgt op zijn verzoek een kopie van de vergunning aan 
Naarden schepenen te nomineren vanaf 1621. Verder blijft men vasthouden aan de 
vvorgaande resolutie 
Vergadering vroedschap, nadere besluiten op het nomineren van schepenen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 291 29/01/1703  Vergadering vroedschap, rapport van de heren die gecommitterd waren om in Den Haag te 
overleggen. Besluit hierop, o.a. dat er weer een commissie naar den Haag gaat voor de 
electie van schepenen.  
(nomineren van schepenen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 292 26/03/1703  Vergadering vroedschap, rappoert van de commissie die naar den Haag is geweest. Dit wordt 
goedgekeurd en opnieuw worden de heren naar Den Haag gestuurd om te proberen alles te 
doen wat in het belang is van het handhaven van de stadsprivileges zoals het nomineren van 
schepenen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 293 23/06/1703  Vergadering vroedschap, rapport van de Haagse commissie. Voorstel van de 
Gecommitteerde Raden dat de baljuw gedurende zijn leven het recht van nomineren houdt. 
Naarden besluit dit recht niet af te staan, alleen op te schorten.  
(nomineren van schepenen) 

Naarden 



SSAN015 31.1 294 23/06/1703 Thierens, Jacob (secretaris) Besluit dat secretaris Jacob Thierens dezelfde akte van bevoegdheid krijgt als zijn vader op 6 
januari 1680 had ontvangen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 295 26/10/1703 Wit, Willem, Pietersz 
Willemsz, Jan 
Perck, Elbert 

Vergadering vroedschap 
Rekest van Willem Pietersz Wit, buurman te Lage Bussum, om daar een lakenwerkers- of 
weversgetouw op te stellen. Geweigerd. Eveneens geweigerd een rekest van Jan Willemsz, 
buurman te Lage Bussum, om aldaar roggebrood te bakken. Idem verzoek van Elbert Perck.  
(textielnijverheid, bakkers) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 296 26/10/1703 Loo, Gijsbert van der 
Dolbagh, Poulus 

Verzoek van Gijsbert van der Loo, eigenaar van een huisje buiten de Amsterdamse Poort, dat 
voeger toebehoorde aan Poulus Dolbagh, om een afdak te maken. Afgewezen omdat het in 
strijd is met een resolutie van 11 mei 1690.  
(onroerende goederen, fortificaties, woonhuizen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 297 26/10/1703  Vernieuwing en wijzigingen van de ordonnanties en keuren op de akte van de jacht en de 
woeste gronden van Gooiland.  
(jachtrecht, woeste gronden, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 305 14/05/1704 Buys (pensionaris) Vergadering vroedschap, voorstellen van de Gecommiteerde Raden van de Staten over de 
nominatie en electie van schepenen en de rol van de baljuw hierin, o.a. met het advies van 
pensionaris Buys van Amsterdam. Overleg en besluiten hierover. 

Naarden 

SSAN015 31.1 309 14/05/1704 Bout, Pieter, Jansz 
Duyrkant, Adriaan 
Rijkz, Pieter 
Pietersz, Brand 
Jansz, Jan 

Rekest van twee grutters geen andere grutters toe te laten. Zij zij n daar bang voor, omdat in 
Hilversum, Blaricum, 's Graveland en Laren pas nieuwe grutmolens zijn opgericht.  
(grutters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 311 14/05/1704 Willemsz, Jan Rekest van Jan Willemsz, buurman te Lage Bussum, om roggebrood te mogen bakken. 
Toegestaan.  
(bakkers) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 313 21/05/1704  Vergadering vroedschap, nader besluit aangaande de nominatie van schepenen door de 
vroedschap en de electie door de baljuw.  
(nomineren van schepenen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 314 21/05/1704 Hinlopen, Francois Bekendmaking dat Francois Hinlopen vee laat grazen op de gemenelanden, veel meer dan 
hem volgens het schaarrecht toekomt. Maatregelen hiertegen.  
(gemene gronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 315 23/05/1704  Vergadering vroedschap, besluit tot overleg met de dorpen van Gooiland over de scharing.  
(Gooise dorpen, schaarrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 316 29 /09/1705 Hinlopen, Francois Vergadering vroedschap, n.a.v. de resolutie van 21 mei 1704 was een vergadering van Stad 
en Land belegd. Om een geval als met Francois Hinlpoen te voorkomen wordt besloten dat 
vee, dat in strijd met het schaarrecht op de gemenelanden graast, wordt verwijderd en publiek 
verkocht.  
(gemene gronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 318 23/10/1705 Hinlopen, Francois Vergadering vroedschap. De schaarmeesters krijgen opdracht en financiele mogelijkheden 
om het proces te volgen dat Francois Hinlopen heeft aangespannen bij het Hof van Hollland 
inzake het verkopen van zijn vee door Naarden.  
(schaarrecht, verkoop van vee, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 319 23/10/1705 Hooft, Hendrick Overleg met dijkgraaf Hendrick Hooft inzake de zeedijk 
Besluit tot verkoop van een stuk land bij Hackelaersbrugge.  
(Hakkelaarsbrug, verkoop land) 

Naarden 



SSAN015 31.1 320 23/10/1705 Hinlopen, Francois Besluit dat de kosten die de schaarmeesters in het proces, dat Francois Hinlopen tegen 
Naarden voert, maken zullen worden vergoed.  
(schaarrecht, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 321 21/01/1708 Heshuysen, Andries Vergadering vroedschap. Naamlijst van de vroedschap die aanwezig zijn op de vergadering 
van 21 januari 1709. Andries Heshuysen wordt verzocht de vergadering niet bij te wonen als 
vroedschap, omdat hij waarnemend baljuw is.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 322 21/01/1708  Besluit in een besloten vergadering de nominatie van schepenen te doen, opdat de Staten 
daaruit binnen 5 á 6 dagen voor Onze-Lieve-Vrouwe-dag electie doen. In een gesloten brief 
zal deze door de reizende bode worden bezorgd 
Iemand die koren op de markt wil brengen om te verkopen of te verzenden, zal daar niets 
voor hoeven te bealen, ook niet aan de commissaris van het buiten- of binnenveer.  
(nomineren van schepenen, verkoop levensmiddelen, buitenveer, binnenveer) 

Naarden 

SSAN015 31.1 323 21/01/1708 Elinck, Gerrit 
Naudin, Theodore 
Cassiopuy, Samuel 

Rekest van Gerrit Elinck, schrijf- en rekenmeester, die op aanraden van Amsterdamse 
kooplieden in Naarden een Franse school wil stichten, vraagt hiervoor toestemming, hoewel 
Theodore Naudin als zodanig reeds werkt in Naarden. Elinck wil in verband met zijn doofheid 
de lessen laten geven door Samuel Cassiopuy uit Den Haag. Besluit hierop. 

Naarden 

SSAN015 31.1 326 1/02/1708 Willem III, prins van Oranje, 
stadhouder-koning 
Fontein, Maarten 
Hooft, Hendrick 
Vlooswijk, Nicolaas 
Bicker 

Uittreksel uit het register van de resoluties van de Staten van Holland van de vergadering van 
21 september 1707. Het betreft het Naardense verzoek het privilege van nomineren van 
schepenen te mogen blijven uitoefenen. Namen van een stadhouder en baljuwen uit de 17e 
eeuw. Vroedschap en baljuw worden opgedragen voortaan gezamenlijk de nominatie te 
maken, waarna de Staten de electie zullen doen.  
(naamlijsten) 

Naarden 

SSAN015 31.1 333 1/02/1708  Kopie van een brief van de vroedschap aan de Staten, waarin de instemming van Naarden 
met het besluit van de Staten van 21 september 1707 inzake het nomineren van schepenen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 335 /02/1708  Naamlijst van de vroedschap voor 1708.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 336 10/02/1708  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting of collectering stadsmiddelen. 
Invorderingen achterstanden op de verpondingen en de 200e penning. 

Naarden 

SSAN015 31.1 337 10/02/1708 Heshuysen, Anries 
Schrieck, Boudewijn 
Vincenten, Andries 

Schout Heshuysen krijgt een uittreksel uit enige resoluties 
Boudewijn Schrieck krijgt op zijn rekest toestemming een grutmolen op te richten. Idem 
Andries Vincenten.  
(grutmolens) 

Naarden 

SSAN015 31.1 338 10/02/1708  Rekest van diakenen en potmeesters waarin zij verzoeken de zorg van twaalf oude vrouwen 
te mogen overdoen aan het weeshuis. Toegestaan.  
(zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 340 15/05/1708 Hinlopen, Francois Vergadering vroedschap. De burgemeesters blijven de bevoegdheid houden op te treden in 
het proces dat Francois Hinlopen inzake het gebruik van de gemenegronden tegen Naarden 
heeft aangespannen 
Bezwaarschrift van de weesmeesters tegen de verzorging van 12 oude vrouwen in het 
weeshuis.  
(gemene gronden, zorg voor ouderen, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 342 15/05/1708 Jansz, Aert Verzoek van Aert Jansz tot het oprichten van een grutmolen. Toegestaan.  
(grutmolens) 

Naarden 

SSAN015 31.1 343 15/05/1708  Verzoek van de timmermansbazen om het maken van doodskisten voor burgers te mogen Naarden 



blijven pachten van het weeshuis.  
(timmerlieden, begraven) 

SSAN015 31.1 345 /02/1709  Naamlijst van de vroedschap voor 1709.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 346 12/02/1709  Vergadering vroedschap, gebed, beediging, inning stadmiddelen 
De resolutie van 9 augustus 1678, volgens welke personen, die een nering willen beginnen, 
eerst het burgerrecht moeten kopen, wordt opnieuw bekrachtigd.  
(neringdoenden, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 31.1 347 /02/1710  Naamlijst van de vroedschap voor 1710.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 348 21/02/1710  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, inning stadsmiddelen 
Verzoek van de weduwe Pieter Valck in het weeshuis te worden onderhouden. Besluit geen 
andere personen meer toe te laten, voordat de daar reeds verblijvende oude vrouwen 
overleden zijn 
De brandmeesters moeten personen die te lichte boter naar de markt brengeb beboeten.  
(zorg voor ouderen, verkoop levensmiddelen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 350 /02/1711  Naamlijst van de vroedschap voor 1711.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 351 16/02/1711  Vergadering vroedschap, gebed, beediging, inning stadsmiddelen 
Rekest van het kleermakers- en lakenverkopersgilde. De burgemeesters zullen onderzoeken 
hoe de ordonnantie aangepast moet worden. 

Naarden 

SSAN015 31.1 352 16/02/1711 Hinlopen, Francois Afschrift van een akte van 24 juli 1711 waarbij de kosten worden vergoed, die de 
schaarmeesters maken in het appel voor het Hof van Holland wegens het proces dat Francois 
Hinlopen voert tegen Naarden sedert 23 oktober 1705 over het gebruik van de 
gemenegronden.  
(gemene gronden, schaarrecht, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 354 15/11/1711 Hinlopen, Francois 
Toebacq, Jan 

Vergadering vroedschap. Maatregelen tegen Francois Hinlopen die een weg, welke loopt van 
de schuur van Jan Toebacq naar de Galgebrug, onder water heeft gezet. Deze weg zou hij 
gekocht hebben, maar volgens de burgemeesters behoort hij tot de gemenegronden.  
(gemene gronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 355 7/12/1711 Hinlopen, Francois 
Toebacq, Jan 
Hooft, Hendrik 

Vergadering vroedschap. Bemiddelingspoging van baljuw Hendrik Hooft om de onenigheid 
tussen Naarden en Francois Hinlopen over weg van Jan Toebacq naar Galgebrug buiten 
proces te houden. Benoeming van een commissie van overleg.  
(gemene gronden, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 357 7/12/1711  Vaststelling van een boete voor vroedschapsleden die te laat op de vergadering komen of 
tijdens de vergadering opstaan. 

Naarden 

SSAN015 31.1 358 /02/1712  Naamlijst van de vroedschap voor 1712.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 359 13/02/1711  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, inning stadsmiddelen 
Rekest van de brandmeesters betreffende het ijken van de busvaten van brouwers en 
kuipers. Verwijzing naar de ordonnantie van 31 december 1697. Besluit hierop.  
(brandmeesters, brouwers, kuipers) 

Naarden 

SSAN015 31.1 361 5/04/1712 Hinlopen, Francois 
Toeback, Piet 

Vergadering vroedschap. Francois Hinlopen heeft de gemeenteweg die loopt van de schuur 
van Piet Toeback naar de Galgebrug vergraven, versmald en met bomen beplant, ondanks 
het verbod hierop. Besluit de zaak te onderzoeken alvorens de baljuw op de hoogte te 

Naarden 



brengen.  
(gemene gronden) 

SSAN015 31.1 362 /02/1713  Naamlijst van de vroedschap voor 1713.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 363 20/02/1713  Vergadering vroedschap, beediging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Besluit ingevolge de stadsprivileges de nominatie van schepenen te maken op 1 februari.  
(nomineren van schepenen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 364 10/05/1713 Brouwer, Cornelis 
Tengnagel, Michiel 

Vergadering vroedschap. Na het overlijden van Cornelis Brouwer wordt Michiel Tengnagel als 
thesaurier benoemd en tevens als ontvanger van de verpondingen en de 200e penning. 
Jaarlijks moet hij de boekhouding aan de burgemeesters overleggen.  
(thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning) 

Naarden 

SSAN015 31.1 365 6/04/1713 Heshuysen, Francois Francois Heshuysen aangesteld als ontvanger van de 100e penning 
Besluit dat de rekenmeesters voortaan een eed zullen moeten afleggen.  
(ontvanger 100e penning, rekenmeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 366 1/06/1713 Hinlopen, Francois Vergadering vroedschap. Voorlezing van de uitspraak van zowel het Provinciaal Hof als de 
Hoge Raad van Holland in de zaak van Francois Hinlopen, penningmeester te Amsterdam, 
tegen de schaarmeesters van Naarden en Gooiland.  
(gemene gronden, Hof van Holland) 

Naarden 

SSAN015 31.1 367 17/07/1713 Tulling, Jan 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Jan Tulling had als erfgenaam van de overleden stadsthesorier 
Cornelis Brouwer alle kohieren, boeken en papieren van Naarden naar Den Haag gebracht 
en weigert ze terug te geven. Besluit te proberen deze terug te krijgen middels een rekest aan 
de Staten of aan de Gecommiteerde Raden. Er zal daartoe rechtskundig advies worden 
ingewonnen, mede om de zaak buiten proces te houden.  
(thesaurier, stedelijke financiën, processen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 368 24/08/1713 Tulling, Jan 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Voorlezing van een mandement waarbij Jan Tulling als erfgenaam 
van Cornelis Brouwer, in leven stadsthesorier, wordt gedagvaard te verschijnen op 4 
september voor het Hof van Holland.  
(thesaurier, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 370 31/10/1713 Tulling, Jan Vergadering vroedschap. Voorstel van de burgemeesters om een overeenkomst te sluiten 
met Jan Tulling.  
(tresorier, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 372 31/10/1713 Tulling Vergadering vroedschap. Besluit het voorstel van de burgemeesters in de zaak van Tulling uit 
te voeren 
Besluit de resolutie van 18 september 1697 aangaande het vestigen in Naarden van 
personen en families van elders opnieuw te bekrachtigen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 376 7/11/1713  Strafmaatregelen tegen bedelaars van buiten Naarden.  
(sociale zorg, bedelarij) 

Naarden 

SSAN015 31.1 378 13/12/1713 Holl, Johannes Vergadering vroedschap. Verzoek van Johannes Holl uit Amsterdam tot het oprichten van 
een ruwe zijdewinderij in Naarden. Besluit hierop.  
(textielnijverheid, zijde) 

Naarden 
Amsterdam 

SSAN015 31.1 382 13/12/1713  Vaststelling van een  boete ten behoeve van de armen voor vroedschapsleden die op het 
stadhuis ontboden zijn en niet verschijnen. 

Naarden 

SSAN015 31.1 383 15/02/1714 Schrieck, Boudewijn 
Naghtglas, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Protest van de schout tegen de benoeming van Boudewijn Schrieck 
en Cornelis Naghtglas tot burgemeesters als zijnde in strijd met de stadsprivileges. Men 

Naarden 



besluit de twee als vroedschapsleden te ontslaan om hun benoeming tot burgemeester wettig 
te maken. Ook wordt besloten te trachten te voorkomen dat de schout hiertegen procedures 
gaat aanwenden.  
(benoemingen, burgemeesters) 

SSAN015 31.1 385 21/02/1714 Schrieck, boudewijn 
Naghtglas de Jonge, Cornelis 
Hooft, Hendrick 

Vergadering vroedschap. Rapport over het onderzoek naar de wettigheid van de benoeming 
tot burgemeesters van Boudewijn Schrieck en Cornelis Naghtglas de Jonge. Men besluit dat 
de benoeming wettig was en brengt dit oordeel over aan baljuw Hendrick Hooft. Besluit de 
benoemde burgemeesters door de baljuw te laten beëedigen.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 386 21/02/1714 Schrieck, Boudewijn 
Naghglas de Jonge, Cornelis 

Verslag over het bezoek aan de baljuw betreffende de benoeming van de heren Schrieck en 
Naghtglas de Jonge tot burgemeesters.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 387 27/02/1714 Geus, Thomas 
Tiedeman, Arent 

Vergadering vroedschap. Voorstel van de baljuw om onpartijdig rechtskundig advies te 
vragen over de benoeming van de nieuwe burgemeesters. Besluit gezamenlijk met de baljuw 
aan de Staten van Holland om interpretatie van de stadsprivileges te vragen. Hiertoe worden 
Thomas Geus en Arent Tiedeman afgevaardigd.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 388 16/03/1714  Weigering van de baljuw mee te werken in de burgemeesterskwestie. Men besluit de baljuw 
te zeggen dat Naarden niet langer zonder handhaving van de openbare orde kan en hem te 
verzoeken de burgemeesters te beëedigen.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 390 20/03/1714 Naghtglas, Cornelis 
Geus, Thomas 

Vergadering vroedschap. De baljuw weigert de nieuwe burgemeesters te beëedigen. Besluit 
uit de vergadering twee personen aan te wijzen om de eed af te nemen. Protest hiertegen van 
vijf vroedschapsleden.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 392 26/03/1714 Schrieck, Boudewijn Vergadering vroedschap. Bij het protest tegen de eedsafneming door twee vroedschapsleden 
van de nieuwe burgemeesters sluiten zich twee anderen aan. Besluit voort te gaan met het 
benoemen van nieuwe officianten, zelfs bij eventueel protest van de baljuw. De sleutels van 
de kast waarin de stadsboeken en privileges worden bewaard worden voorlopig aan 
Boudewijn Schrieck overhandigd. Verzoek van de baljuw om een afschrift van de genomen 
resoluties inzake de benoeming van de nieuwe burgemeesters. Toegestaan.  
(benoemingen, burgemeesters, archief) 

Naarden 

SSAN015 31.1 395 24/04/1714 Schrieck, Boudewijn 
Naghglas de Jonge, Cornelis 
Naghtglas de Oude, Cornelis 
Geus, Thomas 

Vergadering vroedschap. Voorlezing van een mandement van het Hof van Holland gedaan op 
het verzoek van de baljuw betreffende de benoemingskwestie van de nieuwe burgemeesters. 
Daarin verwijzing naar privileges uit 1387, opgetekend in de gedrukte keuren van Amsterdam, 
f.7. Er is bezwaar tegen de verwantschap tussen Schrieck en Naghtglas de Oude. De 
benoeming van de burgemeesters en de eedafnemers wordt in het mandement onwettig 
verklaard.  
(benoemingen, burgemeesters, stadsprivileges, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 399 24/04/1714 Tengnagel, Michiel Besluit dat de kosten van het benoemingsconflict tot zover door de stad zullen worden 
gedekt. Besluit de de baljuw te verzoeken Michiel Tengnagel alsmede de andere officianten 
te beëedigen. Bij weigering zal de president-schepen de eed afnemen.  
(benoemingsconflicten, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 31.1 401 26/04/1714 Heshuysen, Andries 
Schrieck, Boudewijn 

Vergadering vroedschap. Op grond van het mandement van het Hof van Holland de volgende 
besluiten: Cornelis Naghtglas de Oude zal voor altijd afzien van het recht deel te nemen aan 

Naarden 



Naghglas de Oude, Cornelis 
Nachtglas, Cornelis, Cornelisz 

het stadsbestuur. De burgemeesters en officianten zullen door de baljuw beëedigd worden. 
Ook besluit betreffende de kosten. Drie ondertekenaars.  
(benoemingen, burgemeesters) 

SSAN015 31.1 404 26/04/1714 Naghtglas de Oude, Cornelis Verzoek van Cornelis Naghtglas de Oude voor altijd afstand te mogen doen van deelname 
aan het stadsbestuur.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 405 27/04/1714  Naamlijst van de vroedschap voor 1714.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 406 27/04/1714 Tulling, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Beediging, gebed, inning stadsmiddelen 
Concept-overeenkomst tussen Naarden en Jan Gerard Tulling als enige erfgenaam van 
Cornelis Brouwer, in leven ontvanger van de verpondingen en 200e penning en thesorier, 
betreffende het overhandigen door Tulling van de kohieren, charters en andere papieren.  
(thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning, archief) 

Naarden 

SSAN015 31.1 414 27/04/1714  Vaststelling van de dagen waarop elk jaar de jaarrekeningen van de verschillende onderdelen 
van de stedelijke financiën moeten worden overlegd. 

Naarden 

SSAN015 31.1 416 /02/1715  Naamlijst van de vroedschap voor 1715.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 417 25/04/1715 Tulling, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 
Heshuysen, Francois 
Thierens, Jacob 

Vergadering vroedschap, gebed, beëdiging, inning stadsmiddelen 
Acte van sommatie van 30 maart 1715 uit naam van Jan Gerard Tulling als erfgenaam van 
Cornelis Brouwer, in leven ontvanger van de verpondingen en 200e penning en 
stadsthesorier. Francois Heshuysen en Jacob Thierens zullen in Den Haag de zaak met 
Tulling gaan bespreken.  
(thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning) 

Naarden 

SSAN015 31.1 419 25/06/1715 Tullingh, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Verdere verwikkelingen in de zaak Tullingh.  
(thesaurier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 420 3/07/1715  Vergadering vroedschap. Besluit dat voortaan alle kinderen van burgers tot de leeftijd van 12 
jaar in het weeshuis kunnen worden toegelaten.  
(weeskinderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 422 31/10/1715 Goyckingh, Casparius Vergadering vroedschap. In het kader van het verhuren van de engen volgens oud gebruik 
wordt het aan Casparius Goyckingh verboden zijn schapen te weiden op gemene gronden.  
(weiden van schapen, gemene gronden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 423 31/10/1715 Schoenmaker, Theunisz 
Groeningen, Daniel 

Besluit tot verkoop van een huis dat toebehoorde aan Theunisz Schoenmaker en één die 
toebehoorde aan Daniel Groeningen.  
(verkoop woningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 424 /02/1716  Naamlijst van de vroedschap voor 1716.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 425 17/02/1716  Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, inning stadsmiddelen 
Besluit dat ieder die een nering uitoefent voortaan eerst het burgerrecht moet kopen en 
jaarlijks poortergeld moet betalen 
Besluit dat de uitmoording van Naarden in 1572 niet meer herdacht zal worden.  
(neringdoenden, burgerrecht, uitmoording Naarden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 427 17/02/1716 Lightenbergh, Johannes 
Kruyft, Jan 
Docter, Harmanus 
Steijn, Dirck 

Rekest van Johannes Lightenbergh om zijn toelatingsproef voor het kleermakersgilde te 
mogen afleggen. Hij had zijn proeftijd bij verschillende leermeesters doorgebracht.  
(gilden) 

Naarden 



SSAN015 31.1 430 17/02/1716 Roelen, Marten 
Rijken, Jacob 

Rekest van Marten Roelen en Jacob Rijken, buurmeesters van Bussum tot het afzanden van 
de Galgesloot. De zaak wordt aan de burgemeesters toevertrouwd.  
(Galgesloot, buurmeesters, afzanden, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 31.1 432 9/06/1716 Tullingh, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Concept-overeenkomst tussen de burgemeesters en Jan Gerard 
Tullingh. Besluit twee advocaten en boekhouders te zoeken die eventuele toekomstige 
geschilpunten ten gevolge van dit contract zullen behandelen.  
(thesaurier, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 434 9/06/1716 Tullingh, Jan Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Maatregel betreffende het onderhoud van de stadspompen 
Besluit het land genaamd Schapengemeente in eeuwigdurende erfpacht uit te geven 
Tekst van het contract tussen Naarden en Jan Gerard Tullingh.  
(stadspompen, Schapenmeent, erfpacht landerijen, thesaurier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 437 21/11/1716  Vergadering vroedschap. Verslag van een vergadering van de burgemeesters van Naarden 
en de buurmeesters van de Gooise dorpen over een jachtaangelegenheid. Het daar genomen 
besluit wordt goedgekeurd. Alle dorpen zullen worden verzocht afzonderlijk hierover te 
vergaderen en een kopie van ieders besluit naar Naarden te zenden.  
(jachtrecht, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 439 21/11/1716 Martijnz, Dirk Rekest van Dirk Marijnz tot het uitoefenen van het schoenmakersvak. Besluit het 
schoenmakersgilde te gelasten hem in het gilde op te nemen.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 441 /02/1717  Naamlijst van de vroedschap voor 1717.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 442 16/02/1717 Tenghnagel, Michiel 
Tenghnagel, Gerardus 

Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, inning stadsmiddelen 
Michiel Tenghnagel verzoekt om ontslag van het thesoriersschap in verband met zijn leeftijd. 
Zijn zoon Gerardus volgt hem op.  
(thesaurier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 443 16/02/1717  Rekest van de overheden van het kleermakers- en lakenverkopersgilde de ordonnantie van 
20 januari 1589 en de boetebepalingen van 2 mei 1671 voor overtreding daarvan door 
kleermakers die geen lid zijn van het gilde te bekrachtigen. Toegestaan. 

Naarden 

SSAN015 31.1 447 27/02/1717  Vergadering vroedschap. Voorstel tot wijziging  en vernieuwing van de keuren van het 
jachtrecht om het stropen tegen te gaan. Dit dient eerst besproken te worden met de 
betrokken dorpen afzonderlijk. Overige maatregelen hierbij.  
(Gooise dorpen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 449 27/02/1717 Thierens, Jacob 
Thierens, Hendrick 

Jacob Thierens neemt ontslag als secretaris wegens zijn leeftijd. Zijn zoon Hendrick volgt 
hem op. 

