
Toegang 5, Provinciale Staten, land- en havenwerken 

Hallo Rob, 

Een paar weken terug was ik in het archief op zoek naar de kruitmolen. Vond niks, maar bij 

de stukken van de Provinciale Staten, ( Toegang 5 ) kwam ik bij “Landswerken” dit tegen.  

Ik stuur het maar weer jouw kant op. Misschien is er nog ergens plaats. Kijk maar eens. 

Inv. nr. 3080. 18-07-1766. 

Verkoop voor afbraak van 3 oude torens en een muur te Stavoren. 

Drie oude torens staande in ’t Blokhuis van de zogemaande blokhuisgracht, mitsgaders de 

muur staande aan het eind van de zuidelijkste toren, lopende dwars door de groene dijk achter 

de lijnbaan langs. De fundamenten moeten zo diep mogelijk uitgegraven worden. 

Het werk moest voor 1 mei 1767 klaar zijn. 

Strijkgeld f 14, getrokken door W. Fockes voor f 350. 

Alert Jans verhoogde met f 10 en werd koper voor f 360. 

Borgen: P. Hempenius en D. Cramer. 

Ik kan Alert Jans alleen in 1758 en 1759 vinden. Op B 37 en tussen 389 en 391, maar hij moet 

dus langer geleefd hebben. 

Inv. nr. 3029, 06-10-1767. 

Bestek voor het maken van een nieuwe loods of magazijn op de Schilkamp bij het 

zuiderhoofd tot Stavoren. Buitenwerks lang 30 voet en breed 15 voet. 

Strijkgeld voor de laagste schrijver 5 gulden en 5 stuivers, getrokken door Cornelis Tjebbes 

van de Gorredijk met 379 gulden. 

Aannemer Wijbe Meijes voor 359 gulden. 

Borgen: Durk Wouters en Arjen Gerrits van Oude Booren ( Oldeboorn. 

Je schreef bij Wijbe Meijes, dat een dochter naar Oldenboorn was vertrokken. Was Arjen of 

Durk soms een schoonzoon? 

 

Inv. nr 3029, 06-10-767. 

Bestek voor het slaan en leveren van paalwerk aan het zuiderhoofd te Stavoren. 

Aannemer: Ulbe Foppes te Stavoren voor f 1849 

Borgen Fekke Fekkes en Douwe P. Cramer. 

Ulbe Foppes is duidelijker, wordt heibaas genoemd en woonde in 1740 op C 66 en van 1748 

tot 1778 op C 89. 

06-101767. 

Bestek voor het slaan van 3 roeden en 13½  voet paalwerk te Stavoren. 

Aannemer Ulbe Foppes voor f 1350. 

Borgen Douwe P. Cramer en Fekke Fekkes van Gaast. 

 

06-10-1767. 

Bestek voor het vernieuwen van en slaan van paalwerk aan de veermanskaaij. 

Aannemer voor f 559 Ilbe Foppes. Borgen als voren. 

 

06-10-1767. 

 Bestek voor paalwerk aan het noorderhoofd. 

Aannemer Sioerd Tieerds voor f 2975. 

 

06-10-1767. 

Bestek voor het aanvullen van de grond van de 3 oude afgebroken torens te Stavoren. 

De aannemer moest bij de lijnbaan het puin in de gracht opruimen en achter de geslagen 

beugelpaal brengen en het gat van de uitgebroken torens aanvullen. De aarde die de aannemer 

te kort komt mag hij van het bolwerk halen. 

Strijkgeld 5 gulden en 5 stuivers, getrokken door Rienk Sipkes te Stavoren met f 499. 
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Aannemer voor f 484: Rienk Sipkes. 

Rienk Sipkes woonde in 1758 en 1762 op 360 en van 1774 tot 1805 op C3.  

 

29-07-1868. 

Bestek voor paalwerk aan ’s Lands werken te Stavoren. 

Aannemer: Ulbe Foppes voor f 924. 

Ulbe Foppes was dus een grote aannemer, maar hij tekent met een kruisje. 

+ dit is Ulbe Foppes zelf gezette merk. 

 

18-07-1868. 

Bestek voor reparaties aan ’s Lands zijl te Galamadammen. 

Aannemer: Douwe P. Cramer voor f 2000. 

Borgen: IJbele Fokkes en Wiebe Meijes 

 

 

 

  

 


