
Zesde notulenboek 19
e 
eeuw blz. 1 

 

Zesde notulenboek. 29-01-1844 t/m 4-5-1852. 

 

29-01-1844. Weer over de zetting van het brood.  

Vb. Prijs last rogge         f 56.  Prijs van roggebrood van 5 pond max. 25 cent. 

       Prijs last rogge         f 221 Prijs van roggebrood van 5 pond max. 52 cent. 

Voor tarwebrood was er ook zo’n lijst en het gewicht stond ook vast. 

Voor roggebrood in ponden en voor tarwebrood in looden. 

12-02-1844. De marine wil de stadstoren niet onderhouden wegens de ongunstige staat van de 

toren en laat het aan de stad over om de toren al of niet af te breken. 

22-02-1844. De Burgem. heeft een concept opgemaakt over de toren, dat de gevoelens van de 

Raad goed weergeeft. Dit wordt als missive opgenomen. Zie copieboek dd. 22-2-1844 nr. 51. 

De rekening van gemeenteontv. R. Attama over 1842 wordt goedgekeurd. Van H. Trip is nog 

steeds niet ontvangen f 5351,37. 

11-03-1844. Weer over de broodzetting. De winkelier moet de prijzen en gewichten duidelijk op 

een bord aangeven en steeds een schaal en gewichten in zijn winkel hebben, zodat controle 

mogelijk is. 

18-04-1844. Missive van S.H. Tromp, procureur te L’warden. De opbrengst van de executie van 

stedelijke eigendommen in 1824, op verzoek van A.L. Hoekstra, à f 200 is uitbetaald aan W.S. 

Okkes en F.J. de Boer als eerste schuldeisers, blijkens een kwitantie van procureur Hiddinga. De 

Obligatie van A.L. Hoekstra is dus nog niet voldaan. Hoekstra wil een schikking treffen. Hij is 

tevreden met f 800 en alle rente i.p.v. f 1500. De Raad: Voor de schuld van Hoekstra, als deze al 

bestaat gelden dezelfde regels als voor de andere schulden, nl. het plan van 1824. Hoekstra heeft 

genoemd effect vast voor een geringe som aangekocht en zal daarom ook wel met minder dan f 

800 tevreden zijn. Bovendien had de Raad altijd gemeend, dat deze schuld vervallen was. De 

schuldeiser heeft ook nooit iets van zich laten horen. De Raad vraagt G.S eerst om advies en 

stuurt alle bescheiden naar L’warden. Als deze schuld nog geldt dan willen ze Hoekstra f 600 

bieden in 6 jaarlijkse termijnen van F 100. 

16-05-1844. G.S. gaan akkoord met het voorstel van de Raad aan Hoekstra, maar adviseren om 

eerst te proberen of Hoekstra akkoord gaat met de regeling tot aflossing uit 1824. 

De N.O. Dwinger wordt vanaf 1 mei 1844 verhuurd aan Anne Harings Veldstra om er een 

scheepstimmerwerf op aan te leggen. De huur is f 19 per jaar. 

Een brief van de P.K.V., met een brief van de Kerkvoogden en Notabelen, die voorstellen om de 

toren af te breken. De Raad: de toren helt over naar de kerk, is bouwvallig en zal ook na en duur 

herstel niet recht staan. Advies: Amoveren. 

27-06-1844. Als dank voor de subsidie van het Rijk bij het herstel van de sluis stond de 

Gemeente de toren aan de Marine af. Deze weigerde de toren over te nemen. Ze was te 

bouwvallig. De gemeente probeerde de toren te herstellen met de opbrengst van de afbraak van 

de torenspits, maar omdat herstel nog f 2000 meer kostte, was dit niet haalbaar. 

De kerkvoogden zijn bang dat de toren op de kerk zal vallen, waardoor het orgel vernietigd zal 

worden. Zij willen ook dat de toren wordt afgebroken. De Raad gaat daarom akkoord. Met de 

opbrengst van de afbraak kunnen wegen, bruggen en pijpen worden opgeknapt. De Raad vraagt 

toestemming aan G.S. 

04-07-1844. Op verzoek van de schoolopziener wordt een commissie van toezicht op de 

plaatselijke school gevormd.  Hierin: K.R. Visser – wethouder, J.C. Kooy – raadslid en  

R. Attama – secretaris. 

Procureur S.W. Tromp: namens Hoekstra 2 voorstellen. 

a.het verschil delen. Dus f 700 aflossen in 3 à 4 jaar zonder rente. 

b.Meedoen aan de regeling uit 1824. Dan moet er vanaf 1821, dit is 23 jaar, rente worden 

betaald. Dat is f 332,25. Dit jaar betalen f 200 en verder ieder jaar f 14,25 rente en 

meedoen aan het aflossingsplan voor de volle som van f1500 +  F 320 rente. 
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De Raad vindt voorstel a het beste en vraagt toestemming aan G.S 

19-08-1844. Nieuwe Kiezers: Andr. Heijes Wybrands, D. ten Dam en R. Attama. 

De brandspuit wordt hersteld. Kosten f 280. 