Naarden 

SSAN015 31.1 451 1/07/1717  Vergadering vroedschap. De potmeesters krijgen gelden uit de weeshuiskas met de bepaling 
dat het weeshuis ontheven is van de zorg van twaalf oude vrouwen.  
(zorg voor ouderen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 454 1/07/1717  Resolutie op bekeuringen ingevolge de ordonnantie van het jachtrecht in de dorpen van 
Gooiland 
Aanvulling op de ordonnantie van de brandmeesters op hun verzoek.  
(Gooise dorpen, brandmeesters, ordonnanties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 457 /02/1718  Naamlijst van de vroedschap voor 1718.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 458 14/02/1718 Groeningen, Daniel van 
Ploos, Jacob 

Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, inning stadsmiddelen ingevolge de resolutie van 
17 februari 1716 

Naarden 



Besluit stukken land te verkopen. Namen.  
(verkoop land, Keverdijk, Schinkeltje, 't, Ringsloot, Turfpoortstraat, Gansoordstraat) 

SSAN015 31.1 459 14/02/1718  Besluit dat neringdoenden die geen burgers zijn jaarlijks aan de burgemeesters poortergeld 
moeten betalen.  
(neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 460 14/02/1718  Besluit dat de resoluite van 10 mei 1713 van kracht blijft, wanneer de rekenmeesters hun 
verplichtingen niet nakomen 
Besluit de stadssecretaris een vast salaris toe te kennen in plaats van hem te laten 
declareren bij de burgemeesters.  
(stedelijke financiën, rekenmeesters, secretaris) 

Naarden 

SSAN015 31.1 461 10/05/1718  Vergadering vroedschap. Besluit door te gaan met het verhuren van scharen aan personen 
die geen schaarrecht hebben, dit in strijd met het besluit van de vergadering van de 
buurmeesters van de dorpen van Gooiland.  
(buurmeesters, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 462 10/05/1718  Verslag van een inspectie van de Zeedijk tussen Naarden en Muiderberg. Besluit to 
herstelwerkzaamheden en de dekking van de kosten daarvan.  
(onderhoud van dijken) 

Naarden 
Muiderberg 

SSAN015 31.1 463 10/05/1718  Besluit dat Joden, die na 1 januari 1718 in Naarden zijn komen wonen, verboden wordt nering 
te doen of te treden tot een gilde. Zij die vóór die datum al in Naarden woonden en nering 
deden mogen niet méér goederen verkopen noch hun winkels uitbreiden.  
(neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 464 10/05/1718 Thierens, Hendrick Secretaris Thierens moet als erfgenaam van zijn vader inzage geven in zijn boekhouding en 
administratie 
Maatregel betreffende de Zeedijk.  
(onderhoud van dijken) 

Naarden 

SSAN015 31.1 465 25/10/1718 Tengnagel, Gerard, Gansneb 
Tullingh, Jan, Gerard 
Heshuysen, Francois 
Liebergen, Ardinois 
Rucker, G van 
Waerts, J 
Thierens, Hendrick 

Vergadering vroedschap. Uitspraak van 10 oktober 1719 van drie arbitreurs, gevolgd op een 
compromis tussen de burgemeesters en Jan Gerard Gansneb Tengnagel 
Bericht dat Tullingh bezwaar maakt tegen de door de burgemeesters vastgestelde procedure 
tot teruggave van huizen en landen die onder Tullingh vielen. Francois Heshuysen krijgt als 
ontvanger van de verpondingen en de 200e penning opdracht in deze zaak te handelen 
De erfgenamen van Hendrick Thierens zullen bij het sluiten van de boeken van de 
ontvangsten der 80e penning niet meer mogen aftrekken dan het tractement dat in 1679 en 
1680 voor hem was vastgesteld.  
(thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning) 

Naarden 

SSAN015 31.1 467 25/10/1718 
30/12/1718 

Steenwijck, Catrijn Catrijn Steenwijck mag haar proef als wolnaaister doen om toegelaten te worden tot het 
kleermakersgilde 
Strafbepaling voor de huurders van de nengen indien zij met het weiden van schapen schade 
toebrengen aan de kampen of particuliere landerijen 
Vergadering vroedschap. Om de lege stadskas te spekken wordt besloten dat de opvolger 
van predikant Johannes Doesburgh, die naar Den Haag is vertrokken, de beroepskosten zal 
moeten betalen. Dat geldt ook voor in de toekomst te beroepen predikanten.  
(wolnaaisters, gilden, engen, weiden van schapen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 468 30/12/1718 Thierens, Hendrick Opdracht aan de burgemeesters om een compromis te sluiten in de onenigheid met de 
erfgenamen van Hendrick Thierens, in leven ontvanger van de 80e penning 
Voorstel, gedaan in de vergadering van de dorpen van Gooiland van 9 december 1718, om 

Naarden 
Het Sticht 



personen die in het Sticht wonen te verbieden schapen en vee te laten weiden en grazen op 
de gemenelanden. Dit voorstel wordt afgeslagen en alles gaat als vanouds.  
(gemene gronden, Stad en Lande van Gooiland, weiden van vee, ontvanger 80e penning) 

SSAN015 31.1 470 30/12/1718 Heshuysen, Andries Verzoek van Andries Heshuysen om in verband met zijn hoge leeftijd niet meer gekozen te 
worden tot burgemeester of vroedschap.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 471 /02/1719  Naamlijst van de vroedschap voor 1719.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 472 16/02/1719  Vergadering vroedschap, beëdiging, verpachting stadsmiddelen 
Besluit het aantal grutmolens in Naarden op drie te houden.  
(grutmolens) 

Naarden 

SSAN015 31.1 473 5/04/1719  Vergadering vroedschap. Gelezen resolutie van de Staten van Holland van 25 februari 1719 
om in Gooiland een luitenant-houtvester over de jacht aan te stellen, dit in strijd met het 
jachtrecht. Besluit voorlopig niet te reageren. 

Naarden 

SSAN015 31.1 474 5/04/1719 Elnigh, Gerard (Franse kostschoolhouder) 
Sande, Jan van de (Franse 
kostschoolhouder) 

Wegens het vertrek van Gerard Elnigh, Frans kostschoolhouder, verzoekt Jan van de Sande  
in diens woning te mogen wonen, met vrijdom van belasting, om daar een school te houden. 
Toegestaan . Besluit op zoek te gaan naar een Franse schoolmeester.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 31.1 475 5/04/1719  Besluit dat de weesmeesters gelden zullen beleggen in Laren ten behoeve van de Franse 
kostschool.  
(Franse kostschool) 

Naarden 
Laren 

SSAN015 31.1 476 5/04/1719 Vries, Pieter de (kruidenier) Rekest van Pieter de Vries, kruidenier, tot het oprichten van een grutmolen. Toegestaan.  
(kruideniers, grutmolens) 

Naarden 

SSAN015 31.1 478 22/04/1719  Vergadering vroedschap, voorstel om samen met de Gooise dorpen advocaten te nemen 
vanwege de resolutie van de Staten  van 25 februari 1719 over de houtvesterijen en de jacht. 
Besluit de vorige resolutie hierover voorlopig te handhaven.  
(jachtrecht, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 479 9/05/1719 Tullingh, Jan, Gerard Vergadering vroedschap, voorlezing van de rechtelijke uitspraak in de zaak van Naarden 
tegen Jan Gerard Tullingh. Voorstel om de uitspraak af te wijzen en verder te procederen bij 
de Hoge Raad..  
(thesaurier) 

Naarden 

SSAN015 31.1 480 9/05/1719 Hinlopen, Francois Besluit de ontvanger in Haarlem te benaderen vanwege een door hem te behandelen rekest, 
ingediend bij de Raden van de Rekeningen van de Grafelijke Domeinen door Francois 
Hinlopen. Deze verzoekt gebruik te mogen maken van de Blaricummer gemeentewegen voor 
eigen profijt.  
(schaarrecht, gemene gronden) 

Naarden 
Blaricum 

SSAN015 31.1 481 24/07/1719  Vergadering vroedschap. Nader besluit betreffende de verpachting van enige stadsmiddelen. 
Idem besluit van 17 februari 1716. Overzicht van de opbrengsten.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 483 27/10/1719 Pater, Nicolaas 
Tulling, Jan, Gerard 

Vergadering vroedschap. De erfgenamen van Nicolaas Pater eisen bij monde van het Hof van 
Holland de betaling door Naarden van f6000 achterstallige schuld. Besluit een lijst te maken 
van die schulden. Verdere ontwikkelingen in de zaak tegen Jan Gerard Tulling.  
(thesaurier, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 484 27/10/1719  Besluit dat de thesaurier altijd een lijst van betalingen van de stad aan de burgemeesters 
moet leveren.  

Naarden 



(stedelijke financiën) 

SSAN015 31.1 485 6/11/1719 Naghtglas, Jan 
Heshuysen, Francois 
Pater, Nicolaas 

Vergadering vroedschap. Rapport van Jan Naghtglas en Francois Heshuysen. Besluit te 
spreken met de erfgenamen van Nicolaas Pater over de zaak die dient voor het Hof van 
Holland betreffende niet door Naarden betaalde schulden.  
(stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 486 9/12/1719 Tengnagel, Gerardus, Gansneb 
Heshuysen, Francois 
Naghtglas, Jan 

Vergadering vroedschap. Poging van de baljuw via schout Tengnagel inkomsten te verwerven 
op het trouwen en begraven volgens een bepaalde interpretatie van de artikelen van een 
ordonnantie hierover van de Staten van 26 november 1716. Besluit Francois Heshuysen en 
Jan Naghtglas naar Den Haag te sturen voor overleg met advocaten.  
(trouwen, begrafenissen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 488 16/12/1719  Vergadering vroedschap. Rapport over de kwestie van belastingheffing op trouwen en 
begraven, welke de baljuw dreigt te heffen 
Verzoek van de diakenen dat de zorg voor twaalf oude vrouwen aan de weesmeesters wordt 
opgedragen. Besluit tot overleg met de weesmeesters.  
(belastingen, zorg voor ouderen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 489 /02/1720  Naamlijst van de vroedschap voor 1720.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 490 13/02/1720  Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Volgens een akte van conventie van de Staten van 9 oktober 1694 is Naarden bevoegd een 
poortwachter te benoemen. Poging een gedeelte van diens tractement vergoed te krijgen van 
de commissarissen van de fortificaties.  
(poortwachters, fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 491 13/02/1720 Pater, Nicolaas Verdere besluiten in de zaak van de erfgenamen van Nicolaas Pater. Overleg met de heer 
Marten te Utrecht, één van de erfgenamen.  
(stedelijke financiën, Hof van Holland) 

Naarden 

SSAN015 31.1 493 11/04/1720  Vergadering vroedschap. Overkeg met de Staten over het salaris van de poortwachter. De 
commissarissen van de fortificaties hadden geweigerd mee te betalen.  
(poortwachters, fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 494 11/04/1720 Tulling, Jan, Gerard De burgemeesters worden bevoegd te handelen in de zaak van Tulling.  
(thesaurier, verpondingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 495 24/07/1724 Pater, Nicolaas Vergadering vroedschap. Voorbereiding van een overleg tussen de Commissarissen van de 
zandpaden over een geschil tussen Amsterdam, Naarden en Muiden betreffende de tol van 
Muiden en de schippers van de gabellen (=tolhuizen) 
Verdere maatregelen, ook op financieel gebied, om te voorkomen dat de erfgenamen van 
Nicolaas Pater gaan procederen tegen Naarden om schulden betaald te krijgen 
Besluit de achterstallige rekeningen van de Gooise dorpen te innen, alsmede om Naardense 
rekeningen aan Holland en 't Sticht te voldoen.  
(commissarissen van de zandpaden, tollen, gabellen, tolhuizen, stedelijke financiën, Gooise dorpen, 
geschillen) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 
Het Sticht 

SSAN015 31.1 499 2/10/1720 Perk, Jan 
Heshuysen, Frans 
Nagtglas, Jan 
Tulling, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Verzoek van Jan Perk en het bestuur van Laren om een vaart te 
mogen graven vanuit de vaart naar `s-Graveland oostwaarts tot Laren. Besluit op de 
vergadering van Stad en Land met andere Gooise dorpen dit met kracht tegen te gaaan 
Besluit Frans Heshuysen en Jan Nagtglas naar Den Haag te sturen om te proberen een eind 
te maken aan het geschil met Tulling betreffende de openstaande rekeningen van 
ontvangsten en uitgaven van de overleden Cornelis Brouwer.  

Naarden 
's-Graveland 
Laren 



(graven van vaarten, thesaurier, verpondingen, geschillen) 

SSAN015 31.1 502 /02/1721  Naamlijst van de vroedschap voor 1721.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 503 14/02/1721 Heshuysen, Francois 
Nagtglas, Jan 
Tulling, Jan, Gerard 

Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, verpachting stadsimposten 
Francois Heshuysen en Jan Nagtglas gaan verder met de afhandeling van de zaak tussen 
Naarden en Jan Gerard Tulling.  
(thesaurier, verpachting stadsbelastingen, verpondingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 504 29/03/1721  Vergadering vroedschap. Maatregel om de opbrengst op de verpachting van de impost op turf 
en kolen te verhogen.  
(stedelijke belastingen, turf) 

Naarden 

SSAN015 31.1 505 18/08/1721  Vergadering vroedschap. Voorlezing van een contract tussen weesmeesters en diakenen 
over het onderhoud en de opvoeding in het weeshuis van weeskinderen die vallen onder de 
diakonie. Goedgekeurd 
Inning achterstallinge verpondingen tot 1720. 

Naarden 

SSAN015 31.1 509 6/10/1721 Tulling, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 

Vergadering vroedschap. Sluiting van alle lopende rekeningen naar vereffening tussen 
Naarden en Jan Gerard Tulling als universeel erfgenaam van Cornelis Brouwer, in leven 
ontvanger en thesaurier. Ondertekening van de "acte van acquit en decharge" hieronder.  
(verpondingen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 513 8/01/1722 Tulling, Jan, Gerard 
Beuckelaar, Ysacq (notaris) 

Vergadering vroedschap. Ontbinding van de commissie die was ingesteld om de sluiting van 
de openstaande rekeningen tussen Naarden en Tulling te regelen. Balans t/m 1712, 
waaronder verpondingen, de 100e penning, obligaties ten laste van kerk, weeshuis, gasthuis, 
Gooise kade en scharingen. Naam notaris 
Gezien de schulden van Naarden en de slechte situatie in de nijverheid wordt het salaris van 
Francois Heshuysen, ontvanger van de  verpondingen met de helft verminderd. Eveneens 
bepalingen betreffende het tractement van de thesaurier, de schout, de secretaris en de 
bode. Voorts verantwoording van de schulden aan het Gemene Land wegens de 100e 
penning.  
(ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning, salarissen) 

Naarden 

SSAN015 31.1 518 8/01/1722 Thierens, Jacob Vrijdom van belasting voor een aan te stellen Franss schoolmeester 
De burgemeesters dienen met de erven van Jacob Thierens te overleggen over rekeningen 
en liquidatie.  
(Franse schoolmeester, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 519 /02/1722  Naamlijst van de vroedschap voor 1722.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 520 16/02/1722  Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Handhaving van de resolutie aangaande de thesaurier van 8 januari 1722 
Besluit een stuk land te verkopen gelegen aan de Keverdijk en één aan de Vaartdijk alsmede 
leeg te komen erven om zo van de verpondingen ontlast te worden 
De Gooise dorpen worden aangemaand tot betaling van achterstallige rekeningen aan 
Naarden.  
(Keverdijk, Vaartdijk, verkoop land, Gooise dorpen, stedelijke financiën) 

Naarden 

SSAN015 31.1 522 23/07/1722  Vergadering vroedschap. Om de stadskas te ontzien geven enkele vroedschapsleden uit 
eigen middelen een eenmalige bijdrage als douceurtje voor een aan te stellen Franse 
schoolmeester. Vaststelling van het salaris van de thesaurier en de schout. Bepaling 
betreffende jaarrekening van de thesaurier.  

Naarden 



(Franse schoolmeester, salarissen) 

SSAN015 31.1 524 /02/1723  Naamlijst van de vroedschap voor 1723.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 525 13/02/1723 Heshuysen, Francois Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
Rekest van de opzichters van het kleermakers- en lakenverkopersgilde om het maken van 
wollen kleren door niet-gildeleden tegen te gaan. Dit was in strijd met de ordonnantie van 16 
februari 1717. Goedgekeurd 
Op voorstel van burgemeester Heshuysen worden 8 wijkmeesters aangesteld om toezicht te 
houden op binnenkomende arme lieden.  
(wijkmeesters, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 31.1 529 7/06/1723 Maas d'Avondrode, Wijnand van der 
Perk, Jan (veerschipper) 
Perk, Cornelis (veerschipper) 

Vergadering vroedschap. Besluit om samen met Hilversum en Huizen het reeds begonnen 
werk aan de uitdieping en de verlenging  van de vaart Het Luiegat bij 's-Graveland door de 
buurmeesters van Laren en de veerschippers Jan en Cornelis Perk tegen te gaan. Dit werk 
was goedgekeurd door de raden en rekenmeesters van de Staten van Holland. Van deze 
goedkeuring volgt de tekst. Tevens advies van de rentmeester-generaal van Kennemerland 
en Westvriesland, Wijnand van der Maas d'Avondrode.  
(Luiegat, Gooise dorpen) 

Naarden 
's-Graveland 
Laren 

SSAN015 31.1 531 26/08/1723  Vergadering vroedschap. Besluit tot verkoop van een stuk land gelegen aan de heide bij 
's-Graveland. Het was volgens een goedkeuring van de Staten sedert 1666 eigendom van 
Naarden.  
(verkoop land) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 533 /02/1724  Naamlijst van de vroedschap voor 1724.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 534 14/02/1724  Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, verpachting stadsmiddelen 
De thesaurier zal voortaan niet op 8 juni, maar op 1 december de jaarrekening overleggen 
Besluit particulier gebruik van de Gooise heide en weide door bewoners van de Gooise 
dorpen tegen te gaan 
Vaststelling van een bedrag te betalen aan de Grote Kerk voor het vervoer naar en begraven 
op het kerkhof van Laren van ingezetenen van Naarden. Idem bedrag voor vervoer door 
Naarden naar elders van doden van buiten Naarden.  
(gemene gronden, Gooise dorpen, begrafenissen) 

Naarden 
Laren 

SSAN015 31.1 536 7/04/1724  Vergadering vroedschap. Naast de toestemming om het Luiegat uit te diepen en te verlengen 
had Laren ook in bezit gekregen, met toestemming van de raden en de rekenmeesters van de 
Grafelijke Domeinen, landerijen welke zouden vallen onder Naarden. Besluit juridisch advies 
over deze zaak te vragen.  
(bezit van land, onroerende goederen, Grafelijke Domeinen, Luiegat) 

Naarden 
Laren 

SSAN015 31.1 537 7/04/1724 Gysbertz, Jan 
Goycking, Casparius 

Verlenging van de pachtovereenkomst met Jan Gysbertz voor het leggen van mest 
Besluit tot verhuur van een stuk land van de schapengemeente, n.l. een eilandje gelegen 
naast het land van Casparius Goycking 
Besluit tot het maken van een reglement op het huisgeld.  
(vervoer van mest, storten van vuil, gemene gronden, Schapenmeent, huisgeld) 

Naarden 

SSAN015 31.1 538 17/06/1724 Tengnagel, Jan (?) 
Nagtglas, Jan 

Vergadering vroedschap. Op diens verzoek wordt Tengnagel ontslagen als thesaurier. Jan 
Nagtglas volgt hem op 
De commissie die was benoemd in de zaak tegen Laren betreffende het werk aan het Luiegat 
en het in bezit nemen door Laren van Naardens land krijgt de ruimte al het mogelijke te doen.  

Naarden 
Laren 



(Luiegat, bezit van land) 

SSAN015 31.1 540 4/12/1724 Brouwer, Cornelis 
Hoeuft 
Witsen 

Vergadering vroedschap. Besluit van de Staten om Naarden kwijtschelding te verlenen van 
betaling van de 100e en 200e penning over de periode 1700 - 1721. Het argument was dat 
Naarden nooit compensatie had gehad voor de onteigening van huizen, erven en landerijen 
ten behoeve van de fortificatiewerkzaamheden sinds 1672. De tekst van de akte hierover. 
Namen: Cornelis Brouwer, Hoeuft en Witsen, de beide laatsten commissarissen van de kleine 
fortificatiewerken.  
(onroerende goederen, bezit van land, fortificaties) 

Naarden 

SSAN015 31.1 552 4/12/1724 Tulling, Jan, Gerard Besluit tot invordering van verpondingen en andere gelden welke Jan Gerard Tulling de stad 
nog schuldig is 
Besluit land van Naarden achter 's-Graveland publiek te verkopen 
Besluit de reperatie van straatpompen en hekken publiek aan te besteden evenals de 
jaarlijkse lengte opneming van 20 roeden straat.  
(thesaurier, verkoop land, stadspompen, bestrating) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 31.1 553 /02/1725  Naamlijst van de vroedschap voor 1725.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 31.1 554 12/02/1725 Ysakz, Abraham Vergadering vroedschap, beëdiging, gebed, inning stadsmiddelen 
Rekest van bier- en wijnwerkers, dat de burgemeester in behandeling zullen nemen 
Rekest van Abraham Ysakz, joods inwoner, om nering te mogen uitoefenen, dit in strijd met 
een eerder verbod hierop. Hij krijgt toestemming tabak te verkopen en vee te slachten.  
(bierbrouwers, wijnverkopers, Joden, neringdoenden, verkoop levensmiddelen, slagers) 

Naarden 

SSAN015 32 1 /02/1725  Eedsformulier voor burgemeesters en schepenen met een aanvulling volgens een resolutie 
van 23 januari 1749. 

Naarden 

SSAN015 32 3 /02/1725  Gebed voor het stadsbestuur.  
(gebedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 32 4 /02/1725  Aanvulling op het eedsformulier voor burgemeesters en schepenen. Naarden 

SSAN015 32 5 /02/1725  Naamlijst voor burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1725. Naarden 

SSAN015 32 6 20/09/1725 Heshuijzen, Francois (schout) Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit tot ontslag van officier Francois Heshuyzen als schout overeenkomstig zijn verzoek. 
Uitbetaling van f100 aan hem voor verricht commissiewerk 
Resolutie op de uitbetaling van tractementen van officianten.  
(tractementen) 

Naarden 

SSAN015 32 8 20/09/1725 Tulling, Jan Gerard 
Duncan 

Betaling van f50 aan de secretaris voor zijn extra werk in de zaak tegen Tulling en eveneens 
aan Duncan, voormalig schout.  
(conflicten) 

Naarden 

SSAN015 32 8 10/11/1725 Steijn, Dirk 
Maerseveen, van 
Kerkhove, van den 

Vergadering vroedschap 
Resolutie betreffende het werk en de gage van een nieuw aan te stellen poortwachter voor de 
Amsterdamse poort als opvolger van de overleden Dirk Steijn. De burgemeesters hadden 
reeds iemand voorgesteld aan de heren Van Maerseveen en Van den Kerkhove, inspecteurs 
van de kleine fortificaties in het land namens de Staten van Holland.  
(conflicten, poortwachters) 

Naarden 

SSAN015 32 10 /02/1726  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1726. Naarden 

SSAN015 32 11 18/02/1726  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging 
Verpachting van stadsbelastingen, stadswaag, sluis en havengeld 
Bersluit de jaarlijkse betaling van f50 door de kerkmeesters aan de potmeesters ingevolge 

Naarden 



een resolutie van 10 mei 1718 stop te zetten, totdat de kerk in betere staat verkeert 
Hernieuwing van de ordonnantie op het stelen van hout, storten van mest op verboden 
terreinen en het binnenkomen van bedelaars 
Besluit dat voortaan de jaarrekening van de ontvanger van de verpondingen en de 100e 
penning op 18 december moet worden vastgesteld.  
(verpachting stadsbelastingen, waag, sluizen, St Vituskerk, openbare orde, storten van vuil, bedelarij, 
ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning) 

SSAN015 32 12 18/02/1726 Bruyssum, Jan, Claasz van Rekest van Jan Claasz van Bruyssum om het alleenrecht te krijgen op het vervoer van post 
en goederen naar Hilversum.  
(vervoer van goederen) 

Naarden 
Hilversum 

SSAN015 32 13 /02/1727  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1727. Naarden 

SSAN015 32 14 14/02/1727 Ligtenberg, Geertruyd Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsbelastingen 
Besluit tot verhoging van het tractement vam vroedvrouw Geertruyd Ligtenberg 
Opdracht aan de burgemeesters om de artikelen tot het oprichten van een chirirgijnsgilde te 
onderzoeken en een besluit daarover te nemen.  
(chirurgijns, gilden) 

Naarden 

SSAN015 32 15 22/12/1727 Tulling, Jan, Gerard 
Graeff, Pieter de (notaris) 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van Jan Nagtglas over zijn onderzoek inzake het geschil tussen Naarden enerszijds 
en Jan Gerard Tulling anderszijds. Vermelding van een notaris Pieter de Graeff uit den Haag. 
Compromis in deze zaak.  
(conflicten, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 16 27/12/1727  Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit het met elst beplante land, gelegen aan weerszijden van de Galgesloot tussen de 
Galgebrug en het eind van de Sandsloot, publiek uit geven in eeuwig durende erfpacht aan 
de meest biedende.  
(erfpacht landerijen, Galgesloot, Zandsloot, Bussumer Vaart) 

Naarden 

SSAN015 32 17 /02/1728  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1728. Naarden 

SSAN015 32 18 27/12/1727 Hoogstraten, Joosje 
Jansz, Wouter 
Stockum, Willem van 
Balkenschoote, Teunis van 
Noyel, Dirk 

Eedsaflegging. Besluit stadsbelastingen en middelen voor 1728 publiek te verpachten 
Rekest van enige buurtbewoners tegen de stankoverlast van de leerlooierij van Dirk Noyel in 
de Cattenhaagstraat. Besluit hierop alsmede de resolutie dat voortaan geen leerlooierijen 
meer binnen de stad mogen worden opgericht.  
(verpachtingen, Cattenhagestraat) 

Naarden 

SSAN015 32 20 27/12/1728 Geus Burgemeester Geus verlaat de vergadering, waarop besloten wordt dat bestuurders van 
godshuizen voortaan geen leveranties of werk voor die godshuizen meer mogen doen.  
(kerkmeesters) 

Naarden 

SSAN015 32 21 14/02/1729  Vergadering vroedschap 
Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1729 
Eedsaflegging, verpachting stadsmiddelen. 

Naarden 

SSAN015 32 22 14/02/1729  Besluit het land achter 's Graveland te verkopen of te gebruiken zodanig dat het het meeste 
voordeel voor de stad oplevert.  
(verkoop onroerende goederen, verkoop land) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 32 23 /02/1730  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1730. Naarden 

SSAN015 32 24 18/02/1730 Noyel, Dirk 
Balkenschoote, Teunis van 

Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsbelastingen, 
hernieuwing keuren 

Naarden 



Hoogstraate, Josina 
Jansz, Wouter 
Stochem, Willem 

Rekest van buurtbewoners tegen de leerlooierij van Dirk Noyel. Deze had zich niets 
aangetrokken van de resolutie tegen hem van 13 februari 1728. Noyel krijgt nog zes weken 
om zijn zaak te sluiten op straffe van optreden van de gerechtsdienaar.  
(leerlooierijen, stankoverlast, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32 27 18/02/1730 Hopman, Jacob 
Ouden, Wijntje van 

Rekest van Jacob Hopman, onlangs gehuwd met Wijntje van Ouden, dat zijn vrouw de proef 
mag afleggen als maakster van wollen kleren om toegelaten te worden tot het kleermakers- 
en lakenverkopersgilde. Besluit hierop.  
(kleermaker, gilden) 

Naarden 

SSAN015 32 28 18/02/1730 Auwerik, Lambert 
Ligtenberg, Jan 
Amson, Sijmen 
Kos, Pieter 
Doctor, Harmanus 

Rekest van het kleermakers- en lakenverkopersgilde om de in de loop der jaren talrijke 
vastgestelde ordonanties voor het gilde te ordenen tot een overzichtelijke keur. Besluit hierop. 

