Twaalfde Notulenboek. Van 30 januari 1882 t/m 2 juni 1888.
30-01-1882. Besluit tot herstel van de zuidmuur van het gemeentehuis.
Nieuwe brug bij Jelle Boom. Iets breder maar 1,50 meter lager dan de bestaande. Nu
1,25 meter boven zomerpeil. Aanbesteed voor f 125.
10-02-1882. Bibliotheek voor de inwoners der stad in het lokaal voor de publieke dienst
(de oude school).
De stadswerker krijgt het nieuwe huis naast de wed. Jan Mulder voor f 30 huur per jaar.
17-03-1882. De firma Zeilmaker en co te Harlingen willen voor 25 jaar in erfpacht het
pakhuis dat vroeger voor de lijnbaan werd gebruikt, met het lijnbaanspad ten westen van
de stad langs de binnenberm der zeedijk. Ze hebben dit pakhuis gekocht. Willem Smits
en later Johannes Smits hadden het eerst in erfpacht. Zeilmaker mag het perceel op
A nr. 882 wel huren, maar krijgt geen erfpacht.
A. van Randen koopt van de Noorderschans A nr. 753 ten zuiden van Hendrik Jans
Visser 140 m2 grond (7 m breed en 20 m lang) voor de bouw van een kerk. Deze moet
10 meter lang en 7 meter breed worden.
08-04-1882/02-06-1882. Homme Kuiper mag op de noordelijke akker van de Dwinger
op het westeinde een taanderij beginnen. In de buurt van de voormalige lijnbaan.
Hij is zeilmaker.
13-07-1882. Het Rijk wil de stadsdijk ten westen van de lijnbaan en ten oosten van de
blokhuisgracht doortrekken in noordelijke richting en laten aansluiten op de zuidelijke
havenkade, die ± 50 cm zal worden verhoogd. Er is 2450 m3 grond nodig. Deze wordt
verkregen door versmalling van de kruin van het noordelijke stuk van de stadsdijk ten
oosten en zuiden der Blokhuisgracht. Deze krijgt zo een flauwe docering en meer
waarde als schapenweide. Prijs f 0,50 m3
04-08-1882/07-10-1882/22-12-1882. Nieuwe brandmeesters: A.M. Dijkstra en C.P.
Bakker.
Yge Visser en Berend Mulder hebben de pacht van hun viswater nog niet betaald.
07-02-1883. Het slootje achter de onderwijzerswoning en lokaal voor publieke dienst
dempen en het terrein tussen het slootje en de Achteromsdelft egaliseren.
Door W. Zwaan voor f 9,50.
Van de grindweg aan de westzijde der Delft 138 meter bestraten met klinkers.
Aangenomen door A.S. Kuperus voor f 1020.
06-04-1883. Verpachting massale zeesluis. Pachter Jelle R. Boom voor f 973 p/j.
J.R. Boom wordt ook gaarder der haven, vuur, baken en Koebrugtollen tegen 5 %
beloning van de bruto opbrengst.
Op 9 mei zal de uitbreiding van de haven en andere werken voor de spoorlijn worden
aanbesteed.
K.B. Aukema, evangelist, maakt bezwaar tegen zijn hoofd. omslag. Zijn inkomen was
geschat op f 1300. Dit wordt verlaagd tot f 1000, de omslag gaat van 30,60 naar f 19,80.
P de Jong Pzn uit IJlst vraagt recht van voorschutting voor de stoomboot Sneek –
Amsterdam. Dit wordt geweigerd, want er is weinig oponthoud.
02-06-1883/06-07-1883. Er komt een dam door de Blokhuisgracht, die eigendom wordt
van het Rijk. Het Rijk krijgt 640 m2 van de Blokhuisgracht, A nr. 744, en 110 m2 van
de buitendocering van de dijk aan de zuidzijde van de gracht.
640 m2 van A 744, groot 3,8617 ha en 110 m2 van A 618, groot 1,1074 ha. Voor f 10.
Het Rijk moet een duiker maken op het zuidend van het westelijk gedeelte der
Blokhuisgracht, dat nu afgesloten is.
07-09-1883. Sinds een paar maanden is men bezig met de uitbreiding der haven en het
stationsterrein. De bevolking van 700 zielen is daardoor toegenomen met 300 arbeiders,
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verscheidene met vrouw en kinderen. De school is te klein voor al deze kinderen en het
werk duurt nog wel 1¼ jaar. De Raad vraagt daarom extra subsidie voor een hulpschool
en hulponderwijzer.
