Tweede notulenboek.
08-04-1824. Ingevolge het nieuwe regeringsreglement is benoemd tot:
burgemeester: S.P. Haijtema en wethouder: J.C. Janzen. Hij bedankt, is zeeman en veel weg.
en E.G. Doornbos. Raadsleden: S.E. v.d. Veen, S.H. v.d. Werff en J.P. Lootsma.
Secr: S.G. Siedzesz.
12-04-1824. Weer een insinuatie van deurwaarder Camphuis uit Sneek over de obligaties van
Hoekstra uit Woudsend en Visser uit St. Anna. Het arrest wordt doorgestuurd naar Z.M. met
een verzoek om hulp. Als voor de achterstallige rente ook obligaties moeten worden
uitgeschreven vervalt het goedgekeurde plan van aflossing en “zullen alle gedane beloften
zijn verijdeld”, omdat er nog f 12.358,50½ bij de schuld komt.
15-04-1824. De secretaris schrijft het request. Het staat helemaal in het notulenboek. Hieruit:
De Raad had aan de besluiten van Z.M. voldaan en G.S. had de begroting en het plan van aflossing goedgekeurd. Nu komt de deurwaarder weer met een arrest van de regtbank. De Raad
heeft de rente op de genoemde obligaties al betaald. De regtbank trekt zich niets aan van de
besluiten van Z.M. en G.S. Als Z.M. niet helpt ziet de Raad zich genoodzaakt zijn functie
neer te leggen. De Raad was al gedwongen om 1 bunder, 36 roeden en 16 el grasland, die
jaarlijks f 107,25 huur opbracht bij executie voor f 1000 te verkopen. Dit betekende een
aanmerkelijk verlies van inkomsten. De Raad wil voor de hele schuld van f 12.358, 50½
nieuwe obligaties uitschrijven, maar de rechtbank maakt dit onmogelijk.
26-04-1824. T.N. Zwaan, arbeider verzoekt om amotie van een gedeelte van zijn huis, Wijk B
nr. 30. Hij zal i.p. hiervan een keukentje bouwen. De Raad gaat akkoord, maar hij moet op
zijn huis een behoorlijke schoorsteen bouwen om brandgevaar te voorkomen.
03-05-1824. Slager Wiebe G. Mulder graaft de grond bij zijn huis zonder toestemming af. Dit
wordt hem verboden en hij moet het afgegravene slechten en gelijk maken.
12-05-1824. G.S. keuren het Kohier van personele omslag voor de Diaconiearmen der
Hervormde gemeente goed. P.H. Bakker zal dit geld wekelijks voor een salaris van 36 cent
ophalen.
26-05-1824. De sequestratie van de boedel van H. Trip, gewezen gemeenteontvanger moet ten
spoedigste worden opgeheven. S.P. Haijtema zal dit regelen. Op 1 juli dringt de Raad in een
brief bij Hiddinga aan op opheffing der sequestratie.
01-07-1824. De jaarwedde van het Plaatselijk Bestuur is over 1823 f 400.
19-07-1824. De publieke verkoop van alle stadsgebouwen is vastgesteld op 9 augustus. Door
deze verkoop zullen de laatste eigendommen van de stad – zeker voor weinig geld – verloren
gaan. Er is geen ander huis, dat geschikt is voor het houden van vergaderingen of het bewaren
van de archieven of het geven van onderwijs.De Raad herinnert Z.M. aan het verzoek van 15
april j.l. en vraagt nogmaals om hulp.
26-07-1824. Het Dijkbestuur van H.O.N. maant om de zeedijk te herstellen. De schade zal
worden geïnspecteerd, het benodigde wrak moet worden aangekocht en het aanvoeren moet
aan steenschippers worden aanbesteed.
Burgemeester Haijtema moet uitzoeken of de publieke verkoop van stadsgebouwen op 9
augustus kan worden uitgesteld.
05-08-1824. Haijtema heeft bij de Gouverneur om raad gevraagd, maar de verkoping kan niet
worden uitgesteld. De Gouverneur adviseert Haijtema om de stadsgebouwen zelf aan te kopen
en te betalen, om de stad de gelegenheid te geven haar eigendommen terug te krijgen. Mits
Z.M. akkoord gaat.
09-08-1824. Jacob Jans Hollander, huisman onder Molkwerum. Zijn huis Wijk C nr. 63 is erg
bouwvallig. Hij wil de muur op 6 voet hoogte brengen. Akkoord. Afbraak?
