Resolutieboek 18, van 1697 – 1727. Met inhoudsopgave.
1. 03-01-1697. Het huis van Garbrant Jansen, staande aan de zuidkant en dicht aan de
Zuiderhaven mag verkocht worden. Het staat met een afdak op stadsgrond en bij
afbraak vervalt het hele erf aan de stad.
7. 27-01-1697. Wachtmester Yme Floris overl. Benoemd Focco Harmens. Op blz. 9 staat
zijn instructie.
15. De stadschirurgijn overl. Gekozen Sipke Salinghs. Traktement f 50.
17. Ds Noordbeek beroepen te Workum. Ds Hachtingius had het traktement van Albertina
Agnes. Hij vraagt en krijgt het stadstraktement.
18. Begeving van stadscollecten. De borgtochten op blz. 19 t/m 24.
25. 22-09-1697. De zeedijk is beschadigd door zwaar onweer en een haastige reparatie is
nodig. Hiervoor wordt de zeedijk in 4 stukken verdeeld.
1. Van de baan tot aan burgem. Binkes zijn keet.
2. tot aan het Vergulde Hoofd.
3. tot aan de Zuiderhaven.
4. tot aan de nieuwe muur.
28. 18-12-1697. Coster organist Jacob Dincke overl. Nu old burgem. S.P. Jonckart voor
f 105. Voorlezer - voorzanger wordt meester K
voor f 50.
Schoolmeester i.p.v. old burgem. Saskers Pieters Jonckart wordt Dirk Tomis voor f 50.
29. 03-01-1698. Een vuurlanteern op één van de grote hoofden.
33. 25-01-1698. Verzoek aan G.S. om een vuurlanteern op het Noorderhoofd.
Rector Frans Haarsma overl. Verzoek aan G.S. om dezelfde condities en voordelen voor
de nieuwe rector.
34. 15-04-1698. Benoemd candidaat Suijdstrant van Leeuwarden. Traktement f 225 en
f 100 voor het preken.
76. 02-02-1700. Vuilnisvoerder Hessel Feckes overl. Voor hem Wietse Tiedtses.
77. 10-02-1700. Hannes Sioerts portier van de Noorder poort overl. Nu Evert Schellinger.
104.18-10-1701. Zeedijken repareren. Van de Raadhuisgang tot het Noord en tot de
nieuwe muur.
125.14-071702. Wachtmeester Fecke Harmens overl. Nu Haije Jacobs.
147.07-06-1703. Willem portier van de Koepoort overl. Nu Egbert IJeles.
148.09-08-1703. Het Vergulde Hoofd per 25 augustus verhuren. De Magistraat mag haar
maaltijden enz. daar blijven houden. Recht van gebruik.
185.03-07-1705. Vuilnisman Wietse Tietses gecasseerd. Nu Jens Clements.
Condities : Alle stadsvuilnis en materie op de stadszeedijk brengen, niet verkopen of
weggeven. Alle stadssecreten, beddings op de wallen en alle stadssteigers en straten
zuiver houden, sampt de borstweringe van alle dreck en onkruit zuiveren en rein houden.
192.10-02-1706. Nieuwe stadsofficieren.
N.O.Q. hopman P.Poulus de Jong, luit.
Douwes
N.W.Q. hopman Groute Rinners de Jonge
Z.O.Q. hopman Evert Corff, luit. Idts Pieters Brouwer
Stadsvaandrig Jan Johannes Schaap, havenmeester oud - burgem. Jencke Eitus Jongman.
Proclamatieboek (OA nr.18), blz. 196: 3
Op huiden 17 april 1706, burgemeesteren sampt vroedschappen der stede Stavoren na
gedane convocatien op den raadhuijse vergadert wesende in consideratie genomen
hebbende, of niet nodig soude wesen de wijl de consideratie en (rectoraat?) gelijk zijnde
vacant (?) al voor enige tijd als predicant tot Wijckel is beroepen geworden, dat so weder
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enig andere (persoon?) of candidate wierde geeligeert die rectoraat ende preedi(kant)
quam waar te nemen op soodanige conditiën (emoliseert?) en profijt als de voorige rector.
