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Eerste Notulenboek van de raadsvergaderingen en vergaderingen van burgemeesters. 

30-12-1816. Gekozen tot alg. armvoogd: H.F. Trip. 

06-01-1817. Gesprek met S. Bruinsma en P. Tjebbes over de belasting op het gemaal. Ze malen 

nu ook voor de bakkers van Hindeloopen, Koudum en Molkwerum, omdat de molen in Koudum 

is afgebrand. Men wil deze molen weer opbouwen en dan verliezen ze veel werk. 

Ze gaan nu met de aanslag akkoord, maar niet als ze al deze klanten kwijtraken. Dit zal G.S.. 

worden medegedeeld. 

20-01-1817. De vrouw van Salling Saskers de Boer vraagt of haar man de turfzak weer mag 

aanvaarden. Rinke H. Cuperus vraagt of hij een gedeelte van de rente die hij nog te goed heeft 

mag ontvangen. Over beide verzoeken zal worden beraadslaagd. 

14-02-1817. Wegens de slechte en gevaarlijke staat der stadsschool is besloten het huis van de 

wed. Simon Willems te kopen en hetzelve ten dien einde voor de stad in orde te brengen en de 

oude school te verkopen om de kosten te bestrijden. De raad gaat na inspectie van beide 

gebouwen akkoord. Dit is C 62! 

17-02-1817. Na een gezamenlijke raadsvergadering is besloten om Zijne Majesteits gunst-bewijs 

aan de min vermogende dog arbeidzame klasse, belopende ene som van f 110=11=10 uit te 

reiken van af 19 februari. 

05-03-1817. Alle schapen die niet in een land lopen, moeten behoorlijk worden vastgezet. Dit 

wordt bij trommelslag bekend gemaakt. Boete: f 1,10 en de tweede keer 50 % hoger enz. 

08-04-1817. H.H. de Jong verzoekt amotie van zijn pakhuis, Wijk B nr. 63, naast zijn huis. Hier 

moet nader over worden gedelibereerd. 

14-04-1817. A.A. Postema verzoekt, net als S.H. v.d. Werff beurtschipper op A’dam te mogen 

worden. Hij heeft al een goed schip gekocht. Op de volg. vergadering wordt beslist. 

30-04-1817. De beurtschippers op A’dam, S.H.v.d. Werf en A.A. Postema worden ter 

vergadering binnengeroepen. Ze moeten zich stipt aan de orders houden. Via loting wordt A.A. 

Postema de eerste schipper. De tweede beurt is voor S.H. v.d. Werf. Er moer een nieuw 

reglement komen. 

01-05-1817. Oeds Bakker wil stoppen als weesvader. Hij wil geen weeskinderen meer houden en 

het geld dat hij nog te goed heeft ontvangen. 

25-03-1817. Uit het reglement voor de beurtschippers: Als er geen beesten zijn moet de 

beurtschipper om 9 uur vertrekken. Als er wel beesten zijn om 10 uur. De boete is f 3, waarvan 

de stadsmajoor  deel krijgt en de armen  deel. 

02-06-1817. Een nieuwe vrachtlijst voor de beurtschippers. 

08-09-1817. Jacob Ruurds beklaagt zich over zijn buurvrouw Foek Johannes. Ze bedreigt hem en 

scheldt. Ook Durkje Hiddes en Baukje Saskers hebben veel last van haar. De vrederechter van het 

canton Hindeloopen wordt ingeschakeld. In 1813 woonde Foek Johannes op B 60. 

07-11-1817. Tot stemmers worden gekozen: 

Sijbe Jacobs Lootsma 24 stemmen                  Symon H. v.d. Werf  16 stemmen 

Gerrit G. Mulder         20 stemmen                  Rinder J. Bijlsma       13 stemmen. 

De officieren van de schutterij: H. Trip, L. Wolferts en S.B. Poppes moeten de eed afleggen. 

30-12-1817. Gekozen tot alg. armvoogden: E.G. Doornbos en S.J. Lootsma. 

22-12-1817. Bij de militie commissaris is een verzoek van A.A. Postema binnengekomen om 

ontslag als officier der schutterij. De commandant vraagt nadere informatie. De burgemeesters 

schrijven terug: A.A. Postema is nu beurtschipper, maar dat zal naar het zich laat aanzien wel niet 

lang duren en er zijn weinig mensen in Stavoren, die de aanschaf van een uniform zo goed zal 

schikken als A.A. Postema. 

29-12-1817. S. Bruinsma betaalt 1/12 van het gemaal. ( over de maand december ).  Hij verklaart 

in antwoord op het schrijven van de Raad, dat als zijn collega het ermee eens is, zij de rogge en 

weitsteen uit de molen zullen nemen en zich alleen bezig zullen houden met het pellen. 

02-01-1818. S.P. Haijtema burgemeester.  
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Over het reglement voor het gemaal. De molenaars P. Tjebbes en S. Bruinsma moeten komen. 

Bruinsma is erg brutaal. Dit wordt G.S. gemeld. Hij heeft de molen ook niet behoorlijk gesloten. 

