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Elfde notulenboek. 5 januari 1877 t/m 16 december 1881. 

 

05-01-1877. Joh. Smits huurt het Baanspad voor f 5 per jaar. 

Jan M. de Jong huurt opnieuw een strook grond ten westen van zijn huis. 

De stenen in de haven (zie 08-12-1876) zullen door het Rijk worden opgeruimd. 

Plan voor een nieuw huis ter vervanging van het “kostershuis”. 

Langs de westzijde der brugwachterswoning een goed pad tot voorbij  de kolenloods van de 

stoomboot Willem III maken. 

09-02-1877. Toespraak over de ramp met de stoomboot Willem IIII op 30/31 januari, waarbij 

ook de Staversen Anne Harings Veldstra en Petrus Attema verdronken. 

Geert J. Piersma koopt grond aan de Smidstraat voor de bouw van een huis, voor 90 cent per 

m2 en desnoods alle terrein van de gemeente ten noorden van de brug. Hij moet dan als 

toegang tot de Delft een trap maken en onderhouden voor mensen die grond aan de vaart voor 

opslag willen gebruiken. 

Gosse de Boer, hulponderwijzer, vraagt een hogere jaarwedde of een gratificatie. Hij krijgt 

een gratificatie van f 50. Als de nieuwe school klaar is zal men de salarissen van het 

onderwijzend personeel inclusief het hoofd A. Zwaagstra opnieuw bezien. Het plan voor een 

nieuwe school, kleiner dan vorig jaar, opgezonden  naar G.S. De begroting is f 14859,78½.  

Begroting voor de kosterswoning, het huis van G. Alberts, bedraagt f 1780. 

Het pad langs de Schans wordt uitgesteld. Het is niet zeker of de Willem III weer zal varen. 

06-04-1877. Doodgraver D. Pella is overleden en Rienk Posthumus de Jong heeft zijn 

betrekking van as en vuilnisophaler neergelegd. Wegwerker Hans Bakker wordt te oud en 

daarom eervol ontslagen. Voor al deze baantjes wordt één persoon gezocht voor een loon van 

f 140. Hij moet 2 hele dagen voor de gemeente werken, woensdag en zaterdag en dan voor 9 

uur de as vuilnis en secreetmest ophalen. Hij moet ook de straten schoonhouden.  

Sjouke de Vries wordt per 11 februari 1878 benoemd. Hij krijgt een askar, kruiwagen, 

praamtje en bezemrijs.  

Geert Piersma koopt kad. A nr. 231, groot 59 ca. en een ten zuiden daarvan en van A 232 

gelegen stuk grond dat loopt tot het vaarwater, groot 90 ca, behalve de glooiing langs de 

brugvleugel. 

12-06-1877. paalbeschoeiing ( walpaalbeugel) aan de ballastkaai en de zuidzijde der Koebrug. 

(112 meter voor f 295). 

Sneek wil een kanaal langs de spoorlijn Sneek – Stavoren en richt hiertoe een adres tot de 

koning. Stavoren sluit zich hierbij aan. 

01-08-1877. Hartman Lieuwes Cusveller nieuw raadslid.   

De subsidie voor het Alg. Burgerl. Armbestuur voor 1878 bedraagt f 1250. 

Batig saldo 1876 bedraagt 2166,82. f 2000 gaat naar 1877 voor de aanbesteding van huisinge 

A nr. 786 die niet op de begroting stond en zo zijn er meer posten. 

03-10-1877. Lantaarnopsteker en klokluider G. Alberts kan zijn nieuwe huis huren voor f 60 

per jaar. Hij mag hoegenaamd geen sterke drank tappen. 

05-11-1877. Buitengewone Rijkssubsidie voor de nieuwe school. De gemeente behoeft alleen 

het bestek te betalen. De gemeente koopt van het Burg. Armbestuur A nr. 542 en 543  en 497 

en 498 voor f 550 en van A. Kuperus A nr. 540 en de voorwal 541, groot 4,40 are, voor f 200, 

voor de nieuwe school. De gemeente verkoopt het Burgerlijk Armbestuur A nr. 631 – 640, 

groot 2,20 a en A nr. 641 groot 14,60a en de voorwal A nr. 406 groot 2,60a voor f 650. Dit 

terrein ligt tussen de huizen van Feije Durks Tiemstra en Arie Koorn.   