Naarden 

SSAN015 32 30 1/03/1730 Noyel, Dirk 
Ellinkhuyse, J. (advocaat) 
Hoyer (procureur) 
Thierens, Hendrik 

Vergadering vroedschap, absenten 
Kopie van een rekest van Dirk Noyel, eigenaar van een leerlooierij, aan het Hof van Holland, 
waarmee hij in beroep gaat tegen de resolutie van de vroedschap van 18 februari 1730 
betreffende de sluiting van zijn zaak. Besluit deze resolutie in Den Haag te gaan toelichten. 
Dit wordt opgedragen aan burgemeester Hendrik Thierens.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 32 34 10/03/1730 Noyel, Dirk Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van burgemeester Hendrik Thierens over de zaak van de leerlooierij van Dirk Noyel 
alsmede het de tekst van het verslag hierover zoals dat aan het Hof van Holland was 
voorgelegd.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 32 40 10/03/1730 Bicker Bericht dat de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland een deel van het aan 
Naarden behorende land achter s Graveland in erfpacht zouden hebben gegeven aan fiscaal 
Bicker. Besluit om voor de Gecommiteerde Raden een bewijs van eigendomsrecht van 
Naarden op dit land op te stellen.  
(erfpacht landerijen) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 32 41 1/04/1730 Noyel, Dirk Vergadering vroedschap, absenten 
Bericht dat het Hof van Holland negatief heeft beslist over het rekest van Dirk Noyel 
betreffende zijn leerlooierij. Besluit de resolutie van 1730 betreffende de sluiting van de 
leerlooierij uit te voeren en te onderzoeken wanneer dat mogelijk is.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 32 42 8/04/1730 Noyel, Dirk Vergadering voredschap 
Nadere mededelingen over de zaak  van de leerlooierij van Dirk Noyel en de wijze waarop de 
baljuw betrokken dient te worden bij de opruiming van de leerlooierij.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 32 43 2/06/1730 Heshuysen, Francois (schout) 
Noyel, Dirk 

Vergadering vroedschap 
Bericht van de baljuw dat schout Francois Heshuysen belast zal worden met het opruimen 
van de leerlooierij van Dirk Noyel alsmede de bekendmaking dat in de toekomst nieuwe 
keuren eerst aan de schout moeten worden voorgelegd, voordat ze gepubliceerd kunnen 
worden.  
(leerlooierijen, stankoverlast, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 44 2/07/1730 Noyel, Dirk Vergadering vroedschap Naarden 



Besluit de schout een formele procedure te laten doorlopen om hem juridisch in staat te 
stellen de leerlooierij van Dirk Noyel op te ruimen.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

SSAN015 32 46 11/08/1730 Noyel, Dirk Vergadering vroedschap 
Besluit aangaande de rol van baljuw en schout bij het vaststellen van keuren, dit n.a.v. de 
moeilijkheden die gerezen waren bij de uitvoering van de resoluties van 13 februari 1728 en 
18 februari 1730 in de zaak van de leerlooierij van Dirk Noyel.  
(leerlooierijen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 47 11/08/1730  Besluit een stuk land gelegen aan de Zuiderzee, naast het land van het Weeshuis aan de 
meest biedende in erfpacht te geven met de bepaling dat de erfpachter geen specie uit de 
kade zal mogen halen.  
(erfpacht landerijen, Zuiderzee) 

Naarden 

SSAN015 32 48 11/08/1730 Heshuysen, Francois (schout) 
Noyel, Dirk 

Verklaring van schout Francois Heshuysen dat hij bereid is de resoluties van 13 februari 1728 
en 18 februari 1730 betreffende leerlooierij van Dirk Noyel uit te voeren.  
(leerlooierijen, stankoverlast) 

Naarden 

SSAN015 32 49 15/09/1730 Noyel, Dirk Rekest van Dirk Noyel oom hem een plaats aan de noordzijde van de buitenhaven of buiten 
de stad toe te wijzen oodat hij daarheen de stank veroorzakende kuipen van zijn leerlooierij 
kan verplaatsen. Tevens excuses voor zijn "ongehoorzaamheid". Besluit hierover.  
(leerlooierijen, stankoverlast, Buitenhaven) 

Naarden 

SSAN015 32 50 11/11/1730  Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit met alle rechtsmiddelen het eigendomsrecht van Naarden op het betwiste land achter 
's Graveland te verdedigen.  
(onroerende goederen) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 32 51 /02/1731  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1731. Naarden 

SSAN015 32 52 16/02/1731  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsbelastingen, publicatie 
van gebruikte keuren 
Rekest van de molenmeesters van de Keverdijkse Polder alsmede van de landgenoten van 
de Meerlanden van dezelfde polder dat de hoofdsloot tussen beide gebieden geschikt 
gemaakt wordt als eindwetering. Besluit tot uitbreiding van de schouwbrief van de Keverdijkse 
Polder.  
(Keverdijkse Polder, Meerlanden, onderhoud van sloten, schouwbrief, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 56 16/02/1731 Huygen, Albert, Albertsz Rekest van Albert Albertsz Huygen tot het afleggen van de proef om te worden toegelaten tot 
het kleermakersgilde, tegen de wens van de gildemeesters.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 32 58 16/02/1731  Rekest van de gildemeesters van het kleermakers- en lakenverkopersgilde dat niemand van 
buiten Naarden de toelatingsproef mag afleggen tenzij hij eerst het burgerrecht heeft gekocht 
overeenkomstig een artikel uit de ordonantie van het gilde van 20 januari 1589. Besluit hierop.  
(gilden, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 32 60 16/02/1731 Dijk, Pieter van 
Cos, Jacobus 
Nederberg, Jan 
Albertsz de Jonge, Claas 
Bueyer, Jan 

Rekest van de gildemeesters van het kleermakersgilde  dat de ordonantie van het gilde zal 
worden aangevuld met een artikel volgens welk de wolnaaisters niet meer dan twee 
leerlingen mogen aannemen. Besluit hierop.  
(gilden, wolnaaisters) 

Naarden 

SSAN015 32 61 16/02/1731 Cohen, David 
Cohen, Salomon 

Rekest van David Cohen dat hij zijn neef Salomon Cohen als compagnon mag opnemen in 
zijn slachterij en winkel. Goedgekeurd.  

Naarden 



(slagers) 

SSAN015 32 64 1/03/1731 Hubert, Pieter, Antony de, (heer van 
Cruyningen en Billand) 

Vergadering vroedschap 
Voorlezing van een brief van baljuw Pieter Antony de Hubert, waarin de vroedschap te 
verstaan wordt gegeven dat het optreden tegen vechtpartijen en ruzies de taak van de baljuw 
is en niet van de vroedschap.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 32 65 2/04/1731 Bonnet, Gijsbert 
Nagtglas, Jan 
Killeurig, Jacob 

Vergadering vroedschap, absenten 
Brief van de Staten van Holland en rapport van Gijsbert Bonnet, Jan Nagtglas en Jacob 
Killeurig, buurmeester van Huizen, inzake het omstreden eigendomsrecht van Naarden op 
een stuk land achter 's Graveland. Besluit hierop.  
(eigendomsrecht, verkoop onroerende goederen, buurmeesters) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 32 66 20/06/1731  Vergadering vroedschap, absenten 
Nadere besluiten betreffende het betwiste stuk land achter 's Graveland. Vaststelling van 
artikelen waarmee het geschil tusen de Gravelijkheid van Holland en die van Gooiland kan 
worden opgelost en de verkoop van land voortaan geregeld kan worden.  
(verkoop onroerende goederen, geschillen) 

Naarden 
's-Graveland 

SSAN015 32 71 8/11/1731 Thierens, Erven Jacobus 
Thierens, Hendrik 

Vergadering vroedschap 
Overleg met de kinderen van Jacobus Thierens, in leven stadssecretaris, als erfgenamen van 
hun vader en voor de helft van hun grootvader Hendrik Thierens, over de afhandeling van 
openstaande rekeningen 
Besluit om de Gruyskampen in erfpacht te verkopen 
Voorlezing van een rekest van de poldermeesters van de Binnendijkse en Keverdijkse 
Polders tot aanvullingen op de schouwbrief van de poldermeesters.  
(erfenissen, verkoop land, Binnendijkse Polder, Keverdijkse Polder) 

Naarden 

SSAN015 32 77 /02/1732  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1732. Naarden 

SSAN015 32 78 14/02/1732 Thierens, Jacobus Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, publieke verpachting van stadsimposten, 
hernieuwing keuren 
Verslag van burgemeesters en rekenmeesters betreffende de uitvoering van de resolutie van 
20 juni 1731 inzake het afhandelen van de wederzijds openstaande rekeningen tussen de 
erfgenamen van Jacobus Thierens en de stad Naarden.  
(erfenissen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 81 14/02/1732 Mol, Pieter (Frans kostschoolhouder) Rekest van Pieter van der Mol om vrijstelling van stadsbelasting zolang hij een Franse 
kostschool houdt. Toegewezen.  
(Franse kostschool, vrijdom van belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 82 14/02/1732 Augier, Pierre (predikant) Besluit voortaan de koster van de Franse kerk te betalen uit de stadskas, wat tot dan privé 
was gedaan door de Franse predikant.  
(koster, Franse kerk) 

Naarden 

SSAN015 32 83 30/10/1732 Thierens, Hendrik Vergadering vroedschap 
Besluit de vrijdagavonddiensten te laten doorgaan, tegen de zin van de kerkeraad en de 
predikanten van de Nederduits Gereformeerde Kerk 
Rekest van enige burgers bertreffende enige winkels die in Bussum zouden worden 
opgericht. De ondertekenaars dienen eerst het burgerrecht te kopen 
Contract tussen Naarden en de erfgenamen van Hendrik Thierens en diens vader betreffende 
de afhandeling van wederszijds openstaande rekeningen over de periode 1663 - 1735.  
(gebedsdiensten, Nederduits Gereformeerde Kerk, winkels, burgerrecht, erfenissen) 

Naarden 
Bussum 



SSAN015 32 92 /02/1733  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1733. Naarden 

SSAN015 32 93 23/02/1733  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging. publieke verpachting van de 
stadsimposten, hernieuwing van de stadskeuren 
Publicatie van een keur tegen het zingen van liederen en afschieten van vuurwerk op 
nieuwjaarsdag.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 32 94 23/02/1733  Verordening dat de vervoerders van mest hun bakken voortaan moeten afdekken 
overeenkomstig de keur tegen het vervoeren van mest van 28 februari 1728 
Burgemesteers krijgen de opdracht met de buurmeesters van Bussum te overleggen over 
daar op te richten winkels.  
(vervoer van mest, stankoverlast, winkels, Gooise dorpen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 32 95 29/10/1733  Vergadering vroedschap 
Besluit de vrijdagse kerkdienst in de wintermaanden te schrappen 
Veiling van een stuk land gelegen in de middelste buitendijk alsmede een stuk bouwland in 
de Ossekamp 
Verzoek van de burgemeesters, belast met het overleg met de buurmeester van Bussum in 
de zaak van de winkelnering aldaar, om assistentie van een lid van de schepenbank en één 
van de twaalf notabelen.  
(gebedsdiensten, verkoop onroerende goederen, Ossenkamp, buitendijkse polders, winkels) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 32 96 21/12/1732  Vergadering vroedschap 
Besluit tot het aanleggen van een kohier van de belasting van het zoutzeepheer en 
redemptiegeld alsmede van koffie en thee 
Goedkeuring van de verkoop van een stuk land in de middelste buitendijk zoals gedaan door 
de kerkmeester 
Keur waarbij het verboden wordt dakgoten te ver te laten uitsteken in verband met de schade 
die de bestrating oploopt door het aflopende water.  
(stedelijke belastingen, buitendijkse polders, verkoop onroerende goederen, afwatering) 

Naarden 

SSAN015 32 97 29/10/1733  Resolutie op het verkopen van vis in de haven en op de markt.  
(verkoop levensmiddelen, markten) 

Naarden 

SSAN015 32 98 /02/1734  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1734. Naarden 

SSAN015 32 99 18/02/1734  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing 
keuren 
Aanstelling van een persoon voor het weghalen van vuil dat buiten de lege erven en bakken 
op straat en in de goten wordt aangetroffen.  
(stadsreiniging, verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 100 20/12/1734  Vergadering vroedschap, absenten 
Commissie benoemd tot het schikken van een geschil tussen de stad en de erfgenamen van 
Jan Gerard Tulling, die op zijn beurt erfgenaam was van Cornelis Brouwer, in leven 
burgemeester en tresorier en ontvanger van de verponding van de 100e penning. Het geschil 
betrof de afhandeling van openstaande rekeningen.  
(erfenissen, thesaurier, ontvanger verpondingen, ontvanger 200e penning, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 101 20/12/1734 Mol, Pieter van der 
(Franskostschoolhouder) 

Rekest van Pieter van der Mol, Frans kostschoolmeester, om gedurende 15 jaar en langer 
zijn beroep te mogen uitoefenen met uitsluiting van anderen. Goedgekeurd.  
(Franse kostschool) 

Naarden 



SSAN015 32 103 3/01/1735 Tulling, Jan, Gerard 
Brouwer, Cornelis 
Thierry, Guilliam 
Oldenbarnevelt, Margaretha van 

Vergadering vroedschap 
Rapport van de commissie belast met het schikken van het geschil met de erfgenamen van 
Jan Gerard Tulling.  
(erfenissen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 113 3/01/1735 Toun, Abraham 
Toun, Ysaacq 

Rekest van Abraham en Ysaacq Toun  tot het alleenrecht  op het oprichten van een 
zijderederij. Goedgekeurd.  
(zijderederijen, textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 32 116 /02/1735  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1735. Naarden 

SSAN015 32 117 23/02/1735 Moses Pareiro, David de Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten 
Rekest van de parnassim en de penningmeester van de joodse synagoge om een keur 
waarbij het verboden wordt om ergens anders dan in de synagoge in de Gansoogststraat 
diensten te houden. De Portugese jood David de Moses Pareiro had daartoe in zijn huis 
gelegenheid geboden.  
(verpachting stadsbelastingen, gebedsdiensten, Gansoordstraat) 

Naarden 

SSAN015 32 120 23/02/1735 Mendez, Abraham Rekest van Abraham Mendez tot het oprichten van een zijde- en florettwijnderij. 
Goedgekeurd.  
(textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 32 123 /02/1736  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden  voor 1736. Naarden 

SSAN015 32 124 17/02/1736 Heshuysen, Francois (schout) 
Heshuysen, Frans, Adolphsoon 

Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing 
keuren 
Schout Frans Heshuysen doet afstand van de inning van de 100e en 200e penning en 
verzoekt dat Frans Heshuysen Adolphsoon hem mag opvolgen.  
(stedelijke belastingen, verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 125 28/06/1736  Vergadering vroedschap, absenten 
Lijst van aangestelde wijkmeesters die o.a. gevallen van armoede moeten signaleren.  
(wijkmeesters, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32 126 28/06/1736  Keur op het zonder toestemming verkopen van keistenen van binnen of buiten de stad. Deze 
werden o.a. gebruikt om de zeedijken ten oosten en westen van Muiden te versterken.  
(verkoop roerende goederen, zeedijk) 

Naarden 
Muiden 

SSAN015 32 129 /02/1737  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1737. Naarden 

SSAN015 32 130 15/02/1737 Eck, Gerrit 
Wolf, Cornelis de 
Hendrikse, Jan 
Hoogland, Frederik 
Ruysendael, Aert, Jansz 
Graeff, Jan, Pietersz de 
Keijser, Frans 
Spelt, Lijsbert 
Bon, Willem 
Stranden, Roel van 
Junebol, Pieter 
Spil, Mattijs 

Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing 
keuren 
Rekest van landgenoten van de Keverdijkse Polder dat poldermeester Mattijs Spit de brug 
over de Molentogt, die hij had verhoogd, voor eigen rekening verlaagt. Ook andere 
maatregelen in verband met het onderhoud van de polder.  
(Keverdijkse Polder, verpachting stadsbelastingen, Molentogt, poldermeesters, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 133 15/02/1737  Rekest van de poldermeesters van de Keverdijkse Polder betreffende het loon van de 
afstweker. Besluit hierop.  

Naarden 



(Keverdijkse Polder) 

SSAN015 32 134 15/02/1737 Cardoso, Moses Kimenes Aan de burgemeesters wordt een rekest van Moses Kimenes Cardoso ter behandeling 
overhandigd.  
(verzoekschriften) 

Naarden 

SSAN015 32 135 /02/1738  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1738. Naarden 

SSAN015 32 136 15/02/1738 Heshuysen, Frans Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten 
Verantwoording door Frans Heshuysen van de inning van de 100e en 200e penning over 
1734 en 1735.  
(stedelijke belastingen, verpachting stadsbelastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 137 15/02/1738  Venieuwing keuren. Op verzoek van de eigenaars van de akkers langs de Zuiderzee wordt 
een keur vastgesteld ter voorkoming van beschadiging van hun kade. Het wordt verboden 
met een wagen over de kade te rijden.  
(Zuiderzee, bekading, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 139 /02/1739  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1739. Naarden 

SSAN015 32 140 20/02/1739 Le Jeune, Anna 
Vier, Michiel van der 

Vergadering vroedschap, absenten, verpachting stadsimposten 
Het buitendijks gelegen Schipperskampje blijkt bij verkoop te weing op te brengen  en wordt 
alsnog verpacht 
Anna Le Jeune, Frans kostschoolhoudster, wordt vrijgesteld van de stadsbelastingen 
Een rekest van het schoenmakersgilde wordt de burgemeesters ter behandeling overhandigd 
Het rekest van Michiel van der Vier om baarden te mogen scheren wordt afgewezen.  
(Schipperskampje, verpachting stadsbelastingen, verkoop onroerende goederen, Franse kostschool, 
gilden, kappers) 

Naarden 

SSAN015 32 141 20/02/1739  Besluit aangaande de betaling van het salaris van de vroedvrouw, voorheen gedaan uit de 
potkas, nu gedeeltelijk uit de weeshuiskas 
Resolutie betreffende de beestenmarkt.  
(markten) 

Naarden 

SSAN015 32 142 14/12/1739 Alphen, Hendrik, Jansz van Vergadering vroedschap, absenten 
Aan het Hof van Holland wordt een rekest gericht. Hendrik Jansz van Alphen, wonende op de 
Middelweg aan de vaart in de Binnendijkse Polder, was in beroep gegaan tegen de afwijzing 
van zijn rekest tot het oprichten van een bakkerij. Dit rekest was afgewezen ingevolge de keur 
van 19 maart 1636. Tekst van het rekest aan het Hof van Holland.  
(bakkers, Middelweg, Binnendijkse Polder) 

Naarden 

SSAN015 32 158 27/01/1740 Alphen, Hendrik, Jansz van Vergadering vroedschap, absenten 
Bericht dat het Hof van Holland in de zaak van de bakkerij van Hendrik Jansz van Alphen in 
het voordeel van de vroedschap heeft beslist 
Burgemeesters krijgen de opdracht nieuwe bouwwerken en ontgonnen grond binnen de 
jurisdictie en verponding van de stad te brengen 
Inspectie van een stuk land van Ary Perk, gelegen ten noorden en ten zuiden van de Oude 
Huyserweg achter het Oude Naarderveld. Een onbekende zou het land zich hebben 
toegeeigend.  
(bakkers, onroerende goederen, jurisdictie, verpondingen, Huizerweg, Naarderveld) 

Naarden 

SSAN015 32 160 /02/1740  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1740. Naarden 

SSAN015 32 161 14/02/1740 Thierens, Hendrik Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten 
Opdracht aan de burgemeesters de Oude Huyserweg te inspecteren en te handelen naar 

Naarden 



bevind van zaken 
Vaststelling van het salaris van secretaris Hendrik Thierens.  
(Huizerweg, verpachting stadsbelastingen) 

SSAN015 32 162 14/02/1740  Vernieuwing van de keuren door de schout 
Rekest van het schoenmakersgilde tot wijziging van hun gildebrief. Beslissing hierover.  
(gilden, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 164 28/01/1741  Vergadering vroedschap, absenten 
Raadpleging van de schout inzake de keur of schaarbrief over het gebruik en genot van de 
gemenelanden en heide van Gooiland. 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 32 166 /02/1741  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1741. Naarden 

SSAN015 32 167 17/02/1741 Perk, Ary Vergadering vroedschap, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing keuren 
De inbezitneming van de Oude Huyserweg tussen het Oude Naardervelt en het land van Ary 
Perk 
Vaststelling van een salaris voor een te benoemen stadsdokter.  
(Huizerweg, verpachting stadsbelastingen, Naarderveld, eigendom van wegen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 169 /02/1742  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1742. Naarden 

SSAN015 32 170 26/02/1742 Setten, Antony van Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing 
keuren door de schout 
Besluit het vastgestelde salaris voor de stadsdokter te betalen aan Antony van Setten.  
(verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 171 26/02/1742 Perk, Ary 
Mol, Pieter van der 

Besluiten van de burgemeesters betreffende de scheiding van de Huyserweg en het stuk land 
van Ary Perk 
Besluit dat de Gereformeerde armen voortaan ten laste van de Nederduytse kerk zullen 
komen in verband met het steeds groter wordende aantal bedeelden 
Rekest van Pieter van der Mol, Frans kostschoolhouder, om tractement afgewezen.  
(Huizerweg, Franse kostschool, Gereformeerde kerk, armenzorg) 

Naarden 

SSAN015 32 172 26/02/1742 La Mair, Willem, Hendrik Verzoek van het schoenmakersgilde om aanvullingen op de gildebrief afgewezen 
Rekest van Willem Hendrik La Mair, pruikenmaker, dat het Joden verboden wordt pruiken te 
verkopen.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 32 173 17/05/1742  Vergadering vroedschap 
Opdracht van de Staten van Holland tot het heffen van een personele belasting. Vorming van 
een kohier hiertoe.  
(belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 174 17/05/1742  Verslag van de burgemeesters over de uitvoering van de resolutie van 26 februari 1742 
inzake de potarmen en de diaconie van de Gereformeerde kerk.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32 175 /02/1743  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1743. Naarden 

SSAN015 32 176 19/02/1743  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, hernieuwing 
keuren 
Rekest van Albert Geus tot het oprichten van een grutmolen. Toegestaan.  
(molenaars, verpachting stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 178 /02/1744  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1744. Naarden 

SSAN015 32 179 15/02/1744 Mol, Pieter van der Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, hernieuwing Naarden 



keuren 
Verzoek van de houtvester en meesterknapen van het jachtgericht van Gooiland om gebruik 
te mogen maken van de gevangenis van Naarden. Goedgekeurd 
Besluit het verzoek van Pieter van der Mol, Frans kostschoolhouder, om een tractement af te 
slaan.  
(jachtgericht, verpachting stadsbelastingen, gevangenis, Franse kostschool, keuren en verordeningen) 

Gooi 

SSAN015 32 180 2/05/1744 Scherenberg, Abraham Vergadering vroedschap 
Nader verzoek van de houtvester en meesterknapen van het jachtgericht van Gooiland 
betreffende het weiden van schapen op de Gooische heide door Abraham Scherenberg, 
eigenaar van Oud Bussum.  
(Gooise hei, weiden van schapen, Oud Bussem) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 32 181 2/05/1744 Mouritz, Johannes 
Colbert, Govert 

Opdracht aan de burgemeesters een ziekenbezoeker aan te stellen. Die functie was eerder 
bekleed door Johannes Mouritz sinds 1 mei 1688 en vervolgens sinds 1 oktober 1719 door 
Govert Colbert.  
(ziekenbezoekers, medische zorg) 

Naarden 

SSAN015 32 182 /02/1745  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1745. Naarden 

SSAN015 32 183 15/02/1745  Vergadering vroedschap, eedsaflegging, verpachting van stadsimposten, vernieuwing van de 
keuren door de schout.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 183 25/05/1745 Blankert, Gijsbert Vergadering vroedschap 
Verzoek van Gijsbert Blankert tot ontbinding van een huurcontract betreffende de oostzijde 
van de haven.  
(onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 32 184 25/05/1745 Hanani (?), Pieter 
Greeve, Barent 
Vaart, Jacob 
Scheerenberg, Abraham 
Ellinkhuysen (advocaat) 
Hoyer (provoost) 

Toestemming aan de huurder van het Biesenkampje en een stukje land in de Binnendijkse 
Polder dat land door paarden te laten begrazen 
Resolutie betreffende het komen wonen in Naarden van Pieter Hanani (?) en Barent Greeve. 
Impostmeester Jacob van de Vaart moet de borgtocht regelen 
Verslag van het proces van Naarden en Gooiland tegen Abraham Scheerenberg. Voorlezing 
van een brief hierover van advocaat Ellinkhuysen en provoost Hoyer. Besluit hierop.  
(Biesenkampje, Binnendijkse polder, grazen van vee, woonvergunningen, weiden van schapen, 
processen) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 32 186 22/10/1745 Bicker, Jan, Bernd (baljuw) Vergadering vroedschap 
Klachten van de schepenen jegens baljuw Jan Bernd Bicker. Besluit twee personen naar Den 
Haag te sturen om de zaak aan de Gecommitteede Raden of Staten van Holland voor te 
leggen.  
(geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 187 28/10/1745 Bicker, Jan, Bernd (baljuw) 
Ellinkhuysen (advocaat) 
Graafland (advocaat) 

Vergadering vroedschap 
Voorlezing van een rekest van de pachter van het gemaal tegen baljuw Bicker, opgesteld 
door de advocaten Ellinkhuysen en Graafland. Besluit op kosten van de stad 200 exemplaren 
hiervan te drukken.  
(gemaal) 

Naarden 

SSAN015 32 188 /02/1746  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1746. Naarden 

SSAN015 32 189 14/02/1746 Mol, Pieter van der Vergadering vroedschap, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, verhuur van landerijen, 
vernieuwing keuren door de schout 
Rekest van de timmermanspatronen geen nieuwe timmerlieden meer toe te laten. 

Naarden 



Toegewezen 
Benoeming van een commissie om te onderzoeken hoe de potmeesters in staat kunnen 
worden gesteld hun taak uit te voeren zonder dat effecten hoeven te worden verkocht 
Besluit een nieuwe Franse kostschoolmeester te zoeken, daar de vergunning van Pieter van 
der Mol niet wordt verlengd.  
(verpachting stadsbelastingen, sociale zorg, keuren en verordeningen, Franse kostschool) 

SSAN015 32 190 27/07/1746  Vergadering vroedschap 
Concept-artikelen voor de potmeesters om financieel rond te kunnen komen met betrekking 
tot de steunverlening aan de potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32 192 27/07/1746  Overeenkomstig de concept-artikelen wordt voor de potmeesters een keur vastgesteld. Deze 
bevat voornamelijk bepalingen voor nieuw ingekomenen. Met het oog hierop worden 
wijkmeesters benoemd, die elk een eigen wijk krijgen.  
(wijkmeesters) 

Naarden 

SSAN015 32 195 27/07/1746  Resolutie betreffende het nomineren van hoofdlieden voor het gecombineerde kleermakers- 
en lakenverkopersgilde. Hier was een geschil van mening over ontstaan.  
(geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 197 /02/1747  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1747. Naarden 

SSAN015 32 198 15/02/1747  Vergadering vroedschap, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing keuren 
Besluit winkelnering op zondag te verbieden alsmede het aan huis verkopen van drank of 
tappen in de herberg.  
(zondagsrust, verpachting stadsbelastingen, winkeltijden, tapverbod, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 202 14/04/1747 Boey, C. Vergadering vroedschap 
Brief van C.Boey namens de Gecommiteerde Raden waarin de mededeling van het besluit tot 
aanbesteding van een loods in Naarden om affuiten te bergen. De vroedschap besluit 
daarvoor een deel van het Stadsplein ter beschikking te stellen aan de rechterkant van de 
Amsterdamse Poort.  
(affuitenloods, arsenaal, opslag militair materieel) 

Naarden 

SSAN015 32 204 3/05/1747  Vergadering vroedschap 
Ingevolge een verzoek van de predikanten besluit tot wekelijkse bidstonden in verband met 
de situatie in het land. Tijdens de bidstonden dienen de winkels hun vensters te sluiten.  
(gebedsdiensten, winkelnering) 

Naarden 

SSAN015 32 206 3/05/1747 Willem IV, Prins van Oranje Bekendmaking vanaf het stadhuis van de benoeming van Prins Willem IV tot stadhouder en 
kapitein-generaal.  
(stadhouder) 

Naarden 

SSAN015 32 207 10/05/1747  Vergadering vroedschap 
Vasstelling van de tijd waarop de bidstond gehouden zal worden n.a.v. een brief van de 
Staten van Holland 
Besluit het "teren" van de gilden te beëindigen n.a.v. een geschil dat hierover was ontstaan 
onder de busmeesters van de fluweelwerkersbus. Verwijzing naar een resolutie van 26 april 
1742.  
(gebedsdiensten, gilden, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 210 23/08/1747 Heshuysen, Andries 
Noyel, Dirk 
Bonnet, Gijsbert 

Vergadering vroedschap 
Op verzoek van de Staten van Holland wordt een lijst opgesteld van de compagnieen 
schutters en burgers die exercities dienen te houden 

Naarden 



Groen, Gerrit Aanstelling van twee nieuwe wijkmeesters 
Resolutie van de hoofdlieden van het kleermakers- en lakenkopersgilde betreffende de inning 
van het busgeld. Verwijzing naar de gildebrief van 20 januari 1589. Besluit hierop.  
(schutterij, busgeld, gilden) 

SSAN015 32 211 23/08/1747  Verbod op draaibordspelen en vioolspel in de herbergen tijdens de veemarkten.  
(openbare orde, openbaar vermaak, veemarkten, markten) 

Naarden 

SSAN015 32 212 28/09/1747  Vergadering vroedschap 
Besluit tot het aanstellen van een nachtwachter wegens de tijdsomstandigheden 
Besluit de wekelijkse bidstonden op een ander tijdstip te houden.  
(nachtwachters, gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 32 213 28/09/1747 Vlaanderen, Frans 
Scheerenberg, Abraham 

Brief van Frans Vlaanderen, schoolmeester en koster uit Hilversum, betreffende het weiden 
van zijn schapen op de Naarder en Bussumer engen, waarover hij een conflict had met 
Abraham Scheerenberg.  
(weiden van schapen, Naarder eng, Bussumer eng, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 214 31/01/1748 Willem IV, Prins van Oranje 
Thierens, Hendrik 
Nagtglas, Jan 

Vergadering vroedschap 
Besluit de nominatie van schepenen te laten plaatsvinden overeenkomstig de resoluite van de 
Staten van Holland van 21 september 1707 en de burgemeesters Thierens en Nagtglas met 
de nominatie naar de prins te sturen en hen tevens aan de prins de gelukwensen van 
Naarden te laten overbrengen wegens zijn benoeming tot stadhouder.  
(nomineren van schepenen, stadhouder) 

Naarden 

SSAN015 32 215 /02/1748  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1748. Naarden 

