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Vierde notulenboek,  vanaf 28 juli 1830 t/m/ 27 april 1835.  

 

28-07-1830. De stadsmajoor en de deurwaarder moeten onderzoek doen aan de huizen de 

patentplichtigen. 

22-09-1830. Tot kiezers gekozen: Symon H. v.d. Werff met 27 stemmen, Hidde R. Pietersen met 

24 stemmen, Pieter Lootsma met 13 stemmen en Jentje K. Kooy met 11 stemmen. 

25-09-1830. Regeling van de nachtwacht voor de komende winter. Iedereen moet meedoen of 

betalen. Alleen vertrouwde mensen van goed gedrag. Volgens rooster, 6 man per nacht, waarvan 

2 steeds moeten patrouilleren, vanaf 1 november, van ’s avonds 9 tot ’s morgens 7 uur. Bij 

ongeregeldheden moeten ze rapport uitbrengen aan de burgemeester en eventueel moeten ze de 

politie helpen.. 

27 –10-1830. Officieren van de nachtwacht:  

P. Tjebbes, wethouder                                  W. Steenhouwer, commies eerste klas 

Pieter Lootsma, raadslid                               Jentje Kooy, mr. bakker 

Willem Okkes, raadslid                               Wiebe Mulder, mr. slager 

Douwe v.d. Werff, ontv. Rijksmiddelen      Klaas Visser, goud en zilversmid. 

17-10-1830. Secr-gemeenteontv. Siedzes neemt vrijwillig dienst. Pieter Tjebbes neemt zijn 

functies tijdelijk over. Ieder gezin, waarvan de vader vrijwillige dienst neemt, krijgt wekelijks 1 

gulden contant en 1 á 2 gulden voor voeding en brandstof. 

03-11-1830. Burgemeester S.P. Haijtema treedt per 2 jan 1831 af. Voordracht aan de koning:  

1. S.P. Haijtema rentenier, 2. S.E. v.d. Veen koopman, 3. P. Tjebbes koopman. 

21-12-1830. Armvoogden voor 1831: S.H. v.d. Werff en K.R. Visser. 

06-01-1831. Stadsmajoor A.J. Lootsma is op 2 jan. Overleden. Opvolger: policiebediende Pieter 

Thomas Tresling. Hij is tevens havenmeester, stadstrommelslager, omroeper en visafslager voor f 

150 per jaar. 

19-01-1831. Tijs Ruurds Stellinga volgt Tresling op als policiebediende en turftonner. 

21-04-1831. Request aan de gouverneur. Op de Galamadammen is een vuurbaak gemaakt, 

waarvoor de schippers bij de sluis in Stavoren f 1,50 tol moeten betalen. Dit baken heeft geen nut 

en spekt alleen de kas van Koudum. Het is schadelijk voor Stavoren, want de schippers varen nu 

over Workum, en lijdt tot onaangenaamheden in de sluis.  

02-07-1831. Adres van de raad van H.O. aan de gouverneur. De sluiswachter in Stavoren, Douwe 

Aukes Schellinga wil geen vuurgeld innen, omdat de burgemeester van Stavoren hem 

politiebijstand weigert, ongeacht de aanschrijving van de gouverneur. De sluiswachter draagt zijn 

post over aan H.O.N. “uit hoofde van de daaruit voor hem voortvloeiende onangenaamheden”. 

De Raad van Stavoren verwijst naar de brief van 21-04-1831. 

01-09-1831. De Raad van H.O.N. vraagt de sluis te sluiten voor schippers, die weigeren het 

vuurgeld te betalen. Stavoren wil, dat H.O.N. iemand stuurt om het vuurgeld te innen en wil 

alleen adsistentie verlenen om onwillige schippers te laten stoppen tot er proces-verbaal is 

opgemaakt. Verder is het een zaak voor de rechter. Stavoren sluit de sluis beslist niet, dit is 

nadelig voor de pachter van de sluis en de stad. 

10-08-1831. Quarantaine maatregelen om cholera te weren. Als quarantaine lokaal wordt het 

Lands Magazijn aangewezen. Alle verdachte personen of goederen die per schip aankomen 

moeten hierheen worden gebracht. Dokter A. du Buisson de Jonge krijgt de missive van de 

gouverneur met een verzoek om advies. 

19-10-1831. Er wordt misbruik gemaakt van de vrijdom van belasting op kluiten, stukken of 

britten turf. Voortaan geldt hiervoor ½ van de belasting op hele turven. 

21-12-1831. Armvoogden voor 1832: Douwe v.d. Werff en Rinke J. v.d. Veen. 