De molen mag niet meer malen, zolang het proces loopt. 

19-01-1818. S.H. v.d. Werf laat een nieuw schip bouwen en wil de beurt op A’dam alleen. 

28-02-1818. R.Z. Kuperus is overleden. Zijn funkties worden verdeeld.  

Ysbrand Durks Ysbrandy wordt stadsopzichter, zaadmeter, bestelder en bierdrager. Het laatste 

samen met P.H. Heinsius. De nieuw aangestelden zijn verplicht om bij taxatie het aandeel van de 

wed. Kuperus als korfkijker over te nemen. Majoor Heinsius wordt waagmeester. 

04-03-1818. Binnengestaan S.E. v.d. Veen en G. Kingma, algem armvoogden. Ze hadden een 

antwoord van G.S op een door hen ingediend verzoek omtrent het gedrag en de krankzinnig-heid 

van Trijntje A. Visser en bieden dit aan ter lezing. Ze vragen hoe verder te moeten handelen.. Het 

antwoord van G.S. gaat naar de secretarie en er wordt later over gedelibereerd. 

De stukken en bewijzen van de boedel van Vensentius Hempenius gaan ook naar de secretarie 

om burgemeester Siedses tot securiteit te dienen. 

16-03-1818. De gebr. Keuchenius en hun zuster verzoeken hun beide kamers, Wijk C nr. 96 en 

97 te mogen amoveren. Dit is akkoord, maar ze moeten aan de straat een muur van 8 voet hoogte 

laten staan.  

06-04-1818. Rekwest van de erven S. van Sinderen, grofsmid te Stavoren om bij afbraak te 

mogen verkopen een aan de erven massaal toebehorende huisinge in Wijk C nr (41?)….. .Dit 

wordt toegestaan als er borgen voor de lands- en stadsbelasting worden gesteld. 

19-05-1818. Bij trommelslag bekend maken, dat niemand zijn secreet, ’s zomers voor 10 uur en 

’s winters voor 9 uur mag legen en op feestdagen helemaal niet. Boete 3 gulden. 

02-06-1818 en 30-07-1818. Molenaar Pieter Tjebbes vraagt om de rogge en tarwesteen met 

kettingen te mogen sluiten en de pelsteen alleen ter vrije beschikking van de molenaar te laten. 

Dit wordt afgewezen, omdat het tegen de wet is. Iedereen die gerst laat pellen moet voor ieder 

consent een stuiver betalen. Dit is nadelig voor de molenaar. 

Notaris Alberda verzoekt om amotie van zijn gebouw, Wijk B nr. 64. Toegestaan. 

10-08-1818. Nieuwe brandmeester: Jenke Jans de Boer. 

15-10-1818. Burgemeesteren: S.P. Haijtema en G.S. Siedses. Eén van de 2 was praeses. In 1819 

was G.S. Siedses praeses. Raden: E.G. Doornbos en P.C. Janzen. 

11-01-1819. Reglement van orde voor de stadsregering: 

De burgemeesteren vergaderen iedere maandag van 11 tot 12 uur. De ingezetenen kunnen zich 

dan aanmelden op het raadhuis. De gehele raad vergadert zo vaak als nodig is. De leden krijgen 

minstens een uur van te voren bericht. Iedereen is verplicht te komen en niemand mag zonder 

toestemming de vergadering verlaten. De burgemeesteren  moeten de sleutels bij zich hebben. De 

leden kunnen gezamenlijk over de boeten beschikken. Vuur en licht zijn gratis, maar de 

verteringen worden alle 3 maanden afgerekend. 

12-01-1819. Stavoren, Warns en Scarl benoemen gez. Een dokter, tevens chirurgijn en 

vroedmeester, nl. de heer Koelmans van L’warden voor f 250 per jaar. Stavoren betaalt de helft 

en Warns en Scarl de andere helft. Condities:  

De dokter moet hiervoor alle door de publieke armzorg gealimenteerden gratis helpen, maar 

krijgt wel zijn medicamenten vergoed. Hij moet direct komen als hij geroepen wordt, moet goed 

toezicht houden en mag de particuliere patiënten niet voortrekken. Hij moet in moeilijke 

omstandigheden met de armbezorgers overleggen. De dokter moet een goede apotheek houden en 

in Stavoren wonen. Bij een conflict beslissen de burgemeesters. Net als allen met een  stadsambt 

moet hij bij de brandspuit adsisteren.  

12-01-1819. Burgemeesters en raad willen hun ontslag bij de koning indienen en dit ook aan G.S. 

doorgeven. Ze krijgen i.p.v. salaris alleen aanmaningen. 
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25-01-1819. Ambtenaren, die hun salaris per kwartaal i.p.v. per jaar willen ontvangen moeten het 

zegel op de nota zelf betalen. Bij betaling eens per jaar krijgen ze hun salaris op een gezegelde 

ordonantie. 

