
Ambten. 
 

3-1-1728. 

Te vergeven stadsambten. 

Bij de funkties a, b, c, en d, die met geld te maken hebben staan steeds 2 borgen vermeld. 

Bij sommige andere funkties staat in sommige jaren het traktement. 

1.  Door de burgemeesters alleen: 

     Collecteur van de stadsdaalder                                    a 

     Capitein/opsienster van de Turfdragers en wijnmaat.     

2.  Door de burgemeesters en vroedschappen:     

7.  Rentmeester                                                                b 

      Ontvanger van de Floreen                                            c 

      Waagmeester                                                              d 

      Stadsbouwmeester 

      2 Kerkvoogden. Een burgemeester voor 1 jaar 

             Een vroedschap voor 2 jaar. 

      Oppasser van de vuurtoorn                                          £ 55 

       Balk en Valbrug                                                          £ 20 

       Oppasser en portier van de Koepoort en brug             £ 75 

      Oppasser van de Stadspramen                                    £   7 - 10 

Deze funkties worden van 1728 t/m 1732 genoemd. In 1733 heet Trijntie Douwes opsienster van de 

turfkorven i.p.v. de turfdragers. 

 

In 1736 ook een portier van de Zuiderpoort en boom. bij de Noorderpoort is ook een boom. 

De oppasser van de Noorderpoort en boom krijgt in 1741 £ 10. In 1752  geen traktement. 

 

In 1738 een vuylnisvoerder. Van 1754 t/m 1758 is Ymk Oetzes vuilnisvoerdster en portierse van de 

Suiderpoort en boom. 

 

In 1745 een doodgraver. 

 

In 1756 is Fedde Roelofs behalve oppasser van de vuurtoren ook opsteker van de Lantaarns  

1761.  Bij de portier van de N. poort staat: Het schoonhouden van de Schans v.h. Koningswerk 

           tot aan de Poort. 

           Bij de Koepoort: Van de Koepoort aant bankje agter de baan. 

           Bij Fedde Roelofs: Van de zuider Piep tot aan de Koepoort. 

           Bij Ymk Oetzes: Van de nieuwe muur aan de Zuider Piep. 

           Bij Pier Joh.: Van 't bankje agter de baan aan de Noorderpoort. 

1764.  Fedde Roelofs: Schoonmaken van de Koepoort tot aan de Zuidkant van de Dwinger  

            agter 't Weeshuis. Het schoonmaken wordt nu in zessen gedeeld. 

11-3-1765. 

Er komen nieuwe instructies voor de secretaris t/m de Portiers. In totaal 13 stuks. 

Deze zijn goedgekeurd en staan in een nieuw boek met een tussenruimte van enkele blz.  om 

veranderingen te kunnen aanbrengen. Er komt ook nog een instructie voor de doodgraver. 

22-7-1728. 

            Turf-, zout- en roggedragers. 

            Deze mensen worden bij toerbeurt door de Burgemeesters en leden van de Vroedschap  

             voorgedragen. (Dit geldt ook voor de stoelzetsters in de kerk).  

             vb: Jacobus Eppinga draagt Oege Tiekes voor i.p.v. de overl. Otte Ottes, als turf-, zout- en 

 rogge- of zaaddrager.  

 

29-8-1728. Burg. Wijnant v.d. Burgh draagt Jelle Hendriks voor ipv. de overl. Melis Hendriks. 

 

9-3-1730. twee plaatsen vacant. Burg. A.T.Hofman draagt Heere Tjannes en Jan Gabes voor.  

 



17-9-1731. Johannes Stonebrink doet vrijwillig afstand van zijn bediening als stads turf-, zout- en 

roggedrager. Pier Jans volgt hem op. 

 

17-3-1728. Turfmeetster. Dit is een beroep, dat steeds door weduwvrouwen wordt vervuld.  Ze moeten 

de eed van getrouwigheyt afleggen en worden op dezelfde manier als de dragers gekozen. Bijv. in 1730 

heeft de heer J. Eppinga bij zijn toerbeurt tot turfmeetster aangesteld Aaltien Jans wed. van Folkert 

Harings i.p.v. de overl. Anne Jans, " op de Profijten en Emolumenten daartoe staande".  

" Ter vergadering ontboden en gecompareert Sijnde heeft Onder solemnelen Eede in handen van de 

Praeses Burgemeester P.D.Cramer gepresteert belooft deze bedieninge in alle getouwigheyt te sullen 

waarnemen". 

 

1730. Burg. Domna nomineert Neeltien Tjeerds wed. van Suurd Wouters i.p.v. de overleden Griet 

Willems. 

Burg. Wouter Fockes draagt Antien Jans wed. van Rein Ykes voor i.p.v. de overleden Ytien Jelles wed 

van Wytse Tietjes.    

 

In 1728 klagen ze dat sommige mensen hun turf zelf dragen en opslaan, zonder ze te laten meten of het 

halve meetloon te betalen en de meetkorven te gebruiken. Dit is strijdig met de orders. De turfdragers 

mogen voortaan geen turf dragen, die niet eerst is gemeten enz. Op straffe van 6 weken suspens. Captein 

Schermer wordt gelast aan sodanige onwillige geen dragers te geven. 

 

Op 27-9-1728 laat burg. Hendrik Pyters Brouwer een schuit turf in zijn keet opslaan. Hij weigert de 

gezworen meetsters te gebruiken en het halve meetloon te betalen en heeft vreemde turfdragers in dienst 

genomen. Burg. Brouwer wordt te verstaan gegeven zich " voortaan niet te verstouten vreemde dragers 

te gebruyken en het meetloon te betalen ingevolge de ordtie. 