Ingebroken in het Raadhuis. Uit de lessenaar ontvreemd: 

2 obligaties van het Jeltje Aldert Brouwerfonds    (samen f 2400) 

2 obligaties van het Fongerus Domnafonds 

3 inschrijvingen Nationale Schuld van het Jan Freerksfonds 

De rente hiervan was voor arme weduwen. De eerste vier staan op naam, misschien kan men 

hierdoor de andere stukken vinden. Mededeling aan G.S. en de Rechtbank in Sneek. 

31-10-1844. Jentje Cornelis Kooy wethouder. 

Een misrekening in de waarde van de verkoop van de stadstoren. Dit kan worden aangevuld met 

de verkoop van de klokken. 

09-01-1845. Kohier hoofd.omslag voor 1845. 7 klassen van f 12 - f 1. Totale opbrengst f 300. 

27-02-1845. De rekening van Attama over 1843 goedgekeurd. Er bestaat nog een vordering op H. 

Trip van f 5351,37. 

Reglement voor de beurtschipper op Sneek en L’warden: Iedere maandag naar Sneek en 

dinsdagmiddag terug. Iedere donderdag naar L’warden en Sneek aandoen. In de winter alleen op 

donderdag varen. 

20-03-1845. Door de langdurige, felle en koude winter en de stilstand der werkzaamheden en 

verdiensten lijdt een groot aantal der ingezetenen wezenlijke armoede. Deze mensen krijgen 

normaal geen ondersteuning. Nu krijgen ze f 100 uit de stadskas. Dit betreft 25 gezinnen. Ieder 

gezinshoofd krijgt f 2,50 en verder f 0,50 per gezinslid. 

22-05-1845. Verzoek aan G.S. om de af te breken toren en de klokken bij gesloten briefjes te 

mogen verkopen. 

01-08-1845. Briefjes voor de klokken. Hoogste bieders:  

De grote klok met potjes: E. van Buren, koperslager en koopman te A’dam f 1064,30. 

De kleine klok met potjes: D.H. Sybrandy, landbouwer en administrerend kerkvoogd te Rauwerd 

f 805. 

Gerrit Jurres Bleeker heeft het veerschip op L’warden aangekocht en krijgt toestemming om 

veerschipper te worden. 

Begroting voor reparaties aan het stadhuis f 176,81. 

25-08-1845. Niet een inschrijving op de Stedelijke Schuld, maar de pretentie van Leeuwke Aukes 

Hoekstra wordt afgelost en vernietigd. 

Opnieuw bestraten vanaf de Post tot aan de Docterspijp (302 el). Tot aan de Hempeniusbrug met 

balstenen en daarna met klinkerts. Zo was het ook. Herbestraten dus. Kosten f 632,38. 

29-08-1845. Missive van H.O.N. Poppe Jurres Bleeker, nu zonder bedrijf te Koudum, verzoekt 

om veerschipper van de Galamadammen, via Stavoren op A’dam te mogen worden. H.O.N. is 

voor. Stavoren ook, want de laatste Staverse schipper, S.H. v.d. Werff is overleden. Bleeker zal 

op vrijdagmorgen van de Galamadammen vertrekken en op maandagavond uit A’dam. H.O.N en 

Stavoren zullen A’dam vragen om medewerking. 

05-09-1845. Ds. D.G. Mackay vult per 30 sept. 1851 de vacature in het college van kiezers op en 

S.G. Siedzes, S.H.de Roos landbouwer, S.R. Kuperus winkelier en K.I. de Roos herbergier per 30 

sept. 1854. 

16-02-1846. Bezwaar van de wed. S.H. v.d. Werff, winkelierse en Sible Harmens de Roos 

landbouwer tegen Willem Diemers Visser. Hij is bezig in de houten schuur of loods van Baukje 

Holwida, wed. Jan Piers Postma een smederij te beginnen. Deze loods staat tussen hun huizen en 

boerderij en ze zijn bang voor brand. De brandweer en de Raad verbieden Visser om door te 

gaan. 

W.F. Smits, touwslager te Sloten wordt het oude baanspad bezuiden het Noorderbrugje of 

Noorderpijpje afgestaan om een touwslagerij te beginnen. 
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17-02-1846. Certificaat van onvermogen voor: Hendrik J. Visser, Auke D. Faber, Tj. v.d. Wal, 

Hendrik Dikkes, wed. St. IJslander, Sipke Hempenius en wed. P. Tjebbes. Zij behoeven hun 

hoofd. omslag, samen groot f 12,50 niet te betalen. 

Broer Douwes Schaaf heeft het veerschip van Popke Jurres Bleeker gekocht en krijgt 

toestemming het veer op L’warden en Sneek over te nemen. 

03-03-1846. H.C. Visser, geboren Leijber, huisvrouw van Willem D. Visser verzoekt namens 

haar man het huisje van de Alg. Armvoogdij, laatst bewoond door Meindert Krul, te mogen 

inrichten als smederij. Dit wordt afgewezen. Dit huisje is alleen voor de stadsarmen. De 

stadskamers zijn onherstelbaar bouwvallig. 