SSAN015 32 216 19/02/1748 Nagtglas, Jan 
Thierens, Hendrik 

Vergadering vroedschap, eedsaflegging, verpachting stadsimposten, vernieuwing keuren 
Vaststelling van een keur om handwerk tijdens bidstonden te verbieden 
Rapport van de burgemeesters Nagtglas en Thierens over hun bezoek aan de stadhouder in 
Den Haag n.a.v. de kwestie van het nomineren van schepenen.  
(gebedsdiensten, stadsbelastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 217 10/09/1748  Vergadering vroedschap 
Commissie ingesteld om te onderzoeken hoe de stadsaccijnzen moeten worden geind, of 
d.m.v. een hoofdgeld of door een collecte.  
(accijnzen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 218 12/09/1748  Vergadering vroedschap 
Aanbeveling van de commissie voor de inning van de stadsaccijnzen n.l. om daarvoor een 
hoofdgeld bij taxatie vast te stellen. Besluit daartoe. Aparte regeling voor drankverkopers en 
slagers. Maatregelen om de taxatie uit te voeren.  
(accijnzen) 

Naarden 

SSAN015 32 220 12/09/1748  Verbod op het venten en verkopen langs de straten en deuren voor verkopers van buiten 
Naarden ingevolge de betreffende keuren 
Maatregelen betreffende het bakken van brood 
Resolutie om op termijn te komen tot een verbod op nering en winkels in Bussum 
Besluit als vanouds weer een boekwijtmarkt in te stellen 
Besluit dat niemand nering mag doen tenzij hij een burger of poorter van Naarden is.  
(venten, bakkers, neringdoenden, boekwijtmarkt, markten, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 32 221 19/09/1748 Goyking, Paulus 
Wolff de Jongste, Cornelis 
Koot, Jan van 

Vergadering vroedschap 
Bericht dat ingevolge de resolutie van 12 september 1748 een kohier is gemaakt tot het 
betalen van hoofdgeld, in plaats van de stadsaccijnzen. Bijzonderheden betreffende wijn, bier 

Naarden 



Bonnet, Burgen 
Groen, Claas 
Velde, Wouter van de 
Molenaar, Pieter (herbergier) 
Sas, weduwe Gerrit (herbergier) 
Cos, Jan (herbergier) 
Post, Jan, Teunisz (herbergier te Bussum) 

en vlees. Lijst met namen van o.a. herbergiers.  
(accijnzen, hoofdgeld, naamlijsten) 

SSAN015 32 224 12/09/1748 
3/12/1748 

 Besluit tot het maken van een lijst van burgers die als poorter zullen worden aangenomen 
Vergadering vroedschap, absenten 
In verband met de belastingaanslag van Naarden, Bussum en de buitenhuizen voor de Staten 
worden uit de burgerij 10 officieren benoemd die paarsgewijs, geassisteerd door een 
adelborst de inwoners over hun inkomsten moeten ondervragen.  
(poorters, belastingen, landelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 225 3/12/1748 Dankelschijn, Hendrik 
Harmensz, Jan 
Sas, weduwe Gerrit 
Perk, weduwe Teunis 
Berg, Jan van den 
Lochum, Mattijs van 
Vleuges, Hendrik 
Meijer, Josua 
Groenhoff, Joost 
Pietersz, Tijmen 
Oostveen, Jacob van 
Oost, Andries van 
Veenhuysen, Cornelis van 
Opstal, Arent van der 
Bulow (?), Christoffel 
Rijksz, Roetert 
Leijenaar, Claas de 
Huybersz, Gerrit 
Londen, Tomas van 
Godersz, Ysak 
Cohen, Salomon 
Gelijz, Jan 
Graaf, weduwe Gerrit 
Bakker, Bessel 
Verseef, Jan 
Huybersz, Gideon 
Blommert, Roelof 
Godersz, Ephraim 
Claez, Jeremias 
Godersz, Abraham 
Bilsteijn, Johanna 

Lijst van personen die tot poorter zijn aangenomen. Voor hun nering zullen zij jaarlijks vanaf 
1748 1 stuiver poortergeld moeten betalen.  
(poorters, naamlijst) 

Naarden 



Inkhoorn, Hendrik 
Vermeulen, Cecilia 
Jansz, Hendrik 
Been, Jan 
Jopman, Cornelis 
Jansz, Huybert 
Ketting, Jacobus 
Vos, Tijmen 
Benthel, Gerrit ten 
Koon, Hendrik van 
Ysaksz, Elias 
Jacobsz, Rijk 
Leeuwen, Anthony van 
Jochemsz, Levi 
Groeninger, Jan van 
Lens, Anna 
Esau, Jacob 
Staal, Hendrik 
Buffé, Pieter 
Stelder, Jan 
Vos, Stoffel 
Wit, Claas de 
Assen, Jan van 
Delwijne, Jasper 
Hart, Lubbert 
[Z.n.], Willem 
Cleef, Meijndert van 
Voorthuysen, Teunis van 
Koot, Jan van 
Hooglant, Frederik 
Verheul, Cornelis 
Vuyst, Volkert 
Dhijsz, Dirk 
Engelen, Frederick van 
Mossinghoff, Jan 
Wettum, Gerrit van 

SSAN015 32 228 9/01/1749  Vergadering vroedschap 
Benoeming van een commissie die overeenkomstig de resolutie van 20 juli 1748 erop moet 
toezien dat de distelateurs, slagers, zout- en zeepverkopers, grutters, bierverkopers en 
houtverkopers zodanig belast worden dat de belasting, i.p.v. de afgeschafte verpachte 
middelen, van f1623 per maand aan de Staten afgedragen kan worden.  
(landelijke belastingen, belastingen, neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 32 229 31/01/1749 Ellinkhuysen (advocaat) 
Bicker, Jan Bernd (baljuw) 

Vergadering vroedschap 
Mededeling dat baljuw Jan Bernd Bicker geweigerd heeft de vergadering bij te wonen waarin 

Naarden 



de schepenen werden genomineerd. Advies gevraagd aan een advocaat. Besluit zonder 
schout of baljuw een nominatie te maken en die aan de stadhouder voor te leggen ter electie.  
(nomineren van schepenen) 

SSAN015 32 230 5/02/1749  Vergadering vroedschap 
Rapport van de commissie inzake de kwestie van het nomineren van schepenen over hun 
reis naar Den Haag.  
(baljuw, geschillen) 

Naarden 
Den Haag 

SSAN015 32 231 /02/1749  Naamlijst vam burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1749. Naarden 

SSAN015 32 232 28/03/1749  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, verpachting stadsmiddelen met 
uitzondering van de stadsimposten, vordering resterend bedragen van de stadsaccijnzen, 
hernieuwing keuren 
Bepalingen betreffende de stadsreiniging.  
(stedelijke belastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 233 28/03/1749  Aanstelling van drie personen extra voor de beschrijving van de inkomens van de burgers, dit 
met het oog op de inning van de belasting die Naarden aan de Staten moet afdragen..  
(landelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 234 28/03/1749 
4/04/1749 

 Instelling van een wekelijkse collecte voor de potarmen, huis aan huis 
Besluit geconfisceerde levensmiddelen door de potmeesters aan de potarmen te laten 
uitdelen 
Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit betreffende de afhandeling van het rekest van de bakkers en meelverkopers.  
(sociale zorg, collectes) 

Naarden 

SSAN015 32 235 14/04/1749  Vergadering vroedschap, absenten 
Vaststelling van een keur op het bakken en verkopen van brood.  
(bakkers) 

Naarden 

SSAN015 32 237 14/07/1749  Vergadering vroedschap, absenten 
Commissie benoemd tot taxatie en inning van de belasting waarvoor Naarden door de Staten 
was aangeslagen. Aparte bepaling voor de slagers 
Neringdoenden die geen burgers zijn moeten f1 betalen aan de stadsthesaurier.  
(landelijke belastingen, neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 32 238 16/09/1749 Bicker, Jan, Bernd (baljuw) 
Willem IV, Prins van Oranje 

Vergadering vroedschap 
Ontvangst van de uitspraak van de stadhouder inzake het geschil met de baljuw betreffende 
het recht van nomineren van schepenen.  
(geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 239 16/09/1749 Thierens, Hendrik (secretaris) 
Thierens, Jacobus, Hendrik 

Rekest van Hendrik Thierens, stadssecretaris sinds 29 jaar, om zijn zoon Jacobus Hendrik 
Thierens als adjunct-secretars aan te stellen. Goedgekeurd.  
(secretaris) 

Naarden 

SSAN015 32 241 16/09/1749 
24/10/1749 

 Besluit te onderzoeken bij de stadhouder of elders of Naarden ontlast kan worden van het 
recht van begraven en trouwen in de hoogste klasse voor niet gegoede burgers 
Resolutie op de inning van de verpondingen en de 100ste penning tot 1748 
Vergadering vroedschap, absentem 
Voorstel dat Naarden samen met Weesp, Muiden, Oudewater en Woerden bij de Staten zal 
proberen het recht van jurisdictie te behouden over de gemenelandsmiddelen. Besluit hierop.  
(impost begraven, impost trouwen, gemenelandsmiddelen) 

Naarden 
Muiden 
Oudewater 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 32 242 9/12/1749  Vergadering vroedschap Naarden 



Vaststelling van stadsimposten die voorheen verpacht werden, n.l. op het gemaal, bier, wijn, 
vee, turf en kolen, brandewijn en de waag 
Commissie benoemd die in Den Haag moet pogen het recht van jurisdictie over de 
gemenelandsmiddelen voor Naarden en enkele andere kleine steden te behouden.  
(verpachting stadsbelastingen, gemenelandsmiddelen) 

SSAN015 32 243 23/12/1749  Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van de commissie voor de gemenenlandsmiddelen 
Vaststelling van een keur voor de collecteurs van de stadsimposten.  
(gemenelandsmiddelen, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 244 23/12/1749  Aanmaning aan diegenen die nog niet hun belasting volgens hun tax hebben betaald over 
1748 en 1749 
Aanbesteding in de vergadering van het innen van de stadsmiddelen.  
(stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 245 31/12/1749 Nagtglas 
Thierens, Jacobus Hendrik 

Vergadering vroedschap 
Aanstelling van adjunct-secretaris Jacobus Hendrik Thierens tot thesaurier als opvolger van 
de overleden burgemeester Nagtglas 
Resolutie om door te gaan met de uitvoering van de resolutie van 16 september betreffende 
de verponding van huizen en gronden vallend onder de jurisdictie van Naarden.  
(verpondingen, onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 32 246 /02/1750  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1750. Naarden 

SSAN015 32 247 18/02/1750 
12/10/1750 

 Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren door de schout, 
continuering inning f1 van neringdoende poorters die geen burgers zijn 
Verkiezing van acht raden of officianten in plaats van de gebruikelijke twaalf 
Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit om n.a.v. een resolutie van de Staten, volgens welke Naarden een naar Suriname te 
zenden corps militie van logement, stro, vuur en licht zou moeten voorzien, een commissie 
naar Den Haag te sturen die moet proberen Naarden hiervan vrijgesteld te krijgen, dit in 
verband met de grote armoede.  
(vroedschapsleden, officianten, inkwartiering, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Suriname 

SSAN015 32 248 12/10/1750 Jong, Harmen Rapport van de commissie die in Den Haag zou proberen Naarden vrijgesteld te krijgen van 
de financiering  van de verblijfskosten van het corps militie dat naar Suriname gezonden zou 
worden 
Verzoek van Harmen de Jong om te Bussum een pakhuis te mogen inrichten bij Galgebrug. 
Afgewezen.  
(inkwartiering, onroerende goederen) 

Naarden 
Bussum 
Suriname 

SSAN015 32 249 21/12/1750 Heshuysen (schout) Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit schout Heshuysen vrij te stellen van stadsimpost 
Besluit op het innen van van de stadsimposten vanaf 1 januari 1751, beginnend met de waag, 
eindigend bij het gemaal. Boetebepalingen.  
(stedelijke belastingen, vrijdom van belastingen, gemaal, waag) 

Naarden 

SSAN015 32 250 21/12/1750  Besluit dat op de verpachting van de stadsimposten op het stadhuis geen personen worden 
toegelaten die waren verkopen welke vallen onder de stadsimposten.  
(stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 251 /02/1751  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1751. Naarden 

SSAN015 32 252 15/02/1751 Wikkerman, Hendrik Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren door de schout Naarden 



Rijnders, Jacob (organist) De burgemeesters krijgen de opdracht een overeenkomst te sluiten met de brouwers en de 
wijnverkopers aangaande accijnzen 
Resolutie betreffende woonvergunning van Hendrik Wikkerman 
Rekest van Jacob Rijnders, afkomstig uit Zoelen in Gelderland, sinds 1749 aangesteld als 
organist in de Gereformeerde Gemeente, om salarisverhoging. Toegestaan.  
(stedelijke belastingen, woonvergunningen, organisten, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32 254 15/02/1751 Esua, Jacob Rekest van Jacob Esau, koperslager en ketellapper, om ketellappers van buiten Naarden het 
venten langs de deuren te verbieden. Er wordt een keur vastgesteld volgens welke dit 
verboden wordt.  
(ventverbod, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 257 23/03/1751 Harder, Gerrit 
Jans, Jannetje 
Harder, Dirkje 
Harder, Neeltje 
Harder, Rijertje 

Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit Dirkje, Neeltje en Rijertje, kinderen van de overleden Gerrit Harder en Jannetje Jans, 
toe te laten tot het Weeshuis 
Besluit betreffende de leeftijd waarop men voorziening van de kosten van levensonderhoud 
kan krijgen uit de bus van het kleermakers- en lakengilde.  
(weeskinderen, gilden) 

Naarden 

SSAN015 32 258 8/07/1751 Maas, Johannes 
Bonnet, Bartel 

Vergadering vroedschap 
Besluit een rekest te richten aan de stadhouder om ontlast te worden of vergoeding te krijgen 
van de kosten van het stallen van de paarden van de dragonders die sinds drie maanden in 
Naarden gelegerd zijn. Bij weigering voorstel tot het bouwen van een stal 
Voorstel tot het aanstellen van collecteurs van de stadsimposten. Een overeenkomst daartoe 
wordt gesloten met Johannes Maas en Bartel Bonnet.  
(inkwartiering, paardenstalling, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 259 26/10/1751 Groen, Marten Vergadering vroedschap 
Eedsaflegging Marten Groen 
Maatregelen betreffende het sluiten van de boom aan de Amsterdamse Poort. Tot dan ging 
dat volgens een resolutie hierover uit 1687. Op last van de stadhouder zou de commandeur 
van de stad de boom sluiten nadat de Amsterdamse schuit binnen was gekomen.  
(sluitboom, scheepvaart) 

Naarden 

SSAN015 32 260 26/10/1751  Rapport over de slechte staat van de sluis. rekest van enige burgers tot verbetering hiervan. 
Verwijzing naar resoluties betreffende de sluis uit 1572, 1606 en 1679.  
(sluizen) 

Naarden 

SSAN015 32 264 26/10/1751 Maas, Johannes 
Bonnet, Bartel 

Bericht dat Johannes Maas en Bartel Bonnet zijn aangesteld tot collecteurs van de 
stadsimposten 
Bewoners, onderwie een joods echtpaar, die zich zonder vergunning in Naarden hadden 
gevestigd krijgen de opdracht binnen 8 dagen de stad te verlaten.  
(stedelijke belastingen, woonvergunningen, Pijlsteeg,, Huizerpoortstraat, Peperstraat, Regenboogstraat, 
Joden) 

Naarden 

SSAN015 32 265 26/10/1751 Bassau, Eleasar Vergunning aan de jood Eleasar Bassau tot het houden van een winkel in koffie, thee, 
chocolade en tabak. Verwijzing naar een resolutie van 10 mei 1718.  
(Joden, neringdoenden) 

Naarden 

SSAN015 32 266 8/02/1752  Vergadering vroedschap, absenten 
Opdracht aan de poortwachters de poorten en bomen van de stad te sluiten volgens een 
ordonnantie uit 1687. 

Naarden 

SSAN015 32 267 8/02/1751 Thierens, Hendrik Verzoek van Hendrik Thierens, president-burgemeester, om ontslag. Toegestaan.  Naarden 



(burgemeesters) 

SSAN015 32 268 /02/1752  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1752. Naarden 

SSAN015 32 269 16/02/1752  Vergadering vroedschap, absenten, eedsflegging, hernieuwing keuren door de schout 
Commissie ingesteld om een onderzoek te doen wegens de onenigheid over het ambt van 
schout civiel 
Opdracht aan de burgemeesters stallen en kwartieren gereed te maken voor het volgende 
commando dragonders.  
(inkwartiering, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 270 28/03/1752 Bentel, Gerrit te Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging 
Rapport van het onderzoek naar het ambt van schout civiel. Niet alleen de baljuw, maar ook 
de vroedschap had in het verleden het recht gehad tot het aanstellen van een schout civiel.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 32 271 15/06/1752  Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit aangaande de herstelwerkzaamheden van de sluis.  
(sluizen) 

Naarden 

SSAN015 32 272 15/06/1752  Maatregelen betreffende de huisvesting van garnizoenssoldaten die hun diensttijd beeindigd 
hebben, maar in Naarden willen blijven, b.v. omdat ze met Naardense meisjes gertrouwd zijn.  
(inkwartiering, woonvergunningen, sluiten van huwelijken) 

Naarden 

SSAN015 32 273 10/11/1752  Vergadering vroedschap 
Besluit de stadsimposten voor 1753 per collecte in te vorderen. Dit wordt publiek aanbesteed 
Maatregelen voor de scheepvaart om de sluis en de binnen- en buitenhaven in goede staat te 
houden.  
(stedelijke belastingen, sluizen, haven, schippers) 

Naarden 

SSAN015 32 277 23/12/1752  Vergadering vroedschap 
Nadere resoluites op de inning van stadsimposten en op het inladen van mest, vuil en as in 
de binnen- en buitenhaven.  
(stedelijke belastingen, scheepvaart, haven, stadsreiniging) 

Naarden 

SSAN015 32 278 27/01/1753 Gronsfeld Diepenbroek, Bertram, Philip, 
Sigismund, Albregt (Grave van) 

Vergadering vroedschap 
Rekest van de baljuw aan de Staten van Holland betreffende het recht van benoeming van 
een schout civiel.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 32 286 27/01/1753  Rekest van de vroedschap aan de Gecommiteerde Raden tegen het rekest van de schout 
inzake de benoeming van de schout civiel.  
(benoemingen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32 294 6/02/1753 Thierens, Jacobus, Hendrik Vergadering vroedschap, absenten 
Verzoek van burgemeester Jacobus Hendrik Thierens ontheven te worden van zijn functie als 
burgemeester. Toegestaan.  
(burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 32 296 /02/1753  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1753. Naarden 

SSAN015 32 297 18/02/1753  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren 
Vaststelling van een keur betreffende het betalen van een bedrag aan de sluiswachter voor 
het inladen van zand, vuil of mest. Aanvulling op de keur van 10 november 1752.  
(sluiswachters, vervoer van puin, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 298 18/02/1753  Inning poortergeld van neringdoenden.  
(neringdoenden) 

Naarden 



SSAN015 32 299 3/05/1753 Sesten, Nicolaas van Vergadering vroedschap, absenten 
Verbod op het ongeoefend uitoefenen van de geneeskunst. In verband hiermee moet 
Nicolaas van Sesten zijn doctorsbul laten zien 
De burgemeesters, weesmeesters en schaarmeesters van de middelste buitendijk, stoppelen 
en rijven krijgen de opdracht een ordonnantie te maken betreffende het rijden met paard en 
wagen in de polders alsmede betreffende het onderhoud van de sloot langs de dijk.  
(dokters, onderhoud van dijken, buitendijkse polders) 

Naarden 

SSAN015 32 300 3/05/1753  Verzoek aan de predikanten van de Nederduits hervormde kerk hun diensten te bekorten tot 
maximaal twee uur.  
(gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 32 301 25/10/1753 Vries, Dirk de 
Ketting, Jacobus 
Guyking, Paulus 
Veenhuysen, Cornelis 

Vergadering vroedschap 
Rekest van de diakenen, die van plan zijn een diaconiehuis voor jongeren en bejaarden op te 
richten, om vrijstelling van de betaling van stadsimposten voor het diaconiehuis. Toegestaan.  
(diakenen, Diaconiehuis, vrijdom van belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32 304 25/10/1753  Opdracht aan de burgemeesters om weer een boekwijtmarkt te organiseren in Naarden.  
(markten) 

Naarden 

SSAN015 32 305 /02/1754  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1754. Naarden 

SSAN015 32 306 18/02/1754  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren door de schout, 
inning poortergeld 
Vaststelling van een boete voor vroedschapsleden die zonder geldig excuus niet op de 
vergaderingen verschijnen 
Aanstelling van nieuwe wijkmeesters ingevolge de instructie van 27 juli 1746.  
(wijkmeesters, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 308 3/02/1755 Thierens, Hendrik Vergadering vroedschap, absenten 
Verzoek van president burgemeester Hendrik Thierens niet meer in enig ambt gekozen te 
worden in verband met zijn slechte gezondheid. Goedgevonden.  
(benoemingen, burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 32 310 /02/1755  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1755. Naarden 

SSAN015 32 311 14/02/1755  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren door de schout 
Vaststelling van een keur op het laden en lossen van mest, walvisspek, vuilnis, zeepziedersas 
e.d. met verwijzing naar eerdere resoluties hierover van 4 november 1655, 27 april 1657 en 2 
januari 1658.  
(laden en lossen, vuilnis, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 315 14/02/1755  Inning poortergeld van neringdoenden 
Vaststelling van de prijs voor het kopen van het burgerrecht.  
(burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 32 316 13/05/1755 Scherenberg, Abraham 
Hogenbirk, Teunis 
Hogenbirk, Elbert 
Hogenbirk, Claas 

Vergadering vroedschap, absenten 
Resolutie betreffende de proceskosten van Stad en Land van Gooiland tegen Abraham 
Scherenberg in de zaak van het scharen op het Haveland 
Resolutie betreffende de proceskosten van een voogdijzaak.  
(Stad en Lande van Gooiland, Haveland, schaarrecht, voogdij, processen) 

Naarden 

SSAN015 32 318 /02/1756  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1756. Naarden 

SSAN015 32 319 14/02/1756  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren oor de schout 
Op verzoek van de rooimeesters wordt een ordonnantie vastgesteld voor het onderhoud van 
goten, riolen en schuttingen.  

Naarden 



(rooimeesters, afwatering, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32 321 14/02/1756 Thierens, Jacobus, Hendrik 
Thierens, Hendrik 

Inning poortergeld van neringdoenden 
Benoeming van Jacobus Hendrik Thierens, sinds 16 september adjunct-secretaris, tot 
secretaris, wanneer de huidige secretaris Hendrik Thierens komt te overlijden 
Vaststelling van een boete op het te laat verschijnen op vroedschapsvergaderingen.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 32 322 14/02/1756 Rauwenhof, Paulus Besluit dat de gereserveerde plaatsen in de kerk van leden van de vroedschap en krijgsraad 
niet door anderen mogen worden ingenomen 
Besluit inzake de besteding van de afkoopsom van het huis van de overleden Paulus 
Rauwenhof, n.l. aan de potkas.  
(kerkbanken, sociale zorg, verkoop onroerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 32 323 14/02/1756  Verbod op het bedelen door bedelaars van buiten Naarden met uitzondering van blinden op 
donderdagen.  
(bedelarij) 

Naarden 

SSAN015 32 324 2/03/1756 Fortes, Elis, Moses de Vergadering vroedschap, absenten 
Rekest van een joods koopman tot het oprichten van een kaarsenmakerij.  
(nijverheid, Joden) 

Naarden 

SSAN015 32 325 2/03/1756 Plegt, Jan Rekest van een kleermakersknecht uit Utrecht, nu wonend in Naarden de kleermakersproef te 
mogen afleggen.  
(kleermakers) 

Naarden 

SSAN015 32 328 2/03/1756  Vaststelling van een boete op het verkopen van brood door anderen dan bakkers en slijters 
van brood 
Besluit de resolutie van 14 februari 1756 betreffende de gereserveerde plaatsen in de kerk 
voor de vroedschap en de krijgsraad te handhaven.  
(verkoop levensmiddelen, kerkbanken) 

Naarden 

SSAN015 32 329 2/03/1756 Albrecht (hertog van Beieren, graaf van 
Holland) 

Voorstel de kramen op de jaarmarkt in oktober langer te laten staan dan volgens het privilege 
van hertog Albrecht van Beieren van 1380 was toegestaan. Besluit hierop.  
(markten, stadsprivileges) 

Naarden 

SSAN015 32 330 8/07/1756 Groen, Marten Vergadering vroedschap, absenten 
Eedsaflegging als vroedschapslid van Marten Groen 
Besluit dat niemand tegelijk potmeester en diaken van de Gereformeerde gemeente kan zijn 
om belangenverweving te vermijden.  
(vroedschapsleden, potmeesters, diakenen) 

Naarden 

SSAN015 32 332 6/08/1756 Brouwn, Thomas Vergadering vroedschap 
Benoeming van een commissie van onderzoek, omdat er een verzoek van Thomas Broun 
was ontvangen om een fabriek van ellapine (wollen stof vermengd met zijde) te mogen 
oprichten.  
(textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 32 333 9/08/1756 Brouwn, Thomas Vergadering vroedschap 
Rekest van Thomas Brouwn om voor de verplaatsing van zijn fabriek voor ellapine van Delft 
naar Naarden een geschikt huis te verwerven, vrijdom van stadsimpost alsmede het 
burgerrecht. Rapport van de commissie van onderzoek ingesteld n.a.v. dit rekest. Besluit 
hierop.  
(textielnijverheid) 

Naarden 

SSAN015 32 339 26/01/1756 Kolk, Gerrit van der Vergadering vroedschap, absenten Naarden 



Atten, Jan Rekest van Gerrit van der Kolk tot het afleggen van de bakkers proef zonder de 
voorgeschreven leertijd van twee jaar, om zich daarna als bakker te kunnen vestigen. Een 
dergelijke dispensatie was eerder verleend aan Jan Atten. Besluit hierop. 

SSAN015 32 343 26/01/1757  Rekest van het broodbakkersgilde tegen het verlenen van dispensatie voor de tweejarige 
leerperiode voor bakkersgezellen.  
(gilden, bakkers) 

Naarden 

SSAN015 32 344 /02/1757  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1757. Naarden 

SSAN015 32 345 15/02/1757  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren, inning poortergeld 
van neringdoenden, vordering boete van afwezige vroedschapsleden door de potmeesters, 
vordering stuiver van ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32 346 6/05/1757 Souw, Henricus van der (predikant) 
Wolf de Jonge, Cornelis de 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rekest van Henrikus van der Souw, predikant, en Cornelis de Wolf de Jonge, diaken van de 
gereformeerde gemeente, n.a.v. een twist binnen de kerkeraad over het college van 
diakenen. De vroedschap bevestigt de interpretatie van een beschikking van 25 oktober 1753 
inzake de vrijdom van stadsimposten van alle middelen in het diaconiehuis aanwezig.  
(predikanten, diakenen, Diaconiehuis) 

Naarden 

SSAN015 32 349 6/05/1757  Verbod huizen af te breken zonder vergunning.  
(sloopverbod) 

Naarden 

SSAN015 32 350 6/05/1757  Verzoek van de kerkmeesters tot het terugbetalen van de huurgelden die de kerk jaarlijks 
moet betalen. Besluit hierop.  
(Grote Kerk) 

Naarden 

SSAN015 32.1 1 01/1757  Publikatie aangaande de renovatie van de stadskeuren en ordonnanties. Naarden 

SSAN015 32.1 3 01/1757  Gebed voor het stadsbestuur.  
(gebedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 32.1 4 01/1757  Eed voor burgemeesters en vroedschappen.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 32.1 7 01/1757  Eed voor schepenen.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 32.1 9 01/1757  Eed voor schepen-commissarissen van de gemenelandsmiddelen.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 32.1 13 /02/1757  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschap voor 1757.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 15 5/08/1757 Kerkhof, Willem Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van Willem Kerkhof, molenaar, betreffende het maalloon.  
(molenmeesters) 

Naarden 

SSAN015 32.1 19 5/08/1757 Brouwer, Thomas Resolutie inzake een belastingverplichting van Thomas Brouwer, sinds 9 augustus 1756 
eigenaar van een werkplaats.  
(belastingen, nijverheid) 

Naarden 

SSAN015 32.1 20 24/10/1757  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie op het verkopen van groente, fruit en aardappels door schippers.  
(verkoop roerende goederen, verkoop levensmiddelen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 22 11/02/1758  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Stemming op de vergadering volgens welke het burgemeestersambt onverenigbaar wordt 
geacht met dat van thesaurier en secretaris.  

