Vijfde Notulenboek. 11 juli 1835 t/m 30 december 1843.
11-07-1835. De rekening van gewezen gemeente ontvanger Siedzes over 1828 wordt
goedgekeurd. H. Trip is nog altijd f 5351,37 schuldig. Hij geeft ontwijkende antwoorden op
de aan hem gerichte brief van 21 april 1835. Burgemeester Siedzes krijgt volmacht om een
schikking met Trip te treffen.
03-08-1835. S.P. Haijtema, zonder beroep wonende in het St. Antonie Gasthuis te L’warden
vraagt namens de erfgenamen om de effecten en het geld, dat bij het stedelijk bestuur is
gedeponeerd door Winsentius Hempenius, indertijd zeeman te Stavoren. Winsentius is meer
dan 50 jaar geleden naar Amerika vertrokken en van hem is nooit meer iets gehoord.
De erfgenamen zijn: een aantal broers en zusters Meijnema uit Zaandijk en Trijntje Sallings
Haijtema, vrouw van Harm Jan Baarslag te Zwolle.
Het totaal der effecten is F 1100 + f 199,85 aan achterstallige rente. Dit bedrag wordt aan
Haijtema overgedragen.
P. Lootsma en W.S. Okkes moeten onderzoek doen naar de noodzakelijke stadswerken.
25-09-1835. Bakker Vermeulen te Koudum heeft frauduleus tarwe en rogge ―gebak‖
ingevoerd. Het proces-verbaal deugt niet, omdat er teveel gewicht is opgegeven. De bakker
krijgt zijn gebak terug en de beambten moeten de kosten betalen.
13-10-1835. De gemeenteontvanger heeft meer dan f 2000 in kas. Hiervan worden 2 aandelen
nationale schuld à f 1000 gekocht, die 6 % rente opbrengen.
18-12-1835. Armvoogden voor 1836: P.H. Bakker en W.S. Okkes.
18-01-1836. Verschillende armen lijden kou wegens gebrek aan ligging en dekking. Er zijn
tijdens de cholera-epidemie fournitures aangeschaft, die nooit zijn gebruikt. Deze zijn nu voor
de armen, nl. 4 dekens, 4 lakens, 2 beddenzakken en 2 peluwzakken.
26-04-1836. Verslag van de burgemeester over het bezit en de schulden van H. Trip. Hij heeft
o.a. 6 obligaties, samen waard f 3450, die zijn verpand aan mej. Siedzes voor f 1000. Andere
schuldbewijzen heeft hij beleend bij A.E. Everts te Workum. Ze zijn nu eigendom van Potma
gemeentesecretaris van Workum. Als Trip zijn zaken beter had beheerd, had hij de gemeente
kunnen betalen. De Raad stuurt deze gegevens door naar de gouverneur van Friesland.
03-05-1836. Tol- en bakengelden: ( haven-, klein binnenlicht en bakengeld).
Havengeld
Vuurgeld
Open vaartuigen(per dag)
5 c.
–
Visaken
7½ c
2½ c
Knolkagen en visjagers( 17-28 ton)
10 c
3½ c
Van 28 tot 42 ton
12½ c
4½ c enz.
Vissers, ingezetenen van Stavoren, zijn vrij van havengeld.
Verder wordt de rekening van Siedzes over 1829 goedgekeurd. De vordering op Trip van
f 5351,37 wordt ook nu vermeld.
11-07-1836. Ds Mackay mag een jachthaven graven en jachthuis maken voor zijn Paphilloen
jacht op een hoek grond aan de zuidwestkant van de oude gracht achter de erven van wijlen
Baukje S. de Boer, voor f 1 per jaar.
13-09-1836. Voor de aftredende kiezers worden in het kiescollege gekozen: S.G. Siedzesz., W
Okkes, S de Roos en L. Hylkema.
12-10-1836. Wybe Gerrits Mulder vraagt en krijgt ontslag als raadslid wegens verhuizing.
17-03-1837. Gerrit Gerrits Mulder vraagt zijn huis Wijk C nr. 33 gedeeltelijk te mogen
afbreken. Gedifficulteerd, want er bestaat een gerechtelijke kwestie over dit huis.