12-01-1832. Schipper Heere Foekes de Jong uit De Joure heeft door onvoorzichtigheid schade 

aan de Koebrug veroorzaakt. Hij wordt gerechtelijk vervolgd om schadevergoeding te krijgen. 
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02-02-1832. Hessel Hessels de Jong, landeigenaar, wordt afgevaardigde naar de kantonale 

vergadering van het kadaster. 

Na een missive van de grietman van H.O.N. zet de Raad van Stavoren nogmaals haar stand-punt 

over het vuurgeld uiteen om een eind te maken aan deze correspondentie. Zie copieboek nr. 48 

van 1832. 

01-03-1832. Rijkscommies W.J.H. Steenhouwer en Jan v.d. Heide krijgen vanaf 1 april 1832 

geen gratificatie van f 50 per jaar meer. Dit was voor de controle op het gemaal en er is nu geen 

molen meer. Dit policiebeambten kunnen dit werk verder wel overnemen. 

23-03-1832. S.G. Siedzesz is weer terug uit militaire dienst. S.P. Haijtema tekent de notulen voor 

het laatst op 7 maart. 

Na een aanschrijving van de gouverneur wordt met een commissie uit H.O.N. over het vuur-geld 

vergaderd. Besluit: Het vuurgeld wordt verpacht. Van de zuivere opbrengst, na aftrek van 

onderhoud en olie en loon voor de vuuropsteker is 1/3 voor Stavoren. 

25-03-1832. Missieve van de gouverneur over Aziatische buikloop. Stavoren stelt een commissie 

van 5 man in, waarbij dr. Abraham du Buisson de Jonge. 

18-07-1832. S.P. Haijtema, S.E. v.d. Veen en K.P. Visser, zilversmid, verzoeken hun huizen te 

mogen amoveren. De Raad gaat akkoord, maar S.E. v.d. Veen moet f 40 in de stadskas storten en 

de beide anderen f 30. 

29-08-1832. Ds. D.G. Mackay klaagt dat meester J.H. Fortuin regelmatig op eigen gezag en 

zonder de ouders hiervan in kennis te stellen vakanties invoert. Voor 2 weken extra vakantie 

wordt hem f 4,84½ op de schoolpenningen gekort. 

Jacob Jans Visser, visscherman, vindt dat hij in de personele omslag te hoog is aangeslagen. Zijn 

aanslag gaat een klasse naar beneden en wordt voor de Hervormde diaconie f 4 en voor de 

algemene omslag f 3. 

05-06-1833. De Raad wil een kohier van personele omslag over de ingezetenen instellen voor het 

schoolfonds, om dwang te kunnen gebruiken bij de invordering van schoolgeld. De schoolopz. H 

Amersfoordt gaat akkoord. 

Was het schoolgeld bedoeld voor brandstof, schoolbehoeften e.d. ?   

22-08-1833. Voordracht aan de gouverneur in de vacature van secretaris: 1 Hessel de Jong, 

 2 Klaas Visser, 3 Jentje Kooy en 4 Wiebe Mulder. 

Jacob Visser vraagt voor zichzelf en voor zijn vader uitstel van betaling van de personele omslag 

wegens de slechte visserij. De Raad gaat akkoord. 

28-08-1833. S.P. Haijtema is op eigen verzoek eervol ontslagen als burgemeester. Sieds Gerbens 

Siedzesz volgt hem op. 

11-09-1833. Vertrek van S.P. Haijtema en Pieter Tjebbes uit Stavoren. 

14-10-1833. Door de kiezers worden in de Raad benoemd: Siedzes, W. Mulder, K.R. Visser, 

i.p.v. Haijtema, Van der Veen en Tjebbes. 

De gouverneur benoemd H.T. de Jong tot secretaris en ontvanger. Traktementen volgens Z.M. 

Burgemeester f 400, wethouder f 50, presentiegeld raadsleden f 100, secr. ontv. f 100. 

Ond. J.H. Fortuin klaagt bij de gouverneur over de inhouding van schoolgeld. Zie 29 aug. 1832. 

Hij klaagt bovendien over het verwaarlozen der armenkinderen, die nog nooit kosteloos 

onderwijs hebben mogen genieten. De Raad maakt duidelijk waarom het schoolfonds is 

opgeheven. In overleg met de schoolopziener wilde men een proef nemen om de onderwijzer zelf 

het schoolgeld te laten innen. De onderwijzer was echter volstrekt onwillig. Door de schuld van 

de onderw. is de invordering van de personele omslag ten achter en de Raad wil het achterstallige 

geld niet meer invorderen. Hiermee zijn al genoeg problemen geweest en het schoolfonds wordt 

dan ook niet opnieuw ingesteld. Als de onderw. ieder kwartaal een lijst van arme – kinderen 

overlegt, zal de stads of armenkas de schoolgelden uitbetalen. 