Naarden 



(benoemingen, burgemeesters) 

SSAN015 32.1 24 /02/1758  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1758. Naarden 

SSAN015 32.1 25 18/02/1758 Mouwer, Henrica Cornelia Elisabeth 
Vriesekolk, Egedius Paulus 
Jeune, mademoiselle Le 

Vergadering vroedschap, absentenlijst, vernieuwing keuren, continuering vorderen 
poortergeld en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Besluit de schepenen en gerechtsdienaars voortaan uit de stadskas te betalen 
Rekest van Hendrica Cornelia Elisabeth Mouwer, echtgenote van Egedius Paulus Vriesekolk, 
om als enige een Franse kostschool te mogen houden en dezelfde voorrechten te genieten 
als Mademoiselle Le Jeune, de vroegere kostschoolhoudster.  
(Franse kostschool, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 28 9/03/1758 Vaart, Jacob de 
Kolk, Abraham van de 
Maas, Johannes 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om de leeftijd van toelating tot het Weeshuis te verhogen van 12 tot 14 jaar 
Opdracht aan de burgemeesters een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om 
vroedschapsleden vrijdom van belasting te verlenen bij huwelijken en begrafenissen 
Goedkeuring van de toezegging gedaan door de burgemeesters tot verplaatsing van de 
joodse synagoge 
Benoeming van Jacob van de Vaart tot wijkmeester over het Noorderkwartier i.p.v. Abraham 
van de Kolk, als collega van Johannes Maas 
Besluit dat in vacatures van wijkmeesters jaarlijks op de eerste vroedschapsvergadering zal 
worden voorzien 
Besluit dat voortaan in de vergadering rapport moet worden uitgebracht van uit gevoerde 
opdrachten.  
(weeskinderen, impost begraven, impost trouwen, wijkmeesters, Noorderkwartier, benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 29 9/03/1758  Lijst van sedert 1700 hernieuwde keuren.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 31 7/10/1758  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van de burgemeesters van hun onderzoek naar de mogelijkheid een rekest te richten 
aan de Staten van Holland tot het verkrijgen van vrijdom van belasting voor 
vroedschapsleden bij huwelijken en begrafenissen. Besloten wordt een dergelijk rekest niet in 
te dienen.  
(impost begraven, impost trouwen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 32 7/10/1758  Besluit de burgemeesters een plaats te laten aanwijzen om overtollig puin te storten 
Ordonnantie voor de vilders.  
(storten van puin, ordonnanties, vilders) 

Naarden 

SSAN015 32.1 34 3/02/1759 Bonnet, Dirk Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van Dirk Bonnet, schepen, waarin hij verzoekt van zijn taak ontheven te worden in 
verband met zijn leeftijd. Verzoek afgewezen.  
(benoemingen, ontslagen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 36 3/02/1759 Buys, Jan Resolutie volgens welke Jan Buys, opzichter over de vestingwerken, niet verkiesbaar wordt 
geacht voor een ambt, omdat hij geen burgerrecht heeft 
Opdracht aan de burgemeesters Schriek en Goyking te zorgen voor een punctuele uitvoering 
van de twee besluiten genomen in de vergadering van 3 februari 1759.  
(benoemingen, burgerrecht, vestingwerken) 

Naarden 

SSAN015 32.1 37 3/02/1759 Bonnet, Dirk 
Buys, Jan 

Op verzoek door de secretaris in het resolutieboek opgenomen protest van François 
Heshuysen, Jan Buys, Cornelis de Wolff, Pieter Molenaar, Elbert Aartz Bijl en Gerrit 
Boelhouwer tegen de resoluties betreffende Dirk Bonnet en Jan Buys.  

Naarden 



(benoemingen, ontslagen) 

SSAN015 32.1 39 13/02/1759  Buitengewone vroedschapsvergadering, lijst met aanwezigen waarbij de functies met name 
worden genoemd.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 40 13/02/1759 Schriek, Evert 
Guyking, Paulus 

Verklaring van Evert Schriek en Paulus Guyking dat zij de vergadering van de vroedschap 
bijwonen in hun functie van burgemeester 
De voor 1759 gekozen burgemeesters oordelen dat Evert Schriek en Paulus Guyking als 
oud-burgemeesters geen andere rang hebben dan de andere vroedschapsleden 
Brief van president-burgemeester Schriek en burgemeester Guyking betreffende hun positie 
in de vroedschapsvergadering. Besluit hierop, waarvan een kopie is overhandigd aan  
Schriek en Guyking.  
(burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 32.1 42 19/06/1759 Bonnet, Dirk Notitie van de secretaris dat het dispuut over Dirk Bonnnet en de verkiezing en aanstelling 
van burgemeesters is afgedaan door een resolutie van de Staten van Holland van 13 juni 
1759. Die resolutie is genoteerd in het naamregister van burgemeesters en schepenen op 19 
juni 1759.  
(burgemeesters) 

Naarden 

SSAN015 32.1 43 /02/1759  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1759. Naarden 

SSAN015 32.1 44 26/01/1759 Scherenberg (vrouw) Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren 
Bericht dat het proces tegen Mevr. Scherenberg over de schaapsweide bij Stad en Land is 
gewonnen.  
(onroerende goederen, weiden van schapen, keuren en verordeningen, processen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 45 26/01/1759  Besluit om de lening van f 2000,=, op 19 februari 1759 toegekend door de weesmeesters aan 
de potmeesters, om te zetten in een gift 
Continuering inning stuiver op ieder ceeltje van de stadsimpost ten behoeve van de 
potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 47 2/10/1759  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit tot het houden van een collecte n.a.v. een verzoek van de potmeesters om een 
jaarlijks bedrag van f 500,= aan de kas der potarmen toe te kennen.  
(sociale zorg, collectes) 

Naarden 

SSAN015 32.1 48 2/10/1759  De potmeesters krijgen de bevoegdheid om in hun functie van wijkmeesters vreemde 
armlastige personen zonder geldige akte van identiteit aan te brengen bij de burgemeesters.  
(wijkmeesters, openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 32.1 49 /02/1760  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1760. Naarden 

SSAN015 32.1 50 16/02/1760  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing stadskeuren, continuering vorderen stuiver 
over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen en inning poortergeld van neringdoende 
poorters 
Rekest van de kerkmeesters om in verband met de reparatie van het kerkorgel jaarlijks f 1,= 
te mogen innen van mannen voor hun zitplaats in de kerk.  
(Grote Kerk, kerkbanken, kerkorgel) 

Naarden 

SSAN015 32.1 53 16/02/1760  Besluit tot voorlopige afwijzing van het rekest van de potmeesters om een jaarlijkse subsidie 
van f 500,= voor de potkas.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 54 /02/1761  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1761. Naarden 



SSAN015 32.1 55 16/02/1761 Verheul, Cornelis (groenteboer) 
Voogd, Hendrik (groenteboer) 
Roelitz, Jacob (groenteboer) 
Voogd, Jacob (groenteboer) 
Londen, Jan van (groenteboer) 
Groenhart, Johannes (groenteboer) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst, hernieuwing stadskeuren 
Rekest van Naardense groenteboeren om de verkoop van groenten door buitenstaanders 
slechts op marktdag toe te staan 
Rekest van de kerkmeesters ontlast te worden van het betalen van het salaris van de 
ziekenbezoeker, de vroedvrouwen en de chirurgijns. Besluit hierop.  
(verkoop levensmiddelen, verkoop roerende goederen, markten, medische zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 57 16/02/1761 Thierens, Jacobus Hendrik Rekest van Jacobus Hendrik Thierens, stadssecretaris, om het koopgeld in ontvangst te 
mogen nemen van in het openbaar geveilde meubels, goederen, vee, wagens, 
boerengereedschappen, hooi en stro en daarvan 5% te mogen houden. Vaststelling van een 
reglement hiervoor.  
(verkoop roerende goederen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 61 16/02/1761 Bronswijk Wolfenbüttel, hertog van Voorstel van de burgemeesters om de Staten van Holland en de hertog van Brunswijk 
Wolfenbüttel, veldmaarschalk van de provincie, te verzoeken één of twee bataljons in 
Naarden te legeren wegens het grote aantal leegstaande huizen. Besluit tot het opstellen van 
rekesten hiertoe.  
(garnizoenen, leegstand van huizen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 63 16/02/1761  Besluit om i.p.v. acht voortaan twee kopjeslopers te benoemen. De zes vrijgekomen plaatsen 
in de kerk zullen de kerkmeesters ter beschikking worden gesteld. Het salaris van de twee 
kopjeslopers zal worden betaald uit de huwelijksbelasting.  
(kopjeslopers, kerkbanken, salarissen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 64 16/02/1761  Continuering inning stuiver op ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen alsmede van 
poortergeld van neringdoende burgers.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 65 14/04/1761 Bronswijk Wolfenbüttel, hertog van Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van de burgemeesters over het verzoek van 16 februari 1761 aan de hertog van 
Bronswijk Wolfenbüttel en de Staten van Holland tot het legeren van een garnizoen in 
Naarden in verband met de leegstand van huizen.  
(garnizoenen, leegstand van huizen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 66 14/04/1761  Rekest van de potmeesters betreffende het begraven van armen. Besluit hierop.  
(armenzorg, lijkbezorging) 

Naarden 

SSAN015 32.1 68 14/04/1761  Besluit de predikanten een boete op te leggen bij te lang preken n.a.v. een voorstel van 
president-burgemeester Bonnet.  
(gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 32.1 72 3/07/1761 Vaart, Jacob van der Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit aan de poldermeesters van de Keverdijkse Polder voortaan het onderhoud van de 
Keverdijk op te dragen, omdat de landeigenaars ter plekke, waaronder Jacob van der Vaart, 
eigenaar van een stuk land genaamd Schinkeltje, dat hadden nagelaten.  
(onderhoud van dijken, Keverdijkse Polder, Keverdijk, Schinkeltje, 't) 

Naarden 

SSAN015 32.1 75 3/07/1761  Besluit een nieuwe schaarbrief te vormen met de dorpen van Gooyland betreffende het 
gebruik van heide en weide. Een conflict met Laren en Blaricum over de beweiding van een 
gedeelte van de Moleveenheide dient te worden opgelost.  
(weiden van schapen, onroerende goederen, Gooise dorpen, geschillen) 

Naarden 
Blaricum 
Laren 

SSAN015 32.1 76 3/07/1761 Groenhof, Joost Besluit Joost Groenhof vrij te stellen van het betalen van poortergeld, zolang hij kopjesloper is 
Keur op het betalen van huishuur alsmede een keur op het meenemen van goederen of post 
naar Hilversum, vastgesteld in de vergadering van 14 april 1761.  

Naarden 
Hilversum 



(kopjeslopers, verhuur van woningen, vervoer van goederen) 

SSAN015 32.1 79 22/08/1761  Vergadering vroedschap, absenten 
Nadere besluiten op de uitvoering van de resolutie betreffende het onderhoud en de inspectie 
van de Keverdijk en de weg langs het Schinkeltje, genomen op 3 juli 1761.  
(Keverdijk, Schinkeltje, 't) 

Naarden 

SSAN015 32.1 83 16/12/1761 Weijher, Johannes Justus (schout) 
Gronsfeld Diepenbroek, Bertram, Philip, 
Sigismund, Albregt, Grave van 

Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit Johannes Justus Weijher, crimineel schout, aan te stellen als civiel schout in de plaats 
van de overleden François Heshuysen overeenkomstig het verzoek van baljuw Grave van 
Gronsfeld Diepenbroeck. Eedsaflegging van Weijher als civiel schout. De inning van de 100e 
penning is verpacht aan de zoon van François Heshuysen.  
(belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 85 16/12/1761  Rekest van de kerkmeesters van de Nederduytse Gereformeerde Kerk tot de inning van een 
stuiver over iedere stok bijen van de bijenhouders overeenkomstig oud gebruik. Resolutie 
hierop.  
(Nederduits Gereformeerde Kerk, bijenhouders, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 89 16/12/1761  Nadere resolutie op het verhuren van huizen.  
(verhuur van woningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 91 /02/1762  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1762. Naarden 

SSAN015 32.1 92 15/02/1762  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing stadskeuren. Naarden 

SSAN015 32.1 93 15/02/1762 Norman, Abraham 
Le Verrouze, Maria 
Buur, Maria 

Verlenging van de vergunning tot het houden van een Franse kostschool aan Abraham 
Norman, weduwnaar van Maria Le Verrouze, nu gehuwd met Maria Buur.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 32.1 94 15/02/1762 Courcelles, Nicolaas Coenraad Anthony de 
(stadsdokter) 
Schorel, Hendrik (schoolmeester) 

Besluit om stadsarts De Courcelles geen verhoging van traktement te geven maar vrijstelling 
van stedelijke belastingen. Hetzelfde wordt besloten met betrekking tot schoolmeester 
Schorel 
Verbod op diverse vormen van vermaak in de herbergen tijden de jaarmarkt of de veemarkt.  
(stadsdokter, schoolmeesters, openbaar vermaak, markten) 

Naarden 

SSAN015 32.1 95 15/02/1762  Inning poortergeld van neringdoende burgers 
Goedkeuring van de nieuwe schaarbrief. 

Naarden 

SSAN015 32.1 96 20/07/1762  Benoeming van een commissie om een geschil op te lossen tussen de commissarissen van 
de zandpaden van Naarden en Muiden met de stad Amsterdam. Het conflict was ontstaan 
doordat de vrijdom van tol en tabellen voor modderschuiten die klei vanuit Amsterdam 
vervoeren langs de zeedijk ten westen van Muiden was ingetrokken.  
(commissarissen van de zandpaden, tolheffing, scheepvaart, geschillen) 

Naarden 
Amsterdam 
Muiden 

SSAN015 32.1 97 20/07/1762 Reinders [Rijnders], Jacob (organist) Besluit om het salaris van Jacob Reinders, organist te verhogen met een bedrag afkomstig uit 
de Weeshuiskas.  
(kerkorgel, organisten) 

Naarden 

SSAN015 32.1 98 20/07/1762  Vaststelling van een keur waarbij het stoken van vuur zonder vuurplaats of schoorsteen 
verboden wordt, als aanvulling op de keuren van brandmeesters van 21 december 1687.  
(brandmeesters, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 100 20/07/1762  Besluit op het voorbereiden van de vergaderingen van de vroedschap. Naarden 

SSAN015 32.1 101 9/08/1762 Son, van (advocaat) 
Westerhof (advocaat) 
Valckenaer (advocaat) 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport inzake het geschil met Amsterdam over het intrekken van de vrijdom van tol voor 
modderschouwen, die klei vervoeren vanuit Amsterdam langs de zeedijk ten westen van 

Naarden 



Muiden. Advies van de advocaten Van Son, Westerhof en Valckenaer. Hierop een besluit 
betreffende vrijdom van tollen en tabellen.  
(tolheffing, geschillen) 

SSAN015 32.1 106 9/08/1762  Wijziging van het 21e artikel van de ordonnantie van het fluweelwerkersgilde van 5 april 1696.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 107 /02/1763  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1763. Naarden 

SSAN015 32.1 108 16/02/1763  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing stadskeuren 
Resolutie op de verponding van de verkoop van huizen en landerijen.  
(verpondingen, verkoop huizen, verkoop land) 

Naarden 

SSAN015 32.1 109 16/02/1763  Continuering inning poortergeld van neringdoenden en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve 
van de potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 110 1/04/1763  Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit in Haarlemse en Amsterdamse kranten te adverteren voor een vroedvrouw. 

Naarden 

SSAN015 32.1 112 1/07/1763  Vergadering vroedschap, absenten 
Rekest van Jacobus Hendrik Thierens betreffende de verponding van de 100e en 200e 
penning en de jurisdictie daarover.  
(verpondingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 113 1/04/1763 Wieling, Christina 
Stelwagen, Leonard 

Rekest van Christina Wieling, weduwe van Loenard Stelwagen, eerste vroedvrouw van 
Naarden, om verhoging van salaris.  
(vroedvrouw) 

Naarden 

SSAN015 32.1 116 17/11/1763 Schriek, Evert 
Kerkhoff, Michiel van der 
Nienkerk, Belia 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rekest van Evert Schriek, oud-burgemeester, betreffende zijn opdracht van 3 februari 1759 
twee resoluties uit te voeren. Dit rekest wordt ingediend n.a.v. het overlijden van zijn collega 
in deze Michiel van der Kerkhoff. Besluit om aan Belia Nienkerk, weduwe van de overledene, 
de betaling van onkosten te staken.  
(benoemingen, burgemeester) 

Naarden 

SSAN015 32.1 120 17/11/1763 Bouwmester, Anna Besluit de verhoging van de salarissen van de vroedvrouwen, zoals voorgesteld na het 
overlijden van Anna Bouwmeester, goed te keuren.  
(vroedvrouw, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 121 17/11/1763 Geniets, Egbertus (schout) 
Weijher, Johannes Justus (schout) 

Besluit Egbertus Geniets aan te stellen als schout civiel in verband met het genomen ontslag 
van Johannes Justus Weijher.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 122 24/11/1763 Geniets, Egbertus (schout) Vergadering vroedschap, absenten 
Arbeidsovereenkomst en eedsaflegging van Egbertus Geniets als schout civiel. 

Naarden 

SSAN015 32.1 124 /02/1764  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1764. Naarden 

SSAN015 32.1 125 13/02/1764  Vergadering vroedschap, absenten 
Annulering van een resolutie van 11 februari 1758 volgens welke iemand met het ambt van 
thesaurier en secretaris niet verkiesbaar was als burgemeester 
Hernieuwing van keuren en besluit een commissie te benoemen om de bestaande keuren te 
controleren en eventueel wijzigingen voor te stellen.  
(benoemingen, burgemeesters, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 126 13/02/1764  Continuering vordering poortergeld van neringdoende burgers en stuiver over ieder 
ingebracht ceeltje ten behoeve van de potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 



SSAN015 32.1 127 8/08/1764  Vergadering vroedschap 
Rapport van de commissie voor het controleren van de keuren. Lijst met keuren en 
ordonnanties vanaf 1700, die in de loop van de tijd wijzigingen hadden ondergaan.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 131 8/08/1764  Verbod op het verpanden van geld en goederen anders dan bij de bank van lening 
Commissie ingesteld om een keur te formeren waarbij het ongeoorloofd uitoefenen van een 
medische praktijk verboden wordt alsmede een commissie tot het opstellen van een concept 
ordonnantie voor de procureurs betreffende het voeren van processen.  
(medische zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 132 8/08/1764 Norman, Abraham (Frans 
kostschoolhouder) 

Opdracht aan de burgemeester een nieuwe Franse kostschoolmeester te benoemen wegens 
het vertrek naar Zwolle van de vorige, Abraham Norman 
Opdracht aan de brandmeesters ervoor te zorgen dat de bewoners alle roosters in de goten, 
behalve die voor de stadsriolen, verwijderen om de waterafvoer te verbeteren.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 32.1 133 8/08/1764  Mededeling betreffende de stand van zaken in het geschil tussen de commissarissen van de 
zandpaden van Amsterdam enerzijds en die van Muiden en Naarden anderzijds 
Resolutie betreffende de kosten van het sluiten van huwelijken.  
(tolheffing, commissarissen van de zandpaden, trouwen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 134 8/08/1764 Meer, Jacob van der (bakker) 
Ruyter, Jacob Pieterz (bakker) 
Geniets, Egbertus (schout) 

Resolutie waarbij het Jacob van der Meer, bakker van roggebrood te Lage Bussum en als 
zodanig opvolger van Jacob Pieterz Ruyter, verboden wordt in Lage Bussum wittebrood te 
bakken 
Besluit om aan de schout civiel, Egbertus Geniets, de naleving van enige keuren toe te 
vertrouwen.  
(bakkers, keuren en verordeningen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 32.1 136 25/09/1764 Geniets, Egbertus (schout) Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit op de prijs van roggebrood, waarop de schout civiel moet, Egbertus Geniets, toezien 
Rekest van bakker Jacob van der Meer, gericht aan de Staten van Holland, aangemeld bij 
B.Timmer, deurwaarder der gemenelandsmiddelen, waarin de rechtmatigheid van het hem 
opgelegde verbod tot het bakken van wittebrood wordt aangevochten. Hierna het besluit een 
rapport te laten opmaken over de rechtscompetentie van Naarden.  
(bakkers, rechtsbevoegdheid) 

Naarden 

SSAN015 32.1 142 25/09/1764 Bonnet, P. (zilversmid) Rekest van P. Bonnet, zilversmid, om het toegestane aantal zilversmeden op twee te houden.  
(zilversmeden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 145 6/10/1764  Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van de schaarmeesters van de Binnenrijvense Polder buiten Naarden over de 
schade door overstroming van zeewater en achterstallig onderhoud aan kaden en dijken. Zij 
verzoeken om meer bevoegdheden dan zij volgens het reglement in het polderboek hebben. 
Voorstellen tot een nieuw reglement. Getekend door Johannes Tiedeman, Cornelis de Wolf 
de Jonge, Boudewijn Schriek en Aart Ruysendaal. Vervolgens een brief van de landgenoten 
met commentaar op het voorstel. Tenslotte de vaststelling van de ordonnantie van de 
schaarmeesters van de Binnenrijvense Polder door de vroedschap.  
(Binnenrijvense Polder, kaden en dijken) 

Naarden 

SSAN015 32.1 171 6/10/1764 Bourdon, Louis (Frans kostschoolhouder) 
Willemse, J. (Frans kostschoolhouder) 
Norman, Abraham (Frans 

Bericht van de sollicitatiecommissie voor de benoeming van een Franse kostschoolmeester. 
Twee kandidaten, Louis Bourdon, Frans kostschoolmeester te Leiden en J.Willemse, Frans 
en Duits schoolhouder te Maassluis. Abraham Norman verzoekt echter toch te mogen 

Naarden 



kostschoolhouder) aanblijven, waarop hij opnieuw benoemd wordt.  
(Franse kostschool) 

SSAN015 32.1 174 18/10/1764 Meer, Jacob van der Vergadering vroedschap, absenten 
Voorlezing van het concept-verslag betreffende het rekest van Jacob van der Meer gericht 
aan de Gecommitteerde Raden, waarin de competentie van Naarden wordt vastgesteld.  
(bakkers, rechtsbevoegdheid) 

Naarden 

SSAN015 32.1 182 6/12/1764  Vergadering vroedschap, absenten 
Uitspraak van het Hof van Holland inzake het geschil tussen de commissarissen van de 
zandpaden van Amsterdam enerzijds en Muiden en Naarden anderzijds. Hiermee is het 
geschil over de tolheffing opgelost.  
(geschillen, trekvaart) 

Naarden 

SSAN015 32.1 185 6/12/1764  Hernieuwing van de keur op het aangifte doen van vechtpartijen in de herbergen van 30 
september 1642.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 32.1 187 /02/1765  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden van 1765. Naarden 

SSAN015 32.1 188 15/02/1765  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren en verordeningen, continuering 
inning poortergeld van neringdoenden die geen burgers zijn en inning stuiver over ieder 
ingebracht ceeltje ten behoeve van de potarmen. 

Naarden 

SSAN015 32.1 189 /02/1766  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1766. Naarden 

SSAN015 32.1 190 14/02/1766 Schriek, Boudewijn (bierbrouwer) 
Tiedeman, Johannes (bierbrouwer) 
Guyking, Paulus (bierbrouwer) 

Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren, continuering inning poortergeld van 
neringdoenden die geen burgers zijn en vordering stuiver over ieder ingebracht ceeltje ten 
behoeve van de potarmen 
Rekest van Boudewijn Schriek, brouwer in de brouwerij De Star, en Johannes Tiedeman, op 
het punt eigenaar te worden van de brouwerij De Dubbelen Arend, om geen andere brouwers 
toe te laten na het vertrek van Paulus Guyking als brouwer van de Drie Akkers. Besluit hierop.  
(bierbrouwers, brouwerij De Star, brouwerij De dubbelen Arend, brouwerij De drie Akkers, keuren en 
verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 194 29/07/1766 Bos, Teunis 
Michielz, Hartogh (slager) 
Ysakz, Abraham 
Cohen, Salomon 

Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging door Teunis Bos als vroedschap 
Rekest van Hartogh Michielz, behorend tot de joodse bevolkingsgroep, om zich in Naarden te 
mogen vestigen als slachter en verkoper van vee, na een brand in Hilversum. Verwijzing naar 
een besluit van 12 februari 1725 ten behoeve van Abraham Ysakz en van 16 februari 1731 
betreffende Salomon Cohen.  
(slagers) 

Naarden 

SSAN015 32.1 196 29/07/1766 Godertz, Ephraim (slager) 
Jacobz, Rijk (slager) 
Elias, Meijer (slager) 
Levy, Hartog (slager) 

Rekest van enige joodse slagers om Hartogh Michielz niet toe te laten als slager, waarop 
diens verzoek daartoe wordt afgeslagen. 

Naarden 

SSAN015 32.1 199 29/07/1766 Huybertz, Gideon (cipier) Verzoek van Gideon Huybertz, 76 jaar, vroeger justitioneel ambtenaar en cipier, om zijn 
toelage te verhogen van f 25 naar f 75 per jaar. Besluit hierop.  
(gerechtsdienaren) 

Naarden 

SSAN015 32.1 201 /02/1767  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1767. Naarden 

SSAN015 32.1 202 14/02/1767  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging van vroedschappen, hernieuwing van 
keuren 
Verzoek van enige burgers de resolutie betreffende het verwijderen van roosters te niet te 
doen. Zonder de rooster raakten de riolen verstopt en vormden zich modderplassen voor de 

Naarden 



huizen, waardoor deze schade opliepen. Besluit dat de rooster verwijderd mogen worden.  
(waterafvoer, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32.1 205 14/02/1767  Besluit dat alleen personen met het burgerrecht benoembaar zijn als burgemeester, schepen 
of vroedschap 
Opdracht aan de burgemeesters de schade te onderzoeken die door schapen wordt 
toegebracht aan houtgewassen, planten, koren en knollen 
Besluit de potkas te steunen met f 300,= vanuit de Weeshuiskas in verband met de grote 
armoede 
De secretaris wordt bevoegd vroedschapsleden op verzoek inzage te geven in de privileges 
van de stad.  
(benoemingen, weiden van schapen, potarmen, weeshuiskas, stadsprivileges) 

Naarden 

SSAN015 32.1 207 /02/1768  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1768. Naarden 

SSAN015 32.1 208 15/02/1768 Ravensway, Jan Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing van keuren 
Rekest van Jan van Ravensway om een jaargeld. Hij was afgewezen voor de functie van 
binnenvader in het Diaconiehuis. In verband met zij hoge leeftijd kon hij geen andere 
middelen van bestaan vinden. Verzoek toegestaan.  
(Diaconiehuis, jaargeld, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 211 15/02/1768 Ziemeling, Estelina (Frans 
kostschoolhoudster) 
Winter, Elisabet (Frans 
kostschoolhoudster) 
Mouwen, Cornelia, Elisabet (Frans 
kostschoolhoudster) 
Vriesekolk, Egedius, Pouwelius 

Rekest van Estelina Ziemeling  en Louisa Elisabet Winter uit Amsterdam een Franse 
kostschool voor meisjes te mogen oprichten . Omdat op 18 februari 1758 aan Cornelia 
Elisabet Mouwen, vrouw van Egidius Pouwelius Vriesekolk octrooi was verleend voor een 
kostschool met uitsluiting van anderen, vraagt zij ontheffing van deze bepaling voor beide 
supplianten. Dit wordt toegestaan.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 32.1 213 15/02/1768 Bonnet, Bartel Rapport van de burgemeesters betreffende het verwijderen van de roosters van de riolen. De 
verwijdering van het rooster naast het huis van Bartel Bonnet, op de hoek van de 
Gansoordstraat, die zelf geweigerd had dat te doen, wordt goedgekeurd.  
(waterafvoer) 

Naarden 

SSAN015 32.1 215 15/02/1768  Toestemming aan de potmeesters een obligatie te verkopen ten laste van het gemeneland 
van Holland en Westvriesland om de potkas van middelen te voorzien.  
(gemenelandsmiddelen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 216 15/02/1768  Continuering inning poortergeld ten laste van de neringdoende burgers. Voorts het besluit dat 
voortaan alle personen met burgerrecht nering mogen doen 
Continuering inning stuiver over ieder ceeltje van de stadsimpost.  
(neringdoenden, burgerrecht, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 217 6/07/1768  Vergadering vroedschap, absenten 
Voorlezing van een concept-ordonnantie of reglement voor de schutterij alsmede voor de 
brandmeesters. Deze worden in beraad gehouden 
Besluit om een bedrag te reserveren waardoor, indien nodig, bij criminele processen advies 
van rechtsgeleerden kan worden ingewonnen.  
(brandmeesters, justitie, gerechtszaken) 

Naarden 

SSAN015 32.1 219 15/09/1768  Vergadering vroedschap, absenten 
Besluit de concept-ordonnanties voor de schutterij en de brandmeesters goed te keuren. 
Vervolgens de 36 artikelen van het reglement van de schutterij, de eedsformulieren voor de 
officieren en schutters en de 29 artikelen van het reglement voor de brandmeesters.  