01-02-1819. Weer over het gemaal. De bakkers moeten opgave van het gemalen graan doen, ’s 

morgens van 8 tot 11 en ’s middags van 1 tot 6 en ’s winters tot zonsondergang. 

02-02-1819. G.S. sturen een request van molenaar Pieter Tjebbes terug. Hij vraagt niet de molen 

te sluiten, maar de steen voor rogge en tarwe te verankeren. De Raad vindt dat fraude mogelijk 

blijft als alleen de steen verzegeld wordt, maar zal de molen eerst inspecteren voor terug 

geschreven wordt. 

08-02-1819. De raad vindt sluiting van de molen terecht. Anders kan de molenaar, net als die in 

Koudum frauderen. De molen ligt immers buiten de stad. 

22-02-1819. Salling S de Boer, arbeider te Stavoren, beklaagt zich over Roelof S. Velthuizen, 

corporaal gelegerd in Groningen en thans met verlof thuis in Stavoren. Deze heeft hem op 20 

februari met zijn sabel geslagen. Hij heeft Rinke Harmens Bok diezelfde avond met zijn sabel 

bedreigd. ’s Nachts tussen 12 en 1 uur heeft hij bij Maijke Feikes, die samen met Geertje Jans een 

huisje van de armvoogden heeft, de ramen ingeslagen toen ze al lang sliepen en is met geweld 

hun woning binnengedrongen. Na meer straatschenderij vertrok hij tenslotte. 

1-03-1819. Bakker Heije H. de Jong heeft een schrijven van de grietman van H.O.N  ontvangen, 

waarin deze meedeelt, dat alle brood dat de Jong naar H.O.N. verkoopt aan impost onderhevig is. 

11-03-1819. S. Doedes Bruining solliciteert als dokter en vraagt naar de voorwaarden. Hij wordt 

op de oude voorwaarden benoemd.  

18-05-1819. Een nieuwe oproep in de L.C. en de Staatscourant om een dokter voor 125 g. 

21-06-1819. Een brief van H. Hiddinga, procureur te Sneek. Hij heeft een obligatie van f 1500 á 3 

% ten laste van Stavoren. Deze obligatie is van Auk Liewke Hoeksma te Woudsend en Hylke 

Wygers Visser te St. Anna, erfgenamen van Liewke Aukes, die dit recht bij cessie van Akke 

Corrines had gekregen. Er is sinds 1814 geen rente betaald. De kas is leeg, men belooft Hiddinga 

te betalen zodra er geld is en vraagt de Gouverneur om ondersteuning. 

03-07-1819. S. Koelmans wil het ambt van dokter voor f 125 aannemen. Hij heeft echter een 

paard nodig en vraagt om een weide voor het zomerhalfjaar. Als de vroedvrouw stopt of sterft wil 

hij haar functie graag overnemen. De raad belooft hem een wei en wat het tweede punt betreft 

zullen ze hem niet tegenwerken. Mocht er toch een nieuwe vroedvrouw komen, dan krijgt hij f 25 

extra. 

12-07-1819. De uitgaven van de stad overtreffen de inkomsten verre. De Raad verzoekt G.S. om 

een belasting van 10% op de huurwaarde van de huizen te mogen heffen. 

23-08-1819. Rienk Reins de Jong heeft lood gestolen uit de goot van het huis van H. Trip, waarin 

hij woont en dit aan Antje Lahaize verkocht. Zijn buurman Hendrik Broer Dikkes, heeft het 

gezien. Een zaakje voor de vrederechter. 

Hendrik verklaarde dat toen hij maandag 16 augustus tussen 12 en 1 uur van zijn werk 

thuiskwam hij door zijn zoon gewaarschuwd werd die Rienk de Jong op het huis van H. Trip in 

de goot had gezien. Het leek hem dat hij de loden goot besneed. Toen Dikkes en zijn vrouw 

Lijsbeth Stoffels beter keken zagen ze dat Rienk 3 stukken lood afsneed en op zijn zolder smeet. 

Later ging hij met dit lood naar de opkoper Antje Lahaise. Berend Gerrits Mulder, zonder beroep, 

die voor een karweitje naar Antje Lahaise onderweg was, zag lood op de Schalies liggen en 

Rienk de Jong stond erbij. Sjoerd en Rinke van der Veen, timmerlui uit Stavoren, haalden op 

verzoek van de burgemeester het lood op en verklaarden dat 1 stuk lood in de afgesneden goot 

paste en Antje Lahaise zei dat ze dit lood van Rienk was gekocht. Er werd een proces verbaal 

opgemaakt voor de vrederechter. 

25-08-1819. Een schrijven v. d. Minister van Waterstaat. De zeewering moet hersteld worden op 

stadskosten. Er is 22 el en 6 palm nieuw paalwerk nodig en hiervan moet een begroting worden 

opgemaakt. De stukken worden naar G.S. gestuurd met een verzoek om raad en steun.  
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30-09-1819. G.S. schrijft, dat de zeewering op de zuinigste manier voor stadsrekening moet 

worden hersteld. 

