Organisten en schoolmeesters.
Mr. Pieter Alberts uit Leeuwarden wordt 7 november 1610 aangenomen als meester en
organist. Hij moet (en heeft beloofd) om op iedere predikdag voor en na de preek psalmen en
een paar muziekstukken te spelen. Tevens moet hij in de winter iedere avond tot believen van
de magistraat een uur op het orgel spelen.
Op 2 september 1610 besluit de Magistraat een goede en bekwame nieuwe school te bouwen
op de plaats van de oude. Burgemeester Wijger Galthijez en Sijtzie Arentz worden hier
speciaal mee belast.
Op 16 december 1614 is geresolveerd “dat Tziedtger Rijuerdtz, als rectoir met twintich zijner
schoolieren so lantinsche als duijtsche om ha….op ten …..school. Die schoole sal geholden
wesen ende latijnsche alhier te school sullen mede bij den voorgen. rectoir te schoole gaan
ende de schoolpenningen van dien alleen ontfanghen en genieten. Sal dien volghens mr.
Wopke, orgalist wederom metten ouvrighe sijnder, tot noch toe bij den rectoir mede geleert
hebbende, wederom in de plaetze van die onderschool treden ende die selve tuijschen dit ende
Lichtmissedach naestcomende aldaer leren ende instrueren gelijck oock mr. Doede tot
voorschr. dach toe zijne scholieren bij hem beholden ende instrueren. Ende nae
Lichtmissedach sullen mr. Doede ende mr. Wopcke die resterende scholieren halff ende halff
deelen ende elcx d‟zijne naestelijck leren ende instrueren, mits elcx d‟helft van de
schoolpenningen genietende, met ock t‟gene dat van bij schoolmr. geraecken sal op te comen
Actum den 16 x bries 1614”.
“Op huijden den 17e januarij anno 1627 compareerde op ten raethuijs collegialiter recht
ende raedt deser stede Stavoren die welcke verclaerden, gelijck sij verclaeren mits desen, tot
hunne stadtspensionarijs ende visitator aennemen, geëligeert ende gecoren te hebben den E.
Hoochgeleerden Dron. Hendricum Rhala professorem historiarum binnen Franiker, d‟welcke
‟t selve wel ende getrouwelijck te bedienen aengenomen heeft sonder daervoer enighe
tractementen te willen genieten. Actum aldus gedaen op ten raethuijse voorschr., huijden op
date ut supra. In kennisse van mij F 36 Eikema” (Feike is hier 36 jaar).
“Is bij burgemrs ende vroetschap geresolveert dat men eerst daeghs soude doen repareren
het orgel in de kercke, hebbende tot dien eijnde gecontracteert met mr Anthonis Verbeeck,
orgelmaecker wesende tot Amsterdam op‟ten Haerlumerdijck in ‟t waepen van Schaeghen,
den welcke ‟t selve aengenomen heeft te repareren ende van goede registratie te maecken so
behoert, des daervoor genietende één hondert ende vijftich Carolus gulden, gereet gelt, bij
opleveringhe van ‟t voorschr. werck te betaelen. Actum ut supra”.
“Op huijden den 9e septembris anno 1636 hebben de burgmrn mitsgaders den vroetschappe
tot Stavoren den orgell binnen de kerkcke opghenomen, dat d‟selve well gerepareert is ende
den oorgellmaecker mr. Anthonis Verbeeck heeft mits desen belooft ende gheaccordeert
metten gedachten burgemrn ende vroetschappe om den orgell, een jaer nae datum desen,
goedt ende perffect te onderholden ende dat voor de somma van twallef car. guldens en thien
stuivers. Actum aldus gedaen ende geaccordeert op den raedthuijse der voorschr. steede.
Huijden op date ut supra. Ter ordonantie van burgemrn ende vroetschappe voorschr.
Feicke Tetmans Eickema 1636”.
“Op huijden de 21e septembris anno 1636, de burgemrn mitsgaders de vroetschap op ten
raethuijse deser stede collegialiter vergadert wesende hebben voor een jaer ende vorder op
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behach van wedersijden tot rector ende organist deser stede aengenomen de persoon van mr.
Anthonis Verbeeck, die welcke aengenomen heeft de voorschr. beijde ampten ofte
bedieninghen wel te recht te sullen becleden, alsoock de duijtsche clercqen sijnes vermogens
te institueren ende de uurwercken rebell sijnde naer sijn beste kennisse te repareren. Ende dat
voor een tractement van twe hondert vijff ende „t seventich car. gulden mitsgaders een
vereringhe aen sijn huijsvrouwe van een prouince rijder tot 12 ld. sullende sijn. aenvanck
nemen op alerheijligendach in desen presenten jaere. Aldus gedaen ende geresolveert op ten
raethuijse voorschr., opdato ut supra. Ende is desen daer van de presid. ende naest presid.
burgemr sampt twe utten vroetschappe doen bevestigen op ten 17e novembris anno 1636.
Sijmon Thomas
Gaerrit Saeckeles
1636
1636
Agge Wijpckes Loijter
Reijner Florijs”
“Op huijden den 13e septembris 1645 burgemrs ende vroetschap bij malcanderen op den
raethuijse vergadert wesende, hebben bij meeste stemmen geresolveert dat Aggaus Gellius,
rectoor ende orgelist alhier, voor zijn gedane diensten dien hij met bedienen van ‟t
predickampt verleden jaer heeft gedaen vermits onse stadt van een predicant ontblotet waere,
sal genieten d‟somma van één hondert ende vijftich car.gulden waeraff hem ordonnatie sal
worden gepasseert. Actum ut supra”.
18 december 1697. Coster organist Jacob Dincke is overleden. Nu is old burgemeester S.P.
Jonckart benoemd voor f 105. Voorlezer en voorzanger wordt meester K (?) voor f 50.
Schoolmeester i.p.v. old burgemeester Saskers Pieters Jonckhart wordt Dirk Tomis voor f 50.
Op 9 februari 1708 besluit de Magistraat dat er een nieuwe stadsschoolmeester en voorzanger
nodig is. Het loon mag f 100 bedragen met een vrije woning, een bequame school en een
schouw turf. Benoemd wordt Tymen Bijlsma. Hij moet de huwelijksboeken en doopboeken
ook bijhouden, waarvoor hij extra krijgt. De lezers betalen 8 en de schrijvers 10 stuivers
schoolgeld.
Op 29 juli 1724 wordt Jan Cornelis Cort aangesteld tot schoolmeester in de plaats van Durk
Thomas die wegens zwakheid heeft bedankt. Zijn traktement is f 50 met vrij wonen en ½
schouw turf. De wezen en gealimenteerden krijgen gratis onderwijs, voor leren lezen ieder ½
jaar 8 stuivers per leerling en voor leren schrijven 10 stuivers. Voor de lessen navigatie en
“daliaans” boekhouden moet men apart accorderen. Later blijkt dat meester Cort niet van zijn
traktement kan rondkomen. Hij krijgt f 25 meer.
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