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Res. Staten Generaal (geheugen van Nederland) 

24/02/1629, 5 

5 Willem Hendrixsz. uit Wormer en Marten Jansz. uit Knollendam delen de vergadering mee 

dat zij hun watermolen (waarop zij op 5 april 1628 een octrooi verkregen hebben) binnen het 

jaar geperfectioneerd hebben, zoals blijkt uit de voorgelegde verklaring van de burgemeesters 

en schepenen van Staveren d.d. 2 juli 1628. 

HHM verlenen de supplianten daarvan een behoorlijke akte op de rugzijde van het originele 

octrooi. 

11/05/1630, 12 

12 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 2 mei. 

Zij schrijft dat de commiezen ter recherche in Het Vlie 34 last rogge hebben opgebracht, 

volgens het plakkaat van HHM van 30 nov. 1628 en hun aanschrijving van 21 maart. Getracht 

werd deze rogge uit te voeren naar Hamburg op een paspoort dat met dat doel door de 

konvooimeester te Staveren afgegeven was. De advocaat-fiscaal is op grond van het plakkaat 

en de brief tot confiscatie van de rogge overgegaan. De raden ter Admiraliteit verzoeken 

HHM hierover te oordelen. 

HHM zullen de Admiraliteit terugschrijven in het oordelen en vonnissen over de rogge zich 

precies te houden aan het plakkaat van 30 nov. 1628. Indien de eigenaar van de rogge zich 

door het vonnis bezwaard acht zal hij verhaal mogen halen op de konvooimeester te Staveren, 

die als ambtenaar van het land geen onwetenheid van het genoemde plakkaat kan of mag 

voorwenden. 

Verder besluiten HHM een kopie van de brief te zullen sturen aan de Admiraliteit te Dokkum, 

waaronder de konvooimeester te Staveren ressorteert. Daarbij zullen HHM de verklaring 

voegen hun handelwijze zeer vreemd en onbehoorlijk te vinden, aangenomen dat de 

verklaring van de konvooimeester dat hij en andere konvooimeesters in Friesland lange tijd 

geen uitvoerverbod van rogge en tarwe meer hebben gehad, klopt. HHM stellen de 

Admiraliteit in Friesland daarvoor verantwoordelijk. 

25 april 1615IVb 359. Men besluit dat de commies-generaal Abbas dit jaar het kwartier van 

Gelder land zal krijgen, Lochteren Zuid-Holland, Lucas Sivertsz. Noord-Holland, 

Jonghestall, Zeeland (!!!!), en Grenier Friesland. Lyclama dringt nogmaals aan op 

benoeming van een commies-generaal in de plaats van Jonghestall. 

Resolutie Staten Generaal d.d. 13 november 1621 nr. 2134. De Amsterdamse koopman Jelmer 

Syvertsz., wiens schip den Jongen Thobias (uit Staveren??), met Jacob Claesz. uit Kwadijk 

als schipper, een compagnie soldaten naar Danzig zou brengen, maar de Maas binnen moest 

lopen, vraagt het beloofde vrachtloon van 1.200 Kar.gld. Maestersson is spoorloos 

verdwenen.  Het verzoek wordt afgewezen (2085). 

23 mei 1616  355. Obdam compareert, en legt de instructie over van Jan Jacobsz. Schrobop. 

Het stuk wordt met enige wijzigingen goedgekeurd. Obdam zal het nu aan Maurits 

overhandigen, die het zal doen depecheren. De instructie luidt als volgt96): 

Schrobop zal commanderen over de gehele vloot, bestaande uit vier oorlogsschepen, en de 

volgende schepen van de Noordse Compagnie: de Waterhont, varende van Delfshaven; de 

Neptunus onder Willem van Muyen, varende van Amsterdam; de Witte Swaen onder Mathijs 

Janssen Hoepstock, varende van Rotterdam; de Drie Coningen, varende van Hoorn; de Hope 

onder Heertien Jansz., varende van Enkhuizen; de Orangienboom onder Wybe Janssen (uit 
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Staveren??), varende van Amsterdam. Al deze schepen zullen zich begeven naar het eiland, 

dat betwist wordt tussen de geoctroyeerde compagnie en Nicasius Kien. 

Daarheen varen ook de vijf schepen van Kien en Dirck Adriaensz. Leversteyn: de Indiaensche 

Rave onder Govert Huybertsz.; het schip onder Jan Janssen; de Jager onder Symon Pietersz.; 

de Sampson onder Claes Jansz. Knaep; en de Blinde Fortuyn onder Adriaen Dircxsz. 

Leversteyn. De beide partijen zullen de gevangen walvissen verdelen naar het getal sloepen, 

dat ieder met Basken kan bemannen. De geoctroyeerde compagnie is echter gerechtigd, elke 

vijfde sloep te bemannen met Nederlanders. Is er bij het eiland niet genoeg, dan zullen vier 

schepen van de geoctroyeerde compagnie naar Spitsbergen gaan, onder bescherming van de 

oorlogsschepen, voor het geval de Engelsen de visvangst zouden willen beletten. Franse of 

Baskische schepen mogen zij in bescherming nemen in ruil voor een derde deel van de 

vangst. Andere Nederlandse schepen dan de genoemde zullen worden aangehouden, en 

wegens inbreuk op het oktrooi door de admiraliteiten berecht. Zou een van de Nederlandse 

schepen worden veroverd, dan moet men trachten het weer meester te worden, en zo mogelijk 

de daders opbrengen (344, 375). 