04-09-1883. G.S.: Opnieuw schoolgeld invoeren. Alleen dan geeft de minister extra
subsidie. De Raad moet wel. Het wordt 30 cent per kind.
A.S. Kuperus wordt aannemer van de dam door de Blokhuisgracht. Hij mag 2450 m3
grond van de dijk om de Blokhuisgracht afgraven en betaalt de gemeente hiervoor
f 2000. Een nieuw koperen wijzerbord op de toren voor f 20.
12-10-1883. Cusveller: G.S. vragen of de Blokhuisgracht beoosten de dam mag worden
gedempt.
23-11-1883. Nieuwe verordening lager onderwijs. De avondschool wordt afgeschaft en
het dagonderwijs met 5 uur per week verlengd en gedurende 6 wintermaanden komt er
24 weken iedere week 6 uur herhalingsonderwijs voor jongens en meisjes die de
dagschool al hebben doorlopen.
28-12-1883. R.J. Visser te Workum pacht alle viswater, binnen en in de haven,
gedurende 5 jaar, voor f 250 p/j.
Het pad langs de Noorderschans zal worden bepuind.
08-02-1884.Als het waterschap de zeedijk wil overnemen zullen ze f 2500 moeten
betalen.
Berend Mulder hoeft de pacht van het viswater “de Molkwerumervaart en de
Zuidooster”over 1883 niet te betalen. Het viswater is vervallen door de havenuitbreiding
en de spoorwegaanleg.
Cornelis Pieters Bakker koopt een strook grond (17x2 meter) ten oosten van de smederij
voor f1,50 p/m2.
15-02-1884. De minister beschikt afwijzend over de bouw van een hulplokaal.
Jan Meines de Jong koopt voor f 150 bijna 4 are grond ten zuiden van zijn huis.
04-04-1884. Anne van Randen heeft van het voorstel van 17 maart 1882 geen gebruik
gemaakt. Hij wil nu 150 m2 kopen voor f 1 p/m2. De Raad gaat akkoord.
25-04-1884. Het waterschap neemt de zeedijk en het zuidelijk gedeelte van het
Baanspad, A nr. 882 over voor f 2000. Van het Baanspad 116 m2.
Jottje Yntes de Boer mag, zolang hij leeft, zijn asbak aan de binnenkant van de dijk
houden.
28-04-1884. Op verzoek van pastoor G.J. Ensink van Bakhuizen staat de gemeente
grond op de Dwinger af voor de bouw van een R.K. houten hulpkerk van 15x5 meter.
Eerst voor 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Van de Dwinger A nr. 618 groot
1,1076 ha is nu een gedeelte verhuurd aan Gerrit Mulder voor f 17 p/j en een gedeelte
aan Rinke Boom voor f 20. De pastoor mag 32x27 meter huren voor jaarlijks f 30.
Ensink moet een schelpenpad van 1½ m breed uit de Smidstraat naar het terrein in orde
maken en onderhouden.
Anne van Randen koopt de eerder genoemde grond voor de Chr. Geref. Kerk van
Hindeloopen. Een stuk van A 896, groot 20x7,5 meter.
04-06-1884. De gemeente wil het baken op de houtendam nu toch overdragen aan de
provincie. Stavoren mag dan geen bakengeld meer heffen en verliest f 200 aan
inkomsten. Dak onderwijzerswoning herstellen. Kosten f 500.
04-07-1884/22-07-1884. Hellingpad met klinkers bestraten.
12-08-1884. G.S. nemen het baken op de houtendam over. De gemeente schaft nu per 1
januari het bakengeld af. Het schoolgeld wordt verhoogd.
10-10-1884. De gemeente krijgt f 2000 als koopsom voor de zijdijk bewesten de stad
van het waterschap H.O.N.
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11-02-1885. Auke Schellinga koopt grond ten zuiden van de Chr. Geref. Kerk voor de
bouw van een huis. Opp. 135 m2.
20-02-1885. Logementhouder B.E. de Vries heeft A nr. 445 gekocht en koopt nu
onderhands van de gemeente een strook grond ten zuiden van het huis van J.M. de Jong.
dat aan A 445 grenst voor f 210.Breed ± 6 meter en lang ± 65 meter. Aan de westzijde
van de Zuiderschans. De Zuiderschans is A 906, groot 74,62 are.