Naarden 



(ordonnanties, brandmeesters, eedsformulier, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32.1 245 15/09/1768 Blauw, Evert de (bierdrager) 
Ribperma, Eldert (bierdrager) 

Rekest van het bakkersgilde om het aantal bakkers te beperken in navolging van de 
beperking van het aantal brouwers en zilversmeden 
Rekest van Evert de Blauw en Eldert Ribperma, bierdragers, om in verband met de gestegen 
onkosten de prijs voor het inbrengen van bier te verhogen van 1,5 naar 2 stuivers en hen het 
alleenrecht op het verslepen van goederen, zoals b.v. bij verhuizingen, te verlenen. Besluit 
hierop.  
(brouwers, zilversmeden, bierdragers, verhuizingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 251 /02/1769  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1769. Naarden 

SSAN015 32.1 252 14/02/1769 Bonnet, Dirk (stadsomroeper) Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren 
Rekest van Dirk Bonnet, stadsomroeper,dat van buiten de stad komende verkopers van vis 
hun waar niet mogen venten langs de huizen zonder dat zij van te voren door de 
stadsomroeper zijn omgeroepen. Met een verwijzing naar een resolutie van 24 oktober 1757 
betreffende de schepen met groenten en fruit wordt het verzoek afgeslagen.  
(stadsomroeper, venters van vis, aanvoer van levensmiddelen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 253 14/02/1769 Norman, Abraham (Frans 
kostschoolhouder) 
Ziemeling, Estelina (Frans 
kostschoolhoudster) 
Winter, Louisa, Elisabet (Frans 
kostschoolhoudster) 

Rekest van Abraham Norman, Frans kostschoolhouder, om een jaarlijks traktement alsmede 
het verzoek vrijgesteld te worden van de beschrijving van de stadsschutterij. Besluit hierop 
Resolutie op het rekest van Estelina Ziemeling en Louisa Elisabet Winter, houdsters van een 
Franse kostschool voor meisjes 
Besluit op een rekest van de potmeesters, volgens welk de weesmeesters aan de 
potmeesters een bedrag van f 300,= moeten schenken en op publieke verkopingen van 
goederen een tachtigste penning zal worden geheven voor de potarmen.  
(schutterij, Franse kostschool, sociale zorg, verkoop goederen, stadsbelastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 255 14/02/1769  Continuering inning poortergeld van neringdoenden die geen burgers zijn 
Besluit de pastoor van de katholieke kerk en de gasan van de joodse synagoge op hun 
verzoek vrij te stellen van de beschrijvingen van de schutterij, hoewel zij volgens de 
ordonnantie op de schutterij daarvan niet waren uitgezonderd.  
(Katholieke kerk) 

Naarden 

SSAN015 32.1 256 14/02/1769 Gheel van Spanbroek, Cornelis van Besluit om Cornelis van Gheel van Spanbroek, commandeur van de stad, vrij te stellen van 
belastingen 
Besluit om door rapportage en loonsverhoging, te betalen uit de kas van de burgerkrijgsraad, 
het wachtlopen gedurende de nacht te verbeteren.  
(vrijdom van belastingen, wachtlopen, burgerkrijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 32.1 257 14/02/1769  Burgemeesters worden bevoegd afwezige vroedschapsleden te ontbieden en hen op hun 
verplichtingen te wijzen. 

Naarden 

SSAN015 32.1 258 27/06/1769 Almenum (brandspuitmaker) Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van de burgemeesters op de uitvoering van twee ordonnanties, één op de schutterij 
en één op brandpreventie. Het materieel was geinspecteerd door brandmeester en 
brandspuitmaker Almenum uit Amsterdan. Besluiten hierop, o.a. betreffende wachtgeld en 
boetebepalingen.  
(brandpreventie, brandmeesters) 

Naarden 

SSAN015 32.1 266 27/06/1769  Verbod aan vervoerders van hooi, stro, koren en hout  en aan turfdragers te roken.  
(brandpreventie, vervoer van goederen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 268 /02/1770  Naamlijst van burgemeesters, schepeen en vroedschapsleden voor 1770. Naarden 

SSAN015 32.1 269 14/02/1770  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren door de schout Naarden 



Rekest van de potmeesters om de kas der potarmen te subsidiëren. Besluit hierop.  
(sociale zorg, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32.1 270 14/02/1770 Haeck, Cornelis (schout) 
Geniets, Egbertus (schout) 
Weijher, Johannes, Justus (schout) 

Rekest van Cornelis Haeck, schout van Naarden, om hetzelfde tractement te krijgen als zijn 
voorgangers Egbertus Geniets en Johannes Justus Weijher. 

Naarden 

SSAN015 32.1 273 14/02/1770  Besluit op het exerceren van burgers voor de schutterij 
Continuering inning poortergeld van neringdoenden die geen burgers zijn alsmede inning 
stuiver voor ieder ceeltje van de stadsimposten.  
(exercities, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 274 18/10/1770  Vergadering vroedschap, absenten 
Voorstel van de burgemeesters om de potmeesters de bevoegdheid te geven een obligatie te 
verkopen ten laste van de Staten van Holland om de schuld van de potkas te betalen 
alsmede het voorstel om bedeelden te verbieden honden te bezitten.  
(armenzorg, huisdieren) 

Naarden 

SSAN015 32.1 276 18/10/1770 Bruyn, Jacob (schoolmeester) Verzoek van Jacob de Bruyn, stadsschoolmeester, om vrijdom van stadsbelastingen. 
Afgeslagen.  
(schoolmeesters, vrijdom van belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 277 /02/1771  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1771. Naarden 

SSAN015 32.1 278 15/02/1771  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren, inning poortergeld van 
neringdoenden die geen burgers zijn, continuering inning stuiver over ieder ceeltje van de 
stadsimpost ten behoeve van de potarmen 
Rekest van de potmeesters om geld voor de potkas om stijgende kosten te compenseren en 
schulden af te lossen.  
(sociale zorg, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 280 15/02/1771 Haeck, Cornelis (schout) 
Geniets, Egbertus (schout) 

Rekest van Cornelis Haeck, schout van Naarden, om extra tractement voor het verrichten van 
werk waartoe hij niet was aangesteld, n.l. ordehandhaving, een taak van de schout civiel. 
Afgewezen. Voorts opdracht aan Egbertus Geniets zijn taak naar behoren uit te voeren.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 32.1 281 15/02/1771  Resolutie om kinderen van bedeelden gratis onderwijs in de stadsschool te laten genieten.  
(stadsschool, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 282 /02/1772  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1772. Naarden 

SSAN015 32.1 283 17/02/1772  Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren en ordonnanties 
Rekest van de potmeesters om het tekort van de potkas wegens een schuld van f1000 aan te 
vullen. Het tekort wordt gedekt uit de kas van het Weeshuis.  
(sociale zorg, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 284 17/02/1772  Continuering inning poortergeld van neringdoenden en inning stuiver over ieder ceeltje  van 
de stadsimposten. Voorts het verzoek aan de burgemeesters een concept te maken van de 
prijs van het ceeltje zelf.  
(sociale zorg, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 285 17/02/1772  Besluit dat voortaan ieder die een openbare functie bekleedt burger van Naarden moet zijn.  
(burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 32.1 286 /02/1773  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1773. Naarden 

SSAN015 32.1 287 15/02/1773 Haeck, Cornelis (schout) Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren en ordonnantien zoals ze sinds 1764 
vastgesteld zijn 
Verzoek van Cornelis Haeck, schout van Naarden en plaatsvervanger van de baljuw, om de 

Naarden 



keuren en ordonnantien in te zien en er kopie van te mogen ontvangen 
Continuering inning poortergeld en inninning stuiver over ieder ceeltje van de stedelijke 
belastingen ten behoeve van de potarmen 
Rekest van de gildemeesters van het kleermakersgilde om het aantal kleermakers beperkt te 
houden tot vijf. Afgewezen.  
(sociale zorg, gilden, keuren en verordeningen) 

SSAN015 32.1 289 15/02/1773  Resolutie op de verkoop en de prijs van boekwijtmeel.  
(verkoop levensmiddelen, bakkers) 

Naarden 

SSAN015 32.1 290 15/02/1773  Rekest van de potmeesters om steun voor de potkas wegens een schuld van f1250, gemaakt 
wegens de steeds groter wordende armoede.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 291 15/02/1773 Thierens, Jacobus, Hendrik 
Willem V, prins van Oranje 

Voorstel van Jacobus Hendrik Thierens, oudste kapitein  van de burgerij, om luitenants en 
andere officieren van de schutterij tot een hogere rang te bevorderen, omdat de schutterij op 
orde was gebracht voor de inspectie door de stadhouder op 17 oktober 1772. 

Naarden 

SSAN015 32.1 293 /02/1774  Naamlijst van burgemeesters, schepenen  en vroedschapsleden voor 1774. Naarden 

SSAN015 32.1 294 14/02/1774 Kons, Willem (schoenmaker) Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren 
Rekest van Willem Kons (Cons), vroeger fluweelwever, om toegelaten te worden als 
schoenmaker volgens de ordonnantie van het schoenmakersgilde van 20 januari 1623. 
Toegestaan.  
(fluweelwevers, gilden, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 297 14/02/1774 Haeck, Cornelis (schout) 
Geniets, Egbertus (schout) 

Rekest van Cornelis Haeck, schout van Naarden, om de benoeming van Egbertus Geniets tot 
schout civiel ongedaan te maken en hem als zodanig aan te stellen. Besluit om advies 
hierover te vragen aan rechtsgeleerden.  
(baljuw, rechtsgeleerden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 300 14/02/1774  Continuering inning poortergeld van neringdoenden die geen burgers zijn alsmede inning 
stuiver over ieder ingebracht ceeltje ten behoeve van de potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 301 14/02/1774  Besluit een collecte te houden voor de kas der potarmen.  
(sociale zorg, collectes) 

Naarden 

SSAN015 32.1 302 14/02/1774  Aanvulling op de resolutie van 15 september 1768 betreffende het maximaal toegelaten 
aantal bakkers. 

Naarden 

SSAN015 32.1 303 19/05/1774 Roo, Nicolaas de (lakenwerkerspatroon) 
Roo, Hendrik de (lakenwerkerspatroon) 
Hogenbirk, Teunis (lakenwerkerspatroon) 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport van de burgemeesters over de oprichting van een lakenfabriek om de bedeelden van 
de potkas en de diaconie aan werk te helpen. Met Nicolaas en Hendrik de Roo en Teunis 
Hogenbirk, lakenwerkersbazen uit Amsterdam, waren afspraken gemaakt over de levering 
van wol, apparatuur en deskundigheid. Besluit op dit rapport.  
(textielnijverheid, lakenfabrieken, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 307 26/08/1774 Haeck, Cornelis (schout) Vergadering vroedschap, absenten 
Twee memories betreffende het recht van de vroedschap tot het aanstellen van een schout 
civiel n.a.v. de resolutie van 14 februari 1774 op het rekest van Cornelis Haeck. Bevat o.a. 
een opsomming van privileges en een lijst met namen van schouten sinds 1614. Eveneens en 
lijst van jaren waarin er twee schouten waren (1512-1621) Besluit de stukken te overhandigen 
aan onpartijdige rechtsgeleerden.  
(benoemingen, naamlijsten, geschillen, stadsprivileges) 

Naarden 

SSAN015 32.1 385 /02/1775  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1775. Naarden 



SSAN015 32.1 386 20/02/1775  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren en ordonnantien, 
continuering inning poortergeld en stuiver over ieder ceeltje.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 387 /02/1776  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1776. Naarden 

SSAN015 32.1 388 15/02/1776 Nagtglas, Hendrik (schout) Vergadering vroedschap, absenten, hernieuwing keuren 
Rekest van Mr. Hendrik Nagtglas, schout van Naarden en stadhouder van de baljuw, om 
vrijgesteld te worden van de betaling van stadsaccijnzen die geheven worden op goederen en 
waren die bij hem worden ingeslagen. Toegestaan.  
(stedelijke belastingen, vrijdom van belastingen, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 389 13/02/1776  Continuering vordering poortergeld en stuiver over ieder ingebracht ceeltje.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 32.1 390 13/02/1776  Besluit omtrent de rangorde van schepenen en burgemeesters bij begrafenissen en omtrent 
de te kiezen dragers. Een uittreksel van deze resolutie wordt aan de aansprekers gegeven.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 391 15/02/1776  Aanvulling op de keur van 6 mei 1757 betreffende het verbod om huizen af te breken.  
(sloopverbod) 

Naarden 

SSAN015 32.1 392 15/02/1776  Aanvulling op de keur van 14 april 1761 betreffende het verbod op inwoning door personen 
die de huur van hun vorige woning niet betaald hebben.  
(verhuur van woningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 394 7/03/1776  Eedsaflegging van vroedschapsleden die op de vorige vergadering niet aanwezig waren. Naarden 

SSAN015 32.1 395 2/09/1776  Vergadering vroedschap, absenten 
Vaststelling van een ordonnantie op het schutten van vee, dit in verband met het voorkomen 
van ruzies hierover.  
(schutten van vee) 

Naarden 

SSAN015 32.1 400 2/09/1776 Bonnet, Dirk (vishandelaar) 
Veer, Jacobus van der (vishandelaar) 
Lieshout, Jan (vishandelaar) 

Rekest van Dirk Bonnet, Jacobus van der Veer en Jan Lieshout, vishandelaren, dat niemand 
van buiten Naarden zoute vis en haring in de stad mag verkopen. Afgewezen.  
(verkoop levensmiddelen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 401 2/09/1776  Besluit het ambt van hooimans van de veerschepen af te schaffen en dat in plaats daarvan bij 
de verpachting van mest zal worden gevoegd het recht belasting te innen van schippers op 
het inladen van hooi, stro, brandhout of huisraad.  
(hooimans van de veerschepen, vervoer van goederen, stedelijke belastingen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 402 2/09/1776  Verbod op het verkopen van groente en aardappels door personen met een tuin groter dan 
een morgen, tenzij door dezen het burgerrecht is gekocht.  
(verkoop levensmiddelen, groenteboeren, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 32.1 403 /02/1777  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1777. Naarden 

SSAN015 32.1 404 17/02/1777  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren en ordonnanties, 
continuering vordering poortergeld en vordering stuiver op ieder ingebracht ceeltje 
Rekest van de kerkmeesters om f2000 uit de kas van het Weeshuis voor het onderhoud van 
de kerk. Een bedrag van f1000 wordt toegezegd.  
(St Vituskerk, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 407 17/02/1777 Philipson, Thobias (Frans 
kostschoolhouder) 
Villemart, Monsr. de (Frans 
kostschoolhouder) 
Tiedeman, Johannes (procureur) 

Rekest van Thobias Philipson, eerder Frans kostschoolhouder te 's Graveland, nu in Naarden 
als opvolger van Monsr. de Villemart, o.a. om vrijdom van huishuur en belasting. W.g. Joh. 
Tiedeman, procureur. Besluit hierop.  
(Franse kostschool, vrijdom van belastingen) 

Naarden 



SSAN015 32.1 409 17/02/1777 Bonnet, Dirk (vishandelaar) 
Veer, Jacobus van der (vishandelaar) 
Lieshout, Jan (vishandelaar) 

Besluit op het rekest van enige vishandelaren met een verwijzing naar het 16e artikel van de 
ordonnantie voor de brandmeesters.  
(verkoop levensmiddelen, brandmeesters) 

Naarden 

SSAN015 32.1 410 17/02/1777  Aanvulling op de resolutie van 15 februari 1776 betreffende de volgorde van 
stadsbestuurders bij begrafenissen.  
(lijkbezorging, vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 32.1 412 17/02/1777 Breijer, Cornelis 
Perk, Claas 

Vaststelling van een boete voor het plaatsnemen op banken in de kerk die gereserveerd zijn 
voor stadsbestuurders 
Eedsaflegging van enige vroedschapsleden die op de vorige vergadering afwezig waren.  
(kerkbanken) 

Naarden 

SSAN015 32.1 413 19/08/1777 Brouwer, Thomas 
Reessen, Gerrit 
Reessen, Willem 

Vergadering vroedschap, absenten 
Rapport betreffende achteruitgang van de textielindustrie. De lakenweverij liep terug zoals 
ondermeer bleek uit de verliezen van de manufactuurfabriek van Thomas Brouwer, opgericht 
in 1756. Een aantal bezorgde burgers vormde een leescollege en adviseerde de produktie 
van effen zijden stoffen te stimuleren. Voorstel Gerrit en Willem Reessen uit Amsterdam een 
dergelijke fabriek in Naarden te laten oprichten en tevens een zijdewindschool voor 
weeskinderen te openen.  
(textielnijverheid, leescollege, Weeshuis, stadsschool) 

Naarden 

SSAN015 32.1 421 /02/1778  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1778. Naarden 

SSAN015 32.1 422 16/02/1778  Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, continuering inning poortergeld en inning 
stuiver over ieder ingebracht ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Resolutie betreffende de gereserveerde plaatsen van de potmeesters in de kerk.  
(kerkbanken) 

Naarden 

SSAN015 32.1 423 16/02/1778 Boshuisen Craanen, Daniel van Voorstel en advies van oud-burgemeester dr. Daniel van Boshuijsen Craanen betreffende het 
nomineren van schepenen, dit n.a.v. onenigheid met de baljuw hierover. Benoeming van een 
commissie om de stadhouder te informeren. 

Naarden 

SSAN015 32.1 433 16/02/1778  Besluit voortaan het passeren van akten, transporten en verklaringen die onder toezicht van 
een schepen moeten passeren op vastgestelde tijden in de schepenkamer van het stadhuis 
te laten plaatsvinden 
Tapverbod na 10 uur bij het maken van de algemene omtrek van de schutterij en het testen 
van de brandspuiten.  
(tapverbod, brandpreventie) 

Naarden 

SSAN015 32.1 435 /02/1779  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1779. Naarden 

SSAN015 32.1 436 17/02/1779 Bilstijn, Jan 
Raats, Hendrina 
Berg, Barend van den 

Vergadering vroedschap, absenten, eedsaflegging, hernieuwing keuren en ordonnantien, 
continuering inning poortergeld en inning stuiver op ieder ceeltje 
Rekest van Jan Bilstijn om een grutterij op te richten in een door hem gekocht huis in de 
Schippersstraat, dat stond naast het erf van Hendrina Raats aan de noordoostkant en van 
Antony Dekker aan de westkant. Eerder had hij zijn beroep uitgeoefend in een huis aan de 
Kerkstraat, dat behoorde aan de erven van wijlen Barend van den Berg. Toegestaan.  
(grutterij, Kloosterstraat, Bussummerstraat, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 32.1 438 17/02/1779 Graaf, Pieter de (weverspatroon) 
Muyden, Casparus 
Kolk, Gerrit van der 
Philipson, Thobias (Frans 

Voorlezing van een rekest van Pieter de Graaf, weverspatroon van effen zijden stoffen, van 
Casparus Muyden en een rekest van Gerrit van der Kolk om een douceur van de stad voor 
Pieter de Graaf 
Rekest van Thobias Philipson, Frans en Duits kostschoolhouder, om vrijgesteld te worden 

Naarden 



kostschoolhouder) 
Villemart 
Muys 

van het betalen van huishuur evenals zijn voorgangers Villemart en Muys. Besluit hierop.  
(textielnijverheid, wevers, Franse kostschool, verhuur van woningen) 

SSAN015 32.1 440 17/02/1779 Perk Kruyff, Jan (organist) 
Kruyff, Jan Perk (organist) 

Rekest van Jan Perk Kruyff, organist in de Gereformeerde Nederduytse kerk om 
salarisverhoging. Afgewezen.  
(organisten) 

Naarden 

SSAN015 33 1 [1779]  Formulier gehanteerd bij de wijziging en aanpassing van de keuren en verordeningen van de 
stad. 

Naarden 

SSAN015 33 2 [1779]  Formulier voor het gebed, uitgesproken bij aanvang van de vroedschapsvergaderingen. Naarden 

SSAN015 33 2v [1779]  Eedsformulier voor Burgemeesters en leden van de vroedschap. Naarden 

SSAN015 33 4 [1779]  Algemeen eedsformulier voor Schepenen. Naarden 

SSAN015 33 5 [1779]  Eedsformulier betreffende de particuliere eed der Schepenen. Naarden 

SSAN015 33 5v 12/01/1787  Eedsformulier voor Burgemeesters en leden van de Vroedschap. Naarden 

SSAN015 33 6v 12/01/1787  Eedsformulieren voor de schepenen.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 7v 12/01/1787  Eedsformulieren voor de kerkmeesters, weesmeesters en potmeesters.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 8 19/03/1779 Passchier, Hendrik 
Breyer, Cornelis 
Bos, Teunis 
Puy, Cornelis 
Offenberg, Joost 

Absentenlijst 
Verordening voor de Fluweel-, Felp-, Zijde-, en Manufactuurwerkers.  
(Fluweelwerkers, Felpwerkers, Zijdewerkers) 

Naarden 

SSAN015 33 15v 19/03/1779 Voorthuysen, Gerrit van 
Voorthuysen, Teunis van (korenmolenaar) 
Colbert, Bastiaan 

Rekest van Gerrit van Voorthuysen tot het oprichten van een bakkerij in de Kerkstraat op de 
hoek van de Wijde steeg tegen de wens van het Bakkersgilde.  
(Kerkstraat, Wijde Steeg, bakkerijen) 

Naarden 

SSAN015 33 17v 19/03/1779 Voorthuysen, Gerrit van 
Tiedeman, Johannes 

Rekest van het Bakkersgilde inzake het oprichten van een bakkerij door Gerrit van 
Voorthuysen.  
(Bakkerijen) 

Naarden 

SSAN015 33 19v 19/03/1779 Voorthuysen, Gerrit van Besluit waarbij Gerrit van Voorthuysen toestemming krijgt een bakkerij op te richten.  
(Bakkerijen, bakkers) 

Naarden 

SSAN015 33 20 19/03/1779  Afwijzing van het request van het Bakkersgilde inzake vestiging Gerrit van Voorthuysen als 
bakker. 

Naarden 

SSAN015 33 20v 5/08/1779  Absentenlijst vergadering Vroedschap 
Rekest van de kerkmeesters van de Nederduytse kerk om een vergoeding voor het repareren 
van het dak en goot van de kerk.  
(Grote Kerk) 

Naarden 

SSAN015 33 21v 5/08/1779  Resolutie waarbij de weesmeesters gekwalificeerd worden om uit de kas van het weeshuis 
het tekort voor de reparatie van de kerk aan de kassier van de kerk te betalen.  
(Grote Kerk) 

Naarden 

SSAN015 33 22v 5/08/1779 Olthoff, Gerardus (stratenmaker) Rapport van de burgermeesters over de slechte staat van de straten. Aanbevelingen tot 
verbeteringen door een stratenmaker uit Harderwijk. Deze wordt na het vaststellen van 
benoemingsvoorwaarden aangesteld als stratenmaker. Voor de kosten wordt een fonds 
ingesteld.  
(wegen, bestrating) 

Naarden 



SSAN015 33 24v 5/08/1779  Uitbreiding op de verordeningen betreffende brandpreventie voor stadsschutterij en burgers.  
(brandpreventie, openbare verlichting) 

Naarden 

SSAN015 33 27 5/08/1779  Instructies voor een aan te stellen Generaal Brandmeester.  
(brandmeesters, Brandweer) 

Naarden 

SSAN015 33 29v 1780  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1780. Naarden 

SSAN015 33 30 14/02/1780 Nagtglas, Hendrik (schout) Vergadering vroedschap, absentenlijst, beediging officianten, renovatie keuren en 
verordeningen, continuering vorderen poortergeld en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve 
van de potarmen. 

Naarden 

SSAN015 33 30v 1781  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1781. Naarden 

SSAN015 33 31 15/02/1781  Vergadering vroedschap, absentenlijst, beediging officianten, renovatie keuren en 
verordeningen, continuering vorderen poortergeld en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve 
van de potarmen. 

Naarden 

SSAN015 33 31v 15/02/1781 Nimwegen, Jan Louis van 
Orville, Johanna Dorothea d' 
Scherenberg, Abraham 

Resolutie waarbij het aan Jan Louis van Nimwegen, erfgenaam van de hofstede oud Bussum, 
verboden wordt zijn schapen te drijven over de Driftweg, die over de hei naar de Oostzeedijk 
loopt, evenals langs de hofsteden Berghuysen en Commerrust. Hij had een stuk land in het 
Spiegel gekocht. Op 15 december 1759 had Johanna Dorothea d'Orville, weduwe van 
Abraham Scherenberg, als erfgenaam van de hofstede oud Bussum, het recht gekregen haar 
schapen te drijven over die drift naar haar landerijen buiten de Oostzeedijk. Dit recht was 
inmiddels in onbruik geraakt, maar werd door Jan Louis van Nimwegen weer in praktijk 
gebracht. Een alternatieve route zou kunnen lopen door de Vissteeg en vervolgens over de 
Laarderweg naar het Spiegel.  
(erfrecht, drijven van schapen, Vissteeg, Oud Bussem (hofstede), Berghuis (hofstede), Kommerrust 
(hofstede), Het Spiegel, Laarderweg, Oostzeedijk) 

Naarden 

SSAN015 33 32v 15/02/1781  Resolutie waarbij het verboden wordt met paarden (bespannen en onbespannen), ezels, 
wagens, rijtuigen en sleden de klinkerpaden van de stad te gebruiken. Publicatie van deze 
resolutie vindt plaats bij de Amsterdamse en Utrechtse Poort..  
(verkeer, wegen, Amsterdamse poort, Utrechtse poort) 

Naarden 

SSAN015 33 33 15/02/1781  Verordening voor het Schuttersgilde betreffende de aanschaf van patroontassen alsmede 
bepalingen omtrent boetes en contributies en de aanschaf van geweren.  
(Schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 34 15/02/1781  Verordening tegen het tappen op zondag, alsmede bepalingen omtrent boetes voor 
overtreders, zowel tappers als bezoekers. Publicatie in de verschillende gelegenheden..  
(Openbare orde, tappen) 

Naarden 

SSAN015 33 35 1782  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1782. Naarden 

SSAN015 33 35v 13/02/1782  Vergadering vroedschap, absentenlijst, beediging officianten, renovatie keuren en 
verordeningen, continuering vorderen poortersgeld en vorderen van een stuiver over ieder 
ceeltje ten behoeve van de potarmen.  
(poortergeld) 

Naarden 

SSAN015 33 36 13/02/1782 Thierens, Jacobus Hendrik 
Thierens, Hendrik 

Rekest van Jacobus Hendrik Thierens, secretaris van burgemeesters en vroedschap, om zijn 
oudste zoon mr. Hendrik Thierens aan te stellen tot adjunct-secretaris. Aan dit verzoek is 
voldaan..  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 33 37 13/02/1782 Thierens, Mr. Hendrik 
Guyking, Paulus 
Kleyn, Maria 

Mededeling dat de eed is afgelegd door Mr. Hendrik Thierens als adjunct-secretaris in de 
handen van president burgemeester Paulus Guyking 
Rekest van de potmeesters om interpretatie van de rangschikking van begrafenissen volgens 

Naarden 



Tiedeman, Johannes resoluties van 15 februari 1776 en 17 februari 1777 in verband met het overlijden van Maria 
Kleyn, binnenmoeder in het weeshuis 
Besluit om Johannes Tiedeman in de vergadering te ontbieden en een reprimande te geven 
wegens indecente uitdrukkingen in een door hem ingediend rekest 
Verzoek om subsidie voor de kas der potarmen.  
(weesmeesters, openbare orde, armenzorg) 

SSAN015 33 38v 23/02/1782 Meurs, van 
Brouwer, C. (apotheker) 
Nederbergh, Thomas 
Wolff, Cornelis de 

Vergadering vroedschap 
Rapport van de potmeesters over de staat van de kas van de potarmen 
Besluit om de potmeesters een collecte te laten houden voor de armen op 28 februari en de 
predikanten en pastoor op te roepen de collecte vanaf de kansel aan te prijzen. Voorts 
ondersteuning van de kas der potarmen uit de kas van het weeshuis.  
(armenzorg, collectes) 

Naarden 

SSAN015 33 40 23/02/1782 Thierens, Mr. Hendrik 
Thierens, Jacobus Hendrik 
Guyking, Paulus 

Eedsaflegging van Mr. Hendrik Thierens als adjunct-secretaris van de vroedschap.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 33 40v 26/03/1782 Adams, John 
Swaving 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van burgemeesters en regeerders van Woerden waarin het voorstel wordt gedaan om 
samen met de steden Oudewater, Naarden, Weesp en Muiden een rekest te richten aan de 
Staten van Holland en West-Vriesland betreffende het ontvangen in audiëntie van John 
Adams als afgevaardigde van het Congres van de Verenigde Staten. Woerden zou graag 
handelsconnecties aanknopen met de V.S. in verband met de slechte staat van de Hollandse 
scheepvaart veroorzaakt door de oorlog met Engeland.  
(oorlog met Engeland, handel) 

Naarden 
Muiden 
Oudewater 
Verenigde 
Staten 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 33 42v 26/03/1782 Adams, John Afwijzend besluit inzake missive van de steden Woerden, Oudewater, Muiden en Weesp; 
brief waarin dit de gemeente Woerden en andere ondertekenaren wordt gemeld..  
(handel) 

Naarden 
Muiden 
Oudewater 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 33 43v 26/03/1782  Instructie betreffende het reinigen van secreten als aanvulling op de resolutie van 10 
november 1752.  
(stadsreiniging) 

Naarden 

SSAN015 33 44v 24/05/1782 Clotterbrooke, C. Vergadering vroedschap, absentielijst. 
Brief van de Staten van Holland en Westvriesland met het verzoek maandelijkse bidstonden 
te houden in verband met de oorlogssituatie. W.g. C. Clotterbrooke.  
(oorlog met Engeland, gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 33 45 24/05/1782  Besluit om met ingang van 11 juni 1782 gedurende een jaar maandelijkse bidstonden te 
houden.  
(gebedsdiensten, winkelsluiting, Waalse gemeente) 

Naarden 

SSAN015 33 45v 24/05/1782  Publicatie betreffende maandelijkse bidstonden.  
(gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 33 46v 1/08/1782 Kneppelhout, Johannes (dominee) 
Loo, van 
Louw, van der 
Guyking, Paulus 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van Ds. Johannes Kneppelhout, predikant in de Nederduytse Gereformeerde 
gemeente te Naarden, maar nu beroepen te Gorinchem, waarin hij verzoekt te worden 
vrijgesteld van restitutie van kosten die gemaakt zijn bij zijn komst naar Naarden. In het 
overleg wordt verwezen naar een resolutie van 30 december 1718 betreffende het beroepen 

Naarden 
Gorinchem 



van predikanten en de beroepingsbrief van Ds. Kneppelhout Het rekest wordt afgewezen.  
(benoemingen, Nederduits Gereformeerde Kerk) 

SSAN015 33 49 1/08/1782  Publicatie tegen het laten openstaan van hekken van de meentgronden van Goyland.  
(meentgronden) 

Naarden 
Gooi 

SSAN015 33 49v 1/08/1782  Besluit om een concept keur op te maken in verband met het opnieuw in werking stellen van 
keuren van kopen en verkopen van 15 februari 1747.  
(handel, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 50 1/10/1782  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resoluties en publikaties betreffende de keuren van tappen en verkopen van winkelwaar op 
zondag.  
(tappen, winkelsluiting, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 52v 1/10/1782  Verbod om groenten te verkopen aan de binnenhaven.  
(verkoop levensmiddelen, binnenhaven) 

Naarden 

SSAN015 33 53 1/10/1782  Resolutie waarbij het storten van puin aan de binnenhaven wordt verboden, maar aan de 
buitenhaven wordt toegestaan 
Resolutie om de kas der potarmen te subsidiëren uit de weeshuiskas om de schuld op de 
graan- en turfrekening te voldoen.  
(opslag van puin, binnenhaven, buitenhaven, sluizen, potmeesters, weeshuis) 

Naarden 

SSAN015 33 54 /02/1783  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1783. Naarden 

SSAN015 33 54v 17/02/1783  Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren en verordeningen, continuering 
vorderen poortergeld en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Resolutie om de kas der potarmen te susidiëren uit de kas van het weeshuis. 