 

31-8-1617: 1327. Het advies van de Raad van State van 28 aug. a op het rekest van Hans Bron 

wordt gelezen: H.H.M, hebben voor de fortificatiewerkzaamheden te Staveren een subsidie 

vastgesteld van 9000 gld. Als de werkzaamheden voltooid zijn, kan de subsidie uitgekeerd 

worden, ook al heeft de aanbesteding niet van Generaliteitswege plaatsgevonden. 

   Na deliberatie wordt besloten aan Staveren te schrijven dat het bij de aanbesteding de naam 

van de Generaliteit onjuist heeft gebruikt en dat het suppliant dient te betalen 

(1294). 

16-10-1617: 1539. De reders van het schip de Roo Vriesch van schipper Reynier Evertsz. Van 

Staveren en van het schip de Witte Haen krijgen brieven van voorschrijven aan Venetië om 

betaling te verkrijgen voor de door hen verrichte troepentransporten. Supplianten zullen ervan 

op de hoogte gebracht worden dat Venetië zich van gelijksoortige brieven 

1531a A.R.A., S.G. 6025 (orig.). 

5-4-1610:V   419. Op rekest van Jildert Wybes Jellema, convooimeester te  Stavoren, 

besluiten de Staten t e schrijven aan de Admiraliteit van  Dokkum, dat zij de suppliant niet 

tegen zijn wens naar Coevorden moet overplaatsen 5)  

13 september 1610 IIlh 1260. Op verzoek van de Zweedse gezanten worden enige 

gecommitteerden aangewezen voor nadere besprekingen : Westerholt, Asperen,  Joachimi en 

Jonghestall. Zij moeten onderzoeken wat de gezanten in E ngeland hebben uitgericht, en hoe 

zij zich een verb ond met deze landen  denken (1249, 1268). 

IIIh  1262. Op het verzoek van Thoenis Joachimsz., alias Thoenis Gelaesmaker van Stavoren, 

wordt geresolveerd dat de gecommitteerden t ot de onderhandelingen een lijst zullen opstellen 

van alle evenals Joachimsz. door de Zweden benadeelde schippers , en restitutie verzoeken 3). 

29 november 1610 I IIb 1519. Schipper Thonis Woutersz. van Stavoren, varende voor Xa  

Gerard Reynst, Jacquet Niquet en Frans Jacobsz. Hinloope, heeft zonder  noodzaak zijn schip 

op de kusten van Engeland verlaten. De gehele lading  krent en en andere goederen , wordt nu 

opgeëist door de graaf van Arundel,  in wiens gebied het schip geland is. De reders ontvangen 

brieven van  voorschrijven aan J acobus I en aan Caron. 
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8-5-1613: VI  363. Jacob Bijntijes, burgemeester van Stavoren, ontvangt commissie als raad 

ter Admiraliteit van Amsterdam, op nominatie van Friesland76), in de plaats van Tinco van   

Andringa. 

19-6-1614: Hie  588. Reynier Claesz. Pauw, Floris Claesz. Cloeck en consorten, reders van de 

Vergulden Pauw, onder schipper Thomas Douwes van Stavoren, ontvangen voorschrijven 

aan Philips III en de hertog van Savoye31), daar hun schip in de haven van Cartagena is af       

gelopen door de Provençaal Suona Andrea 32 ). 

 

20-7-1615 IVa 559. De Raad van State schrijft 63 ) in advies op het rekest van Stavoren 6 4 ) 

dat men wel enige subsidie kan toekennen. De Staten nemen dit advies over, mede gelet op de 

betekenis van Stavoren niet slechts voor de ene of de andere provincie, maar voor al de 

Verenigde Nederlanden, en rekening houdend met de beperkte middelen van de stad, doch 

zonder prejuditie of konsekwentie. De remonstranten moeten tekeningen overleggen, en 

zullen dan 9.000 gld. ontvangen uit de extraordinaris consenten en omslagen tot de 

fortificatiën. 

 

2 februari 1617 161. De Admiraliteit te Middelburg zendt per brief van 30 januari een 

verklaring van Evert Henricxz., schipper uit Stavoren, die van Texel uitgevaren is en van 

Cadiz kwam, betreffende datgene wat hij gehoord en gezien heeft van de uitrusting van de 

Spaanse vloot aldaar (158, 298). 

 

3-8-1624: 265 Gedeputeerde Staten van Friesland bevelen dd. Leeuwarden 3 juli a de 

vestingwerken van Harlingen en Stavoren in de aandacht aan. De vijand zou deze steden op 

het oog hebben.  Besloten wordt dat president Burmania dit met Z.Ex. zal bespreken. 

Datzelfde zal hij doen met verzoeken om vrijlating, ingediend door Ophovius en Maillard 

(199, 217, 277). 