Verder een aanmaning van procureur Hiddinga. De raad schrijft hem, dat men deze naar de 

Gouverneur zal sturen. 

11-10-1819. De minister van het Publieke onderwijs neemt de jaarwedde van de schoolonder-

wijzer voor Rijksrekening en vraagt de naam van de onderwijzer door te geven.  

27-10-1819. Bestek opgemaakt van reparaties aan de zeeweringen nevens de vanouds genoemde 

Zuiderhaven. Laagste inschrijver Alberd Pieters Haijtema voor f 110. 

01-1-1819. Gees Jans Oudewagen zegt dat haar man Hessel H. de Jong haar in dronkenmans-

buien mishandelt. Ze toont als bewijs haar verbrijzelde oorijzer. De laatste keer op 30 oktober 

was dit in het bijzijn van Ate Jetses Kuiper van Molkwerum, Ynte Sikkes van Warns, Pieter 

Jacobs Lootsma, zoutzieder te Stavoren en Baukje Cornelis Westerbaan, dienstmeid van haar 

man. Gees deponeerde dit ootijzer ter secretarie en verzocht de burgemeester om, terwijl zij met 

haar zeven kinderen gevaar lopen in diepen armoede gedompeld te worden, haar in deze netelige 

omstandigheden te willen adsisteren raadgeveb. De Raad is ten volle overtuigd van het 

aanhoudende slechte gedrag van Hessel en makat proces verbaal op en schakelt de vrederechter 

en de officier van Justitie in Sneek in. 

12-11-1819. Arend A. Postema heeft een floreenplichtige zathe in de Zuidermeer gekocht, maar 

dit veel te laat aan de raad gemeld. Hij krijgt een boete. 

18-12-1819. Schoolopziener Visser stelt voor het vergelijkend examen om de vacature in 

Stavoren te vervullen te houden op 28 december. De schoolopziener heeft de missive van de 

Raad van 18 september nog niet beantwoord en daarom antwoord de Raad hem nu niet. 

21-02-1820. Op verzoek van S.H. v.d. Werff, beurtschipper op A’dam wordt een commissaris 

voor het veer op A’dam benoemd, nl. stadsmajoor Pieter Rommerts Heinsius. 

28-02-1820. G.G. Mulder, kastelein verzoekt om amotie van zijn huis Wijk C nr. 14. Het verzoek 

wordt ter secretarie gedeponeerd en het besluit tot de volg. vergadering uitgesteld. 

Verder een rekwest van enige ambtenaren bij de uit en ingaande rechten en accijnzen en allen te 

Stavoren gestationeerd, zich beklagende dat door de vele amotiën aldaar, het bezwaarlijk wordt 

aldaar een huis te bekomen. De Gouverneur vraagt overzending van dit rekwest. Deze brief gaat 

ook tot een nadere vergadering naar de secretarie evenals het voorstel van de schoolopziener om 

het vergelijkend examen op 22 maart te houden. 

27-04-1820. Het stadsbestuur heeft nog 2 jaar salaris te goed. Hiervoor wordt f 600 uitgetrokken. 

Dit is niet het hele bedrag. 

08-05-1820. Haije P. Visser, timmerman, wil zijn huis amoveren. Accoord. J.S. Hollander van 

Molkwerum wil 3 ringmuren, die van zijn moeder zijn slopen.Dit wordt aangehouden. 

Arjen W. Hamersma, grofsmid, wil een onderhoudscontract voor het door hem gehuurde 

stadsgebouw. Akkoord.  

Willem Sj Okkes, president van de Alg. Armvoogden, vraagt om subsidie. Hij krijgt een 

voorschot. Burgem. G. Siedses draagt de sleutels aan E.G. Doornbos over omdat hij naar A’dam 

verhuist. 

23-05-1820. Dingsdag den 23 mei 1820. Straatschenderijen. 

Hebben na gedane dagvaarding binnengestaan: Jarig Eilerts Wielstra, schoenmaker en Jacob Jans 

Visser, visscherman, beide te Stavoren woonachtig. Dewelke op onze aanvraag bekenden in de 

nacht der 22 mei 1820 om circa half elf uren, een wagen toebehorende aan zekere  

S.L. Seijs, koffiehuishouder dezer stede, en voor desselfs deur staande, te hebben weggenomen 

met de intentie om na eens met dezelve rondgereden te hebben, hem weder op zijn plaats terug te 

brengen, het welk dan ook door hunlieden is gedaan. Wijders verklaarden de Comparanten, dat 

bij deze zaak ook nog tegenwoordig waren: 

Rinke van der Boom, schippersknegt,  

Simon Tymens de Jong, bakkersknegt, 
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Hendrik S. Lijflander, schoenmaker,  

Stoffel S. Lijflander, timmerman en 

Wijtze Okkes, schippersknegt. Allen mede te Stavoren woonachtig. 

In aanmerking genomen het nadeel welke uit dergelijke Straatschenderijen kan voortkomen en de 

noodzakelijkheid om dezelve te beteugelen. Is besloten om de Comparanten tot nader oproeping 

te laten vertrekken en wijders daarover rijpelijk te delibereren, doch dit tot eene nadere 

Vergadering te delageren.  Waarop de vergadering is gesloten. 