20-03-1846. Rekening over 1844 goedgekeurd. Van Trip nog f 5351,37. 

09-06-1846. Anne Harings Veldman, scheepstimmerbaas verzoekt vermindering van de belasting 

op steenkool en het afgraven en weer aanvullen met zand van het erf van de wed. Pieter Thomas 

Tresling dat hij heeft gekocht. Beide verzoeken worden afgewezen. 

23-06-1846. Het havenvuur, licht, is in de morgen van 21 juni afgebrand. Er komt zo spoedig 

mogelijk een nieuw licht. 

10-07-1846. A.H. Veldstra krijgt de N.O. Dwinger voor 50 jaar in erfpacht voor f 16 per jaar. 

Maar: J.C. Kooy en nazaten krijgen vrije overloop naar hun jachthuis, de sjouwerlui krijgen vrije 

overloop voor het omtrekken van schepen en er is een vrije opslag voor de sluisdeuren en vrije 

ligplaats voor schepen. 

03-08-1846. Door de buitengewoon hoge prijzen der noodzakelijke levensbehoeften komen de 

Hervormde diakenen f 300 tekort en de Alg. Armvoogden f 340. De gemeente springt bij. Via de 

post onvoorziene uitgaven is er ruimte.   

01-09-1846. De armenkamers aan het Achterom, kad. Sectie A nr. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 zijn 

zeer bouwvallig en bijna onbewoonbaar. Voorstel aan G.S.: Nr. 22 amoveren en met de 

opbrengst de andere kamers herstellen. Als de opbrengst niet hoog genoeg is moet de 

armvoogdijkas bijspringen. 

21-09-1846. Schipper G.J. Bleeker vraagt het vervallen Jagthuis aan de Schans bij de 

Molkwerumerpijp te mogen herstellen om voor zijn jagt te gebruiken. Akkoord. 

29-12-1846. Verpachting der visserij. Het gedeelte langs de Stadsfenne, van Auke Rienks brugje 

tot aan de Zuiderwaterpijp is van het waterschap, zeggen ze, want zij onderhouden de wallen 

langs de Stadsfenne. 

18-01-1847. Kohier van hoofd. omslag ter dekking van het begrotingstekort vastgesteld. De 

opbrengst is f 300 verdeeld over 7 klassen, van f 12 tot f 1. 

01-02-1847. Advies van G.S: Het eigendomsrecht over de Molkwerumervaart, Kad. B nr. 59a, in 

der minne met de directie van de Noordermeer schikken. 

11-02-1847. De beurtschipper van de Galamadammen en Stavoren vraagt voortaan op dinsdag 

om 13 uur i.p.v. op maandag uit A’dam te mogen vertrekken. Hij kan dan ook vracht voor Balk 

meenemen. Als er geen vracht voor Stavoren of H.O.N. is wil hij bij gunstige wind via Tacozijl 

of Lemmer gaan. Akkoord. 

18-02-1847. Certificaat van onvermogen voor: Auke Faber, Meindert de Vries, Tjipke v.d. Wal, 

wed. Pieter Tjebbes en Heije Wybrands. Zij behoeven hun pers. belasting voor 1845 niet te 

betalen.  

25 –02-1847. De beurtschipper van de Galamadammen vertrekt op vrijdag van de Dammen en op 

dinsdag uit A’dam. Hij vaart éénmaal per week. In de maanden dec. en jan.is hij niet verplicht om 

te varen. Verder een tarieflijst. 

13-04-1847. De rekening van gemeenteontv. Attama over 1845 goedgekeurd. 

16-06-1847. Op voorstel van de gouverneur dit jaar geen kermis wegens hoge prijzen en geringe 

verdiensten. Dit kost de armen te veel. 
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28-06-1847. Hoge prijzen van levensbehoeften door de 2 jaar mislukte aardappeloogst en de 

vorig jaar mislukte graanoogst. Behoeftigen kunnen roggebrood krijgen voor de verminderde 

prijs van 25 cent per ½ brood. De stad past de rest bij. 

29-07-1847. Certificaat van onvermogen voor: Pieter Bleeker, Evert Visser, Willem Visser, 

Doede Wijkstra, Siebe Baars, Hendrik v.d. Berg en Marten Lootsma, die hun personele belasting 

over 1846 niet kunnen betalen. 

De diakenen vragen hun obligatie van f 200 tegen 33% te mogen inwisselen om zo de begroting 

sluitende te maken. Anders moeten ze de gemeente om subsidie vragen. Oorzaak zijn de hoge 

voedselprijzen. Akkoord. 

09-08-1847. In het kiescollege: Sipke Durks Feenstra, landbouwer, i.v.m. het overlijden van J.D. 

ten Dam. 