11-08-1824. Burgemeester Haijtema bericht dat hij de stadsgebouwde eigendommen zelf
heeft aangekocht voor f 1200 –f 200? - + de kosten van ongeveer f 900, waarvan procureur
Hiddinga een specificatie zal maken.
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16-08-1824. De biljetten voor de levering van ong. 50 last wrak voor de zeedijk zijn binnen.
A.A. Postema f 2,84 per last
Jan Noorman f 2,75 per last
Albert Gerrits f 2,60 per last
P.S. Steensma f 2, 45 Laagste inschrijver. Hij moet 12 september klaar zijn.
19-08-1824. De burgemeester heeft de koopsom van f 1050 betaald voor de stadsgebouwen.
Als Z.M. de stad niet in de gelegenheid stelt om haar eigendom terug te krijgen, wordt dit het
eigendom van S.P. Haijtema. Haijtema staat de gekochte eigendommen in gebruik af aan de
stad, onder voorwaarde dat de stad alles behoorlijk zal onderhouden, 5% rente over de
koopsom zal betalen en aan Haijtema de gemaakte reiskosten zal vergoeden.
De burgemeester stelt verder voor een nacht- of plaatselijke wacht op te richten ter bevordering van de alg. rust en de beveiliging van ieders bezit. Het grootste aantal der ingezetenen is
voor en wil de wacht betrekken en/of contributie betalen. Een commissie zal een concept plan
opstellen.
30-08-1824. Een commissie uit de ingezetenen zal de nachtwacht van september 1824 t/m
maart 1825 regelen. Hierin: Jacob C. Janzen, Jan C. Janzen, J.H. Fortuin, P. Tjebbes, H de
Jong, W.S. Okkes, C.W. de Roos, S.J. Lootsma, R.I. v.d. Veen, Jan Cusveller en L. Gabini.
Deze wacht is voor de wintermaanden. Er komt een reglement. Mensen, die door beroep of
ouderdom niet mee kunnen doen, betalen een wekelijkse bijdrage ter bestrijding van de
kosten.
23-09-1824. Z.M. heeft goedgunstig bepaald, dat de obligatiën welke voor de tot kapitaal
gebrachte achterstallige intressen en lopende schulden dezer stad worden uitgegeven ten
bedrage van f 12.358, 50½, voor de eerste uitgifte zijn vrijgesteld van zegel en registratierechten. De aflossing is volgens de eerder bepaalde voorwaarden. Wie met minder dan de
nominale waarde genoegen neemt krijgt voorrang. De crediteuren moeten aangeven met welk
percentage ze genoegen nemen. De laagste aanvrager komt eerst. Er worden 60 missiven voor
de crediteuren gedrukt.
04-10-1824. E.G. Doorbos en S.E. v.d. Veen zijn gecommiteerden om ten overstaan van en
met de gewezen gemeenteontvanger H. Trip “zodra de sequestratie ten zijner keuze en van
desselfs boedel zal zijn opgeheven en de ontregeling gedaan, een behoorlijke Inventaris op te
maken”.
G.G. Mulder, kastelein in De Witte Arend wil met de overige herbergiers op 10 oktober, de
kermis is dan gepasseerd, laten spelen. Dit is akkoord, maar G.G. Mulder moet tot bestrijding
van de onkosten voor een nachtwacht f 1,50 betalen.
25-10-1824. Benoemd tot wethouder: S.E. v.d. Veen. Tot lid van de raad, i.p.v. J.C. Jansen
Pieter Tjebbes.
25-11-1824. Na opmerkingen van G.S.; “De Raad heeft het overtollig geacht het oprichten der
gemelde wacht voort te zetten”. ??
A.A. Postema en P.S. Steenstra worden gevraagd om briefjes in te leveren voor het leveren
van 20 last wrak voor de zeedijk.
De secretaris heeft een brief opgesteld voor Z.M. Er moet f 54,85 worden betaald aan het
bedelaarsgesticht in Hoorn. Dit geld is er niet en een omslag over de ingezetenen is ook
moeilijk. Ze vragen net als in 1819 om de gunstbepalingen van Z.M.
29-11-1824. De diaconie van Molkwerum verzoekt de diakenen van Stavoren te gelasten
Antje Piers, wed. Jan Lieuwes in alimentatie over te nemen met restitutie der voorschotten.