196.27-04-1706. Rector Gellius Zuijdstrant beroepen te Wijckel. Benoemd cand. Schijff
van Franeker. Reglement: traktement f 225 als rector en f 100 voor 1 preek per week +
vrije woning en een schouw turf. Hij mag onder schooltijd niet wandelen.
De schooltijden zijn van 1 april t/m 31 september van 6-8, 9-11 en 15-17 uur.
Van 1 oktober t/m 31 maart van 7-8, 9-11 en 13-16 uur.
Hij moet letten op de absenten en nagaan waar deze zijn.
’s Morgens en ’s avonds moet hij de gebeden overluid lezen.
Er zijn 2 speeldagen, nl. woensdag en zaterdag, dan zijn de kinderen na 11 uur vrij.
Voor lessen Latijn krijgt hij per kwartaal 25 stuivers extra.
De rector mag bij provisie schoolhouden op de opkamer van de rectorshuijsinge.
208.27-10-1706. Het octrooi van bankhouder David Prophana wordt verlengd. Hij is
meester van de tafel der leningen. Hij betaalt hiervoor f 50. Zijn vrouw: Pietertien Jelles.
219. Reglement voor de stadswacht. In de marge:
De wagten sijn bevonden volgens de rolle 340 wagten, gerekent tegen 15 personen des
nagts comt om de 22 dagen in de stad om. En wanneer daer 12 wagten des nagts uijtgaan
komt alsdan om de 29 dagen omme, daeronder dan alle personen gerekent, vermogend
ende onvermogend. Men besluit tot een wacht van 12 personen. De wachtmeester leest de
rol af en controleert ’s nachts. Bij afwezigheid een boete of een vervanger zoeken. Een
zoon van 18 jaar mag zijn vader vervangen. Kaartspelen verboden. Als iemand voor de
poort of boom staat moet de wacht de portier waarschuwen. Precies om 9 uur onder het
luiden van het klokkien moet iedereen op zijn post zijn.
243.09-02-1708. Een nieuwe stadsschoolmeester en voorzanger nodig. Het loon is f 100
en 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.
248.10-04-1708. Weer over de wacht. Per nacht 12 man. Hiervan 9 in de cortegaarde ( op
wacht ) en 3 ten dienste van de wachtmeester en bode.
280.03-07-1710. oppasser de Koepoort en Koebrug Albert Poulus.
De stadsvroedvrouw Yda Jeltis krijgt f 8 meer. Nu f 20.
Er komt een stenen vuurtoren en lanteern,tevens woning. Vuurtorenwachter, Jan van
Stavoren voor een traktement van f 40.
289.18-04-1711. De wachtmeester had brandewijn gedronken op het wachthuis of
kortegaarde. Wachtposten voor het stadhuis en bij de Zuiderpoort.
318. Binkes bedankt wegens leeftijd als vroedschap. Hij beveelt zijn zoon Folkert aan die
wordt gekozen.
321. Burgemeester Dirk Taan weer dronken. Als dit weer gebeurt wordt hij geschorst.
09-10-1713. Douwe Radbodus secretaris.
13-10-1713. Nieuwe ratelaars: Jurrien Jacobs en Reitie Symons.
Blz. 342:
Burgemeesteren en Vroedschappende Steede Stavoren na gedane convocatie op den
Raedhuijse vergaderd wesende en voorgedragen sijnde den zeer agterlijken staat van het
weeshuis alhier en dat diensvolgens ten hoogsten noodsaekelik is dat het selve met enige
nieuwe revenuen wierde ondersteunt. So is’t dat wij alles in agt genoomen hebbende na
rijpe deliberatie in conformite van de resolutie der Heeren Staten desen Provincien in dato
den 12 febris 1707 op het subject van de onderhoudinge der armen genoomen
goedgevonden hebbende te versolveren en arresteren bij desen dan impost van de
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brandewijnen en gedistileerde wateren den stadsdaalder subject sijnde en bij de burgers
wordende aangegeven te verhoogen op ses Car. gld. yder aam meerder en minder
gedeeltig na advenent sodat selve van nu aff aan, Evenwel impost sullen betalen van
voors. Stadsdaelder als tapper en herbergiers van gemelde Brandewijnen en gedistileerde
wateren moeten betalen sullende deese profijten geconverteerd worden namenlik vijff Car.