S.P. Haijtema, burgemeester. 

12-06-1820. A.A. Postema vraagt uitstel van betaling van de boete van f 50, die hem is opgelegd, 

omdat hij de acte van transport bij de koop van huizen te laat bij de gemeente heeft ingediend. Hij 

voelt zich geheel onschuldig en wil nogmaals naar G.S. schrijven. De burgemeesters gaan 

akkoord met zijn verzoek. 

13-06-1820. De turfmeetsters gedragen zich ergerlijk. Ze schudden de korven niet en bena-delen 

de burgers. Zij en hun kapitein worden op het stadhuis ontboden. Ze beloven beter-schap. Hun 

kapitein, Uilke Jans Zeeman wordt vast benoemd en legt de eed af. 

Turfmeetsters zijn: Stijn Wanders                              Jantje Jans 

                               Eids Gerrits                                  Aaltje Johannes 

19-06-1820. Dr. S Koelmans beklaagt zich over de weide voor zijn paard. Door de 

onvruchtbaarheid van het seizoen is daar nu niet veel aan te doen. Men komt overeen te wachten 

tot de heer Lootsma weer thuis is. Hij is het meest deskundig. 

17-07-1820. Pieter Rommerts Heinsius, gefungeerd hebbende als: stadsmajoor, oproeper bij de 

boelgoeden en verhuringen c.a., havenmeester, bierdrager, commissaris der beurtschepen, 

bestelder bij het veer, vischafslager, waagmeester, stadsomroeper en tromslager, ijtigmeester, 

adsistent bij ’t boelgoed en ontvanger bij de stedelijke indirecte belastingen en het gemaal is door 

een ongelukkig toeval zeer subiet komen te overlijden. Auke Jacobs Lootsma wordt stadsmajoor 

voor f 150 en havenmeester. Verder worden de baantjes verdeeld over Uilke Heins, Ysbrand 

Dirks Ysbrandy en Albert Pieters Haijtema.  

E.G. Doornbos wordt voorlopig ontvanger van het gemaal. 

31-07-1820. Honorabel ontslag van G.S. Siedses als burgemeester. De Raad draagt via de 

Gouverneur een drietal voor aan Z.M. , nl.  E.G. Doornbos, J.A. Lootsma, die ook in het college 

van G.S. zit en H.H. de Jong. 

21-08-1820. Uitgenodigd: A.A. Postema en Ynte S. Faber. Zij hebben land aangekocht onder de 

Jurisdictie van Stavoren, maar de akten van transport te laat overgeboekt. A.A. Postema heeft een 

rekwest bij G.S. ingediend, waarbij hij vraagt om vermindering van de boete, omdat hij zegt 

onschuldig te zijn. G.S heeft dit rekwest teruggestuurd naar de Raad, die een schikking voorstelt. 

Beide moeten f 25 betalen. Hidde H. Pietersen vraagt zijn huis Wijk B nr. 65 bij afbraak te 

mogen verkopen. Besluit aangehouden. 

04-10-1820. Tot leden van de Raad worden gekozen: S.H. v.d. Werf en S.E. v.d. Veen. 

16-10-1820. Marijke, wed Cornelis Jans Visser heeft wol gesponnen voor Doedje Barteles, de 

vrouw van Wander Jans Visser, die weigert om te betalen, omdat er volgens haar te min is. De 

burgemeesters gelasten haar het volle loon te betalen. Ze was een paar knotten vergeten, die ze al 

eerder had opgehaald. 

18-10-1820. Ontvangsten derde kwartaal: f 1954,04 15/20. Uitgaven: f 1945,45. 

14-11-1820. Benoemd tot burgemeester E.G. Doornbos i.p.v S.G. Siedses. 

J.A. Lootsma verdient als stadsmajoor f 150. Hij kan hier niet van rondkomen en verzoekt om 

een extra baantje. Hij wordt nu ook ontvanger van het gemaal en de stedelijke indirecte 

belastingen, i.p.v. E.G. Doornbos, die burgemeester is geworden. 

29-11-1820. Het bestuur van het Bedelaarsgesticht in Hoorn heeft G.S. van Friesland een lijst 

gestuurd met in hun gesticht aanwezige bedelaars. Hier zijn 2 Staversen bij, waarvoor de stad zou 

moeten betalen. De Raad vraagt vrijstelling van deze plicht wegens gebrek aan inkomsten. 



Eerste notulenboek 19
e
 eeuw, blz. 6 

 

Verder bepalingen over de sluitingstijden van herbergen, taphuizen e.d. om rellen te voorkomen. 

Na 10 uur mag er niet meer geschonken worden en om 10.30 moet iedereen hebben betaald. De 

boete is 1 Ned. Gulden en 50 cents, zowel voor de klanten als de herbergier, maar de boete van 

de herbergier kan nooit meer dan f 12 bedragen. 