De diakenen van Stavoren moeten de Raad binnen 4 weken opheldering geven.
03-12-1824. Het dijkbestuur van H.O.N. c.a. maant de raad om de aardwerken bezuiden de
Zoutkeet te herstellen, anders zal het Dijkbestuur dit op kosten van de stad doen. De Raad
schrijft: De door het Dijkbestuur aangewezen eigendommen zijn bij executoriale verkoop met
de lasten, servituten en gerechtigheden overgegaan aan A.A. Postema, afbraakverkoper te
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Stavoren. Het Dijkbestuur heeft geen recht het stadsbestuur tot reparatie te insinueren en
helemaal niet om de reparatie op stadskosten te laten verrichten. De koper is al aangeschreven
om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar hij wil eerst weten of het gekochte door hem
moet worden onderhouden. De Raad vindt dat het Dijkbestuur het verzuimde onderhoud op
kosten van de daartoe verplichte moet herstellen.
Er is nog geen beslissende dispositie van Z.M binnengekomen over de weder inkoop van de
door burgemeester Haijtema op 9 augustus 1824 aangekochte Stadsgebouwen, die op die
datum bij executie door de rechtbank van Sneek zijn verkocht. Hierover wordt bij de
Gouverneur adres ingeroepen.
13-12-1824. Drie crediteuren hebben hun obligaties of schuldbewijzen ingestuurd. Zij nemen
genoegen met 25 % van het door hen geleende geld.
Het zijn: O.I. Bakker
kapitaal f 560 á 25 % = f 140
J.A. Lootsma kapitaal f 180 á 25 % = f 45
J.W. Heinsius kapitaal f 60 á 25 % = f 15
De stad betaalt dus f 200 en lost f 800 aan obligaties af. “Worden vernietigd”.
23-12-1824. Benoemd tot voogden voor de Algemene Armendirectie in 1825; W.G. Mulder
en H.F. de Jong.
06-01-1825. A.A. Postema, afbraakverkoper graaft het Bolwerk grenzende aan de Stadsfenne
af. Dit Bolwerk kan niet onder de executoriale verkoop van de Stadsfenne begrepen zijn
geweest. Bovendien breekt hij gebouw Wijk B nr. 20, toebehoord hebbende aan Magchiel W.
Molenaar af. Burgemeester Haijtema, de schoonvader van A.A. Postema is verzocht zich te
willen absenteren. A.A. Postema zegt dat hij niet kan bewijzen dat het Bolwerk van hem is.
Hij heeft nog geen procesverbaal van de finale toewijzing ontvangen. B 20 heeft hij met recht
van afbraak van zijn schoonvader gekocht, maar ook hier heeft hij geen bewijs van. Hij wordt
door de Majoor gesommeerd om met beide zaken te stoppen.
Durk zegt, dat Arend een stiefzoon van Haijtema was. Haijtema was voor de tweede
keer met Arends moeder getrouwd.
07-01-1825. Burg. Haijtema zegt, dat hij Postema toestemming had gegeven om B nr. 20 af te
breken. Haijtema was vast van plan aan de straat weer een gebouw op te trekken en hij vraagt
te wachten met de brief aan G.S. over de sloop van het Bolwerk tot de finale toeschaffing is
ontvangen. Voor de afbraak van B nr. 20 moet Postema eerst toestemming vragen en de brief
naar G.S. wordt nog niet verstuurd.
10-01-1825. Burg. Haijtema verzoekt B nr. 20 te mogen amoveren. Hij zal aan de publieke
straat een ander gebouw laten maken. De Raad gaat akkoord.
17-01-1825. Secr. Siedzes moet de obligaties van de stadsschuld in orde brengen, tegen een
salaris van 40 ct. per obligatie.
24-01-1825. Het Dijkbestuur heeft zich bij G.S. beklaagt over het Stadsbestuur, dat de zeedijk
niet onderhoud. Op 26 dec. is er schade gekomen aan het paalwerk van de zgn. Staverse
Zuiderhaven. Het Stadsbestuur weigert ook dit te repareren, zodat het Dijkbestuur dit nu moet
doen. Het Dijkbestuur vraagt G.S. een beslissing te nemen, zodat er een einde komt aan deze
disputen. G.S. willen opheldering van het Stadsbestuur. Dit schrijft, dat zij, ondanks de
kwijnende toestand van stads financiën nimmer achterwege zijn gebleven met de zorgvuldige
reparatie en onderhoud der bewuste werken. De daar aan belendende landen zijn nu bij executie verkocht aan een particulier. Deze, A.A. Postema, moet nu voor het onderhoud zorgen.