gld. tien strs. van zaam ten behoeve van het arme weeshuis alhier en de resterende tien strs
ten profijte van de posten als voors. is gestatueert en in gebruike is geweest.
Aldus gedaen geconcipieerd en gearresteerd bij de burgemeesters en de vroedschappen
deser Steede op den Raedhuise ’t oirconde des selve teekening, actum den 2 jan. 1714.
Blijk van betrokkenheid bij armen en ziekenzorg:
21 febr. 1340
Johannes, bisschop van Utrecht schrijft aan Schout, Schepenen ende geheele gemeente
van Stavoren, dat zijn vicarus in Friesland komende het nieuwe Hospitaal, met zijn
toestemming in hun stad opgericht, zal wijden. Naar een vroeg 16e eeuws cartularicum
aan het St. Odulphus klooster, in het Rijksarchief te Leeuwarden.
Het St. Antoniusgilde waarvan de H. Antoniusbroeders lid waren, hielden zich bezig met
o.a. armenzorg. In 1397 in hun bezit een drinkhoorn die nu in het bezit is van het Fries
Museum.
357. 06-12-1714. Gecommiteerden: Rein Pieters en Abraham Pieters. Voor reparaties aan
de kerk: Hein Douwes, Wouter Jonckman en bouwmeester Sipke Kuijper.
361.28-08-1714. Jan Clemens de stadsvuilnisvoerder overl. Nu Ale Eesges.
Hij moet alle vuilnis op de stadszeedijk brengen. Traktement f 100. Burgers mogen de
Noorder en Zuiderpoort niet meer voor opslag van mest gebruiken als ze die later verder
willen vervoeren met een boot.
16-03-1715. Doodgraver/puistertreder Marten Hendrix Raan overl. Nu Claes Jansz.
Traktement f 12. Hij moet ook alle bomen op het kerkhof snoeien en mag het snoeihout
zelf houden.
24-05-1715. Ype Wijngaerden, mr. leijdekker neemt gedurende 10 jaar het onderhoud
van de leien op de kerk, de toren en het raadhuis met corduijsen aan voor f 22 per jaar.
Tymen Bijlsma was ook collecteur van de goedschatting en soms klerk.
22-06-1715. Koster/organist Daniël Dirx overl.
Tymen Bijlsma volgt hem op voor f 40 per jaar en houdt zijn schoolmeestersplaats met
een loon van f 100. In pl. van Tymen Bijlsma wordt Doijtie Jakkeles voorzanger voor
f 25. Jisk Hessels krijgt f 20 uit het kosters en organistenambt. De wed. Uilke Sipkes
krijgt hier ook f 20 uit. Als Jisk Hessels sterft krijgen Doijtie Jakkeles en Tymen Bijlsma
ieder de heft van Jisk haar f 20.
03-01-1716. Hanco Koerts oppasser van de Koebrug.
. Trijn Rinkes oppasterse van de 2 Noorderbruggen.
Jan Van Stavoren stoker van de beijde vijurlantaarns. Ale Eesges vuilnisvoerder.
Res. Boek 18. Blz. 405: 2
Op 25 april 1716 wordt door de achtbaren raad noch besloten dat de twee kinderen
tegenwoordig ten huise van Attjen Douwes wordende onderhouden, bij de eerste
gelegenheijd met een schipper naar Emden, Norden, Schok off de Griet varende, de
gemelde kinderen na Leer te senden aen haar bestemoeder genaamt Heilkemoey, sijnde
een blaauwverfster wonende tusschen beide putten tot Leer voors. om alsoo van de
onderhoudinge der kinderen bevrijdt te worden (!!!)