11-12-1820. S.S. Lijflander wil zijn huis Wijk c nr. 35 amoveren. Dit wordt geweigerd, omdat het 

dubieus is, of het huis van hem of van H. Trip is.  

A.A. Postema wil het houtstek in Wijk…nr. …. amoveren. Dit mag. 

14-12-1820. Jacob Hyltjes Fortuin, nu provisioneel onderwijzer, wordt voor vast benoemd aan de 

openbare school te Stavoren. Hij krijgt het Rijkstraktement van f 300 + ieder kwartaal de 

schoolpenningen, zoals is bepaald in het Staverse schoolreglement van 5 maart 1808 en vrije 

woning. 

20-12-1820. Uit de verordening over de sluitingstijden moet het woord publiek worden 

geschrapt, anders gaat men bijeenkomsten een sociëteit noemen om langer open te kunnen 

blijven. De sluitingstijd van 10 uur gold nl. niet voor besloten bijeenkomsten. 

28-12-1820. Tot alg. armvoogd voor 1821 gekozen: A.D. Schellinga en P.H. Bakker. 

02-01-1821. Burgem. voor dit jaar S.P. Haijtema, E.G. Doorbos zal dientengevolge presideren. 

19-01-1821. Een commissie, Cornelis deRoos en Pieter Tjebbes, moet de klachten over het 

schoolwezen aanhoren. Het gaat om de klasse indeling voor het schoolgeld. 

22-01-1821. Froukje Sjoerds beklaagt zich. De pachter van de Koebrug heeft haar de bediening 

opgezegd. Ze vindt dat hij hiermee te laat is, want nu moet zij uit har huis, dat bij de Koebrug 

hoort. De Raad geeft de pachter gelijk, maar vraagt hem Froukje zolang in het brugwachtershuis 

te laten wonen, tot ze een ander huis heeft gevonden. 

22-03-1821. Onderwijzer Kok uit Nieuwe Veen bij Alphen, vraagt vergoeding van de reiskosten, 

die hij als sollicitant in Stavoren heeft gemaakt. Hij moet een specificatie opsturen. 

02-04-1821. Willem Sj. Okkes, afbraakverkoper, verzoekt zijn ledig erf aan de Schuinstraat te 

mogen afgraven en ten gelde maken. Dit mag, maar niet meer als 1 stek en hij moet 10 voet uit de 

wal blijven.  

26-04-1821. Benoemd tot Provinciale Staat (opnieuw) J.A. Lootsma. Plsverv. S.P. Haijtema. 

05-07-1821. Pieter Tjebbes, molenaar, bedankt wegens vertrek naar Warns als armvoogd. 

G.S willen opgave van namen van de leden en bepalingen van de sociëteit van G.G. Mulder.  

16-07-1821. Coert Eijlert Wielstra wil zijn huis Wijk B nr. 22 afbreken. Zijn verzoek wordt op 

30-01-1822 toegestaan. Hij moet i.p.v. het afgebroken huis wel een muur bouwen. 

27-09-1821. De deurwaarder heeft een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg in Sneek aan 

de burgemeester overhandigd. De stad moet f 1500 betalen plus de rente á 3 % , te reke-nen vanaf 

het tweede halfjaar van 1814. Bij weigeren zal worden overgegaan tot beslagleg-ging op de 

onroerende goederen van de stad. Het vonnis wordt doorgestuurd naar G.S. met het verzoek 

zodanige maatregelen te nemen, dat de stad verschoond blijft van inbeslagname. 

06-11-1821. Extract uit het notulenboek van G.S. d d. 5-10-1821 nr. 3. Hierin een afschrift van 

Z.M. besluit van 8-8-1821 nr. 97, waarin wordt verklaard, dat er in de vroeger voorgestelde 

vereniging van de stad Stavoren met de grietenij H.O.N. niet kan worden getreden. 

10-12-1821. A.A. Postema krijgt toestemming zijn schuur Wijk B nr. 2 te amoveren. 

21-12-1821. Alg. Armvoogden voor 1822: Hidde Reinier Pietersen en Joh. Cusveller. De laatste 

bedankt zonder opgaaf van redenen. Men wil hem verplichten. 

22-12-1821. Bij de verpachting van het Havengeld enz. blijkt dat er geen pachter voor de bank 

van lening is. S.P. Haijtema, nu pachter, wil nog 1 jaar doorgaan zonder pacht te betalen. Hij doet 

het liever niet omdat er veel zwarigheden zijn. Iedereen is akkoord dat hij doorgaat.  

01-02-1822. Alle kopen en verkopen, van huizen e.d moeten bij de secretaris worden gemeld.  

12-01-1822. N. a. v. een missive van de Gouverneur: Er komt een nieuw reglement voor de 

brandweer en dit wordt opgestuurd naar G.S. Brandmeester en onder brandmeester zijn: 

 S.E. v.d. Veen, C. de Roos, G.G. Mulder en R.J. v.d. Veen. 
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20-02-1822. “In overweging genomen zijnde de gevaarlijke en verwaarloosde toestand van de 

omvergewaaijde Zuider Muur is goedgevonden om dezelve door een arbeider op laten ruimen, de 

steen op de wal te laten brengen, opdat nader over het al of niet opbouwen of herstellen der muur 

te kunnen delibereren. 

