
Instructie voor de oppasser en de stoker van de vuurtoren te Stavoren. 

 
1. Hij zal een jaarlijkse tractement genieten ten laste van de stad ter zumma vn vijf en vijftig 

 guldens. 

2. Hij zal de glasen van de lantaarns behoorlijk schoonhouden, de lampen met olij en pit na 

 behoren wel voorzien en deselve tegens den donker aasteken. 

3. Hij zal tenminsten tweemaal ’s  nagts de lampen moeten visiteren en soo die niet ligt genoeg 

 branden deselve verhelpen en de glasen telkens afvagen. 

4. Hij zal egter de olij niet onnut verspillen maar deselve met alle mogelijke menage behandelen, 

 dog heeft daarvan voor sig en sijn huisgesin vrij te gebruiken. 

5. Hij zal altoos raapolij gebruiken en geen lijnolij, dan alleenlijk in vriesend weer en de olij zelve 

 in bewaringe hebben, tenzij daaromtrent anders mogte worden geordonneert. 

 De lampen op de torens branden niet in de zomervan den 1e maij tot den 20 augustij, dog den 

 kleine lantaarns op ’t hoofd moet het gehele jaar door worden aangesteken, zonder onderscheid 

 van ligte of duistere maan. 

6. Indien het in de tijd van branden van de grote lantaarn is, te weten van den 20 augustus tot den 1 

 maij, maakt het ook geen onderscheid of het ligte of duistere maan is, wordende dan de lantaarns 

 altoos aangesteken, tenzij de zee door ijs onbruikbaar is. 

7. Hij zal gelijk alle andere stadsbedienden bij de brandspoit moeten adsisteren en helpen, zoo 

 dikwils deselve gebruikt word. 

8. Hij zal de magistraat en vroedschap alle behoorlijke respect en ontzag bewijsen en derselver 

 ordres met betrekkinge tot zijne bedieninge nauwkeurig nakomen. 

 

Ingevolge resolutie van den 11 maart 1765 is vorenstaande instructie door ons ondergschr. 

gecommiteerden tegens die welke ter vergaderinge is geexhibeert en geapprobeert nauw- 

Keurig nagezien en gecollationeert en daarmede bevonden te accorderen. Oversulx zal de originele, met 

stadszegel en onse vertekeninge bevestigt, worden uitgegeven. 

Actum den 23 maart 1765. 

In kennisse onse handen. ( was get: ) Douwe P. Cramer, Pier Hempenius, H. Halterberg, 

B. Taan, S. Binkes.  

 

De eerste vier ondertekenaars waren de burgemeesters en S(imon) Binkes was de stadssecretaris. 

In 1756, 1757 en 1758 is Fedde Roelofs oppasser van de vuurtoren en opsteker van de straatlantaarns. In 

1765 als de nieuwe instructies worden ingevoerd worden beide baantjes gesplitst. Fedde Roelofs blijft 

oppasser van de vuurtoren, maar Arjen Hendriks wordt lantaarnopsteker. Fedde en Arjen hadden nog 

een baantje. Ze moesten ieder ook een stuk van de stadswallen schoonhouden. De stadswallen waren in 

5 ( vanaf 1765 6) stukken verdeeld en de stadsvuilnisvoerder, de 3 portiers en de lantaarnopsteker en de 

vuurtoren oppasser moesten ieder een gedeelte schoonhouden, maar ze kregen hier geen beloning voor. 