14-04-1837. Joh. Cusveller, gepensioneerd beambte bij het dijkbestuur en Joh. Elzinga, mr.
schoenmaker, klagen dat het huis en pakhuis van de wed. E.G. Doorbos zo bouwvallig zijn
dat ze bijna instorten, waardoor zij grote persoonlijke en materiële schade zouden kunnen
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lijden. De wed. Doornbos bevestigt dit. Bij een beetje wind vlucht ze met haar kinderen uit
het huis. Ze moet de panden zo herstellen dat er geen gevaar meer dreigt.
15-11-1837. Nieuw reglement voor de havenmeester.De ophaalder van de Koebrug krijgt 100
genummerde loodjes, die hij aan de schippers geeft, die door de sluis willen. Dan gaat ieder
op zijn beurt.
Ligplaatsen: Aan de zuidkant van de sluis 4, aan de noordkant 1, naast de boerenplaats van de
erven Siedzes 3, aan de Kraanspolle 5 en langs het Bolwerk 2 schepen naast elkaar.
De majoor krijgt in de winter nog 2 adsistenten, nl. Tjeerd Ninkes Zwaan en Pieter Bleeker
voor een traktement van f 15 ieder.
09-01-1838. Jentje Cornelis Kooy beëdigd als raadslid.
30-03-1838. Een aangescherpt reglement voor de havenmeester. Hij krijgt een koperen band
om de linkerarm, waarop gegraveerd staat: Havenmeester van Stavoren. Schade aan de brug
en de sluis proberen te voorkomen.
11-05-1838. J.K. Vlietstra van Terschelling wordt benoemd als genees en heelmeester voor
een salaris van f 50. Als hij ook vroedmeester is krijgt hij f 100. Hij moet hiervoor de
geallimenteerden gratis helpen. Medicijnen worden wel vergoed.
02-07-1838. Majoor Pieter Thomas Tresling wordt ontslagen wegens voortdurende en
verregaande dronkenschap. Als hij zijn leven betert kan hij weer een stadsbaantje krijgen.
Benoemd als majoor: Rudolph Attama uit Warns. Hij moet zich in Stavoren vestigen.
Burgemeester Siedzes krijgt een vrije loop of pad over het erf van Rimmer Wiegers, dat van
de stad is, om over diens achteruit in huis te kunnen komen.
29-08-1838. Ingevolge de bepalingen van het nieuwe burgerlijk wetboek wordt de
burgemeester ambtenaar van de burgerlijke stand.
01-06-1839. Stavoren en H’loopen kiezen bij toerbeurt een lid voor de Prov. Staten.
J.A. Lootsma treedt de eerste dinsdag in juli af voor H’loopen, maar wordt herbenoemd door
Stavoren. Er staat bij: nu lid van G.S.
De wed. Simon de Vries en Pieter Thomas Tresling vragen ontheffing van de pers. omslag
wegens onvermogen. Dit wordt hun toegestaan.
Er komen steeds meer honden, mede omdat in H’loopen en H.O.N. hondenbelasting wordt
geheven. Stavoren heft daarom ook een hondenbelasting van f 1,50 per jaar.
28-06-1839. De wed. Pieter Tjebbes vraagt op erf kad. nr. 399, een afdak te mogen bouwen
voor de berging van winkelwaren. Akkoord, maar het erf blijft van de gemeente.
Door de toenemende armoe en langdurige winter zijn er veel extra uitgaven voor de
armenzorg en buitengewone lasten wegens onderstand, medicinale hulp en doodehandskosten
van armen buiten de gemeente die nog steeds domicilie in Stavoren hebben. Meer dan f 600
buitengewone uitgaven. Het gereserveerde bedrag voor 1839 is al op gesoupeerd. Er moet
extra geld uit de gemeentekas worden gehaald.
Policiebeambte Tijs Ruurds Stellinga is doorgaand dronken. Ontslagen als policiebeambte,
turftonner, lichtwachter, commies enz.
Per i juli wordt Pieter Hendriks Bakker policiebeambte voor f 25 per jaar en plaatselijk
commies, bierdrager en turftonner volgens de tarieven en reglementen.
Karel Schaak –Schuak?- wordt lichtwachter bij het havenlicht voor f 10 per jaar.
23-09-1839. Verzoek aan G.S. om te mogen wachten met de begroting voor 1840 tot G.S.over
het verzoek om steun bij het herstel van de sluis hebben beslist. Stavoren moet nl. ⅓ van de
kosten betalen.
Tot kiezers gekozen voor de aftredende leden: P.J. Lootsma, J.C. Kooy, H.R. Pietersen en
S.H. v.d. Werff.