24-02-1825. Op last van Z.M. collecte voor de slachtoffers der buitengewoon hoge
watervloeden van 3, 4 en 5 februari.
08-03-1825. Verslag van de burg. over de stormschade. Direct herstel is nodig van:
De grote vuurbaak op het Noorderhoofd. De mast is meer dan 5 voet omgezet en het erbij
behorende gebouw voor de opslag van olie enz. is totaal weggeslagen en de kleine vuurbaak
op het Zuiderhoofd moet ook direct worden hersteld.
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“Eenige door de Zee gespoelde gaten in de Stad en verstopping in de Delft, waardoor de
passagie zoo van rijdtuigen als van Scheepen zeer wordt belemmerd”.
Deze zaken worden direct hersteld, maar het mag niet meer dan f 300 kosten.
01-04-1825. Notaris Keuchenius vraagt om de Trommel van gewezen gem. ontvanger H. Trip
te openen, te inventariseren en de goud en zilverwerken naar Leeuwarden te sturen “ter fine
van stempeling”. Dit gebeurt in bijzijn van Trip, er wordt een specificatie opgemaakt en Trip
moet de goud en zilverwerken op het kantoor van waarborging laten stempelen.
12-04-1825. G.S. vragen om de rekening van Trip en zijn administratie over 1814 op te nemen en op te sturen. Een commissie van 3 leden uit de Raad zal deze rekeningen examineren.
Ze moeten Trip bovendien gelasten om de rekeningen over 1815, 1816 en 1817 op te maken.
14-04-1825. De wet op de sloping van gebouwen uit 1814 is vervangen door een nieuwe wet
uit 1824. De Raad vaardigt n.a. hiervan de volgende bepalingen uit:
Afbraak zonder toestemming van het Stadsbestuur is verboden. De sloper is 10 jaar lang
aansprakelijk voor de schade aan belendende percelen, ontstaan door de sloop van een pand.
De fundamenten mogen nooit worden uitgegraven. Een huis mag niet van binnen uit worden
uitgesloopt of verwaarloosd om bovenstaande bepalingen te ontduiken.
Verder een advertentie in de Haarlemmer Courant ter vervulling van de vacature van dokter
en vroedmeester. Het salaris van f 125 zal te eniger tijd met f 70 worden verhoogd.
Ten derde de staat van begroting en verantwoording en de stukken van ontvang en uitgaaf van
H. Trip over 1814. De commissie zegt: Trip heeft de ontvangsten goed bij gehouden, maar
zijn begroting was te hoog. Hij heeft bepaalde belastingen niet kunnen ontvangen, zoals op
ramen en deuren en het marktgeld. Verder was zijn begroting voor de uitgaven te laag, bijv.
het onderhoud van stadsgebouwen. De com. keurt de verantwoording van Trip goed, ook al
missen er enkele stukken zoals voor het salaris van de onderwijzers over het tweede kwartaal.
16-05-1825. Johannes Cusveller, strandmeester, graaft zonder consent zijn tuin Wijk B nr. 21
af. Hij moet stoppen anders volgt proces verbaal.
30-05-1825. G. Zegers uit Beesd solliciteert als dokter en wordt benoemd.
08-06-1825. G.S. heeft de kinderen, die door de Provincie naar de koloniën de Mij. voor
Weldadigheid zullen worden gestuurd over de gemeenten verdeeld. Stavoren mag 5 kinderen
leveren. Dit besluit wordt naar de Alg. Armvoogden gestuurd. Zij moeten een vijftal
uitzoeken en daarna wordt over het transport besloten.
22-06-1825. De armvoogden zeggen: er zijn maar 3 kinderen, want de familie van de beide
Koopmans heeft voor het onderhoud bedankt. Misschien kan Maike Feites met haar beide
kinderen in aanmerking komen. De Raad beslist: de volgende kinderen zullen per 1 juli onder
begeleiding van de Stadsmajoor naar de kolonie in Veenhuizen worden gebracht.
Uit Stavoren: Albert Minnes
15 jaar, in onecht verlaten.