Turfmeetster Eijts Piebes is overleden. Voor haar Antje Beernts. 

10-04-1822. Geertje Jans Wolda, dienstmeid van dokter P. Koelman wilde ontslag. Ze ging op 

een zondag naar Koudum en beloofde ’s avonds terug te zijn , maar kwam pas op woensdag 

terug. Dokter beschuldigde haar van diefstal van 2 zilveren duiten en andere muntstukjes. Geertje 

voelde zich ten onrechte beschuldigd. Ze overhandigde de Raad 2 zilveren duiten, die van een 

Koudumer zouden zijn. Dr. Koelman, binnengeroepen, bevestigde het eerste verhaal, maar 

herkende de duiten als de zijne. De vrederechter, kanton H’loopen wordt ingeschakeld. 

15-05-1822. Tjidse Siedses wordt turfdrager i.p.v. Rinke Harmens Bok, die wegens zijn hoge 

ouderdom bedankt. Een week later bedankt Tjidse ook. Hij is niet in staat om het turfdragen vol 

te houden. Voor hem Hendrik Broer Dikkes, mr. kuiper. 

12-07-1822. Via de kapitein van het loodswezen: De aannemer die de toren heeft gerepareerd 

meldt, dat door het ijzerwerk, dat tot steun van de makelaar waarop het ijzeren kruis en de 

windvaan komen moeten, verhinderd wordt dat het klokje, dat boven in de toren hing en waarop 

het halve uur werd geslagen, weer wordt geplaatst. 

De aannemer heeft van het bestuur en de inwoners van Stavoren gehoord, dat ze in plaats van de 

ijzeren bogen, liever een koepeltje op de toren wilden. De aannemer wil dit plaatsen, als hij het 

klokje krijgt. Het departement, van het loodswezen, gaat akkoord met een passend, met lood 

gedekt koepeltje. 

De Raad van Stavoren zegt, dat de heer Genis de kleine, half slaags klok kan krijgen. Hij moet 

daarvoor de grote klokken in orde brengen, het schoolgebouw belendende aan de toren repareren 

zonder iets te rekenen en 20 gulden in de stadskas storten.  

23-09-1822. Een brief van G.S., dr. Koelmans heeft geklaagd over de slechte toestand en 

afgelegenheid van de hem aangewezen weide. 

03-10-1822. Benoemd tot raadslid: Jacob Cornelis Janzen, kapitein ter zee. 

12-01-1823. Klokluiden bij sterfgevallen. Reglement op verzoek van de klokluiders. 

De gehele stad rond tot aan de pijp bij Keuchenius. 

Een gehele luid                 f 0,60 

Een halve luid                   f 0,30 

Op het Noord Eind tot aan de Poort. 

Een hele luid                   f 0,80 

Een halve luid                 f 0,40 

Buiten de poort: een hele luid    f1 20 

                           Een Halve luid f 0,60 

Een uur luiden f 1,20 

31-01-1823. Een resolutie van G.S. De Raad moet een volledig plan tot aflossing der schulden 

indienen. Met de te kleine reductie van hun jaarwedde heeft het Bestuur niet aan de verwach-

tingen van Z.M. voldaan. Dit helpt niet genoeg en is niet afdoende om een fonds te vormen om de 

schuld der stad tot ¼  te reduceren. 

De Raad schrijft terug, dat het niet goed mogelijk is een goed plan te maken om de schuld af te 

lossen. Ze vindt de opmerking over de te kleine reductie van de jaarwedde onbillijk. De Raad 

houdt zich aan de voordracht bij de begroting van 1822 om hun jaarwedde met 13 % te verlagen. 

Zij zijn evenmin als de andere gegoede burgers oorzaak van deze schuld en vinden het 

onrechtmatig, dat dit geld uit dit kleine college moet komen. 

24-02-1823. De bank van lening is weer niet verpacht. S.P. Haijtema gaat nog een jaar door. 

12-03-1823. W.S. Okkes vraagt de achterkamer van het door hem van Rients H. de Jong 

gekochte huis te mogen afbreken. Hij zal een behoorlijk keukentje i.p. daarvan maken.(sp 47?) 
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01-05-1823. De president stelt voor om het bestuurstraktement met  te verlagen. Dit om te  

voldoen aan het verzoek van Z.M. om een aflossingsfonds te  kunnen stichten.   

02-07-1823. Doedje Barteles is door Rienk Reins de Jong in haar huis mishandeld. 

09-07-1823. Doedje kon er zelf ook wat van. Ze drong op 28 juni het huis van Tjitske Holwerda, 

wed. Rein Pieters binnen en mishandelde haar. Dit is gehoord door Beits Abrahams, de vrouw 

van Jan Koehoorn en door Beits P. Heinsius.  Vrederechter.   