14-11-1839. G.S. geeft f 2500 renteloos voorschot voor het herstel van de sluis en adviseert
om zonodig bij het Rijk aan te kloppen. Dit doet de Raad. Er is nog een batig saldo van f 4000
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in de stadskas, maar de totale kosten zullen waarschijnlijk voor Stavoren wel f 8000
bedragen. ( Het werk is al bijna klaar).
29-11-1839. Een ijsbaan en baanvegers op de Warnservaart. Ook op 20 januari 1840.
21-01-1840. G.S schrijven dat de uitslag van het verzoek om subsidie aan het Rijk van14-111839 moet worden afgewacht. Het herstel van de sluis kostte f 27083,87. Hiervan moet
Stavoren f 9027,95½ betalen. Er is al betaald f 7000. De rest van f 2027,95½ moet op 23-021840 aan de aannemer worden betaald en de stadskas is leeg. Een lening van f 1600 is nodig,
want zoveel is er tekort in de kas. Tegen een rente van 5% leent:
S.G. Siedzes f 600, De wed. G.S Siedzes
f 400 en W.S. Okkes ook f 600.
23-04-1840. Voor overleden brandmeester Stoffel Stoffels IJslander wordt H.S. v.d. Werff
benoemd.
27-04-1840. N.a.v. een resolutie van G.S.: Oprichting van een vereniging van behoeftige
arbeiders en werklieden. Alle arbeiders die de laatste winter bedeeld werden moeten lid
worden en voor zover mogelijk 36 weken lang 15 cent per week betalen. Hiervan wordt hun
onderhoud in de winter betaald.
11-08-1840. Van G.S.: Een concept reglement ter voorziening in de kosten van het
Schoolwezen. De burg., raadslid K.R. Visser en meester J.H. Fortuin zullen dit doorspitten.
08-09-1840. De schoolpenningen laten zoals het is. Het loopt nu goed.
De gemeente betaalt voor armen die geen steun krijgen. De armendirectie betaalt voor
kinderen van gealimenteerden. Als men bijdragen gaat vorderen van mensen die geen
schoolgaande kinderen hebben, keren de problemen van vroeger terug.
De minister van Marine en Coloniën wil het onderhoud van de toren weer overnemen. Hij wil
bovendien de toren met klokken en uurwerk kopen en hier f 200 rente per jaar voor betalen,
maar de raad wil de klokken en het uurwerk graag houden.
21-09-1840. De boeren vragen om een betere Koebrug, die zij ook voor hun wagens en vee
kunnen gebruiken. Er is geen geld, maar als zij de gemeente een renteloze lening willen geven
kan er, behoudens goedkeuring van G.S een nieuwe Koebrug worden gebouwd.
17-10-1840. De boekhouding van G.S. Siedzes als gemeenteontvanger van 1817 tot
4 november 1833 wordt goedgekeurd. Hij heeft alle boeken in goede orde aan zijn opvolger
Hessel Tymons de Jong overgedragen.
09-11-1840. Toestemming van G.S om de Delft en Oude Gracht uit te baggeren. Dit moet
midden febr. 1841 klaar zijn.
16-11-1840. de rekening van gemeenteontvanger H.T. de Jong over 1835 goedgekeurd.
15-12-1840. G.S.: P.J. Lootsma vraagt ontslag als wethouder. De Raad: Hij is benoemd als
opzichter bij waterstaat en daardoor veel weg. Toegestaan.
21-12-1840. G.S. keuren de rekening over 1833 goed. ( 10 maanden Siedzes en 2 de Jong).
De lantaarnopsteker van het kleine vuur krijgt f 10 meer. Nu f 25 per jaar.
18-01-1841. Eervol ontslag voor P.J. Lootsma als wethouder, K.R. Visser volgt hem op.
19-03-1841. Bestek, begroting en tekening herstel Koebrug opsturen naar G.S.
Het gemeentehuis wordt geverfd.
20-04-1841. G.S. sturen het bestek terug. De doorvaartwijdte moet 8 el worden i.p.v. 6 el, net
als de sluis op de Galamadammen. Hierover een valbrug met een grote en een kleine flap, net
als vroeger. De ingenieur moet de tekeningen aanpassen.
28-05-1841. H.T. de Jong bedankt als gemeenteontvanger. De Raad gaat akkoord indien zijn
rekening en verantwoording is goedgekeurd.
07-06-1841. Verbod om zonder toestemming erven binnen de stad af te graven. Dit gebeurt
vaak.