Brandmeesters C de Roos en G.G. Mulder worden op eigen verzoek wegens hun hoge leeftijd 

ontslagen. Voor hen D.A. Schellinga en Deije van Hingst. Hier tekent Siedzes voor het eerst. 
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11-11-1833. Z.M. staat een hoofdelijke omslag van f 550 toe om de begroting sluitende te 

krijgen. De Raad vraagt of dit besluit kan worden ingetrokken. De begroting sluit nu. Er is 

voldoende geld en de hoofdelijke omslag komt de inwoners door het mislukken der aalvangst erg 

ongelegen. 

26-11-1833. De rekening van Siedzes over 1824 wordt goedgekeurd. 

G.S. schrijven dat de hoofdelijke omslag, zie 11-11-1833, wel moet worden geïnd. De Raad 

maakt 6 klassen op, 1 klas f 14,50, 6 klas f 4,50 en laat de eerstkomende 2 zondagen bekend-

maken dat de kohieren op woensdag 4 en 11 november ter inzage liggen op het Raadhuis. 

19-12-1833. Symon H. v.d. Werff beëdigd als wethouder.  

De Marine heeft nog niet over het Havenvuur beschikt, zodat dit weer wordt verpacht. 

Vissen van Auke Rienks brug in de Warnservaart tot zover de gerechtigheid strekt. 

1. Asman Feike Corn. Harkema vraagt of hij de wal van de doorlopende akker bezuiden de 

armhuisjes van de alg. armen op het Achterom voor de opslag van as en vuilnis mag gebruiken. 

De Raad zal toestemming aan de Armvoogden vragen tegen aanbod van schadeloosstelling. 

2.F.C. Harkema en Berend Hannes van Kammen willen het binnenwater slatten en de modder tot 

eigen voordeel opslaan op dezelfde plaats en of de gemeente borg wil staan voor de huur van de 

praam die ze hiervoor nodig hebben. De Raad gaat akkoord behoudens de bep. bij 1.  

Vaste stedelijke commissie op de plaatselijk belastingen op het gemaal, geslagt, de wijn, 

gedestilleerd enz. worden: P.T. Tresling en Tijs R. Stellinga. Ze krijgen een aanstelling en als 

loon een deel van de boetes en verbeurdverklaringen. 

Armvoogden voor 1834: S.H. v.d. Werff en K.R. Visser. 

02-01-1834. Jan F. Koehoorn, vrijwilliger voor het vaderland krijgt nu hij weer thuis is ook dit 

seizoen de volle hem en zijn gezin toegestane som uitbetaald. 

Febr. 1834. Contract tussen kerkvoogden en Raad. De kerkvoogden verhuren de zgn. Rege-

ringsbank aan de Raad en secr. Ongeacht het gebruik betaalt ieder f 0,50 per jaar en bij gebruik 

nog f 1,00. De kerkvoogden voorzien de bank van kussens, bijbels, blakers en snuiters en houden 

de bank schoon. Kerkvoogd o.a. J. H. Fortuin. 

25-02-1834. C de Roos krijgt nog 14 dagen om de sted. belastingen over 1833 te voldoen. 

17-03-1834. De gouverneur stuurt een ontwerp schikking tussen het departement van Marine en 

het stedelijk bestuur over de overname van het kustlicht. De Raad gaat akkoord. 

Kohier van de hoofd. Omslag over 1834 in 8 klassen. Toegestaan f 550. 

Klasse 1,  4 belastingplichtigen, ieder f 20               = f   80 

Klasse 2, 11 “                       “   , ieder f 15               = f 165 

Klasse 3,  8 “                        “   , ieder f 11               = f   88 

Klasse 4,  5 “                        “   , ieder f   9               = f   45 

Klasse 5, 17 “                       “   , ieder f   6,50          = f 110 

Klasse 6, 12 “                       “   , ieder f   3               = f   36 

Klasse 7, 10 “                       “   , ieder f   2               = f   20 

Klasse 8,   6 “                       “   , ieder f   1               = f     6.           Totaal f 550. 

26-04-1834. Missive van de gouverneur n.a.v. een verzoekschrift van J.H. Fortuin en een missive 

van  J.H. Fortuin, die protesteert tegen de door de Raad voorgestelde manier van innen van 

schoolgeld. Zie 14-10-1833. De Raad zegt dat het schoolfonds moest worden gedesolveerd door 

het verzuim van de schoolopziener en de onderwijzer. Fortuin wordt op de vergadering 

uitgenodigd. Men spreekt af: De onderwijzer zal in overleg met de schoolop-ziener een tarieflijst 

maken voor het schoolgeld en ieder kwartaal een lijst met de namen van de schoolgaande 

kinderen en hun ouders op het stadhuis inleveren. De Raad belast iemand met de inning en betaalt 

voor de arme kinderen en de winterbrandstof. De onderw. berust.  