Stavoren: Hendricus Veenema 14 jaar, in onecht verlaten. Ontslagen, mis. 9 mei 1827
Stavoren: Pieter Monpain
10 jaar
“
“
Uit Makkum: Jogchum Baukes
10 jaar, de vader overl., gealimenteerd bij de moeder.
Uit Stavoren: Trijntje N.N.
8 jaar, in onecht. Dochter bij de moeder inwonende.
04-07-1825. Koekslingeren.
Ter voorkoming van de groote last en schade, het welk de Eigenaren van landen en huurders
der byzondere ledige gronden, lijden door de kwade gewoonte van ’s Zondags koek te
Slingeren op dezelve waartoe die landen en gronden geheel vertrapt worden.
Is besloten om zulks op zoodanige particuliere en Stads verhuurde ongebouwde
eigendommen te verbieden bij poene van drie Gulden boete en verbeurte van de Koek.
Zullende den Majoor daarop het noodig toezigt houden en de vereischte maatregelen tot
weringe van dit misbruik nemen. Waarop de vergadering is gesloten.
S. P. Haijtema. burgemeester.
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01-08-1825. Petrus Heijer van L’warden, maar nu arbeider te Stavoren, was in kwartier bij de
wed. F.J. de Boer. Op 15 juli zei hij een ander kwartier te willen zoeken. Petrus S. Steenstra,
schipper en broer van de wed. schold hem uit en dreigde hem door de ramen naar buiten te
gooien. Een medearbeider uit hetzelfde kwartier, Willem de Haan sloeg hem en mishandelde
hem met een brandhout. Getuigen waren: Willen Valentijn en Willem Brand, medearbeiders.
Op 31 juli werd Petrus opnieuw aangevallen door W. de Haan. Hij vluchtte naar het huis van
de wed. W. G. Wielstra, waar de Haan hem achtervolgde. W.G. Mulder, slager en J.P. Visser,
arbeider kwamen hem te hulp. Petrus vluchtte naar zijn kwartier, maar werd ook daar
mishandeld tot medearbeiders dit keerden. Proces-verbaal ter informatie v.d. vrederechter.
12-09-1825. Plan van aflossing. Ingeleverd zijn:
S.P. Haijtema heeft een obligatie van f 900 en neemt genoegen met f 200.
Hubert Jansz en comp. willen hun pretentie tegen 25% verzilveren.
H.F. Vrolijk is ook tevreden met 25 % en de erven R. Cuperus met 24 %, zodat over het
dienstjaar 1823 de pretentie van S.P. Haijtema wordt afgelost.
10-10-1825. Y.D. Ysbrandi is overleden. Zijn baantjes worden vergeven.
Auke J. Lootsma wordt bierdrager, waagmeester, tromslager en omroeper.
Koert E. Wielstra wordt vischafslager, ijtigmeester en adsistent bij het boelgoed.
Hij bedankt op 4 nov. En dan neemt Auke Lootsma deze baantjes er ook bij.
11-10-1825. Rekwest van S.E. v.d. Veen. Hij vraagt ontslag als opperbrandmeester. Zijn
verzoek wordt ter secretarie gedeponeerd tot hij een geschikte opvolger heeft gevonden.
Jacob Jans Visser wordt brandmeester.
31-10-1825. Bauke Haga advocaat te Sneek vraagt notaris Keuchenius te authoriseren om uit
het bedrag van het boelgoed van H. Trip de kosten, die hij voor het bestuur tegen Trip, W.S.
Okkes en Auke Lieuwkes heeft gemaakt te betalen. Het totaal der nota’s is f 379,18 ½. De
Raad gaat akkoord en geeft Keuchenius opdracht.
14-11-1825. Haijtema vraagt om f 52,50 als rente op de koopsom der Stadsgebouwen. De
Raad gaat akkoord en vraagt authorisatie aan G.S.
28-11-1825. Teeke Heijstra en W.S. Okkes, aannemers van publieke werken zijn borgen voor
Anne Fekkes. Deze heeft zijn perceel Heij- en Aardwerk achter de stad verlaten. Zijn borgen
maken het werk op dezelfde voorwaarden af.
01-12-1825. Rek. en verantw. over 1815 door de gew. Gemeenteontvanger H. Trip en de
eerder genoemde com. Trip had verschillende inkomsten en uitgaven te laag of te hoog
begroot. Bij de uitgaven ontbraken vaak de kwitanties, maar de mandaten voor deze uitgaven
waren wel aanwezig. Verder klopte het wel met een batig saldo van f 782=12=10.