De minister van Binnenlandse zaken wijst het kanaal langs de nieuwe spoorlijn af. 

15-12-1877. Gemeente-eigendommen. Van de lijst zijn geschrapt nr. 6, 20, 45 en 82.  

A nr. 796 = straten door de stad = 4,9270 ha. 

Weiland: A 543 = 7,70 a. A 542 = 1,30 a. A 498 = 2,11 a. A 374 = 0,28 a. A 497 = 2,20 a. 
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A 370 = 0,28 a. A540 = 4,40 a. A 541 = 0,70a. A 787 = 0,95 a = de straat naar de kerk. 

09-02-1878. H.S. Kuperus wordt alleen beurtschipper op Sneek en Workum. 

Er moet zo spoedig mogelijk een nieuw stenen schuthok worden gebouwd op het zog. asland 

aan het zuideinde der gemeente bij de Achteromsdelft. B en W stellen voor om de wal langs 

het asland in 1878 te beschoeien. 

05-04-1878. Reglement voor de veerdienst op Workum. De veerboot moet eens per week 

varen en in december t/m februari eens per 14 dagen. Verder een tarieflijst. Schipper H. 

Kuperus. 

18-07-1878. Agent S.J. Fortuin vraagt f 100 opslag, maar dit wordt afgewezen. Zijn loon als 

politiedienaar, havenmeester en boekhouder bij het Burg. Armbestuur is de laatste jaren met 

⅓ verhoogd van f 228 tot f 326 en hij heeft geringe emolumenten als waagmeester, visafslager 

en op- 

 en omroeper. Voor een burgerlijk bestaan met vrouw en kind is f 350 niet genoeg, maar 

Fortuin heeft ook nog tijd en inkomsten als koper en bliksmid. 

05-08-1878. Hoelang mag Thomas Albertsma nog in het nieuwe schuthok wonen? De 

burgemeester zegt, dat er geen ander huis is. 

03-09-1878. Inwijding van de nieuwe school op maandag 7 oktober, waarbij schoolfeest. De 

inwijding wordt later verdaagd tot 16 oktober. 

02-10-1878. Het hoofd der school krijgt f 900, de hulponderwijzer f 600 en met hoofdakte f 

700. 

Pieter de Jong Pz, ondernemer van de stoombootdienst Sneek – Stavoren – Amsterdam, 

vraagt voor zijn stoomboot “De Stad Sneek” voorrang bij het schutten, maar dit wordt 

geweigerd. 

Er wordt voor f 26 een ijzeren lantaarnpaal met een koperen lamp gekocht en geplaatst bij de 

brugwachterswoning. De daar nu staande hardstenen paal wordt geplaatst in de buurt van het 

huis van H.C. Cusveller. 

16-10-1878. Feestelijke opening van de nieuwe school. In optocht van de oude naar de 

nieuwe school. Architect A. Kuperus. 

 31-10-1878. De wed. Mackaij vraagt de oude school te mogen gebruiken als bewaarschool. 

Men besluit voorlopig nog geen bestemming voor de oude school te kiezen. 

De zeedijk achter de stad wordt aan het waterschap overgedragen. De steenglooiing was al 

van het waterschap. 

30-12-1878. Een zanggezelschap mag „s zondagsavonds de school kosteloos gebruiken, maar 

moet zelf voor verwarming zorgen en A. van Randen mag 2 niet meer gebruikte oude lampen 

gebruiken voor een lokaal voor godsdienstoefeningen. 

J.U. v. d. Meulen heeft de slecht sluitende ramen van de nieuwe school nog steeds niet 

gemaakt. 

Sikke J. Fortuin zal voor f 10 per jaar de lampen in school in orde houden en van olie 

voorzien. Schoolschoonmaakster wordt Jantje van Dalen, wed. P. Zwaan. Loon f 52 per jaar 

en voor de grote schoonmaak 10 ct p/u extra en de voordelen van verkoop van regenwater uit 

de schoolberchbakken. 

Nieuwe gemeente eigendommen: de nieuwe school en een stenen schuthok. 