Ruil grond. Het burgerlijk armbestuur krijgt van de gemeente het huis en erf ten westen
van de grindweg A 907, groot 5,97are en de voorwal A 411 groot 1,14 are. De gemeente
krijgt A 588, groot 2,60 are ten name van de erven Jelle Walles en A 801 groot 4,36 are
eveneens ten name van de erven Walles. Beiden ten noorden van het slootje door de
Dwinger. De rest van de Dwinger is ook van de gemeente.
08-04-1885. Door het ontsteken van de Rijkshavenlichten op 1 april kan het
gemeentelijk havenlicht worden geblust en wordt lichtwachter K.J. Fortuin ontslagen.
01-06-1885. De Raad wil de Blokhuisgracht niet laten beheien en beschoeien.
03-07-1885. S.T. de Vries heeft het inrichten van één der benedenzalen van het
gemeentehuis tot vergaderzaal en archief voor f 567 aangenomen.
Baggeren langs de zuidzijde van het Zijlperk. ± 1340 m3 grond
28-07-1885. Raadslid H.L. Cusveller afwezig.
12-08-1885. A.. Deenik Mnz en 18 andere inwoners verzoeken om demping der
Blokhuisgracht beoosten de dam, of zorgen voor voldoende doorstroming. De Raad
kiest voor dempen met baggerspecie uit het Zijlperk en langs de werf. Dit zal in het
bestek van het baggeren worden opgenomen. Ook het slootje tussen het “voogdeland”
en de Schans moet worden gedempt.
01-09-1885. De bediening van het kleine havenlicht wordt tot 1 mei 1886 opgedragen
aan J.R. Boom voor 1 gulden per week ( hierbij is de nodige petroleum inbegrepen).
09-10-1885. Frans Smits heeft de voormalige lijnbaan gekocht om deze voor 1
november af te breken. Sytse Veersma wil de opstand van de lijnbaan van Frans Smits
overnemen en als woning betrekken, maar de gemeente wijst dit af.
12-11-1885. Op zondag 8 november is het spoor in gebruik genomen.
23-12-1885. De sluis is voor 3 jaar gepacht door R.J. Boom voor f 1045 p/j. Te beginnen
op 1 mei 1886.
A. van Randen koopt het stukje grond, 54 m2, ten noorden van zijn timmerschuur om er
een huis te bouwen, voor f 54.
Benoemd tot onderwijzeres Antonia van Meeteren uit Nieuwe Schans. Loon f 550 p/j.
Ze moet ook handwerkles geven.
09-02-1886. Pastoor Ensink van Bakhuizen wil de huurovereenkomst van het gedeelte
van de Dwinger waarop de R.K. hulpkerk staat met 2 jaar verlengen tot 30-04-1888.
Dit is sectie A nr. 618 en de huur is f 40 per jaar.
28-05-1886. Het huis van Gerke Alberts is door A. van Randen voor f 45 opgeknapt.
Op 15 mei 1886 is een dagelijkse stoombootdienst tussen Stavoren en A’dam geopend.
04-08-1886. J.C. Mackaij heeft op 24 juni de gemeente metterwoon verlaten.
27-08-1886. S.J. Fortuin vraagt per 1 oktober ontslag als politiedienaar en bode.
De betrekking van havenmeester wordt opgeheven.. De nieuwe agent moet wel toezicht
houden op het aanleggen van schepen. Zijn salaris is f 400 + wapening en bovenkleding.
Er komt voor f 100 een aparte bode. De school inrichten met 4 lokalen.
15-09-1886. Uitdieping van de Achterdelft en verdere demping van de Blokhuisgracht
met deze grond. Uitvoerder Cornelis Pieters Bakker voor f 1095.
De wed. Sjouke de Vries heeft het werk van haar man overgenomen en is nu as en
vuilnisophaalster.
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De sjouwerlui kunnen alleen met een bootje op de Noorderdam komen en vragen of zij
het “praamtje” van de gemeente mogen gebruiken. Dit mag niet, maar ze hunnen de
praam wel kopen
Sikke Jacobs Fortuin wordt per 1 oktober 1886 gemeentebode voor f 100 per jaar.
Jacob Feldman te L’warden, 34 jaar en sergeant N.O.L, wordt agent en havenmeester.