11-01-1848. Vanaf 10 jan – heden – tot wederopzegging nachtwacht. Twee pers. per nacht .Loon: 

f 1 per week en 10 turven per nacht. Er zijn 6 nachtwachten nl.: Lieuwe Joh. Cusveller, Jottje 

Yntes de Boer, Pieter Hendriks Bakker, Sjoerd Ninkes Zwaan, Hans Haaijes Bakker en Gerrit 

Ypes v.d. Molen 

07-02-1848. De onderw. com. heeft bepaald, dat ouders die in de zomer verdienen schoolgeld 

moeten betalen. Als ze in de winter geen werk hebben kunnen ze bij de gemeente aankloppen. 

Meester Fortuin zegt, dat deze maatregel hem f 19,50 heeft gekost. Hij wil dat de gemeente hem 

dit vergoedt, maar die weigert.(Mensen die moeten betalen houden dus de kinderen thuis). 

De armvoogden hebben f 265 tekort en krijgen dit als extra subsidie. 

28-02-1848. Blijkens opgave van het kadaster is de Molkwerumervaart van de Noordermeer. Bij 

de concessie tot inpoldering is ook bepaald dat deze mensen een vaart van 4 voet diep moesten 

graven. De Ringvaart is dus van de Noordermeer. 

27-03-1848. De rekening van R. Attama over 1846 goedgekeurd. Van H. Trip nog f 5351,37. 

Kornelis I. de Roos, kastelein, huurt het terrein van de afgebroken toren voor 50 cents per jaar en 

het huis ten noorden van zijn woning, kad. A nr. 113, voor f 7,80 per jaar. K.R. Visser huurt het 

zgn. Kloosterstegertje, kad. A nr….., voor 25 cent per jaar. 

07-08-1848. Aan Ype Roelofs v.d. Molen wordt opheffing van de vlek van eerloosheid verleend, 

bij K.B. van 10 mei 1848. Hij wordt daarna als raadslid beëdigd. 

29-07-1848. Gekozen tot kiezers: J.C. Kooy-wethouder, A.H. Wybrands-raadslid,  

S.D. Feenstra-landbouwer en K. Schuak- winkelier. 

06-11-1848. Robijn Joh. Polder wordt van de lijst van kiesgerechtigden geroyeerd, omdat hij nog 

geen 3 jaar ingezetene van de gemeente is. 

20-11-1848. De kiezers op het onderdistrict Stavoren moeten op 22 nov. op het Raadhuis 1 lid 

van de Tweede Kamer en 2 kandidaten voor de Eerste Kamer kiezen. 

11-04-1849. De Rekening over 1847 goedgekeurd met vermelding van de schuld van H.Trip. 

10-05-1849. Hendrik Broer Dikkes wordt reeds lang ondersteund door de armvoogdij. Hij bezit 

nog 2 stukjes land, kad. A nr. 542 en 543 samen groot 9 roede. De gemeente verkoopt deze grond 

met zijn toestemming om het geld voor zijn onderhoud te gebruiken. Als zijn minderjarige 

kleinkinderen Durkje en Baukje later bezwaar maken krijgen ze hun deel terug. 

10-09-1849. Er heerst cholera, ook in Stavoren, daarom dit jaar geen kermis en jaarmarkt. 

04-10-1849. G.S.: Tref een regeling met Trip of zijn erven en schrijf anders dit bedrag op als 

schuld van de stad. De Raad schrijft de erven. 

05-11-1849. Cert. Van onvermogen: Jan S. Koenes, Pieter H. de Vries, Anne Dijkstra, Thomas 

Albertsma, wed. Sijmen v.d. Werff en Abram Faber. Ze moesten samen f 9 personele belasting 

betalen. De rekening over 1848 goedgekeurd. Als nog in te komen post f 5351,37 als tekort in de 

kas van de voormalige gemeenteontvanger Trip. 

06-12-1849. Brief van J.J. Rooseboom, makelaar te A’dam. Hij schrijft namens de erven Trip. De 

kinderen wisten niets van deze zaak. Hun vader heeft hier nooit over gesproken. Trip was 

hertrouwd en zijn tweede vrouw werkte als naaister. Nu haar man, H. Trip, was overleden kon ze 
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diens functie als huisbewaarder niet voortzetten. Hierdoor moest ze haar vrije woning verlaten en 

een kamer huren. Nu op hoge leeftijd naait ze nog, want haar man heeft haar niets nagelaten. Zijn 

kinderen verdienen de kost met hard werken. Rooseboom vraagt namens hen de Raad om deze 

zaak te regelen. De raad stuurt een copie van deze brief aan mej. Postma, als houdster van de 

inschrijvingen die dienen als borgtocht van de schulden van wijlen H. Trip, om in overleg deze 

zaak op te lossen. 

Op verzoek van de gouverneur wordt coloniste L. Bozer met de meeste spoed naar de Coloniën 

der Maatschappij van Weldadigheid gestuurd. 

11-01-1850. De hoofd. omslag, 8 klassen van f1 tot f 16. 

22-01-1850. G.S. : Voor de geschiedenis van de Staverse Meren het octrooi van 19 mei 1813 en 

de acte van overdracht van 20 aug. 1820 raadplegen. De stad hoeft de vaart niet te slatten. 

De oude Smederij, Wijk A nr. 22 wordt voor een jaar verhuurd aan Auke Doedes Faber, 

smidsknecht te Stavoren voor f 30. 