24-01-1879. ( A.van Randen) zegge Jelle Boom wil,het hoekje grond benoorden de 

timmerwinkel van Van Randen kopen. Dit wordt afgewezen. De gemeente wil dit zelf houden 

voor opslag. 

18-03-1879. Overdracht van de zeedijk. Het gemeentebestuur zal de erven bewesten de 

greppel langs de zeedijk aankopen, de zeedijk verhogen en verzwaren en hiervoor 90 % 

subsidie aanvragen. Dit wordt verleend. Er wordt een lijst van eigenaren met de aan te kopen 

grond en de prijs opgemaakt.  

A. Kuperus zal de benodigde grond uit zijn land leveren voor 1 gulden per m3.  



Elfde notulenboek 19
e
 eeuw, blz. 3 

 

De asbak op A nr. 590, het erf van Jottje de Boer, mag in stand blijven zolang Jottje leeft.   

 

Kad. nr. Eigenaar Opp. Perceel Aan te kopen opp. Prijs 0,25 per m2 

767 Tymen Hessels de Jong 8,41 a 32 x 6,20 = 1,98 a F 49,50 

807 Kornelis Jacobs de Roos 2,20 a   

517 Kornelis Jacobs de Roos 7,30 a 34,5 x 6,30 = 2,17 a F 54,25 

516 Kornelis Jacobs de Roos 1,75 a   

515 Stad Stavoren 7,10 a 21,5 x 6,50 = 1,40 a F - - -  

514 Alg. Armvoogdij 1,05 a   

641 Alg. Armvoogdij 11,30 a 53,3 x 6,70 = 3,58 a F 89,50 

512 Alg. Armvoogdij 4,80 a   

590 Jottje Yntes de Boer 1,23 a 17 x 7 m = 1,19 a F 29,75 

507 Feije Durks Tiemstra 1,26 a 8,5 x 7,30 = 0,62 a F 15,50 

506  Gemeente Stavoren 3,00 a 12,7 x 7,40 = 0,94 a F ----- 

785 Sierk Douwes Schellinga 3,46 a 12,8 x 7,40 = 0,95 a F 23,75 

603 Feije Durks Tiemstra 2,85 a 2,25 x 7,40 = 0,16 a F 4,50 

502 Klaas Feenstra 2,20 a   

501 Klaas Feenstra 2,80 a 21,5 x 7,60 = 1,63 a F 40,75 

500 Klaas Feenstra 2,80 a   

497 Stad Stavoren 2,20 a   

498 Stad Stavoren 2,11 a 33 x 8,05 = 2,65 a F ----- 

540 Stad Stavoren 4,40 a   

543 Stad Stavoren 7,70 a   

759  Erven Klaas Buma 3,51 a 6,5 x 8,30 = 0,53 a F 13,25 

769 Arie Koorn 4,70 a 11,5 x 8,30 = 0,96 a F 24 

494 Arie Koorn 1,14 a   

755 Barber Blom 8,71 a 23 x 8= 1,84 a F 46 

657 Barber Blom 2,74 a   

490  Sijmen de Vries en Me 1,40 a 7,5 x 7,70 = 0,57 a F 14,25 

488 G.R.G. van Swinderen 2,10 a 4,2 x 7,70 = 0,32 a F 8 

487 Reinder K. Visser 3,60 a 6,5 x 7,60 = 0,49 a F 12,25 

486 Feije Durks Tiemstra 3,80a 6,4 x 7,35 = 0,47 a F 11,75 

615 Reinder K. Visser c.s.  4,35 a 16 x 7,00 = 1,12 a F 28 

484 Reinder K. Visser c.s.  10,40 a   

 

De dijk moet nog in 1879 worden verhoogd tot 4,50 m + bij volzee en naar evenredigheid 

verzwaard. 

De provincie wil 50 % bijdragen. De totale kosten worden op f 2741,46 geraamd.  

Bij eventuele ontruiming het huis bewoond door G. de Boer, de hulpond,  van de Alg. 

Armvoogden  

aankopen. Dit is A nr. 788. Het wordt gekocht voor f 1000 +  de voorwal A nr. 115. 

08-04-1879. Eervol ontslag G. de Boer.Het door hem bewoonde huis, huisnr. 57, wordt 

aangekocht. 