13-05-1834. De rekening over 1825 wordt goedgekeurd. Bij de uitgaven staat ook nog  

f  3551,57 zijnde het tekort in de kas van de voormalige gemeenteontvanger H. Trip. 
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30-06-1834. De brandweer is niet meer voltallig en wordt op een sterkt van 46 man + 12 man 

reserve gebracht. 

08-07-1834. Nieuwe brandweerinstructie ter vervanging van de instructie van 1765. 

De brandspuit staat op een afgesloten plaats in het magazijn onder het Raadhuis.  

De brandspuit wordt bestuurd door 4 brandmeesters, die voor hun leven worden benoemd. De 

oudste is president. Bij brand moet het stadhuisklokje klippen. Als er zo vlug geen brandmeesters 

zijn moet de majoor de waag ontsluiten. Aan de grote pomp zullen 24 man zijn, aan iedere kant 

12. Aan de kleine of zuigpomp 12 man. Twee man moeten om de beurt de zuigpomp besturen. 

Verder een gereedschapdrager en 12 slanggeleiders. Ieder lid van de brandweer krijgt een 

genummerd loodje, dat hij bij exercitie en brand aan zijn officier moet geven als teken van zijn 

aanwezigheid. Verder boetebepalingen. Leeftijd tussen 18 en 60 jaar als er genoeg personeel is. 

Twee keer per jaar exercitie, de eerste zaterdag van mei en september om 5 uur, waaraan 8 dagen 

van te voren bij trommelslag wordt herinnerd. 

18-07-1834. W.O. de Boer, B.G. Mulder en L.C. Cusveller verzoeken uitstel van betaling van de 

hoofdelijke omslag. Toegestaan. 

22-08-1834. Ook dit jaar wordt nog f 200 afgelost tegen 33 % van de pretentie. 

15-09-1834. Ond.  Fortuin vraagt de gebreken aan zijn huis en de school te repareren. 

26-09-1834. De rekening over 1826 goedgekeurd. In de kas van oud ontvanger H. Trip was een 

tekort van f 5351,37. 

18-10-1834. Ond. J.H. Fortuin levert een leerlingenlijst in en vraagt of de kinderen die hij met 

een kruisje heeft gemerkt ook schoolgeld moeten betalen. Ieder kind moet betalen, maar bij deze 

kinderen wordt 1 dag voor een week gerekend. 

De beurtschipper op L’warden en Sneek moet zich aan zijn octrooi houden. 

13-12-1834. Armvoogden in 1835: H.T. de Jong en S.S. Yslander. 

23-12-1834. Bij de verpachting van de haven-, baken- en bruggelden is maar f 1358 geboden. Dit 

is te weinig. De gemeente stelt nu Simon Timons de Jong aan voor f 2 per week, om deze gelden 

te innen. 

10-02-1835. Simon Bendix de Ruiter, bruggeman op de Koebrug, krijgt wegens zijn geringe 

inkomen een gratis schapenweide op het zgn. Koepoortspad. 

20-02-1835. P. Lootsma, oudste wethouder moet namens de stad een stem uitbrengen op Atze 

Durks Demmer bij de verkiezing van een volmacht voor het waterschapsbestuur. 

21-04-1835. Klaagzang aan de Gouverneur. Ondanks de steun van Rijk en Provincie ziet de 

toekomst er somber uit. “Het beklagenswaardige overschot van het weleer bloeijende Stavoren 

bestaat dan nu nog uit groot 500 zielen, geen Fabriek noch Trafiek van eenige betekenis is er 

meer aanwezig; van het geringe aantal ingezetenen is er¾ gedeelte het Welk arm is en alzoo 

onderstand geniet of niet tot de behoeften der Gemeente kan bijdragen, terwijl er nog veel onder 

het resterende ¼ gedeelte gevonden wordt hetwelk ternauwernood iets kan bijdragen en alles 

word zoo benauwend akelig om zich hene dat een ieder Welke nog iets overig heeft de Gemeente 

moet verlatende Wijl ook volstrekt geen vooruitzicht hem eenig voordeel hoe ook genaame 

aanbiedt”.     

Nu is er een kans. Voor het maken van de dijken langs de grote Veenpolder is veel specie nodig. 

Als men langs deze dijk een grote brede vaart van 230 el legt kunnen de schepen het Feitezand 

vermijden. Deze vaart kost niet meer dan 2000 gulden en levert Stavoren grote voordelen op. 

Verder wordt de gew. gem. ontv. H Trip, nu te A’dam, aangemaand zijn achterstallige schulden à 

f 5351,37 te voldoen. 