29-06-1841. Jan Dooitjes van Dam vraagt om vergoeding van de kosten van de schipbrug
voor de hooioogst van 1840. De Raad zegt, dat Van Dam geen overleg heeft gepleegd, maar
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uit eigen beweging een praam heeft gehuurd en daarover een dekking heeft gemaakt. Toch wil
men hem tegemoet komen.
12-07-1841. Boekencontrole van de gewezen gemeenteontvanger H.T. de Jong. Hij heeft niet
alles geïnd, o.a. de huur over 1841 à f 56 en moet dit alsnog doen of zelf betalen. De
provisioneel ontvanger Rudolphus Attama wil dit niet doen. Attama is ook provis. secretaris.
23-07-1841. De burgem. en weth. Visser brengen verslag uit van de hulde die ze in L’warden
aan de koning hebben gebracht.
16-08-1841. H.T. de Jong eervol ontslagen als secretaris.
Bede aan de koning om het renteloos voorschot van f 2500, in 1840 toegestaan na het herstel
van de sluis in 1839, om te zetten in een subsidie.
De diakenen vragen en krijgen f 400 extra, nodig door de langdurige winter van 1840 en 1841
en om betaalde onderhoudskosten aan andere gemeenten.
26-08-1841. W.S. Okkes vraagt om huis B nr. 8, waar hij woont te mogen slopen. Hij zal er
een nieuw burgerhuis bouwen en hij zal zijn huis B nr. 31 verbeteren en daar gaan wonen. Hij
wil zijn pakhuis B nr. 5 afbreken en verplaatsen naar zijn te betrekken woning. Akkoord.
G.S. keurt het bestek van de Koebrug goed. In de L.C. van 31 aug. en vrijdag 3 sept. komt een
advertentie voor de publieke aanbesteding op 14 sept. 1841. Het bestek ligt ter inzage in de
Stadsherberg en De Witte Arend.
-1-11-1841. Veelvuldige uitvluchten van H.T. de Jong om rekening en verantw. over 1840 en
de eerste helft van 1841 af te leggen. De stadsmajoor en bode moet hem waarschuwen zoals
G.S hebben bepaald.
25-11-1841. Een com. heeft de rekening van H.T. de Jong over 1841 nagezien. Er is een batig
saldo van f 5011,52½. Hij wil dit pas overdragen als G.S. zijn rekening hebben goedgekeurd.
Jacob Harder, smidsbaas uit Workum wil de smederij per 1 mei 1842 huren. De gemeente laat
de deurwaarder de tegenwoordige smid, Auke D. Faber de huur opzeggen. Dit is beter voor de
gemeente en voor hemzelf.
20-12-1841. Rudolphus Attama, de stadsmajoor heeft en verzoek naar G.S. geschreven,
waarin hij vraagt om secretaris te mogen worden, maar hij wil dan graag agent van policie
blijven. De Raad vindt dit prima.Hij verdient het. Het salaris van f 100 is zo klein, dat hij er
wel een baantje bij moet hebben. De borgtocht is f 600, of f 1000 inschrijving op de Nationale
Schuld.
Nachtwacht in dec. 1841 en jan. en febr. 1842: Duije Ykes de Boer, Lieuwe Joh. Cusveller en
Jan Freerks de Boer.
06-01-1842. Petrus Hendriks Koster mr. timmerman te Workum heeft langer met de Koebrug
werk gehad, dan in het bestek stond. Geen boete. Het kwam door het weer, maar de
aannemingssom wordt niet verhoogd.
17-03-1842. G.S. raden aan om de borgtocht van de gem. ontv. op F 1200, of f 2000
inschrijving van de Nationale Schuld te brengen. De raad blijft, gezien het lage loon en het
weinige kasgeld bij f 600 of f 1000. Er komt wel iedere maand kascontrole.
31—3-1842. Het voorschot van f 2500, zie 18-08-1841, wordt door het Rijk omgezet in een
subsidie. Uit dankbaarheid hiervoor ziet de Raad af van de eis om de toren en het onderhoud
daarvan aan het Rijk over te dragen.
26-05-1842. Ook nu wordt er nog f 200 afgelost op dezelfde voorwaarden.
02-06-1842. Weer bepalingen tegen veelvuldige en onregelmatige afgraving van erven.
Toestemming vragen en minstens 25 cm boven het winterpeil blijven. Tussen de zeedijk en de
Delft mag niet worden gegraven.