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23-09-1716. Bode Lijkele Rinners mag zijn gekochte huisinge en brouwerij op het
Noordeind niet afbreken, of hij moet er een ander huis bouwen. P.S. Wiaerda en
S. Kuiper zullen controleren. De oplossing: de grote kamer aan de Delft zal blijven staan.
22-01-1717. “is meede aen de olde en jonge doktoren Hovius gepermiteert een banke tot
haer dienst te mogen laten maken in de kerk, even agter de plaets van de voorsanger.
Onder conditie dat de voorschr. bank niet hoger sal mogen sijn als ’t vierkant en niet
grooter alsdat er twee menschen fatsoenlik sullen kunnen sitten. En wanneer de voorschr.
doktoren Hovius van hier metter woning mogten vertrecken off alhier komen te
overlijden, dat alsdan de voorschr. bank aen de kerk sal vervallen en ten profijte van
deselven worden verhuirt off vercogt, soodat hare erffgenamen daerover niet sullen
hebben te disponeren”.
Ds. Meilsma na Lichtmis op 6 woensdagavonden preken i.p.v. ’s morgens.
Res.boek 18 blz. 459:
04-07-1718. Repareren van de Zuiderhaven en het hoofd en de straten daaromtrent en
verhogen van de zeedijk achter de stad. Van het Landschapswerk om de stad tot de
raadhuisgang.
Alle burgers moeten hun straten repareren. Van de Noorderpoort tot de Blauwe brug. Met
klinkers op de kant, net als vroeger.
4 julij 1718.
Burgemeesteren en Vroedschap besluiten tot de noodlijkheid reparatien van de
zuiderhaven, van stadswegen en de straten daar omtrent. Reparatie enz. wordt opgedragen
aan Burg. G. Insma en oud burg. Provana en dit ten spoedigste te besteden op zodanige
manieren (tot meeste dunkt van dese onse stad bevinden te behoren).
Is mede gecommiteerd tot het hogen van den zeedijk agter de stad van het
landsschapswerk om de Zuyd tot aan de Raedhuysgangh.
De burgemeesters H. Bakker in ’t de Raed en oud burg. H. Cramer uit de Vroedschap
omme gemelde zeedijk soodanig te verzaren en verhogen als tot dienste van desen Stad
bevinden sullen te behooren.
Item is ten vergaderingen als boven geresolveert en geannesteerd omme de eigenaars aan
de straaten en wegen van de Noorderpoort tot de Blauwebrug te doen ordoneeren om een
ijder sijn straat en pad soodanig te repareren en wel in de midden met klinkerts op de kant,
gelijk voor dese is geweest alles voor den 1 jan aanstaande. Bij gebreecke des selve tot
dubbele kosten van de nalatige te doen maken soo bevonden sal worden te behooren.
Aldus gedaan enz. enz. op de raedhuijse.
Resolutieboek 18 blz. 477:
16-11-1718. Het tafelmeesterschap van David Provana wordt verlengd.
19 nov. 1718 Burgemeesters verlenen prolongatie voor 12 jaren.
Van bankhouden van de bank van leeninge vergunning ingaende maij 1719 tot maij 1730
aan David Provana, oud burgemeester en stadsrentmeester.
1719. reparaties aan de Zuider stenen pijp.
17-04-1719. P. Binkes mag een bank in de kerk plaatsen waar hem goeddunkt.
17-05-1719. Old burgemeester Roeloff Pieterse in Noorwegen overl. Nu Pieter Douwes.
17-07-1719. Volgens een resolutie van 17-12-1688 moeten nieuw verkoren vroedsleden
bij hun ambtsaanvaarding f 100 in de kas van het stads en diaconie weeshuis storten, maar
het vermogen van de burgerij neemt erg af en het weeshuis is merendeels van haar
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drukkende schulden verlost en in redelijke staat gebracht. Daarom behoeven de nieuwgekorenen in het vervolg maar f 75 te betalen.