20-05-1879. In 1868 is van Hipkje Lootsma, echtgenote van wijlen H.T. de Jong, een plek 

grond  

bezuiden de oude school gehuurd voor f 2 per jaar. De huur is nog nooit betaald. Dit gebeurt 

nu voor 11 jaar. Is dus f 22. 

30-06-1879. Benoemd Rintje Bijkersma tot hulponderwijzer. Hij is nu hulpond. te Bozum. Hij 

krijgt als hulpond. Met hoofdakte f 700 en vrije woning of een gratificatie van f 50 per jaar. 
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19-07-1879. De opp. Van A 788 is 173 ca. en de voorwal A 115 is 45 ca. Het huis wordt 

gebruikt voor de hulpond. De zgn. askaai wordt beheid. 

06-08-1879. Er komt nog een lantaarnpaal bij A. van Randen. Er zijn nu 10 palen en de 

 lantaarnopsteker krijgt f 10 meer. Hij krijgt nu f 50 per jaar. 

Sierk Schellinga verft de beide onderw. woningen en het gemeentehuis voor f 94. 

28-08-1879. G.S. wil het baken bij de “Houtendam”wel overnemen, maar dan mag Stavoren 

geen bakengeld meer heffen. De stad kan niet zonder deze inkomsten en trekt het verzoek tot 

overname door G.S. daarom in. 

11-10-1879. De ballastkaai wordt al jaren niet meer gebruikt. De gemeentelijke verordening 

tot levering van ballast tegen betaling wordt daarom ingetrokken en de ballastkaai wordt 

afgeschaft. 

22-11-1879. B. en W. willen een gedeelte der Blokhuisgracht uitdiepen en beheien. De Raad  

verwerpt dit, maar stelt wel een crediet van f 200 beschikbaar om de Voordelft uit te diepen. 

B. en W. hebben in de krant gelezen dat het werk aan de spoorlijn Leeuwarden – Stavoren 

met de sectie Leeuwarden – Sneek zal worden begonnen. Zij verzoeken daarom de minister 

om in Stavoren te beginnen en in ieder geval in 1880 de haven van Stavoren uit te diepen.  

13-12-1879. Het crediet voor het slatten van de Delft wordt tot f 325 verhoogd. Duije de Boer, 

Wiebe Zwaan, Doede Bleeker, Teke S. de Boer en Cornelis Visser zullen dit werk in 5 

percelen uitvoeren. 

De provincie wil de beide bakens op de noordwestelijke oever van de Oorden overnemen. De 

Raad vindt dit goed, maar schrijft wel het bakengeld te willen blijven heffen. 

De heer P. Bijl, leraar der Doopsgezinden, krijgt toestemming om godsdienstonderwijs te 

geven aan de kinderen wier ouders hem het catechetisch onderwijs hebben opgedragen en die 

op de o.l.s. gaan. 

Dit in overleg met het hoofd der school, voor de uren en de sleutel van de school.  

04-02-1880. Een verzoek van de wed. Mackay om de oude school als bewaarschool te mogen 

gebruiken wordt opnieuw afgewezen. 

De verhoging en verzwaring van de zeedijk wordt aan Harmen Hendriks Huisman uit Echten 

gegund voor f 1156.  

Jelle Rinkes Boom, aannemer van publieke werken en visser, maakt bezwaar tegen zijn 

hoofdelijke omslag 1880. Hij vindt dat hij in vergelijking met mensen die evenveel verdienen 

teveel betaalt.  

De Raad zegt dat er 14 aannemers zijn en hun inkomen wordt altijd op f 400 geschat en de 

inkomsten uit de visserij worden op f 100 geschat. Volgens deze regels betaalt Boom niet 

teveel en zijn verzoek wordt afgewezen. 

De Raad besluit het erf ten zuiden en oosten van de oude school, kad. nr. 621 en 454 voor f 

570 en de kosten aan te kopen. De grootte is 16,76 a. 

07-04-1880. De sluis is weer voor 3 jaar verpacht aan M. Roorda voor f 1000 per jaar + 50 % 

van de opbrengst boven de f 1600. 