Naarden 

SSAN015 33 55 17/02/1783  Verordening betreffende het schoonhouden van de straten, het ophalen van het vuil en 
controle hierop door de brandmeesters.  
(stadsreiniging, potarmen, brandmeesters) 

Naarden 

SSAN015 33 56 17/02/1783  Verordening waarbij het verboden wordt met stenen en sneeuwballen te gooien.  
(openbare orde) 

Naarden 

SSAN015 33 56v 17/02/1783  Resolutie tot het formeren van een nieuwe schaarbrief. Naarden 
Gooi 

SSAN015 33 57v /02/1784  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1784. Naarden 

SSAN015 33 58 20/02/1784  Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren en verordeningen, continuering 
vorderen poortergeld en stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Verslag van het formeren van een nieuwe schaarbrief betreffende het gebruik van heide en 
weide van Goyland samen met de buurmeesters en gecommiteerden van de dorpen.  
(buurmeesters, Gooise dorpen) 

Naarden 

SSAN015 33 58v 20/02/1784  Bericht van de burgemeesters dat door de dorpen van Gooiland een advocaat in de arm is 
genomen om aan de Staten het jachtrecht terug te vragen. De advocaat heeft dienaangaande 
een memorie geschreven, hetwelk besproken zal worden in een vergadering van Stad en 
Lande van Gooiland.  
(processen) 

Naarden 

SSAN015 33 59 20/02/1784 Puy, Jan 
Leeuwen, A. van 
Bounet, Cornelis 
Ridder, Gerrit 

Rekest van de potmeesters om de kas van de potarmen te subsidiëren. Naarden 



SSAN015 33 59v 20/02/1784  Resolutie tot het houden van een collecte voor de potarmen, een extra belasting op brood en 
een subsidie uit de kas van het weeshuis ter ondersteuning van de kas van de potarmen..  
(collectes, belastingen, potmeesters, bakkers) 

Naarden 

SSAN015 33 60v 20/02/1784  Besluit tot het onderzoeken van mogelijkheden om de kas der potarmen te ondersteunen 
Besluit om de privileges van de regentenfamilies na te gaan in verband met het nomineren en 
verkiezen van stadsbestuurders.  
(regenten, verkiezing stadsbestuur) 

Naarden 

SSAN015 33 61v 20/02/1784 Boshuijzen Craane, Daniël van (arts) Vergadering Vroedschap, absentenlijst 
Rekest van Dr. Daniël van Boshuysen Craane om in zijn functie van stadsgeneesheer vrij 
gesteld te worden van tocht en wacht.  
(stadsdokter, predikanten, priesters, pastoors, Waalse gemeente, joodse Natie, schoolmeesters, koster, 
schutterij, tocht- en wachtvrij) 

Naarden 

SSAN015 33 62v 20/02/1784 Boshuysen Craane, Daniël van (arts) 
Franken, Arnoldus (schout) 

Resolutie waarbij Daniël van Boshuysen Craane vrijstelling van togt en wacht wordt verleend 
Rapport van de commissie voor het vinden van middelen voor de kas der potarmen. 
Voorstellen voor belastingen op turf, wijn, boter en tarwe; voorstel om de belasting op brood 
daarmee weer op te heffen. Schout Arnoldus Franken weigert zijn medewerking bij het 
vaststellen van de keuren. Een brief met het verzoek de schout tot andere gedachten te 
brengen wordt verzonden aan de baljuw van Gooiland..  
(schutterij, bakkers, Bakkers, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 64v 7/04/1784 Cos, Jacobus (chirurgijn) Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Ontslag van Jacobus Cos als lid van de vroedschap, omdat hij geen burger van Naarden is; 
hij zal als chirurgijn van de stad zijn burgerrecht moeten kopen. 
Antwoord van de baljuw op de brief van de vroedschap over de vaststelling van de keuren 
Resolutie tot het houden van een algemene collecte wegens de watersnood van het voorjaar 
overeenkomstig het voorstel van het Oeconomisch Taks Departement.  
(burgerrecht, chirurgijns, benoemingen, collectes, watersnood, Oeconomisch Taks Departement, keuren 
en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 66 /02/1785  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1785. Naarden 

SSAN015 33 66v 16/02/1785  Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren en verordeningen, continuering 
vorderen poortergeld alsmede van stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Rekest van de officieren van de schutterij. Instelling van een commissie om het verzoek te 
onderzoeken. 

Naarden 

SSAN015 33 67 16/02/1785 Boshuysen Craane, Daniël van Rekest van enige burgers tot het oprichten van een exercitiegenootschap. Het advies in deze 
zaak van burgemeester Van Boshuysen Craane.  
(exercitiegenootschap, schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 68v 16/02/1785 Franken, Arnoldus (schout) Besluit op voorstel van schout Arnoldus Franken een standpunt te formuleren met betrekking 
tot de keuren 
Eedsaflegging van Evert Jopman, Jan Sypestyn en Gysbert de Jong.  
(vroedschapsleden, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 69 17/03/1785 Verseef, Pieter 
Geusinga, Jacob 

Vergadering vroedschap 
Benoeming tot vroedschapslid van Pieter Verseef in de plaats van de overleden Jacob 
Geusinga 
Nader rekest van enige burgers tot het oprichten van een exercitiegenootschap en afwijzing 
hiervan. Nadere bespreking Rekest officieren van de schutterij d.d.17 maart 1785..  
(vroedschapsleden, exercitiegenootschap) 

Naarden 



SSAN015 33 74v 17/03/1785  Voorstel tot eedsformulier en aflegging van de eed door leden van de schutterij. Naarden 

SSAN015 33 75 17/03/1785  resolutie betreffende het rekest van de officieren der schutterij d.d. 16 februari 1785.  
(joodse Natie) 

Naarden 

SSAN015 33 78v 17/03/1785  Resolutie ter formulering van een Belofte en aflegging daarvan door leden van de schutterij, 
in plaats van het door de schutterij voorgestelde eedsformulier. 

Naarden 

SSAN015 33 79v 1/04/1785 Guykingh, Paulus 
Boshuysen Craane, Daniël van 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Voorstel van de schepenen om opnieuw te overleggen over het rekest tot het oprichten van 
een exercitiegenootschap, protest hiertegen van burgemeester Paulus Guykingh en 10 
anderen, advies van burgemeester Dr. Daniël van Boshuysen Craane, benoeming van een 
commissie tot bemiddeling.  
(exercitiegenootschap, schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 81v 23/04/1785 Thierens, Jacobus (sous-luitenant) 
Thierens, Johannes Pieter (vaandrig) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit de kas der potarmen te subsidiëren uit de kas van het weeshuis 
Rapport van de bemiddelingscommissie in de zaak van het exercitiegenootschap. 
Sous-Luitenant Jacobus Thierens en vaandrig Mr. Johannes Pieter Thierens worden verzocht 
hun functies bij de schutterij weer op te nemen.  
(potmeesters, exercitiegenootschap, benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 33 83v 4/06/1785 Bos, Teunis 
Graaf, Pieter Janz de 
Westreenen, Antonie van 
Vos, Pieternella de 
Westreenen, Neeltje 
Westreenen, Maria 
Thierens, Jacobus Hendrik (notaris) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van Teunis Bos en Pieter Janz de Graaf als executerende voogden over de boedel en 
de minderjarige dochters van de op 25 mei 1785 overleden Antonie van Westreenen en diens 
eerder overleden vrouw Pieternella de Vos. Het rekest betreft de toelating van de meisjes tot 
het weeshuis.  
(testamenten, toelating tot weeshuis, weesmeesters) 

Naarden 

SSAN015 33 85v 4/06/1785  Resolutie waarbij burgemeesters en krijgsraad toestemming krijgen een lening te sluiten voor 
de aanschaf van patroontassen en sabels voor de schutterij 
Resolutie op het vorderen van contributies voor de kas van de krijgsraad 
Continuering van de resolutie van 15 februari 1776 omtrent het innemen van personen en 
gezinnen met huurachterstand 
Besluit dat aan huiseigenaars dubbel wachtgeld moet worden betaald.  
(krijgsraad, huurachterstand, huiseigenaren, wachtgeld) 

Naarden 

SSAN015 33 86v 21/09/1785 Delpierre, J.A. Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van de houtvester en meesterknapen van het jachtgericht van Gooyland en onderhorige 
hoge en vrije heerlijkheden omtrent het houden van een rechtdag. Resolutie hierover en 
beantwoording van de brief.  
(jachtrecht) 

Naarden 

SSAN015 33 88v 1/11/1785  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie omtrent het houden van exercities.  
(schutterij, exercities) 

Naarden 

SSAN015 33 89 1/11/1785 Franken, Arnoldus (schout) Resolutie waarbij het verboden wordt zand te lossen aan de binnenhaven, maar wel wordt 
toegestaan aan de buitenhaven 
Rekest van schout Arnoldus Franken om vrijgesteld te worden van het betalen van 
stadsaccijnzen, besluit tot vrijstelling..  
(opslag van zand, haven, belastingen, baljuw) 

Naarden 



SSAN015 33 90 4/02/1786 Albrecht (hertog van Beieren, graaf van 
Holland) 
Philips (hertog van Bourgondie) 
Bondt, Mr. Nicolaas (advocaat) 
Luyken, Mr. H.B. (advocaat) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van de commissie tot het onderzoeken van de privileges betreffende de 
verwantschap van stadsbestuurders, verleend door hertog Aelbrecht van Beyeren als Graaf 
van Holland in 1387 en hertog Philips van Bourgondie in 1442. De advocaten hadden o.a. het 
werk bestudeerd van Hugo de Groot en Wagenaars beschrijving van Amsterdam. Resolutie 
op stipte naleving van de regels..  
(stadsprivileges, verkiezing stadsbestuur, verwantschap stadsbestuur) 

Naarden 

SSAN015 33 96v /02/1786  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden in 1786. Naarden 

SSAN015 33 97 20/02/1786 Francken, Arnoldus (schout) 
Brouwer, Cornelis (kapitein der schutterij) 
Thierens, Johannes Petrus (kapitein der 
schutterij) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Beëdiging officianten 
Resolutie om schout Arnoldus Francken een kopie te geven van het rapport en het advies 
over de privileges betreffende de verwantschap van stadsbestuurders 
Resolutie tot het benoemen van een commissie ter taxatie van het nieuwe wachtgeld. De 
commissie bestaat uit vroedschapsleden alsmede de twee kapiteins van de schutterij, 
Cornelis Brouwer en Mr. Johannes Petrus Thierens.  
(stadsprivileges, wachtgeld) 

Naarden 

SSAN015 33 97v 20/02/1786  Resoluties betreffende het oefenen van de schutterij.  
(exercities) 

Naarden 

SSAN015 33 98 20/02/1786 Guykingh, Paulus 
Boshuysen Craane, Daniël van 
Brouwer, Cornelis (kapitein der schutterij) 
Thierens, Johannes Petrus (kapitein der 
schutterij) 
Uyttenhoven, Dirk 
Wolff, Cornelis de (junior) 
Thierens, Jacobus 
Bouvet, Cornelis 
Leeuwen, A. van 
Thierens, L.A. 

Rekest van de burgerkrijgsraad om een kolonel aan te stellen. De in het voorgaande jaar als 
kolonel fungerende Paulus Guykingh werd niet bekwaam geacht en men vraagt zich af of Dr. 
Daniël van Boshuysen Craane nu als zodanig is geautoriseerd..  
(schutterij, benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 33 98v 20/02/1786  Resolutie betreffende benoeming van de president-burgemeester tot kolonel der 
burgerkrijgsraad.  
(benoemingen, schutterij, burgerkrijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 33 99 20/02/1786  Renovatie van keuren en ordonnanties 
Verzoek om advies op een rekest van het kleermakersgilde en van het timmermans- en 
metselaarsgilde 
Resolutie tot het aanvullen van de tekorten van de kas der potarmen uit de kas van het 
weeshuis.  
(gilden, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 99v 20/02/1786  Resolutie tot vordering stuiver op ieder ceeltje ten behoeve van de kas der potarmen en 
vaststelling van de poortersgelden van de neringdoende burgers.  
(poortergeld) 

Naarden 

SSAN015 33 100 14/04/1786 Brouwer, Cornelis (kapitein) 
Thierens, Johannes Petrus (kapitein) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van de commissie tot taxatie van het nieuwe wachtgeld, houdende het voorstel het 
wachtgeld te verdubbelen.  
(wachtgeld, schutterij) 

Naarden 



SSAN015 33 100v 14/04/1786  Resolutie ter vaststelling van de wachtgelden.  
(schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 101 14/04/1786  Advies van de burgerkrijgsraad aangaande de positie van de kolonel der schutterij en het 
besluit daarop de president-burgemeester te stellen onder de belofte zoals die door de 
officieren van de Krijgsraad wordt afgelegd..  
(benoemingen, burgerkrijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 33 102 14/04/1786  Resolutie omtrent de contributies van minvermogende weduwen en vrijsters.  
(belastingen, armenzorg, weduwen en vrijsters, schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 102v 14/04/1786  Voorstel van de burgemeesters om de potarmen werk te verschaffen via Hilversumse 
patronen in het wolspinnen om zo het aantal bedeelden te verminderen. Voorts het voorstel 
om de potarmen een teken op de linkerschouder te laten dragen.  
(potmeesters, Diaconie, werkverschaffing, wolspinnen, spinschool, merkteken) 

Naarden 
Hilversum 

SSAN015 33 104 14/04/1786 Stubel, Andries 
Goosen, Jan 
Haan, Johan Hendrik de 
Oostrum, Harmanus van 
Huys, Nicolaas 

Rekest van het kleermakers- en lakenkopersgilde. Rapport van de burgemeesters en besluit 
te handelen volgens de adviezen van dit rapport.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 33 105v 14/04/1786 Voorthuysen, Cornelis van (herbergier) Rapport van de burgemeesters over Cornelis van Voorthuysen, herbergier te Lage Bussum, 
die weigert zijn belasting aan Naarden te betalen. Besluit hierop.  
(belastingen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 33 107v 14/04/1786  Besluit om de krijgsraad een kopie van de instructies van de generaal-brandmeesters te 
geven.  
(burgerkrijgsraad, schutterij, brandmeesters) 

Naarden 

SSAN015 33 108 26/05/1786  Vergadering vroedschap 
Rekest van de diakonie van de Gereformeerde Nederduytsche gemeente en de potmeesters 
om het besluit de bedeelden een teken te laten dragen niet uit te voeren. Advies van de 
burgemeesters en beslissing tot uitstel van behandeling van deze zaak.  
(Diaconie, potarmen, merkteken) 

Naarden 

SSAN015 33 112v 26/05/1786  Voorstel van de burgemeesters tot oprichting van fabrieken in de stad en de vorming van een 
fonds ter financiering. Resolutie hierop.  
(fabrieken, fondsen) 

Naarden 

SSAN015 33 115v 26/05/1786 Brouwer, Cornelis Voorstel van Cornelis Brouwer betreffende de formulering van de eed voor burgemeesters, 
schepenen en vroedschapsleden. Besluit hieromtrent informatie in te winnen in Den Haag.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 116v 12/01/1787 Prins Willem V 
Sijthoff, Lambertus (procureur) 
Vlaardingen, Dirk van 

Vergadering vroedschap 
Rapport van de burgemeesters betreffende hun onderzoek naar het gebruik sinds 1747 de 
naam van Prins Willem V te noemen bij de eedsaflegging. Hierbij gevoegd een brief over 
deze zaak van Lambertus Sythoff, procureur te Den Haag. Bevat een verwijzing naar een 
eerder rekest van Dirk van Vlaardingen. Besluit op het rapport.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 118 12/01/1787  Resoluties aangaande de formulering van de eed voor kerkmeesters, weesmeesters en 
potmeesters en de officieren van de schutterij.  
(eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 119 12/01/1787 Pieter, Bos Rekest van het huistimmermans- en kistmakersgilde alsmede van het metselaarsgilde. 
Toestemming aan Pieter Bos om zijn proef als metselaar te doen.  

Naarden 



(gilden, timmerlieden, kistenmakers) 

SSAN015 33 119v /02/1787  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1787. Naarden 

SSAN015 33 121v 2/03/1787  Rekest van het schoenmakersgilde om voor het eerst schoenmakerspatronen van buiten 
Naarden te mogen toelaten 
Rekest van het huistimmermans- en kistmakersgilde alsmede van het metselaarsgilde van 26 
mei 1786 blijft nog in beraad 
Renovatie van keuren en verordeningen 
Besluit van de burgemeesters bij de gilden te informeren welke goederen door niet-Naarders 
volgens de gildebrieven buiten de gewone marktdag in de stad verkocht mogen worden 
Resolutie  dat uitstekende goten verwijderd moeten worden in verband met de schade aan 
de bestrating door het aflopende water.  
(gilden, afwatering) 

Naarden 

SSAN015 33 123 24/09/1787  Vergadering vroedschap, absentenlijst. Naarden 

SSAN015 33 123v 24/09/1787 Mattha, Baron de Rapport van de burgemeesters over de getroffen maatregelen in verband met de 
inkwartiering sedert 17 september van het corps van Baron de Mattha en andere Hollandse 
corpsen wegens de nadering van de Pruisische troepen. De stadsarchieven waren daarom 
opgeborgen in één van de kelders van het stadhuis.  
(Pruisische soldaten, archiefbeheer) 

Naarden 

SSAN015 33 124v 24/09/1787 Brouwer, Cornelis 
Thierens, Hendrik 

Bericht vernomen dat vanuit Amsterdam boden zijn verzonden naar de Pruisische troepen, 
gelegerd op de Gooische heide tussen Trompeburg en 's Graveland, om te vragen om een 
wapenstilstand. Voorstel van de burgemeesters om een commissie naar Amsterdam te 
zenden om bij eventuele onderhandelingen met de Pruisen voor Naarden gunstige 
voorwaarden te bedingen. Goedgekeurd. Commissie benoemd bestaande uit Cornelis 
Brouwer, burgemeester en Mr. Hendrik Thierens, adjunct-secretaris. Opstelling van een 
begeleidingsbrief.  
(Pruisische soldaten, belegeringen, Trompemberg) 

Naarden 

SSAN015 33 126 26/09/1787 Brouwer, Cornelis 
Thierens, Hendrik 
Geelvink (burgemeester te Amsterdam) 
Bakker (burgemeester te Amsterdam) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van Cornelis Brouwer en Mr. Hendrik Thierens over hun bezoek aan burgemeesters 
Geelvink en Bakker van Amsterdam. Zij vernamen dat het besluit tot capitulatie aan de 
Pruisen reeds genomen was.  
(Pruisische soldaten, belegeringen) 

Naarden 

SSAN015 33 127 26/09/1787 Brunswijk, Hertog van 
Mattha, Baron de 

Kopie van de artikelen welke door en voor Naarden verzocht werden bij de overgave, 
overhandigd aan Baron van Mattha. Hij moest ze vervolgens als commandant van de in 
Naarden gelegerde Hollandse troepen naar de Hertog van Brunswijk brengen bij het 
Pruisische leger op de Gooische hei.  
(Pruisische soldaten, belegeringen, Gooise hei) 

Naarden 

SSAN015 33 128 27/09/1787 Eychmann (aanvoerder Pruisisch leger) 
Rohr (generaal Pruisisch leger) 
Lottum, van (generaal Pruisisch leger) 
Miltits (commandant Pruisisch leger) 

Overzicht van het Hollandse garnizoen dat na de vergadering van 26 september 1787 hals 
overkop de stad verliet 
Vermelding van het feit dat op 27 september 1787 Pruisische troepen, behorend tot het 
regiment van Eychmann, van generaal Rohr en van generaal Van Lottum, de stad 
binnentrokken. Deze werden door hun commandant Miltits ingekwartierd, zonder dat daarbij 
iemand werd ontzien.  
(Pruisische soldaten, garnizoenen, belegeringen, inkwartiering) 

Naarden 

SSAN015 33 129 1/10/1787 Miltits (commandant Pruisische troepen) 
Willem V, Prins van Oranje 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om Miltits, commandant van het Pruisische garnizoen, 150 ducaten te schenken als 

Naarden 



dank voor de goede orde tijdens de bezetting 
Brief van de burgemeesters aan de Staten van Holland, verzonden op 30 september 1787, 
houdende het verzoek ontlast te worden van het Pruisische garnizoen in verband met de 
grote nood onder de bevolking. Eenzelfde brief werd ook verzonden aan de in zijn positie 
herstelde Prins van Oranje..  
(Pruisische soldaten, inkwartiering, sociale zorg) 

SSAN015 33 131 1/10/1787 Ysak, Ephraim  (bankhouder) Resolutie omtrent Ephraim Ysak, bankhouder van de bank van lening, in verband met zijn 
vertrek naar Amsterdam. Rapport over de uitvoer van deze resolutie. 

Naarden 

SSAN015 33 132v 17/10/1787 Tiedeman, Johannes 
Willem V, Prins van Oranje 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van Johannes Tiedeman over zijn bezoek aan de Prins van Oranje en andere 
regeringsvertegenwoordigers in Den Haag.  
(inkwartiering) 

Naarden 
Den Haag 

SSAN015 33 133 17/10/1787 Miltits (commandant Pruisische troepen) Resolutie om vlees te leveren aan het Pruisische garnizoen 
Verzoek aan majoor Miltits om de ongelijke inkwartiering rechtvaardiger te regelen.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 133v 27/10/1787 Goijer, Jacob de 
Rivou, Jean 

Vergadering vroedschap 
Rekest van Jacob de Goijer om vergoeding van de onkosten voor de verpleging in zijn huis 
van Jean Rivou, uit het regiment van Baron de Mattha. Besluit hierop.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, ziekenzorg) 

Naarden 

SSAN015 33 134 27/10/1787 Royer, A.J. Bekendmaking van brieven van de Staten van Holland betreffende de ontbinding en 
ontwapening van verschillende genootschappen en het bidden voor het landsbestuur in de 
kerk 
Brief van de burgemeesters aan de Staten van Holland, de Prins van Oranje en aan de 
secretaris A.J. Royer met het verzoek ontlast te mogen worden van het Pruisische garnizoen.  
(exercitiegenootschap, gebedsdiensten, inkwartiering, Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 136v 29/10/1787 Royer, A.J. Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van secretaris A.J. Roijer aan burgemeesters en vroedschap van Naarden.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 137v 2/11/1787  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Bekendmaking van een briefwisseling met de Staten van Holland, waaruit blijkt dat er nog een 
Pruisisch garnizoen in Naarden gelegerd zal worden.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 138v 3/11/1787 Bock, A.J. de (controleur-generaal) Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van Controleur-Generaal A.J. de Bock met de mededeling dat binnenkort een bataljon 
Pruisische troepen van 600 man zal arriveren ter inkwartiering.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 139 3/11/1787  Resoluties om brood, vlees en haver ter beschikking te stellen van het Pruisische bataljon.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 139v 6/11/1787 Nederbergh, Nicolaas Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van Nicolaas Nederbergh om vergoeding voor door hem aan Baron de Mattha 
geleverd hooi. Besluit hierop.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 140v 6/11/1787 Tiedeman, Johannes 
Bruyn, Jacob 

Brief aan de Gecommiteerden in Den Haag betreffende de situatie waarin Naarden verkeert 
door de inkwartiering van de Pruisische troepen. Johannes Tiedeman en Jacob de Bruyn 
worden aangewezen om de brief te bezorgen.  