12-07-1719. Wouter Foekes nieuwe vroedsman i.p.v. Jan Zaegman die naar Jorwert is
vertrokken.
07-08-1719. Vuilnisvoerder Ale Eesges overl. Nu Jelle Hendrix. Loon f 60.
03-10-1719. Burgemeester Folkert Binkes overl. Nieuwe vroedsman Jacob Binkes, maar
er is wel ruzie over de stemming.
04-11-1719. Nieuwe buitenvoogden: Lein Douwes en Wouter Fockes.
05-12-1719. Nieuw gekozen burgemeesters moeten trakteren. Dit wordt nu geregeld om
disputen te voorkomen. Bij de electie ( gewoonlijk op 17 december ) in de voorcamer en
agtercamer elx een half anker Franse wijn met tabak, pijpen en bier sonder wijders.
Bij de introductie op nieuwjaarsdag idem. Dit is ten laste van de nieuw gekorenen.
03-01-1720. Schoolarch: Willem Hendrix Portz.
17-04-1720. Ds. Petrus Meilsma preekt iedere zondag 2 maal, voor en na de middag.
Rector Schijff iedere woensdag. Van allerheiligen tot lichtmis om 4u30 en in de zomer
’s morgens. Zo was het vroeger ook.
10-06-1720. Stavoren is sedert ondenkelijke jaren met bijzondere privileges bij de
scheepvaart door de Sont begunstigd. De Deense koning krijgt hiervoor een lap laken.
Burgemeester Leijn Douwes moet dit kopen en opsturen. De gezamelijke buitenschippers
zullen het moeten betalen.
05-07-1720. Besluit om een goede secretarie op het Raadhuis te maken.
13-07-1720. Willen Baernts de stadsdienaar is 80 jaar en dus te oud om zijn functie als
adsistent waar te nemen. Hij wordt ontslagen met een pensioen van f 80. Nu Auke
Rommerts.
13-06-1721. Besluit om een brandspuit te kopen. Ds Meilsma overl in 1720.
21-10-1721. Beroepen ds. Lemstra uit Oostermeer, die daar nog geen 2 jaar heeft gestaan.
Stavoren vergoedt Oostermeer geen stuiver als ze er om vragen.
17-02-1722. Hanco Koerts oppasser van de stads Koepooert en ontvanger van desselfs
tollen is overl. Nu Jan Eeties.
02-04-1722. Binke Symon Binkes gaat zijn ambt als secretaris en ontvanger der
boelgoederen zelf uitoefenen. Likle Haarsma nam als gezworen klerk deze ambten tot
dusver waar.
Johannes de Groot, med. dr. te Stavoren vraagt 2 ledige aan de stad vervallen erven ten
zuiden van het door hem gekochte huis als tuin te mogen inrichten. Hij zal de wallen en
straten onderhouden, maar wil vrijstelling van huisschatting en grondpacht. Accoord.
17-04-1722. Jan Eeties, zie 17 februari, overleden. Nu Anne Jans Caagman.
29-04-1722. “ Op huijden den 29e april heeft de burgemeester Leijn Douwes ( bij
burgemeesters en vroeschappen geadmiteert om het Rantsoen voor de geloste slaaff Claas
Pas aan de here A. Pels en sonen te betalen ) geligt en ontfangen uijt de stadskist een
somma van vijff hondert en negentigh Car. guldens negen stuivers f 591, 9,
Met ordere om de restante gecollecteerde penningen te bueren ten
comptoire van onse rentmeester Provana ad
f 650
dus in alles
f 1241, 9,
In kennis van mij secretaris B. Binkes.
02-07-1722. Opdracht om enige roeden palen te slaan aan de zuidkant in de vissershaven.