Een voorstel om de oude school te verbouwen deels tot lokaal voor publieke dienst, deels tot 

woning en deels tot bergplaats voor de brandspuit. Deze bergplaats moet op de grond ten 

zuiden van de school komen. Het voorstel wordt aangenomen. De kosten bedragen f 1349 en 

Arend v.d. Sluis en A. van Randen zullen het werk uitvoeren. 

D. Tiemstra koopt voor 1 gulden p/m2 een gedeelte van A nr. 745, ten westen en noorden van 

het 

 huis van de wed. M. Boom, om hier een woon en winkelhuis te bouwen. Het is een gedeelte 

van de westelijke hoek van A nr. 745, ten zuiden van de duiker, lang 7,50 men breed 5,35 m + 

een bleek van 3 m lang en 5,35 m breed. Totaal 60 m2. 

14-07-1880. Het 9
e
 jaarverslag van “Hansische Geschichte Vereins”ontvangen, maar men 

besluit weer geen bijdrage te geven. 



Elfde notulenboek 19
e
 eeuw, blz. 5 

 

04-08-1880/06-10-1880. De Raad schaft de heffing van schoolgeld af. In Stavoren zijn weinig 

bedeelden, maar veel min en onvermogenden. Het schoolgeld levert dus weinig op en de 

schifting tussen onvermogenden en minvermogenden is erg bezwarend. Op 1 november a.s. 

treedt de onderwijswet 1878 in werking, ter vervanging van de wet 1857. Daarom moet er een 

nieuw schoolreglement komen. Hierin o.a.: toelating van leerlingen op de 1
e
 maandag na 15 

mei en 15 november van kinderen van 5 jaar en ouder. Per week 26 lesuren, gedurende 48 

weken per jaar. Per dag 3 schooltijden. De 3
e
 schooltijd alleen voor gevorderden. Op zaterdag 

4 uur handwerkles. Extra herhalingsonderwijs van 6 uur per week gedurende 16 weken in de 

winter. Verder vakken, leermiddelen, schoolbibliotheek. De school voldoet niet aan alle eisen 

der wet. Men wil het schoolplein gedeeltelijk overdekken voor f 1900 en het 

handwerkonderwijs kost f 100. Het Rijk verstrekt maar 30 % subsidie.. Men wil vragen om 

een buitengewone subsidie van 45 %,  f 900, zodat de gemeente maar f 500 hoeft te betalen. 

De Raad vraagt uiteindelijk nog meer nl. 75 % van f 4100. 

26-10-1880. Het tot woning ingerichte zuidelijke gedeelte der oude school wordt verhuurd 

aan rijksveldw. J. Huttinga voor f 4 per maand. 

J.R. Boom wil grond kopen om zijn woning uit te breiden. De Raad vraagt om een 

schetstekening. 

Yge Jans Visser koopt 180 ca grond op de Schans ten zuiden van Jan Yges Visser voor f 1 per 

m2. 

08-12-1880. Hendrik Jans Visser koopt op dezelfde voorw. 194 ca. ten zuiden van Yge Jans 

Visser.  

Gemeente eigendommen: weiland A nr. 745, groot 10,76 a, wordt 10,16 a. (Tiemstra kocht 60 

ca). Over A nr. 745 loopt het pad naar de Schans. 

Oude school A nr. 452 is 90 ca. Bergplaats brandspuit in 1880 gebouwd op A nr. 621. 

Brandspuit  

2
e
 categorie met 1 opperbrandmeester en 3 brandmeesters. 

Het waterschap mag de Zuiderschans gebruiken voor de opslag van basalt. 

29-12-1880. Jeremias Gras en de wed. Buma moeten hun wallen in orde maken. 

16-02-1881. De burgem. wordt gemachtigd te onderhandelen met de jonkh. van Swinderen 

over de aankoop van een huisje staande op een heuveltje t.o. de Hempeniusbrug, plaatselijk 

nr. 110 en kad. 

 A nr. 346, groot 80 ca. Na het overlijden van de wed. Schellinga staat het leeg. De gemeente 

wil hier een pad naar de zeedijk maken. 