04-08-1842. De Marine wil de stadstoren niet in onderhoud nemen op de voorwaarden van de
Raad, nl. met behoud en gebruik van het uurwerk en de klokken. De Raad vraagt G.S. advies.
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22-08-1842. Resolutie van G.S. over de diepte der kanalen. De Raad: Voor de scheepvaart
moeten de Warnservaart en de gracht dieper zijn dan de Molkwerumer en de zgn. Zuidooster
westervaart.
Kiezers: KR. Visser, wethouder, P.H. Bakker, mr. bakker, H.W. Heinsius, zonder beroep en
J.H. Fortuin, onderwijzer. Pieter Lootsma vraagt en krijgt ontslag als raadslid.
08-09-1842. Hendrik Broer Dikkes, kuiper te Stavoren vraagt het door hem bewoonde huis C
nr. 38, kad A nr. 378, gedeeltelijk te mogen afbreken om van de rest een geschikte woning te
maken. Hij heeft toestemming van de eigenaars, de erven Reinder Visser te Sneek. Akkoord.
07-10-1842. Hein Willem Heinsius gekozen tot raadslid.
28-11-1842. De bepalingen over het afgraven van grond worden herhaald.
Missive aan de Marine over de toren. Copieboek dd. 7-12-1842, nr. 292.
15-12-1842. L. Joh. Cusveller c.s vragen een sloot te mogen graven ter beschutting en
afscheiding van hun tuinen van de rijdweg. Ype Roelofs v.d. Molen, landbouwer heeft geen
bezwaar. Daarom toegestaan.
30-01-1843. De Marine wil de toren overnemen. Burg. en wethouders zullen de toren overdragen in beheer en onderhoud en Stavoren doet afstand van de toren.
02-06-1843. Ontv. Attama zal afrekenen met de vorige ontv. H.T. de Jong.
20-06-1843. Brief van procureur S.W. Tromp te L’warden. Hij moet namens Leeuwke Aukes
Hoekstra te Sneek een oblgatie van f1500, dd. 1-10-1774 invorderen. De rente was 5 % en is
sinds 1814 niet meer betaald. Hoekstra heeft deze obligatie door vererving van Gatze M
Zijlstra gekregen. Tromp wil een minnelijke schikking treffen. De Raad schrijft terug: Alle
stadseigendommen zijn in 1824 gerechtelijk verkocht ter requisitie van genoemde Hoekstra te
Woudsend en Hijlke Wiegers Visser te St. Anna Parochie. Dit betrof een obligatie tegen 3%.
De Raad dacht dat er geen aanspraak meer op de stad werd gemaakt. Op de laatste oproep in
de L.C. werd niet gereageerd. Als L.A. Hoekstra nog een aanspraak op de stad heeft moet hij
zich voor 1 juli melden. Hij wordt dan net als andere crediteuren volgend het in 1824 door
G.S goedgekeurde plan van aflossing behandeld.
18-07-1843. De regels op het afgraven van erven en gronden worden overtreden. Men komt te
dicht bij belendende percelen en wegen. De schade aan deze huizen etc. moet tot 10 jaar na de
afgraving worden vergoed.
24-07-1843. De rekening van H.T. de Jong over de eerste 6 manden en van R. Attama over de
laatste 6 maanden van 1841 wordt goedgekeurd.
17-08-1843. Bakkersmerken: Jentje Cornelis Kooy – I K en hieronder een roos zo groot als
een vijfstuiverstuk. Pieter Hendriks Bakker: P H en een ronde O even groot.
13-09-1843. Maatregelen tegen de met longziekte besmet vee.
De helling van Auke Douwes Schellinga, nu v.d. Werff.
07-12-1843. Tarieven van de zetting van brood. Dit is de verhouding tussen de marktprijs van
rogge of tarwe en die van brood. Er gold een maximum prijs. Hoe duurder het graan, hoe
duurder het brood. Ook wordt de soort meel en het gewicht van het brood voorgeschreven.
Vanaf 15 dec. 1843 t/m 15 maart 1844 nachtwacht door 5 mensen nl.Jan Tittes Koehoorn,
Duije Ykes de Boer, Lieuwe Joh.Cusveller, Siebold Pieters de Vries en Jan F. de Boer,
arbeiders te Stavoren.
30-12-1843. Lolle Hylkema en Ary Baggerman protesteren tegen hun hoofd. Omslag. Ze
willen een klasse lager, maar dit wordt afgewezen.
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