1723. Douwe Radbodus, zijn moeder heet Jeltie van der Sloot, geeft de stad 800 Car.
guldens en krijgt hiervoor een lijfrente van f 64 per jaar.
02-07-1723. De rijkste burgers moeten ieder een brandemmer aan de stad geven. Er zijn te
weinig emmers en bij de laatste brand zijn er 4 weggeraakt.
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Nieuwe palagie vanaf het nieuwe werk bij de Zuiderhaven tot aan de zoutkeet van Eelke
IJbeles
22-07-1723. Dr. Jacobus Hoius wordt tot vroedsman gekozen.
23-07-1723. De stadsvroedvrouw IJda Jelles is te oud. Nieuwe vroedvrouw: Rebekka
Hendriks uit het Noorderkwartier voor f 70 per jaar. Ze moet onvermogenden gratis
helpen.
04-01-1724. Wegens “de slegte conduite en ordres die in onse scholen worden gehouden,
soweel in de duijtse als Latijnse “ komt er een derde schoolarch. Naast Portz en Hovius
ook ds. Bernardus Lemstra.
17-02-1724. Claas Pijters verdronken. Hij laat een vrouw en 4 kinderen na die zichzelf
niet kunnen erneren. Ze zijn mennoniet. De Mennoniete gemeente moet hen dus
onderhouden, maar weigert ondanks vriendelijke aanmaningen en gerechtelijke
insinuaties. Men wil proberen hen te dwingen.
De huis en burgerschatting wordt slecht betaald. Men besluit deze niet langer door het
stadscomptoir te laten innen, maar er een particulier collect van te maken. Oud burgem.
Haijtie Backer zal dit doen, met als premie een stuiver per gulden.
02-03-1724. Gerrit Tymens, mr. timmerman neemt het huis aan de Schuinstraat, dat
Christiaan Stoffels aan de gemeente heeft opgedragen, over. Hij moet van deze vervallen
woning een bequame huizinge maken en krijgt daarvoor vrijheid van grondpacht ( per jaar
2 Cargls en 3 stuivers ) en 3 jaar vrijheid van huisschatting.
12-03-1724. De provincie heeft subsidie voor het uitdiepen der Noorderhaven gegeven.
Op verzoek van Portz worden hiervan 3 nieuwe pramen gemaakt om voor dit uitdiepen te
gebruiken.
06-04-1724. Gezworen zoutmeters: Wabe Wijbrens Juckama, Jacob Ymes en Reijn Ykes.
25-04-1724. Begeving collecten. Likle Haarsma: schoenen en muijlen.
05-05-1724. In Mackum een instrument laten maken om de zandplaat noordwest van de
haven weg te laten nemen. In Enkhuizen voldoet een derg. instrument goed. Op de plaat 2
bakens.
De 21 roed zeedijk ten noorden der stad voorbij de molen verzwaren en verhogen en laten
aansluiten op en egaal maken met de nieuwe dijk van H.O.N.
29-07-1724. Aangesteld tot schoolmeester Jan Cornelis Cort voor Durk Thomas die
wegens zwakheid heeft bedankt. Traktement f 50, vrij wonen en ½ schouw turf. Wezen en
gealimenteerden gratis onderwijs, voor leren lezen ieder ½ jaar 8 stuivers per leerling en
voor leren schrijven 10 stuivers. Navigatie en daliaans boekhouden apart accorderen.
15-01-1725. Nieuwe beugel paal ten noorden van Thomas Ages zijn keet.
Proclamatieboek nr. 18.
Op huijden den 2e maij 1725. Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Stavoren na
gedane wettige convocatie op den Raedhuyse vergaderd, wesende is geproponeerd dat
men verscheidene insuniatie hadde laten doen aan Gerrit Tymens, mr. Timmerman alhier
ten eijnde de selve de muur aan’t kerkhof hem toebehorende en nu onder voet leggende
soude opbouwen dat gedagte Gerrit Tymens egter in gebreke blijft sulx na te komen
niettegenstaande de laatste schriftelijke insinuatie en protestatie in dato den … houdende
dat deselve voors. muur bij de 1e maij 1725 soude opmaken anders en bij gebreke dies dat
men deselve tot sijn kosten soude doen opbouwen ’t welk in consideratie genomen sijnde
is goed gevonden te resolveren om voors. muur ten laste en kosten van gedagte Gerrit
Tymens te doen repareren.