06-12-1825. Rekwest van G.S. Bij de verzegeling van de boedel van Trip op 16-8-1817 is
Charles Laurens Seijs, tapper te Stavoren aangesteld tot bewaarder van de zegels en de
goederen. Dit heeft hij gedaan tot 5-10-1824. Het loon bedroeg:
voor de eerste 12 dagen 12 x 1 frank 50 centimes = f 8,50
de volgende dagen maal 60 centimes
= f 734,54 Totaal f 743,04
Nu Seijs is overleden is Jan Cornelis Janzen, oud kapitein, voogd over zijn minderjarige
kinderen geworden. Deze erven ook dit geld. Janzen heeft de Raad van Stavoren om
uitbetaling gevraagd, maar deze heeft geen geld. Ook Keuchenius, door wie de boedel van
Trip te gelde is gemaakt weigert te betalen omdat de uitbetaling van schulden volgens
preferentie geschiedt. G.S. wil weten hoe dit zit en ook hoever de vereffening van de boedel
van Trip is gevorderd. De Raad antwoordt:
De vrederechter te Hindeloopen heeft op 6-8-1817 tot bewaarders der zegels en goederen
aangesteld: Ch. L. Seijs, Rinke Cuperus, W.S. Okkes en Fredrik Jans de Boer. De eerste 2
hebben dit maar 12 of hoogstens 14 dagen gedaan. De volgende 2 tot 6-2-1819. Toen werden
ze ontslagen en nam procureur Hiddinga de boedel in sequestratie en werd Seijs opnieuw
bewaarder. Hij deed dit tot zijn dood op 5-10-1824. De berekening van Janzen klopt dus niet
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en Janzen heeft Keuchenius misschien gevraagd, maar de Raad nooit. De Raad is wel tot
betaling aangesproken door advocaat Putkammer uit Sneek. Deze wilde met een schikking
van f 200 genoegen nemen. Hierover is toen geen besluit genomen. De crediteuren van Trip
zijn al bijeen geweest om de preferentie vast te stellen. Hierbij ontstond verschil van mening.
Als men niet tot een schikking komt zal de Raad aandringen op een rechterlijke uitspraak om
dan tevens te proberen met Putkammer en Janzen een regeling te treffen.
19-12-1825. S.P. Haijtema: Als Z.M. niet spoedig disponeert over de eigendommen, die hij
heeft aangekocht, neemt hij ze weer in eigendom en doet er mee wat hij wil. De Raad zal de
gouverneur aanschrijven om medewerking bij Z.M.
22-12-1825. Alg. Armvoogden voor 1826 worden S.E. v.d. Veen en Cornelis de Roos.
27-12-1825. Volkstelling in deze gemeente: 532 zielen.
09-01-1826. Het werk achter de stad is klaar en opgenomen. Bericht aan G.S. en Dijkbestuur.
19-01-1826. Uitdeling Jeltje Alderts Brouwer, wed Tuin, weduwengeld. Van 3 jaar rente is in
kas f 57,82½. 6 wed. krijgen ieder 1/6.
Doopsgez: Tjitske wed. Douwe Wiebes Hervormd: Sjoukje, wed. Jelle Walles
Antje, wed. Auke J. Visser
Tjidske, wed. Rein Pieters
Aaltje, wed. Hidde W. Wybrands
Jantje, wed. Eybert Eyberts
30-01-1826. Z.M. keurt het voorstel van G.S. goed om de stadsgebouwen tegen koopprijs +
kosten á f 1066,17 over te nemen goed. De provincie staat ze in gebruik af aan de gemeente,
die ze moet onderhouden.
15-02-1826. In de L.C. van dinsdag en vrijdag e.k. een oproep om de houders van obligaties
uit te nodigen, biljetten in te leveren met opgave waarvoor ze hun vordering willen laten
uitkopen. Wie eerst komt, die eerst….
20-02-1826. Op de oproep en in de Haarlemmer Courant van 21 en 30 april en 5 mei 1825 om
een dokter heeft niemand gesolliciteerd. Nogmaals een advertentie in de Haarl. Courant.
