
Postwagen. 

Resolutieboek 19. 

20-9-1760. 

Workum wil een postwagen laten rijden tussen Workum en Stavoren en stelt Hindeloopen als 

conferentieplaats voor en wel op zaterdsag 27 september om 2 uur. 

Heinenberg, Domna en Binkes zullen gaan. 

Resolutieboek 21. 

15-1-1770. 

Per 1-4 zal 's zomers een diligence op Bolsward rijden. De veerschepen op A'dam moeten op de 

aankomst van de koets wachten en voortaan 's zomers 's avonds i.p.v. 's morgens vertrekken. 

16-4-1772. 

Juliana v.d.Velde wed. van Bernardus Schuiver houdt zich ondanks herhaalde waarschuwingen niet aan 

het reglement van de wagenvoerders op Bolsward, door een voerman in dienst te nemen, die niet door 

de Magistraat is beoordeeld en geschikt bevonden. Ze moet zich voortaan strikt aan het reglement 

houden, anders volgt een boete. 

22-9-1773. 

Pieter Pieters en Jan Barneveld mogen ook een beurt vervullen naar Bolsward. 

23-3-1780.  

De voerman mag het vrachtloon 's avonds laat en 's nachts verhogen met: 

                                                     's winters                       's zomers. 

Op Workum, Hylpen en Balk          1gld.                                14 st 

Makkum, Bolsward en Slooten        1gld, 10 st                       18 st 

Harlingen, Franeker,Sneek, Lemmer 2 gld                                 1gld 

en verder naar evenredigheid. 

15-6-1795. 

De Prov. Repres. geven Jan Barneveld en Jacob Jolles, voerlieden op Bolsward, een douceur van 70 gld. 

voor het aanschaffen van betere paarden en het repareren van hun wagens, die veel geleden hadden door 

het vervoer van Franse militaire goederen naar verschillende plaatsen. 

De beide voerlieden zijn hier dik tevreden mee. 

22-3-1796. 



Wegens het geringe aantal passagiers krijgen de voerlieden op Workum als toelage voor 3 mnd 25 gld. 

Daarna wordt verder gesproken. 

13-4-1797. 

De beide postwagens rijden niet om de beurt. De één rijdt vaker dan de ander. Zo kan men geen 2 

voerlieden houden. Ze moeten om de beurt rijden en mogen zonder toestemming van de postmeester 

geen vreemde vracht aannemen. 

16-3-1797. 

Jacob Jolles, voerman op Workum ontslagen. Zijn wagens en paarden zijn in slechte staat en hij kan dit 

ook niet verhelpen. Jan Barneveld neemt zijn rit over en krijgt een toelage van ƒ 75, wegens het geringe 

aantal passagiers. 

25-4-1799. 

Een lijst met vrachttarieven voor Jan Barneveld voor het vervoer op Workum, H'loopen enz. 

9-4-1801. 

Er zijn weer 2 voerlieden op Workum. Majoor Pieter Rommerts wordt postmeester en moet de beurten 

regelen. Hiervoor moeten de voerlieden hem voor een wagen 4 en voor een chais 2 stuivers betalen. De 

klant, die zelf een voerman kiest moet dit geld zelf betalen. De postmeester moet ervoor zorgen, dat de 

voerlieden toch evenveel beurten krijgen. 