Authoriserende ten dien.. onser stadsbouwmeester Wouter Jonkman meergemelde muur
ten spoedigste te doen hermaken dog allen met kennisse en na voorgaande consultatie van
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de kerkvoogden sullende de (penn.) hier toe te emploijeren indien niet goedwilig van meer
gemelde Gerrit Tymens met middelen van executie wederom worden geinnet.
Aldus gedaen en geresolveerd etc. etc.
Op huijden den 2e april 1725.
Burgemeesters en vroedschappen der stad Stavoren na gedane convocatie op den
Raadhuijse vergaderd zijnde hebbende geresolveerd gelijk doen bij dese een nieuwe
buegelpaal (een rij palen ter versterking van de kust) te slaan agter aan de stadszeedijk van
de keet van Thomas Ages noordwaarts aan ten lengte van ongeveer 24 roede en daar toe
gebruiken die 400 balken die voor rekening van de stad door den makelaar Cornelis
Andries Cock tot Amsterdam gekocht en reeds hier gezonden..
Vervolgens wordt gemeld dat het bestek door de stadsbouwmeester moet worden gemaakt
en aanbesteed.
02-05-1725. Gerrit Tymens, mr. timmerman heeft ondanks herhaalde waarschuwingen de
muur aan het kerkhof, die van hem is en nu onder voet ligt niet weer opgebouwd. Men laat
dit nu doen op zijn kosten.
Meester Cort kan van zijn traktement niet rondkomen. Hij krijgt f 25 meer.
Het gevloerde kerkhof met nieuwe gele steen opnieuw laten vervloeren en van de kerk
laten aflopen, zodat het water via de goot weg kan lopen. De kosten worden over de
graven omgeslagen. Kerkvoogd: J. Hovius.
16-05-1725. Oepke Leijdekker onderhoudt de leien gedurende 5 jaar voor f 25 per jaar.
15-01-1726. Het stadsmagazijn achter het kerkhof is te klein. Het wagenhuis van P.S.
Wiaarda, naast dit magazijn wordt voor f 55 gekocht om zo het magazijn te vergroten.
29 april 1726:
Vastlopen schuit in de mond van de haven.
Op huyden den 10 october 1722 heeft Heere Jacobus Eppinga te vergaderinge van
burgemeesters der Stad Stavoren op een Regtdag vergaderd sijnde voorgedragen dat den
Heere Hubes mede burgemeester der Stede Sneek sijn weder hadde geschreven of men
geen middel soude kunnen uijtvinden dat alle dagen een schip van hier op Sneek vice
versa quam te varen. Dat sulx soude strekken tot werkelijke avantagie beijde steden en tot
groot gerief van de Coopluijden en passagiers. Voorts des alles aan ons gevraagd en in
deliberatie gelegt sijnde, hebben goedgevonden te commiteren gelijk wij commiteren bij
deze den Heere Jacobus Eppinga en Vongerus Domna, ten eijnde deselve Heere hun door
onze Leeuwarder en Sneeker schippers laten informeren op sodanigen veer van Stavoren
op Sneek van dienst tot nuttig soude sijn en van haar besoignes ter vergaderingen rapport
te doen. Voorts hebben de burgemeesteren Vongerus Domna aangesteld tot President en
Superintendent van het gemelde Leeuwarder en Sneker veerschippersgild in plaatse bam
den overleden burgemeester Hendrik Sijmens Cramer, ordonerende gemelde schippers
deselve daar voor te erkennen en respecteren.
Aldus enz. enz. Ondertekend door B. Binkes.