18-02-1850. G.S. keuren de rekening van 1848 goed, maar eisen dat de kwestie met Trip 

afgehandeld wordt. De Raad schrijft de kinderen van Hendrik Trip nl.: Pietertje H. Trip, gesterkt 

met haar man Foeke Hiddes Zeilstra kapitein ter koopvaardij te A’dam, Auke H. Trip kapitein ter 

koopvaardij te A’dam, Jacob H. Trip stuurman ter koopv. te A’dam, Uilke H. Trip kapitein ter 

koopv. te Rotterdam, Wiepkje H. Trip gesterkt door haar man ….. Stapert stuurman ter koopv. te 

A’dam, Baukje H. Trip geauthoriseerd door haar man J.J. Rooseboom makelaar te A’dam en 

Wipke H. Trip zonder beroep te A’dam en vraagt hen de effecten die bij de erven van A.S. 

Postma berusten aan de Raad over te dragen om van de opbrengst een gedeelte van de schulden 

van H. Trip te vereffenen. 

R. Attama, agent van policie, zegt dat het hem door zijn werk moeilijk valt toezicht te houden op 

loslopend vee. Jan Ttittes Koehoorn, brugwachter, zal dit voortaan doen. 

08-03-1850. De contributie H.O.N. wil een steenglooiing aan het noordeinde van de thans 

bestaande achter Stavoren maken. ??? De Raad vindt dit goed. 

De bestrating van de Smidstraat is vervallen. De eigenaars zijn meest onvermogend en kunnen 

herstel niet betalen. De gemeente wil dit nu doen.Al het steenpuin zal worden uitgegraven en 

komt aan de gemeente. De straat wordt daarna opgevuld met wrak en grind. Langs de huizen 

komt een voetpad van een el, dan een goot en in de midden een rijweg. Politieagent P.H. Bakker 

moet dit aan de aanwonenden vertellen. Wie geen toestemming geeft moet het zelf voor eigen 

rekening doen. A.H. Wybrands en Y.R. v.d. Molen moeten een begroting maken. Ze moeten ook 

het herstel van de Schans langs de Stadsgracht begroten. 

12-03-1850. De heer J.J. Rooseboom schrijft dat hij – de familie Trip – akkoord gaat met het 

voorstel van de Raad.  

02-04-1850. De post van onderw. is vacant. Kopieboek sub. Nr. 71. 

Besloten met de erven Postma te onderhandelen 

G.S. vragen of de tuin achter de onderwijzerswoning mag worden af gegraven.  

Kopieboek nr. 77. Akkoord. Resolutieboek van G.S. van 15 april nr. 72. 

23-04-1850. Aanbesteding Smidstraat en de straat voor het huis van de Burgemeester. 

Smidstraat: een rijweg van 3 el bestaande uit puin en gedekt met grind. Voor de huizen een 

voetpad van een el van kleine balstenen en voor de stoepen een goot als waterlosing.  

Aan de westkant van het stukje land van Pieter Hendriks Bakker een greppel steken. 

Inschrijvers: B.G. Mulder   f 111               I.R. Kuperus       f 39 

                     L.J. Cusveller f   88,75          Jan A. Wijbrandsf 68,75. 

                     A. Baggermanf 115               Kuperus krijgt het werk. 

30-04-1850. A.H. Wijbrands en Y.R. v.d. Molen moeten bestek en begroting maken van herstel 

van de pijp over de Achteromsdelft. 
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W.G. Mulder heeft afgelopen zondag, 28 april, met gevaar voor eigen leven de dochter van Rienk 

Koehoorn uit het water gered. Hij vraagt dit aan het Departement tot Nut van ’t Algemeen te 

berichten. K. Visser zal dit met ds. D.G. Gorter uit Warns bespreken. 

28-05-1850. Resolutie van G.S. over de goede instandhouding van gemeente, polder en 

buurtwegen en voetpaden. De gemeente stelt een register vast. 

1.Binnen de stad de Voorstraat oost en west. Vanaf het contributiehek tot aan de Smidstraat, kad. 

A nr. 230. Het onderhoud is voor iedere huiseigenaar over de hele breedte van zijn erf tot aan het 

midden van de Delft. 

2. De Smidstraat tot aan de Rijksduiker. Onderhoud voor iedere huiseigenaar tot aan het midden 

der straat. 

3. Vanaf de Smidstraat tot aan de sluis wordt door de provincie onderhouden. 

4. Het Achterom lopende vanaf de Koebrug, achterlangs de stad t/m De Wijde Steger. 

5. Een binnen rij- en voetpad door de Zuidermeer naar Warns. Vanaf Stavoren tot aan de 

grensscheiding met H.O.N. , kad. B nr 46 en 53, 15 ellen breed. Onderhoudsplichtige: de 

eigenaar jonkh. G.R.G. van Swinderen. 

6. Een binnen rij- en voetpad door de Noordermeer naar Molkwerum, kad. Sectie B nr. 96. 

Onderhoudsplichtige de volmachten van de Noordermeer. 