31-03-1881. Brief van mej. De wed. S.R. Kuperus, geboren Wijbrands dat haar man, de 

wethouder, is overleden dd. 19-2-1881. Berend E. de Vries wordt in de Raad gekozen 

De gemeente koopt van de jonkheer van Swinderen kad. A nr. 346 groot 80 ca en A nr. 867 

groot 152 ca en de afbraak van het huis voor f 267,50. De gemeente heeft alleen de zuidelijke 

helft van deze percelen nodig voor de aanleg van een pad naar de zeedijk. Jacob Veldstra 

heeft het perceel ten noorden gekocht en neemt 116 ca van de gemeente over voor f 80. De 

gemeente legt op de zuidelijke helft een pad aan van 120 cm breed met een trap naar de 

zeedijk met bermen van 50 cm. 

Met gebruik van de afbraak bouwt de gemeente op A nr. 848, naast het huis van de wed. Jan 

Mulder een huis voor de gemeentereiniger. 

12-04-1881. Sierk Douwes Schellinga is op 31 maart 1881 uit de gemeente vertrokken. 

Joh. S de Roos wordt wethouder i.p.v de overl. Sj. R Kuperus en ook ambtenaar der 

burgerlijke stand. 

24-06-1881. Begroting gedeeltelijk verplaatsen en herstellen van het voetbrugje naar de 

Schans bij de woning van Jelle Boom. Besluit: hierop later terug komen. 

S.J. Fortuin vraagt f 75 traktementsverhoging als policiedienaar. Beslissing uitgesteld. 
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De gemeente plaatst bij de hoofdingang van de woning van de opperbrandmeester een bordje 

waarop geschilderd is: brandmeester. Ieder lid van de brandweer heeft een armband met 

volgnummer. 

Straten: Noord, Smidstraat, Schans en Voorstraat. Het noordelijkste huis aan de oostkant van 

iedere straat heeft nr. 1, het volgende nr. 2 enz. Buiten de stad, wijk B, heeft het noordelijkste 

huis ook nr. 1. 

15-07-1881. Het salaris van de policieagent-bode wordt f 300. De klokluider – klokkenist 

krijgt f 39 (f 19 meer), de brugwachter f 156 ( f26 meer). 

05-08-1881/06-09-1881. P.K. Bijl, doopsgezind leraar, vertrekt per 30 september 1881. 

27-09-1881. Joh. Smits krijgt 2/12 van zijn hoofdelijk omslag terug wegens vertrek in 

september naar elders. De ontvanger der directe belastingen houdt ieder 1
e
 woensdag van de 

maand zitting in het publieke lokaal in de oude school, ten noorden van de 

veldwachterswoning. 

09-10-1881/23-11-1881. Verhuring viswaters voor 2 jaar. De haven wordt onderhands 

verhuurd aan Rintje Jans Visser, palinghandelaar te Woudsend , zegge Workum, voor f 120 

per jaar. De andere viswaters worden publiek verhuurd aan de meest biedende. 

Te voorzien is dat niemand anders dan Rintje J. Visser op het visrecht in de haven zal bieden. 

Visser pacht tot eind dec. 1883 ook het visrecht langs de zeeweringen van het waterschap 

H.O.N. c.a. 

Voetpad op de Schans langs het oostelijke stek van het erf van T.H. de Jong. De grond 

hiervoor komt van het Achterom naast het land van Jelle A. de Boer. 

Op zondagavond zangoefeningen in het publieke lokaal. 

16-12-1881. Pachters visserij. Het Zijlperk: Yge Visser voor f 63,25.  

De Molkwerumervaart: Berend Mulder voor f 26,25. De Stadsgracht: Pieter ten Dam voor 

f89,25. 

De Warnservaart enz. Marten K. Zeldenrust voor f 29,25. 

Stavoren krijgt van het Rijk f 1340 extra subsidie voor het lager onderwijs. De Raad bedankt 

G.S. voor haar positief advies in dezen. 

Verandering gemeente eigendommen. Op erf A 515, nu A 848 is een woning gebouwd voor 

de gemeentereiniger, groot 71 ca. Van A 753 groot 49, 1 a is 1,92 a verkocht aan Yge J. 

Visser en 1,94 a aan H.J. Visser.  

Beter voetpad naar de aanlegplaats der stoomboot, langs C. Visser. Hiervoor moet het stek 

langs de helling enigszins in oostelijke richting worden verplaatst, dit ook i.v m. een eventuele 

verandering van het brugje bij Jelle Boom. 