19-07-1726. “Tot completeringe en cieraad van de Gereformeerde Kerk alhier dat deselve
met desselfs afdakken wierde beschoten en met hout bekleed”. Bekostiging van
materialen en arbeidsloon naar het voorbeeld van andere steden. De maaltijden voor de
nieuwe vroedschappen laten ophouden en de f 150 die deze kosten gebruiken voor dit
doel. Ook de f 75 die naar het weeshuis gaan voor dit doel gebruiken tot alles is betaald.
Bij een nieuwe vrooedschapsbenoeming alleen enige weinige consumpties en verteringen.
Abraham Pijters, stadsdienaar wordt wegens slecht gedrag voor 6 weken ontslagen.
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25-07-1726. Het was met de turfdragers een rommeltje. Iedereen deed maar. Nu worden
er 20 vaste turfdragers benoemd met een instructie. Turfdrager zijn o.a. Johannes
Stornebrink en Durk Stoelemat. De instructie staat in resolutieboek 18 dd. 28-07-1726.
02-08-1726. Door de grote droogte zit er veel slijk in de Delft. Men besluit 50 pramen
slijk te laten lijken.
25-09-1726. Ds Henricus Hankok uit Ottoland beroepen.
02-11-1726. Er is een tweede vroedvrouw nodig. Rebekka Hendriks zal Anke Theunis, de
vrouw van Ypke Piers opleiden, zodat ze in mei 1727 haar examen bij Grevesteijn, med.
dr. te Leeuwarden zal kunnen doen. Rebekka krijgt hier f 60 voor.
De havenmond is weer verstopt. De Raad vraagt G.S. om hulp.
03-12-1726. DE affuiten van de canons zijn ontrampert. Sommige canons liggen in de
modder. Er ligt veel puin op de wallen. Binnen 14 dagen opruimen.
29-01-1727. Kleine stadsbedieningen voortaan bij toerbeurt vergeven om ruzie in de
vroedschap te voorkomen. Nu moeten alle leden hierover beslissen.
De presidentschappen van de gilden alleen onder de Magistraat verdelen.
Geen vroetsleden meer als president.
20-05-1727. De stads 9 roeden zeedijk bezuiden de nieuwe muur verhogen net als eerder
bij de molen ten noorden van de stad. Maar, als de dijk verhoogd is kan iedereen zo over
de muur klimmen.
Op 24 juli 1759.
Burgemeesters der stad Stavoren na gedane convocatie op Raadhuis vergaderd sijnde is
ter vergaderinge binnen gestaan der vroedsman Hans Halterberg, meester bakker binnen
dese stad, klagende dat hij bij de molenaar Jan Hollander ter malinge hadde gehad o.a.
vier lopen weit, nog dat deselve terug hadde ontvangen soo kwalijk gemalen sijnde dat hij
daat wel agt á negen gulden schade bij soude moeten hebben. Daer op keurmeesters is
geordonneert deselve te visiteren, en daer deselve rapport in gebracht, dat twee lopen weit
soos legt waren gemalen dat er wel circa een halve vierendeel aan soude manqueren,
indien het grove er uit wierde gemaakt, nog de andere twee een weinig beter, egter ook
onbehoorlijk. En is daarop gedelibereert sijnde geresolveert.
De voorseide Jan Hollander te ordonneren, gelijk geordonneert word bij desen, dese
qualijk gemalen weit weder voor niets te malen, totdat behoorlijk sal sijn en voorts sorg
dragende dat alle granen behoorlijk en conform ’s lands ordonnantie worden gemalen.
Gelijk de Fiscaal deser stede word gelast ten boete tot drie Caroli guldens van hem Jan
Hollander bij ordinaris actio te maken, Wegens dese overtredinge van ’s lands ord.tie,
sullende extract deses door des stadsbode aan Jan Hollander worden voorgelesen en na
sulx aan de Fiscaal ter hand gesteld om sig daar na te reguleren.
Aldus gedaan en geresolveert bij burgemeesteren der stad voors. in kennisse van mij
secretaris Binkes.
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