Nrs 5 en 6 zijn eigen rijwegen naar de boerderijen, verder alleen voetpaden naar Warns en 

Molkwerum. 

Openbare wegen, die de stad met andere plaatsen verbinden. 

1.De Zuiderdijk. Vanaf het hek tot aan H.O.N. bij Slaverhaven. Grotendeels boven op de zeedijk 

en 3 el breed. Onderhoud: Dijkbestuur. 

2. De Noorder Zeedijk. Vanaf de sluis tot aan H.O.N. Grenspaal op de zeedijk. Onder aan de 

zeedijk en 3 el breed. Onderhoud: Dijkbestuur. 

De Raad biedt de wed. A.L. Postma en S. de Jong f 350 voor de obligaties van Trip.  

06-06-1850. Bevolkingsregister: doorgeven van verhuizingen. 

Rechter Schik Viëtor is door de Noordermeer gemachtigd over de Noordermeersringvaart. 

De burgemeester laat hem de stukken zien, waaruit blijkt dat de vaart van de Noordermeer is. 

Stavoren wil de volmachten de ontvangen vispacht en de door de volmachten betaalde belasting à 

f 26,87½ terug geven en niets meer. 

Verder zal men over de zaak Trip de heer J.J. Rooseboom uit A’dam schrijven. Copieb 114. 

07-09-1850. P.W. de Vries, gezagvoerder van het in Stavoren gebouwde kofschip, zegt dat dit 

schip de naam Stavoren zal krijgen als de Raad dit goedvindt. De Raad wil hem volgens oud 

gebruik een gezagvoerdersvlag geven. Deze kost f 70. Hier is toestemming van G.S. voor nodig. 

Dit schrijft men De Vries. Zie copieboek nr. 184. 

29-09-1850. Rekening over 1849. Bij de ontvangsten f 52 huur voor een kamer van het Raadhuis 

aan de Rijksbelastingontvanger. De zaak Trip is nog niet rond. 

30-10-1850. Vacatures in het kiescollege, door het overlijden van J.H. Fortuin en H.W. Heinsius 

en het vertrek van J.D. Feenstra. Gekozen worden: Jacob Pieters Lootsma landbouwer, Jan Abels 

Franckena landbouwer en Ype Roelofs v.d. Molen aannemer. 

12-12-1850. Jan Abels Franckena, landbouwer onder Stavoren wordt raadslid. 

16-04-1851. Bestek van een nieuwe walbeschoeiing voor de school en de onderw. woning. 

Gebruikt worden oude palen, die uit de wal komen en bij de Koebrug op een stapel liggen. 

Tevens komt er op de noordkant en de zuidkant van de tuin van de onderwijzer een stek van  

± 60 el lang en daarachter een sloot van 7 meter lang.   

30-04-1851. Op advies van G.S. wordt een prijslijst van geneesmiddelen, die aan bedeelden 

worden uitgereikt vastgesteld. De dokter en het armbestuur krijgt 1. Vier bldz. 

Wijziging van het reglement van de brandweer. Eens per jaar in mei exercitie. 
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De com. Des Konings: Er moet 16 mei een com. uit de Raad en van het Bestuur v.d. 

Noordermeer op het Gouvernementsgebouw verschijnen om uit te maken van wie de 

Noordermeersvaart is. Proberen dit in der minne te schikken.   

21-05-1851. De Raad leest alle stukken over de ringvaart nog eens na en vraagt G.S. een 

beslissing te nemen en belooft zich hier aan te houden. 

26-05-1851. De Com. Des Konings: De kwestie Trip oplossen en van de rekening van 1849 

halen. De Raad stuurt weer een brief naar de wed. A.L. Postma. Kopieboek nr. 103.  

Vragenlijst van de Com. Des Konings:  

2a: staat en omvang van de gemeentearchieven met beschrijving hiervan. 

Er is alleen een lijst van documenten, stukken en penningen. ( laatstgenoemde eigendom van de 

burgemeester, die bij missive van 11 dec. 1845 nr. 141 op verzoek van de gouverneur ten 

tijdelijken gebruike naar het Provinciaal Archief zijn gezonden. Later is op aanvraag ook een 

gildehoorn opgestuurd. Ontvangen bij missive van 8 jan. 1845 eerste afd. nr. 31. 

De staat der oude archieven welke nog voorhanden, is redelijk. 

3a. De dienst van politie:  

De burgemeester is com. van politie of hulpofficier. Er is één stadsmajoor en een dienaar van 

policie. In de winter een nachtwacht van 6 à 7 personen waarvan iedere nacht 2 dienst doen. 

6a. Staat der verlichting bij nacht: 

Er zijn alleen de havenvuren. 

7a. Stedelijke of particuliere vaarten en kanalen: 

De Warnservaart tot aan de Zuidermeer, de stadsgracht en het Zijlperk. 

In 1850 zijn 4027 schepen de stadsgracht gepasseerd. Het bruggeld voor de Koebrug bedroeg  

F 1397,90. De sluis is van de Contributie en de Stad Stavoren. De sluis werd in 1850 verpacht 

voor F 1050, hiervan is  voor Stavoren. Door de sluis voeren 4027 schepen. In de haven kwamen 

in 1850 4401 schepen Het havengeld bedroeg F 681,18. het bakengeld F 264 en het vuurgeld F 

250,90. 