13-10-1886. Bericht van de heren H en J Snijver te A’dam. De stoombootdienst A’dam
Stavoren is opgeheven en vervangen door een dagelijkse stoombootdienst Harlingen,
Stavoren, Enkhuizen, Amsterdam.
Bosman koopt 34 m2 grond. J de Klerk, aannemer van de spoorhaven, kocht in 1883
grond ten noorden van her erf van Corn. Pieters Bakker, voor de bouw van 2 keten, van
Andries Kuperus. Kad. A nr. 941 en 942. Deze grond en keten zijn nu eigendom van de
firma C. Bosman te Alkmaar. Nu blijken deze keten nog voor 34 m2 op gemeentegrond
te staan en Bosman koopt deze meters erbij voor f 34.
16-12-1886. De heer J. Suijer ( Snijver ?): De stoombootdienst Harlingen – Amsterdam
doet Stavoren niet meer aan.
G.S.: De minister geeft f 1500 voor de schoolverbouw.
08-02-1887. C. Bakker krijgt f 20 extra omdat hij 2/5 deel van De Achterdelft heeft
drooggelegd en geslat in plaats van gebaggerd.
A.A. van Randen koopt 110 m2 grond van de Noorderschans voor f 110, ten zuiden van
het huis van A. van Randen, A nr 992, breed 5½ m en lang 20 m. Voor een huis als ten
noorden staat.
07-04-1887. J.R. Boom krijgt ontheffing van de pachttijd van de sluis. Deze pachttijd
liep tot 1 mei 1889. De ontheffing gaat in op 23-02-1887. Nieuwe pachter wordt nu voor
2 jaar Sjoerd Jacobs de Boer voor f 815 per jaar. Dit is f 235 minder dan Boom betaalde.
Boom krijgt eervol ontslag, maar blijft lichtwachter van het klein of gemeentelijk
havenlicht voor f 1 per week ( incl. olie, lampenglazen en lampenkous).
Corn. Pieters Bakker koopt 30 m2 grond, 1,8 meter breed en 17 meter lang, voor f 15.
Deze strook behoort tot de smederij A 665, gemeente eigendom, tussen het erf van C.P.
Bakker, dit is A 945 en A 895 van Van Swinderen.
31-05-1887. A.A. van Randen koopt 115 m2 aan de Noorderschans, naast de strook die
hij op 19 febr. kocht, voor f 115. Breed 5,75 en lang 20 meter.
B.E. de Vries koopt 115 m2 grond naast zijn huis en 150 m2 van de gedempte
Blokhuisgracht. C.P. Bakker armvoogd i.p.v. H.C. de Boer.
29-06-1887. Laagste inschrijver verbouw school A.A. van Randen voor f 2769,00.
11-08-1887. Gemeenteontv. Kuperus overleden. Opvolger, H.K. Jongsma.
27-01-1888. De gemeente moet de weg om het stationsterrein met bruggen enz overnemen en onderhouden en krijgt als schadeloosstelling hiervoor f 10.000 van het Rijk.
De Herv. Diakenen Hendrik Jans Visser en Gerrit de Vries hebben in 1887
ondersteuning gehad en worden daarom van de lijst van kiezers afgevoerd.
11-02-1888. Veltman te Sneek koopt A nr. 647, een pakhuis groot 0,50 a.
A nr. 648, huis en erf groot 7,86 a
A nr. 153, een erf groot 3,60 a
Deze percelen waren eerder van de overleden gemeenteontvanger Doede Kuperus en
Sierd de Roos, elk voor de helft.
11-04-1888. A. Zwaagstra, bijna 63 jaar oud en meer dan 40 jaar hoofd der school,
vraagt en krijgt per 1 oktober eervol ontslag wegens gezichtsverzwakking.
02-06-1888. Rijkswaterstaat plaatst een rolpaal op de kop van de Noorderhavendam.
De R.K. hulpkerk is voor 1 mei geamoveerd.
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Sjoerd Heijes Kuperus koopt van de gemeente een driehoekig stukje grond van 43 ca
voor f 10 om hier een huis p te bouwen. Hij is timmermansknecht. Ten noorden van
Sjoerd Bok. Sjoerd Bok is A nr. 922.
De grond die Kuperus wil kopen maakt deel uit van A 1011, groot 8,62 are.
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