Het uurwerk op de Noorderpoort
2-11-1761.
De Magistraat heeft een uurwerk op de Noorderpoort laten maken, dat alle skoften moet luiden voor de
arbeiders op de timmerwerven. De 4 timmerbazen zouden ieder 87 Cargld. betalen.
Wigle Pieters weigert te betalen. Hij zegt dat hij alleen heeft toegestemd, op voorwaarde dat zijn moeder
accoord ging. De weduwe van Pieter Wybes weigert niettegenstaande alle gunsten, die de Stadsregering
haar heeft verleend bij het particuliere gebruik van Stadsterrein.
Ze mogen nu geen gebruik meer maken van Stadsgrond aan de voet van het Bolwerk. Ze moeten binnen
48 uur al hun hout van het bolwerk halen en mogen er ook geen stutten op plaatsen voor de masten. De
straf is 6 Cargld per keer.
Als ze weigeren moet Executeur Klaas Hilwerda dit hout op kosten van de weduwe laten
verwijderen. De Fiscaal van de stad zal van dit besluit in kennis worden gesteld.
2-11-1761.
Hendrik Clases zal het uurwerk op de Noorderpoort voor 12 Cargld. per jaar onderhouden.
Hij moet hiervoor ook alle onderdelen maken, die nodig zijn. Hij krijgt éénmalig 8 Cargld voor het
schoonmaken van het uurwerk.
1-3-1762.
Secretaris Binkes doet een verzoek namens Jan Teunis. Jan Teunis is eigenaar geworden van de huisinge
en landen "de Bleek genaamt gelegen aan de Stadsgragt".Hij wil daar een kanthelling maken en wil dat
daarom aan de overkant en plaats vrij van schepen wordt gehouden en biedt een evengrote ligplaats aan
zijn bleek aan en zal hiervoor de wal ophalen, zodat de doorvaart niet wordt gestremd. De Raad gaat
accoord.ij wil daar een kanthelling maken
1-12-1762.
Riemke Abrams, weduwe van wijlen Pieter Wijbes,betaalt nu vlug en verzoekt de voet van het bolwerk
weer te mogen gebruiken. Dit wordt toegestaan.
Uit het reglement op het overwinteren (van schepen).
1.
Binnen de sluis mogen de schepen niet meer dan 6 voet ballasten.
2.
Greeld Meinema heeft een werf bij de vleugel van de sluis. Tussen de werf van Greeld Meinema
en de kanthelling van Gerrit Yntema kan 1 schip liggen om te overwinteren.
Daarna komt de kanthelling van Jan Teunis.
(Dit reglement is waarsch. gemaakt voor dat de nieuwe helling van Jan Teunis aan de Bleek werd
aangelegd. Is er een akte dat Jan Teunis zijn oude helling heeft verkocht? )
20-10-1773.
Hantje la Haye, uurwerkmaker zal gedurende 10 jaar het uurwerk op de Noorderpoort schoonhouden en
maken voor 10 Cargld. per jaar. Onderdelen die de smid moet maken worden apart betaald.