02-03-1826. Rekwest van Meino Dirks Blok, wed. Bauke Jochems aan G.S. G.S. wil
antwoord. Het gaat over de kinderen die naar Veenhuizen moesten. Er bleven maar 3 kinderen
over omdat 2 voor de armenzorg bedankten. De Raad had toen 2 kinderen aangewezen, die
met hun moeder ondersteuning kregen. De requirante is na het vertrek van haar zoon naar
Makkum vertrokken en de Raad kon niet voorzien,dat haar fysieke toestand zo verbazend
achteruit zou gaan, dat ze niet zonder geleide zou kunnen. De Raad vraagt verder, dat als
Jochem Baukes teruggeroepen wordt, Stavoren bij nadere gelegenheid haar 5 tal mag
aanvullen, omdat er op dit ogenblik geen geschikt “voorwerp”voorhanden is.
Hierna worden de briefjes geopend n.a.v. artikel 8 van het Plan van de Finantuele Staat der
Stad Stavoren.
P. Tjebbes
kapitaal f 80 á 18 % = f 14,40
W.S. Okkes kapitaal f 330 á 19 % = f 62,70
P.S. Haijtema kapitaal f 535 á 23 % = f122, 90. Afgelost f 945 voor 200 gulden.
15-03-1826. Z.M. schenkt f 4000 als voorschot op het herstel van de zeedijken achter de stad,
na de februaristorm van 1825. De rekeningen kunnen nu worden betaald.
08-05-1826. Pieter Tjebbes vraagt vuuropsteker te mogen worden i.p.v. A.P. Haijtema, die
vrijwillig heeft bedankt. De Raad gaat akkoord.
22-05-1826. W.S. Okkes, afbraakverkoper, vraagt een stuk tuin, Wijk B nr. 5 een steek te
mogen afgraven. Akkoord maar zijn grond mag niet lager worden dan die van zijn buren.
14-07-1826. Een soort kascontrôle van G.S. Siedzes, gemeenteontvanger. Alles klopt.
17-07-1826. De brandmeesters vragen nieuwe manschappen voor de brandspuit. Dit worden:
Hessel H. de Jong, M Lootsma, J.P. Visser en Jan van Sinderen.
01-08-1826. Gezien art. 8 van het plan enz een advertentie voor uitkoping in de L.C. van 8
augustus. De rekening van Trip over 1816 moet worden nagezien.
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07-08-1826. O.I. Bakker verzoekt zijn huis Wijk C nr. 47 te mogen amoveren. Hij zal
daarvoor in de plaats een nieuw dwarshuisje bouwen, voorzien van voorhuis, kamer, keuken
en kelder. Hoog onder de balken 2½ Ned. El, zodat het behoorlijk woonbaar kan worden
ingericht. Dit is akkoord, maar de fundamenten mogen niet worden uitgegraven.
Manschappen voor de brandspuit: Jan Koehoorn, Joh. Hanzes de Vries, Pieter Hanzes de
Vries en Jan Pieters Visser.
Aflossing. SP. Haijtema voor T. Vlink f 1240 á 30 % maakt f 372
S.P. Haijtema voor zichzelf
f 270 á 30 % maakt f 107
S.G. Siedzes voor Westerveer
f 70 á 30 % maakt f 21
Afgelost de som van f 1580 voor 500 gulden.
03-10-1826. Onderw. J.H. Fortuin was de hele maand september ziek, zonder zich af te
melden. Hij hoort een voorbeeld te zijn. Hij krijgt de schoolpenningen over de maand
september niet uitbetaald.
15-11-1826. S.E. v.d. Veen is per 1jan. 1827 aftredend als wethouder. De Raad moet uit hun
midden een drietal stemmen, waaruit de koning kan kiezen. Dit worden: S.H. v.d. Werff,
P. Tjebbes en S.E. v,d, Veen.
05-12-1826. S.E. v.d. Veen is door de gouverneur in een commissie benoemd, om samen met
deskundigen een tauxatie te maken van de kosten van het herstel van de bestaande school en
van de kosten van de bouw van een nieuwe school.
07-12-1826. De wed. Jan Ages Krol wil haar woonhuis Wijk B nr. 7 gedeeltelijk afbreken en
verbeteren. De Raad gaat akkoord als er van te voren een bestek wordt gemaakt. W.S. Okkes
maakt dit bestek. Het huis blijft aan de voorkant zoals het was.
27-12-1827. Armvoogden voor 1827 worden: Auke D. Schellinga en Pieter Lootsma.
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