18-07-1823. G.S. heeft de begroting over 1822 niet goedgekeurd. Er is geen plan om de schul-

den af te lossen en het Bestuur heeft niet voldaan aan de intentie van Z.M om de traktementen 

van de Raadsleden te verlagen. Besluiten: 

Op de begroting komt een post van f 200 om de schulden af te lossen. Het plaatselijk bestuur 

staat  deel van haar salaris af, dat is f 200. Er komt een plan van aflossing. De achterstallige 

schuld is f 22682. Jaarlijks wordt f 200 afgelost. Deze aflossing geschiedt bij loting.  

Crediteuren, die met minder dan de nominale waarde van hun schuld genoegen nemen hebben 

voorrang. 

12-08-1823. Jot Jans Nauta, aannemer van publieke werken, doet aangifte van de diefstal van 

gereedschap op zijn werk. O.a. blokken.  

13-08-1823. De erfgenamen van Ida Jurjens vragen om het huis, dat door wijlen hun moeder 

bewoond is geweest te mogen amoveren. Het verzoek wordt afgewezen. 

20-09-1823. Voorts is besloten om de oude school uit hoofde van desselver bouwvalligheid te 

doen herstellen. 

01-10-1823. Gelezen een insinuatie van de deurwaarder van de rechtbank uit Sneek ter requisitie 

van W.S. Okkes en Freerk Jans de Boer. 

Zij willen via de rechtbank een stuk greidland aan de meestbiedende laten verkopen op 5 

november a.s. De president burgemeester wordt gesommeerd om hierbij aanwezig te zijn. Deze 

verkoop is, omdat de gemeente de som van f 158,09½ schuldig is aan Okkes en de Boer. Dit is 

het bedrag van 538 dagen verdiend loon als gestelde bewaarders der goederen op  

16-08-1817. Dit was wegens de sequestratie van de boedel van H. Trip. 

De insinuatie wordt doorgestuurd naar G.S. 

08-10-1823. Voorts is goedgevonden, dat de kermis op de gewone tijd zal worden uitgeluid en 

daarna worden beschouwd als geëindigd te zijn. 

15-10-1823. De gouverneur vraagt de leden van d Raad het gebruik van de nieuwe maten en 

gewichten te bevorderen en om uit hun midden 2 leden te benoemen als Schatter en Bijschat-ter 

voor de Personele Belasting voor 1824. Gekozen worden E.G. Doorbos en S.E. v.d. Veen. 

Een verzoek van enige Ingezetenen om een vrouwenschool te mogen stichten. Dit komt op een 

volgende vergadering. 

02-12-1823. Besluit van Z.M. De schellingen en zestehalven moeten worden ingewisseld.. 

Dit wordt de ingezetenen medegedeeld en de Pres. Burgemeester regelt dit. 

03-12-1823. Verzoekschrift van ingezetenen. Antwoord. Bij de huidige bepalingen kan geen 

tweede of vrouwenschool worden daargesteld. Bij revisie van de bepalingen is dit misschien 

mogelijk. 

19-12-1823. Iedere schipper moet vanaf begin 1824 aan de pachter van de Koebrug betalen 4 

stuivers, 2 uur na zonsondergang  meer ( 6 stuivers ) en na de bepaalde tijd ½ meer, om duidelijk 

te zijn 40 cents. 

01-03-1824. De Gouverneur vraagt: Hebben de Hervormde floreenplichtigen enig recht van 

benoeming van een predikant of toezicht op de kerk administratie?  

Antwoord: de floreenplichtigen oefenen hoegenaamd geen stemming in Kerkelijke zaken uit.  

Hoeveel notabelen zouden moeten worden benoemd? Graag dubbeltallen.   

Antwoord: Er moeten 2 notabelen en slechts 3 kerkvoogden zijn. Dubbeltallen: 

Notabelen. S.H. v.d. Werff   Plaatsvervangers: Jacob C. Janzen 

                   J.C. Janzen                                      W.G. Mulder 
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                   S.E. v.d. Veen                                  A.D. Schellinga 

                   J. v.d. Meulen                                   A.A. Postema 

Er komt een advertentie in de L.C., waarin een nieuwe dokter – vroedmeester wordt gevraagd, 

wegens het vertrek van S.Koelmans. Salaris f 125. Instructie: zie 12-01-1819. Er wordt niet meer 

over de brandweer gesproken. 

23-03-1824. G.S. gaan akkoord met het plan om de schulden af te lossen. Zo vlug mogelijk 

beginnen en de schuldeisers moeten hiervan in kennis worden gesteld. 

23-03-1824. Ter bestrijding van het tekort over 1822 komt 10 % bij de huurwaarde van de 

bebouwde eigendommen. G.S. willen een sluitende rekening. 

07-04-1824. Joh. Cusveller, dijksopzichter te Stavoren, beklaagt zich over de mishandeling van 

één van zijn kleinkinderen door onderwijzer J.H. Fortuin. De Raad geeft dit door aan 

schoolopziener H.W.C. Visser om dit misbruik verder te voorkomen. 