11a: Aantal ambachtlieden: 11.  

13a. Aantal in Stavoren horende schepen: 3, van 60, 50 en 17 ton. 

14a. Scheepswerven: 1. Er is in 1850 1 schoenerkof gebouwd. 

02-06-1851. De secr. heeft met de wed. mej. A.L. Postma c.s. te Workum onderhandeld over de 

overname van de cautie van de stukken van Trip. Ze wil ze voor F 400 afstaan en voor geen cent 

minder. De Raad hapt toe.  

20-06-1851. Brief van de burgem. aan de min. van Financiën. De Raad heeft de obligaties van 

Trip in bezit en verzoekt de minister het bedrag van de waarborgsom in de kas van Stavoren te 

storten. 

06-09-1851. Jacob Pieters Lootsma krijgt een restitutie van F 8 over de huur van het tweede 

perceel zeedijk wegens schade door het leggen van een steenglooiïng. 

Pieter Hendriks Bakker krijgt 10 % van de huur van de Noorderschans terug wegens geleden scha 

door het herstellen van de wal van de Stadsgracht. 

Bernard Michaël Mackay mag het schuurtje of afdak, dat aan de zuidzijde van zijn huis op grond 

v.d.Alg. Armvoogden staat, laten staan zolang hij er woont. 

27-09-1851. Sjoerd Rinkes Kuperus wordt raadslid. 

De Noorderpijp zal volgend jaar worden verbreed. De ontbrekende schrepklampen worden nu al 

aangebracht. 

27-10-1851. Nieuw raadslid: Wiebe Hiddes Korenstra. 

Ambtenaar van de burgelijke stand: G.S. Siedzes, vervanger: J.C. Kooy. 

G.S.: De Noordermeersvaart is van Stavoren. Kad. 59 a. Er moet een rectificatie van het kadaster 

komen. De kosten moeten beide besturen delen. Het is een stroomkanaal. De grietenij H.O.N. is 

eigenaar van het binnen deze grietenij liggende gedeelte van deze vaart. De stad Stavoren heeft 
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de visserij altijd verpacht. Dat de volmachten van de Noordermeer bij invoering van het kadaster 

voor het eigendom van deze vaart hebben getekend is dus een vergissing. 

Brief van J.J. Rooseboom, makelaar te A’dam. Hij wil niet meer lastig gevallen worden met 

brieven over de schuld van wijlen zijn schoonvader. 

De Raad wendt zich nogmaals tot G.S., kopieboek nr. 248 en vraagt goedkeuring om de Min. van 

Financiën nogmaals te vragen de borgtocht van Trip à F 1402,85 in de stadskas te storten.  

De burgem: De achteromspijp moet nodig hersteld.Volgens rapport van Y.R. v.d. Molen en H.S. 

v.d Werff de stadstimmerman is herstel duur. Als S.H. de Roos iets van het erf ten  

noorden van zijn boerderij bij de Koebrug wil afstaan, kan daar een rijweg komen. Het is 

voordeliger de rijweg te verleggen, de pijp af te breken en een nieuwe brug te maken op de plaats 

van het Wijde Stegers bruggetje en dit bruggetje te verplaatsen naar de plaats waar nu de pijp is. 

K.R. Visser zal contact opnemen met S.H. de Roos. 

04-11-1851. Voorstel G.S.: Salaris burgem. F 400, de secretaris F 100 ( hier is de betrekking van 

ontvanger aan verbonden), salaris wethouder F 40 en gemeenteontvanger F 100. G.S. vraagt deze 

bedragen voorlopig in de begroting van 1852 op te nemen, behoudens nadere vaststelling. G.S. 

vraagt de Raad ook naar haar mening. Deze is het hier niet mee eens. 

12-11-1851. Met alg. stemmen benoemd tot wethouder: Jentje Cornelis v.d. Kooy. Voor de 

tweede wethoudersplaats kregen K.R. Visser en S.J Kuperus beide 3 stemmen. Ook bij 

herstemming staakten de stemmen. Men besluit nu G.S. om advies te vragen. 

Benoeming van secretaris en gemeenteontvanger: Er zijn 2 kandidaten. Rudolphus Attama 

secretaris en gemeenteontvanger en Kornelis Jacobs Fortuin ondermeester met de tweede rang. 

Met algemene stemmen gekozen: Rudolphus Attama. 

27-11-1851. G.S.: De oplossing van het probleem Trip is een zaak van de Raad. Voor verevening 

van het tekort moet de Raad zich onder overlegging van de nodige stukken tot de minister 

wenden. 

Volgens G.S. moet het oudste raadslid wethouder worden. Dit is K.R. Visser.  