Naarden 



(Pruisische soldaten, sociale zorg) 

SSAN015 33 142v 6/11/1787 Boshuijsen Craanen, Daniël van 
(stadsdokter) 

Brief van Dr. Daniël van Boshuijsen Craanen, waarin hij afstand doet van zijn taak als 
stadsdokter.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 33 143 11/11/1787 Royer, A.J., de Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van de Gecommitteerde Raden betreffende de inkwartiering van de Pruisische troepen. 
Getekend door A.J. de Roijer. Besluit tot publicatie van deze brief.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 143v 11/11/1787  Resolutie over de fourage van het Pruisische garnizoen en het besluit een brief te sturen naar 
de Gecommitteerde Raden betreffende de levering van fourage, brandstof en het wisselen 
van Pruisisch geld.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 144v 17/11/1787  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie om 300 ton turf uit te delen om de militairen van brandstof te voorzien, maatregelen 
daartoe en financiering hiervan.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 145v 17/11/1787 Francken (officier) Resolutie om de burgemeesters te verzoeken in samenwerking met officier Francken een 
keur te maken betreffende het kopen en verkopen van goederen.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 146 28/11/1787  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van de burgemeester over de uitdeling van turf. Besluit hierop.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 146v 28/11/1787  Brief aan de Gecommiteerde Raden in Den Haag betreffende de maatregelen welke Naarden 
heeft moeten nemen om de Pruisen van vlees, hooi, haver, stro en brood te voorzien, omdat 
toezeggingen uit Den Haag daartoe niet waren nagekomen.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 148v 28/11/1787  Resolutie op het uitdelen van geld aan burgers die Pruisische inkwartiering hebben.  
(Pruisische soldaten, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 149 28/11/1787  Besluit de burgemeesters te laten onderzoeken hoe in andere steden de eedsaflegging voor 
burgemeesters, schepenen en vroedschappen is geregeld.  
(eedsaflegging) 

Naarden 

SSAN015 33 150 30/11/1787 Bock, A.J. den 
Ee, H. van (leverancier) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van A.J. den Bock betreffende de door de Staten van Holland toegezegde leveringen 
van fourage voor de Pruisische troepen. Hiermee was leverancier H. van Ee belast. De brief 
handelt tevens over het vergoeden van de gelduitdeling.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 151 30/11/1787 Ee, H. van (leverancier) Brief van leverancier H. van Ee om zijn komst naar Naarden aan te kondigen. Besluiten 
hierop.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, fourage) 

Naarden 

SSAN015 33 152v 21/12/1787  Vergadering vroedschap 
Brief aan de Gecommiteerde Raden met klachten over de gang van zaken rond de Pruisische 
inkwartiering.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 153 21/12/1787 Klitzing (majoor) Kennisgeving van majoor Klitzing dat de Pruisen nog twee maanden in de provincie zullen 
blijven 

Naarden 



Besluit om de uitdeling van f1,- aan de burgers nog drie weken voort te zetten.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, sociale zorg) 

SSAN015 33 153v 21/12/1787  Besluit dat er rapport moet worden opgemaakt van de staat van de kas van de 
burgerkrijgsraad.  
(schutterij) 

Naarden 

SSAN015 33 154 11/01/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Mededeling van de burgemeesters dat de uitdeling van f1,- heeft plaats gevonden uit de kas 
van het Weeshuis en de kas van de diaconie van de Gereformeerde Nederduytse Kerk.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 154v 11/01/1788 Philipson, Tobias (Frans kostschoolhouder) Rekest van Tobias Phillipson, Frans kostschoolhouder, om als zodanig te mogen blijven 
werken met uitsluiting van anderen overeenkomstig zijn op 17 februari 1777 verkregen 
octrooi.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 33 155 30/01/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport over de uitdeling van f1,- aan de burgers en besluit tot voortzetting hiervan 
Commissie benoemd om samen met de burgemeesters van Muiden mogelijkheden te vinden 
om ontlast te worden van het Pruisische garnizoen.  
(sociale zorg, Pruisische soldaten) 

Naarden 
Muiden 

SSAN015 33 155v 30/01/1788 Willem V, Prins van Oranje 
Pekel, Pieter (schoenmaker) 

Besluit om een rekest aan de Staten van Holland te richten over de eed van trouw op de Prins 
van Oranje welke door het stadsbestuur moet worden afgelegd 
Rekest van Pieter Pekel om toegelaten te worden als schoenmaker. Afgewezen 
Verzoek van enige burgers om een nieuwe vlag op de toren van het Stadhuis. Besluit om 
voortaan de beoordeling van de staat van de vlag aan de burgemeesters over te laten.  
(eedsformulier, schoenmakers, vlaggen) 

Naarden 

SSAN015 33 156 30/01/1788 Colander, Mozes Toestemming aan Mozes Colander tot het maken van een kolfbaan in de tuin achter zijn huis 
in de Turfpoortstraat, met het verbod op straffe van boete op zondag te kolven 
Resoluties om heling tegen te gaan. Publicatie hiervan.  
(kolven, zondagsrust, Turfpoortstraat, heling) 

Naarden 

SSAN015 33 158v /02/1788  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1788. Naarden 

SSAN015 33 159 18/02/1788 Willem V, Prins van Oranje 
Brouwer, Cornelis 
Leeuwen, Cornelis van 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Mededeling dat op het rekest aan de Staten van Holland betreffende de eed van trouw op de 
Prins van Oranje nog geen beslissing is genomen 
Rapport van Cornelis Brouwer en Cornelis van Leeuwen over het overleg met de 
burgemeesters van Muiden inzake de Pruisische inkwartiering.  
(eedsformulier, Pruisische soldaten) 

Naarden 
Muiden 

SSAN015 33 159v 18/02/1788 Philipson, Tobias (Frans kostschoolhouder) Besluit om het rekest van Tobias Philipson betreffende de Franse kostschool af te slaan 
wegens het verloop van de school en het ontbreken van een octrooi.  
(Franse kostschool) 

Naarden 

SSAN015 33 160 18/02/1788 Serriere, Victor (Frans kostschoolhouder) Rekest van Victor de Serriere (ook: Sirrierre en V.D. Seriere), genaturaliseerd Nederlander, 
tevoren schout van de heerlijkheden Blegni en Trembleu en burgemeester van de stad 
Dalhem, in Landen van Overmaas. Deze functies had hij moeten neerleggen, omdat de 
betreffende plaatsen overgedragen werden aan de keizer van Oostenrijk ingevolge het 
traktaat van Fontainebleau. Hij verzoekt een Franse kostschool te mogen oprichten. Rekest 
toegewezen, mits de verzoeker eerst het burgerrecht van Naarden koopt.  
(Franse kostschool, burgerrecht) 

Naarden 



SSAN015 33 160v 18/02/1788  Besluit de uitdeling van f1,- aan burgers bij wie Pruisen zijn ingekwartierd te continueren 
Opdracht aan de burgemeesters de staat van de stadskas op te nemen om eventueel daaruit 
het tekort van de potarmen aan te vullen.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten, stadskas, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 161 18/02/1788 Wolf, Cornelis 
Nederbergh, Thomas 

Continuering van het vorderen van poortergeld van neringdoende ingezetenen, die geen 
burgers zijn alsmede vordering stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen 
Besluit om een rekest te richten aan de Staten van Holland om ontlast te worden van het 
Pruisische garnizoen 
Bericht van Cornelis Wolff, poldermeester van de Keverdijkse polder, dat Thomas 
Nederbergh, poldermeester van het jaar 1786, geen jaarrekening over dat jaar heeft 
opgemaakt. Besluit hierop 
Renovatie van keuren en ordonnanties door de schout en publicatie hiervan.  
(sociale zorg, inkwartiering, Pruisische soldaten, Keverdijkse Polder, poldermeesters, keuren en 
verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 162 18/02/1788 Sypestijn, Jan 
Berg, Barend de 
Willem V, Prins van Oranje 

Eedsaflegging door Jan Sypestijn als vroedschap. Barend de Berg weigert de eed af te 
leggen op de naam van de Prins van Oranje.  
(vroedschapsleden, eedsformulier) 

Naarden 

SSAN015 33 162v 1/03/1788 Willem V, Prins van Oranje Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Publicatie van het besluit de verjaardag van de stadhouder te vieren met feestverlichting als 
uiting van vreugde over het herstel van de oude orde in het land.  
(feestverlichting) 

Naarden 

SSAN015 33 164 1/03/1788  Rapport van de burgemeesters over de staat van de stadskas welke niet voldoende is om de 
tekorten van de kas der potarmen te dekken.  
(stadskas, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 164v 1/03/1788  Besluit om het rekest aan de Staten van Holland te verzenden zoals besloten was in de 
vergadering van 18 februari 1788.  
(inkwartiering, Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 165 12/03/1788 Piek, Hendrik (opzichter) 
Hooft Daniels, Hendrik 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Continuering uitdeling f1,- aan burgers bij wie Pruisische soldaten zijn ingekwartierd 
Resolutie waarbij de burgemeesters wordt verzocht om met Hendrik Piek, opzichter over het 
werk van de verhoging van de kade langs het land van burgemeester Hendrik Hooft Daniels, 
gelegen onder de jurisdictie van Muiden, te regelen dat de arbeiders betaald worden uit 
andere middelen dan die van de stad Naarden.  
(inkwartiering, dijken, waterstaat) 

Naarden 

SSAN015 33 165v 28/03/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Uittreksel uit de resolutie van de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland van 15 
maart 1788 betreffende de vergoeding aan Naarden van kosten gemaakt voor de Pruisische 
inkwartiering.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 167 26/04/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie betreffende het eedsformulier van de schutterij. 

Naarden 

SSAN015 33 168 26/04/1788 Clotterbrooke, C. Uittreksel uit het register van de resoluties van de Staten van Holland omtrent de jacht en het 
jachtrecht in Gooyland. Getekend door C. Clotterbrooke. 

Naarden 

SSAN015 33 171 18/07/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie waarbij naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Holland het college van 

Naarden 



houtvester en meesterknapen de beschikking krijgt over een kamer op het stadhuis voor het 
jachtgericht.  
(jachtrecht) 

SSAN015 33 171v 18/07/1788 Roijer, A.J. Uittreksel uit een resolutie van de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland, 
genomen op 27 juni 1788, waarbij aan Naarden een bedrag van f12800,- wordt toegekend 
voor de Pruisische inkwartiering. W.g. A.J. Roijer. Besluit hierop betreffende de verdeling van 
dit bedrag.  
(Pruisische soldaten, sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 175 31/07/1788 Wilhelmina, Prinses van Pruisen Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit en publicatie hiervan om de verjaardag van de Prinses van Oranje op 7 augustus 
1788 te vieren met feestverlichting.  
(festiviteiten) 

Naarden 

SSAN015 33 176v 29/08/1788  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie betreffende de gereserveerde zitplaatsen in de kerk van stadsbestuurders.  
(kerkbanken) 

Naarden 

SSAN015 33 179v /02/1789  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1789. Naarden 

SSAN015 33 180 17/02/1789 Kooy jr., Willem Vergadering vroedschap, absentenlijst; continuering vorderen poortergeld van neringdoenden 
die geen burgers zijn; vordering van een stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de 
potarmen 
Besluit om Willem Kooy junior, die een werkplaats in Naarden heeft opgericht voor het 
spinnen van katoen en kaasgaren, het burgerrecht te verlenen.  
(sociale zorg, textielnijverheid, burgerrecht) 

Naarden 

SSAN015 33 180v 17/02/1789  Commissie ingesteld om te onderzoeken hoe de schuld van f900 van de kas der potarmen is 
te voldoen en wat de staat is van de kas der burgerkrijgsraad 
Renovatie door de schout van keuren en verordeningen.  
(sociale zorg, schutterij, burgerkrijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 33 181 17/03/1789  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om f 1200,00 ter beschikking te stellen van de kas der potarmen 
Rapport over de staat van de kas der burgerkrijgsraad en een besluit hierop.  
(sociale zorg, burgerkrijgsraad) 

Naarden 

SSAN015 33 182 23/07/1789 Lokhorst (metselaar) 
Eggink, Willem (metselaar) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van de gildemeester van de St Joseph Gilden alsmede de overige timmermans- en 
metselaarsbazen van Naarden om wijzigingen aan te brengen in de gildebrieven van 30 
januari 1663 in overeenstemming met de eisen van de tijd. Verder o.a. dat van de 
metselaarsbaas Lokhorst te Muiden en Willem Eggink te Muiderberg een bedrag wordt 
gevorderd voor de gilden.  
(St Joseph Gilden, timmerlieden, metselaars) 

Naarden 
Muiden 
Muiderberg 

SSAN015 33 184v 23/07/1789  Resoluties op het rekest van de St Joseph Gilden en van de overige timmermans- en 
metselaarsbazen in Naarden.  
(St Joseph Gilden, timmerlieden, metselaars) 

Naarden 

SSAN015 33 187 23/09/1789  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om voor de stad f1000 te lenen, waarvan f400 bestemd is voor de kas der potarmen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 187v 17/11/1789 Schuyt, Pieter 
Schuyt, Jaapje 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie omtrent de opvoeding van Pieter en Jaapje Schuyt, kinderen van Lobbert Schuyt uit 

Naarden 



Schuyt, Lobbert 
Graaf, Margarietje de 

diens eerste huwelijk met Margarietje de Graaf. De vader had de stad verlaten.  
(voogdij) 

SSAN015 33 188 17/11/1788 Loubar, Johannes 
Cramer, H. 
Mastenbroek, Pieter 

Rekest van H. Cramer als gevolmachtigde van Johannes Loubar met Pieter Mastenbroek als 
getuige wegens de inkwartiering van een Pruisisch officier. Goedgekeurd.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 188v /02/1790  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1790. Naarden 

SSAN015 33 189 16/02/1790  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Continuering vordering poortergeld van neringdoenden die geen burgers zijn ten behoeve van 
de potarmen alsmede van inning stuiver over ieder ceeltje van de stadsimpost 
Continuering vordering dubbel wachtgeld ten behoeve van de kas van de burgerkrijgsraad 
Hernieuwing keuren en ordonnanties door de baljuw als waarnemend schout.  
(sociale zorg, schutterij, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 189v 16/02/1790 Corver Hooft, Gerrit Declaratie voorgelezen door baljuw Gerrit Corver Hooft bij het hernieuwen van de keuren. 
Besluit om de baljuw voortaan kopie te geven van nieuwe keuren.  
(keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 191 16/02/1790  Verbod om te paard het voetpad te gebruiken dat loopt van de Contrescarpsbrug buiten de 
Utrechtse poort langs de Amersfoortse weg tot de herberg Sandbergen.  
(vervoer te paard, bruggen, Utrechtse poort, Amersfoortsestraatweg, Zandbergen, herbergen) 

Naarden 

SSAN015 33 191v 16/02/1790  Eedsaflegging als vroedschap van Jan Wilkes, Jan Sijpestijn, Gijsbert de Jong en Simon van 
de Kerkhoff.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 

SSAN015 33 192 21/05/1790  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om de potkas te subsidiëren met een bedrag van f500 uit de kas van het Weeshuis 
Voorlopig besluit om een korenmarkt op te richten.  
(sociale zorg, korenmarkt) 

Naarden 

SSAN015 33 192v 21/05/1790  Besluit om de tuin achter de stadsschuur op de buitenhaven te verkopen.  
(verkoop onroerende goederen, Buitenhaven) 

Naarden 

SSAN015 33 193 28/07/1790 Goedhart, Gerrit 
Duffo, Jan 
Bos, Dirk 
Wijngaarden, Jan van 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rapport van Gerrit Goedhart, Jan Duffo, Dirk Bos en Jan van Wijngaarden, grutters en 
graankooplieden uit Amsterdam, over het oprichten van een korenmarkt in Naarden. Besluit 
hierop.  
(korenmarkt) 

Naarden 

SSAN015 33 194v 28/07/1790 Hooft, Gerrit Corver (baljuw) 
Philips, Hertog van Bourgondie 
Bickes (baljuw) 

Bewering van baljuw Mr. Gerrit Corver Hooft dat hij op grond van een privilege verleend door 
Hertog Philips van Bourgondie uit 1459 en een ordonnantie van de drapeniers uit 1453 recht 
zou hebben op een aandeel in de boeteopbrengsten. Antwoord hierop van het stadsbestuur, 
waarin verwezen wordt naar een mislukte poging van baljuw Bickes in 1650 om het zelfde 
gedaan te krijgen.  
(stadsprivileges, drapeniers, boetes, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 33 196 25/08/1790  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Voorlezing concept-ordonnantie voor de korenmarkt door baljuw Mr. Gerrit Corver hooft als 
plaatsvervangend schout. Goedgekeurd.  
(korenmarkt) 

Naarden 

SSAN015 33 197 25/08/1790  Ordonnantie op de korenmarkt vastgesteld.  
(korenmarkt) 

Naarden 

SSAN015 33 198v 25/08/1790  Rekest van de kerkmeesters van de Nederduytsch Gereformeerde kerk betreffende het 's Naarden 



avonds en buiten de gewone uren begraven van doden. Verwijzing naar een rekest van 18 
december 1674. Besluit hierop.  
(lijkbezorging) 

SSAN015 33 200v 25/08/1790 Hooft, Gerrit Corver (baljuw) Antwoord van het stadsbestuur aan baljuw Mr. Gerrit Corver Hooft in zake het recht van 
boeteheffing.  
(boetes) 

Naarden 

SSAN015 33 201v 24/09/1790 Wassenaar 
Starrenberg 
Faber van Riemsdijk 
Sijthoff, Lambertus (procureur) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Voorstel van de burgers om een nader rekest in te dienen bij de Gecommitteerde Raden om 
nog niet vergoede schade wegens de Pruisische inkwartiering terug te krijgen. Tekst van dit 
rekest, dat vervolgens is overhandigd aan de heren Wassenaar, Starrenberg en Faber van 
Riemsdijk ter onderzoek. Bericht van procureur Lambertus Sijthoff dat Faber van Riemsdijk 
eerst persoonlijk de fortificaties komt inspecteren, voordat het rekest in behandeling wordt 
genomen..  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 207v 24/09/1790  Rapport van de burgemeesters over de verdeling onder de burgers van de eerder verkregen 
vergoedingen voor de Pruisische inkwartiering.  
(Pruisische soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 209 28/01/1791  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Conceptovereenkomst met de baljuw over de aanstelling van een schout-crimineel en een 
schout-civiel.  
(benoemingen) 

Naarden 

SSAN015 33 209v 5/02/1791  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Wijziging van een artikel in de concept-overeenkomst met de baljuw betreffende de 
schoutsbenoeming 
Besluit de potmeesters nog een jaar in functie te laten.  
(benoemingen, schout) 

Naarden 

SSAN015 33 210 /02/1791  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1791. Naarden 

SSAN015 33 210v 25/05/1791 Rinkel, Lambert (Hilversum) 
Ruyter, Gijsbert (Hilversum) 
Ruysendaal, Willem Janz (Lage Bussum) 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Toekenning premies aan Lambert Rinkel en Gijsbert Ruyter uit Hilversum en aan de erven 
van Willem Janz Ruysendaal te Lage Bussum voor het aanvoeren van het meeste koren voor 
de korenmarkt.  
(korenmarkt) 

Naarden 

SSAN015 33 211 25/05/1791  Wijziging in de notulen van de vergadering van 28 juli 1790 op voorstel van de baljuw van 
Goyland.  
(boetes) 

Naarden 

SSAN015 33 212 25/05/1791  Publicatie van het gebod waarbij iedereen verplicht wordt bij watervloed met paard en wagen 
te helpen, dit n.a.v. de hoge vloed op 2 februari 1791 die de Zeedijk tussen Naarden en 
Muyderberg bedreigd had.  
(watersnood) 

Naarden 

SSAN015 33 212v 25/05/1791 Meer, Jan van (grutter) 
Berg, Barend van den (grutter) 
Phillipson, Hendrik (grutter) 
Nieukerk, Christiaan (grutter) 

Rekest van Jan van der Meer, Barend van den Berg en Hendrik Phillipson, grutters, niet meer 
grutters toe te laten. Goedgekeurd. De reeds verleende vergunning aan Christiaan Nieukerk 
blijft echter geldig.  
(grutters) 

Naarden 

SSAN015 33 214v 25/05/1791 Seriere, Victor (Frans kostschoolhouder) Rekest van Victor Seriere, houder van de Franse school, om een traktement. Goedgekeurd.  
(Franse kostschool, scholen) 

Naarden 



SSAN015 33 216 25/05/1791 Thierens, Jacobus (bierbrouwer) Rekest van Jacobus Thierens, bierbrouwer, dat op van buiten de stad gebrouwen bier per ton 
f1 wordt betaald. Besluit hierop.  
(accijnzen, bierbrouwers) 

Naarden 

SSAN015 33 218 /02/1792  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1792. Naarden 

SSAN015 33 218v 21/02/1792  Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren en ordonnanties, continuering 
vordering poortergeld van f1 van neringdoenden die geen burgers zijn en continuering 
vordering stuiver over ieder ceeltje ten behoeve van de potarmen.  
(sociale zorg, keuren en verordeningen) 

Naarden 

SSAN015 33 219 21/02/1791  Publicatie van het verbod op zondag met arresleden te rijden.  
(zondagsrust, verkeer) 

Naarden 

SSAN015 33 220 21/02/1791  Publicatie van het verbod met smeulend vuur in kommen ("testen") over straat te gaan 
wegens brandgevaar.  
(brandpreventie) 

Naarden 

SSAN015 33 220v 9/03/1792  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om de vordering van overdrachtsbelasting bij de koop en verkoop van huizen uit te 
stellen totdat daarvoor octrooi is aangevraagd door de potmeesters. Rekest van de 
potmeesters daar over.  
(onroerende goederen, belastingen) 

Naarden 

SSAN015 33 222 17/07/1792  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Verlening van octrooi aan de potmeesters om overdrachtsbelasting te innen bij de koop en 
verkoop van huizen en land voor een periode van 15 jaar 
Nader plan van de baljuw om het geschil tussen hem en het stadsbestuur te slechten.  
(onroerende goederen, belastingen, geschillen) 

Naarden 

SSAN015 33 223v 12/10/1792  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit om de kas van de potarmen te subsidiëren uit de kas van het Weeshuis met een 
bedrag van f300.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 224 /02/1793  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1793. Naarden 

SSAN015 33 224v 22/02/1793 Huntelaar, Hendrik Vergadering vroedschap, absentenlijst, renovatie keuren en verordeningen, continuering 
inning poortergeld en stuiver over ieder ingebracht ceeltje voor de potarmen 
Rekest van Hendrik Huntelaar, keurslijfmaker, om na een proef toegelaten te worden tot het 
kleermakersgilde. Rekest van het kleermakersgilde hierover.  
(gilden) 

Naarden 

SSAN015 33 225 22/02/1793 Cos, Jacobus 
Bollebakker, Matje 

Rekest van de potmeesters om f500 voor de kas der potarmen. Toegewezen 
Rekening van Jacobus Cos betreffende de begrafeniskosten  van Matje Bollebakker, 
overleden op 14 juli 1785.  
(sociale zorg, lijkbezorging) 

Naarden 

SSAN015 33 226v 25/02/1793  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van de Staten van Holland en Westvriesland met het verzoek om elke 14 dagen 
bidstonden te houden. Besluit hierover.  
(gebedsdiensten) 

Naarden 

SSAN015 33 228 25/02/1793  Resolutie op het verhuren van huizen in Lage Bussum.  
(onroerende goederen, verhuur van woningen) 

Naarden 
Bussum 

SSAN015 33 229 25/02/1793  Boete op het te laat of niet verschijnen op de vroedschapsvergadering.  
(vroedschapsleden) 

Naarden 



SSAN015 33 229v 16/07/1793 Thierens, Jacobus Hendrik (secretaris) 
Thierens, Hendrik 
Thierens, Jacobus 

Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Verzoek van Jacobus Hendrik Thierens om ontslag als stadsseccretaris in verband met zijn 
leeftijd. Verzoek van zijn zoons Mr. Hendrik Thierens en Jacobus Thierens hun vader te 
mogen opvolgen. Goedgekeurd.  
(secretaris) 

Naarden 

SSAN015 33 232 1/11/1793  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Rekest van de potmeesters om f400 voor de kas der potarmen. Goedgekeurd.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 233 /02/1794  Naamlijst van burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden voor 1794. Naarden 

SSAN015 33 233v 20/02/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst, hernieuwing keuren en verordeningen, continuering 
vordering poortergeld van neringdoenden die geen burger zijn en stuiver op ieder ceeltje ten 
behoeve van de potarmen 
Verzoek van de potmeesters om f200. Goedgekeurd.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 234 20/02/1794 Lucas, Caspar 
Offenberg, Magdalena 
Puy, Jan 

Rekest van Casper Lucas, gehuwd met Magdalena Offenberg, eerder weduwe van Jan Puy, 
roggebroodbakker, om ook wittebrood te mogen bakken. Hierin een verwijzing naar een 
eerder dergelijk goedgekeurd verzoek van Gerrit Voorthuijsen. Afgewezen.  
(bakkers) 

Naarden 

SSAN015 33 235v 15/04/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Brief van het stadsbestuur van Weesp met het voorstel in Amsterdam een vergadering te 
beleggen samen met Woerden, Oudewater, Weesp, Naarden en Muiden over een resolutie 
van de Staten van Holland van 15 november 1793 betreffende het verlenen van surséance.  
(surséance) 

Naarden 
Muiden 
Oudewater 
Weesp 
Woerden 

SSAN015 33 236 15/04/1794 Serriere, Victor 
Serriere-Leignes, N.N. 

Rekest van Victor de Serriere, Frans kostschoolhouder, en zijn vrouw, N.N. de Serriere 
geboren Leignes, waarop besloten wordt tot toekenning van een jaargeld van f125.  
(Franse kostschool, jaargeld) 

Naarden 

SSAN015 33 237v 15/04/1794 Ridder, Gerrit 
Boer, Pieter de 
Wetreenen, Boudewijn 
Waarle, Willem 
Breyer, Teunis 
Bonnet, Cornelis 
Tiedeman, Johannes 

Rekest van de gildemeeesters van het St Jozeph Gilde en van de timmermans- en 
metselaarsbazen om een resolutie van 23 juli 1789 betreffende het gilde te hernieuwen. 
Wordt in beraad gehouden.  
(St Joseph Gilden, timmerlieden, metselaars) 

Naarden 

SSAN015 33 238 15/04/1794 Nieuwendaal, Claas (soldaat) Resolutie om de vijf kinderen van Claas Nieuwendaal, soldaat in het regiment Bosch de la 
Calmetta, te onderhouden in verband met het overlijden van de moeder.  
(armenzorg) 

Naarden 

SSAN015 33 238v 15/04/1784 Uyttenhoven, Adriaan (ds.) Brief van Ds. Adriaan Uijttenhoven uit Aardenburg, oud-inwoner van Naarden, waarin hij het 
eerste deel van zijn "Geschiedenis van de Hervormde kerk te Antwerpen" opdraagt aan zijn 
vaderstad.  
(geschiedschrijving) 

Naarden 
Ankeveen 
Antwerpen 

SSAN015 33 239 13/06/1794 Thierens, Jacobus Hendrik Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Wijziging in het eedsformulier voor de schout-civil 
Burgemeester Jacobus Hendrik Thierens aangewezen als afgevaardigde van het 
stadsbestuur in zake de behandeling van het geschil met de baljuw in Den Haag.  
(geschillen) 

Naarden 



SSAN015 33 239v 13/06/1794  Toestemming aan de kerkmeesters om van de weesmeesters f400 te ontvangen. Naarden 

SSAN015 33 240 1/10/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Verzoek van de potmeesters om f300. Toegewezen.  
(sociale zorg) 

Naarden 

SSAN015 33 240v 16/12/1794 Lugnes, Prins van Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Maatregelen betreffende de inkwartiering van het corps militairen van de Prins van Lugnes.  
(soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 241v 19/12/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie om het Diaconiehuis en enige leegstaande loodsen voor de inkwartiering ter 
beschikking te stellen.  
(Diaconiehuis) 

Naarden 

SSAN015 33 242v 22/12/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Verzoek van de bestuurders van het Diaconiehuis te worden vrijgesteld van ontruiming voor 
inkwartiering. Besluit tot uitstel van ontruiming.  
(Diaconiehuis) 

Naarden 

SSAN015 33 243v 25/12/1794  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Besluit op de uitvoering van de resolutie van 19 december 1794 betreffende de inkwartiering 
in het Diaconiehuis en in loodsen.  
(Diaconiehuis) 

Naarden 

SSAN015 33 244v 17/01/1795  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Aankondiging van de komst van 2000 man keizerlijke troepen die in het Diaconiehuis zullen 
worden ingekwartierd.  
(Diaconiehuis, inkwartiering) 

Naarden 

SSAN015 33 245 19/01/1795  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Bericht dat Franse troepen de vesting naderen. Commissie benoemd om te onderhandelen bij 
eventuele overgave. Vaststelling van de voorwaarden tot overgave.  
(inkwartiering, Franse soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 246v 21/01/1795 Hugening (kapitein) Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Mededeling van Hugening, kapitein artillerie, dat hij orders heeft van de Gecommitteerde 
Raden om Naarden over te geven aan de Fransen.  
(capitulatie, Franse soldaten) 

Naarden 

SSAN015 33 247 21/01/1795  Vergadering vroedschap 
Verslag van de onderhandelingen met een Franse officier in herberg De Kroon over de 
overgave waarop de Franse troepen de stad binnentrekken.  
(capitulatie, Franse soldaten, herberg De Kroon) 

Naarden 

SSAN015 33 248 26/01/1795  Vergadering vroedschap, absentenlijst 
Resolutie van de stadsbestuurders om hun posten af te staan aan de burgerij.  
(benoemingen, Franse soldaten) 

Naarden 

 