Reglement voor de Raadsvergadering: 

Art. 10: Ieder lid komende ter vergadering tekent zijnen naam op eene presentielijst. Deze strekt 

tot maatstaf van de verdeeling der presentiegelden, in Welke al de Leden van de Raad, ook de 

Burgemeester zoo hij lid is, deelen, naar gelang der door hen bijgewoonde vergaderingen. De 

leeden nemen naar willekeur plaats. Wanneer de lijst een kwartier uur na het uur waarop de 

vergadering is belegd, door de grootste helft der leeden, waaruit de Raad, ingevolge art. 4 der 

Gemeentewet moet bestaan is geteekend, sluit de voorzitter de lijst en opent de vergadering. 

Later aankomende leeden teekenen hunne namen onder de sluiting. 

Nogmaals een brief aan de Min. om de borgtocht van Trip los te krijgen.  

02-01-1852. Verpachting der visserijen.  

Instructie gemeentesecr. en ontvanger. Er wordt ook over ambt. op de secretarie gesproken. 

Klaas Gatzes Buma, veehouder, vraagt een stukje weiland ten zuiden van zijn hui A nr…… te 

mogen huren. 

Klaas Reinders Visser zegt, dat Sible Harmens de Roos een gedeelte van zijn erf bij zijn 

boerenplaats bij de Koebrug wil afstaan voor een rijweg voor F 200. Opnemen hoeveel grond 

nodig is en nogmaals met De Roos onderhandelen en een begroting maken van de aanleg van de 

weg, de nieuwe brug en het herstel der pijp. 

06-02-1852. Concept reglement voor de vergaderingen van B en W. 

Voorwaarden voor de verhuur van land. Dit land is alleen voor schapen en lammeren. Deze 

mogen niet loslopen. 

De Roos wil de kapitale som van F 100. De Raad biedt F 1 per meter. 

02-03-1852. De Noorderdwinger watert slecht af. Dit is ook hinderlijk voor de goede conservatie 

van het Lijnbaanspad.. Slootje uitdiepen en duiker opklaren. 
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Stuurman R.P. Tjebbes vraagt grond aan de westkant van de Delft te mogen afgraven, waterpas, 

richting zeedijk. Dit betekent een wijziging van de keur. Men vraagt G.S. 

18-03-1852. De Min. van Financiën: De acte van overdracht in de zaak Trip is niet voldoende. De 

Minister wil echter in afwijking van de regel de borgtocht van Trip als Rijksontvanger te 

Stavoren en Hindeloopen toch uitkeren, als de gemeente een formele acte van vrijwaring opstelt, 

waardoor de gemeente aansprakelijk blijft voor alle mogelijke latere vorderingen. De Raad stuurt 

de brief naar G.S en vraagt toestemming om met het voorstel van de minister akkoord te gaan en 

wil inlichtingen over het opstellen van bedoelde acte van vrijwaring. 

. Er moet een college van Algemene Armvoogden komen, 3 man en een boekhouder, waarvan 

ieder jaar 1 aftreedt. Tot nu toe waren dit raadsleden. De Raad blijft de boeken controleren, eens 

per 3 maanden. De eerste armvoogden: 

Jacob Jans Visser visscher, Abe Zwaagstra  onderwijzer der jeugd en Klaas Gatzes Buma   

landbouwer. De tegenwoordige boekhouder Pieter Hendriks Bakker blijft in functie. 

. Sible Harmens de Roos wil de grond, die nodig is voor het verleggen van de rijweg vanaf de 

Koebrug tot aan de Wijde Steger niet voor F 1 per meter kwijt. De commissie moet proberen 

overeenstemming met De Roos te bereiken, behoudens goedkeuring G.S.  

. Er komt een commissie om de plaatselijke keuren na te zien. 

13-04-1852. Keur op het houden van gezelschappen. 

Sluitingstijd: 10 uur. De klokluider luidt dan de stadhuisklok. Ieder moet voor ½ 11 het taphuis of 

de herberg hebben verlaten.Dit geldt niet voor reizigers en gasten. Boete f 1,50 per bezoeker, ook 

voor de herbergier, maar voor hem geldt een max. van F 12. 

04-05-1852. Op de begroting voor 1852 moet een post van F 718,11  voor een nieuwe brug over 

de Achteromsdelft. Hiervoor is geen geld. Op de begroting van 1851 stond een post van F 550 

voor onderhoud van het Raadhuis en herstel van het Raadhuistorentje. Hiervan is nog maar F 40 

gebruikt. Men twijfelt of men nog grote sommem voor het herstel van het Raadhuis moet 

uitgeven. Kan men het Raadhuis niet beter afbreken en een kleiner locaal bouwen?  

Raadslid W.H. Korenstra zal dit onderzoeken met een door hem te vragen persoon. 

Wat kost herstel van het Raadhuis? Als dit teveel is kan men het resterende geld beter gebruiken 

voor een nieuwe brug. 

Afkondiging van plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd.  Om 12 uur 

vanaf het gemeentehuis. Vooraf zal de klok van het gemeentehuis met tussenpozen 3 maal 100 

keer worden geklipt. Afkondiging door B. en W. Luid en duidelijk voorlezen door de secretaris. 

Deze afkondiging wordt in een register ingeschreven. 


