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Resolutieboek Staveren deel 18. 

 

Presentie (margine stand) 

Burgemeesters: Wybrand Fockes Coycker, Jan Ulckes, Rinck Hendrix, Lickle Pytters ‘d Olde, Focke 

Hylckes. 

Vroedschap: Hanne Jans, Tieerd Wopckes, Douwe Leyns, Symon Jacobs, Alerd Ymes, Scholte 

Scholtes, Gale Hamckes. 

Burgerij: Aucke Hendricx Brouwer, Hylcke Wybrens, Jacob Wybes, Tiaerd Sjoerdts, Dirck Clasen 

Ruijrda, Andries Everts, Alexander Sanders. 

Burgemeesters Schepenen en Raed sampt Vroedschap der stede Stavoren na gedane convocatie bij 

malcader op den Raedhuyse vergadert wesende ende aangemerckt hebbende de groote schade ende 

verwoestheyt die achter onse stad 1669 door de hooge watervloet en de inundatie in den laetste en de 

jongsten harde storm en oploop de wateren aan onse seedijck door ’t voorgenoemde derselver 

verwoest stand niet te laeten leggen dat tot reperatie en opmaeckinge der selve de goedste ende 

bequamste middel mochte worden bevaemt omde selve in pristium statum je in meloirem statum te 

mogen brengen als den selve voor dese is geweest om in toecomende tijden de stormen sam inundatie 

der wateren (daer ons god wil voor bewaeren solde) tegen staen en den oploop van ‘r water ende ’t 

gewelt derselver sal comen verwercken; soo is’t dat gedachte magistraet en vroedschap met 

overroepinge van de gecommitteerde onser burgerij en ingesetenen onser stadt, namen hier te neffens 

in margine staen geinserolveerd hebben geresolveerd en gesolveert mids desen om achter onse stadt 

inden Seedijck een beugelpael van goede en bequame balcken te slaen en’d selve mede wel de rimmer 

en met plancken te schreijen. 

Aldus enz. enz.  Ondertekend door: J. Fockens 1670. 

 

Blz. 342: 

Burgemeesteren en Vroedschappende Steede Stavoren na gedane convocatie op den Raedhuijse 

vergaderd wesende en voorgedragen sijnde den zeer agterlijken staat van het weeshuis alhier en dat 

diensvolgens ten hoogsten noodsaekelik is dat het selve met enige nieuwe revenuen wierde 

ondersteunt. So is’t dat wij alles in agt genoomen hebbende na rijpe deliberatie in conformite van de 

resolutie der Heeren Staten desen Provincien in dato den 12 febris 1707 op het subject van de  

onderhoudinge der armen genoomen goedgevonden hebbende te versolveren en arresteren bij desen 

dan impost van de brandewijnen en gedistileerde wateren den stadsdaalder subject sijnde en bij de 

burgers wordende aangegeven te verhoogen op ses Car. gld. yder aam meerder en minder gedeeltig na 

advenent sodat selve van nu aff aan, Evenwel impost sullen betalen van voors. Stadsdaelder als tapper 

en herbergiers van gemelde Brandewijnen en gedistileerde wateren moeten betalen sullende deese 

profijten geconverteerd worden namenlik vijff Car. gld. tien strs. van zaam ten behoeve van het arme 

weeshuis alhier en de resterende tien strs ten profijte van de posten als voors. is gestatueert en in 

gebruike is geweest. 

Aldus gedaen geconcipieerd en gearresteerd bij de burgemeesters en de vroedschappen deser Steede 

op den Raedhuise ’t oirconde des selve teekening, actum den 2 jan. 1714. 

 

Blijk van betrokkenheid bij armen en ziekenzorg: 

21 febr. 1340 

Johannes, bisschop van Utrecht schrijft aan Schout, Schepenen ende geheele gemeente van Stavoren, 

dat zijn vicarus in Friesland komende het nieuwe Hospitaal, met zijn toestemming in hun stad 

opgericht, zal wijden. Naar een vroeg 16
e
 eeuws cartularicum aan het St. Odulphus klooster, in het 

Rijksarchief te Leeuwarden. 

 

Het St. Antoniusgilde waarvan de H. Antoniusbroeders lid waren, hielden zich bezig met o.a. 

armenzorg. In 1397 in hun bezit een drinkhoorn die nu in het bezit is van het Fries Museum. 

 

Res. Boek 18. Blz. 405: 
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Op 25 april 1716 wordt door de achtbaren raad noch besloten dat de twee kinderen tegenwoordig ten 

huise van Attjen Douwes wordende onderhouden, bij de eerste gelegenheijd met een schipper naar 

Emden, Norden, Schok off de Griet varende, de gemelde kinderen na Leer te senden aen haar 

bestemoeder genaamt Heilkemoey, sijnde een blaauwverfster wonende tusschen beide putten tot Leer 

voors. om alsoo van de onderhoudinge der kinderen bevrijdt te worden (!!!) 

 

Res.boek 18 blz. 459: 

4 julij 1718.  

Burgemeesteren en Vroedschap besluiten tot de noodlijkheid reparatien van de zuiderhaven, van 

stadswegen en de straten daar omtrent. Reparatie enz. wordt opgedragen aan Burg. G. Insma en oud 

burg. Provana en dit ten spoedigste te besteden op zodanige manieren (tot meeste dunkt van dese onse 

stad bevinden te behoren). 

Is mede gecommiteerd tot het hogen van den zeedijk agter de stad van het landsschapswerk om de 

Zuyd tot aan de Raedhuysgangh. 

De burgemeesters H. Bakker in ’t  de Raed en oud burg. H. Cramer uit de Vroedschap omme gemelde 

zeedijk soodanig te verzaren en verhogen als tot dienste van desen Stad bevinden sullen te behooren. 

Item is ten vergaderingen als boven geresolveert en geannesteerd omme de eigenaars aan de straaten 

en wegen van de Noorderpoort tot de Blauwebrug te doen ordoneeren om een ijder sijn straat en pad 

soodanig te repareren en wel in de midden met klinkerts op de kant, gelijk voor dese is geweest alles 

voor den 1 jan aanstaande. Bij gebreecke des selve tot dubbele kosten van de nalatige te doen maken 

soo bevonden sal worden te behooren. 

Aldus gedaan enz. enz. op de raedhuijse. 

 

Resolutieboek 18 blz. 477: 

19 nov. 1718 Burgemeesters verlenen prolongatie voor 12 jaren. 

Van bankhouden van de bank van leeninge vergunning ingaende maij 1719 tot maij 1730 aan David 

Provana, oud burgemeester en stadsrentmeester. 

 

Resolutieboek 18 

6 sept. 1726: 

Besluit tot het direct laten repareren van de voertoorn op de haven (door brand deze nagt verwont). 

Inspectie dor burgemeester Galtjen Andries Noorstra en P.S. Wiarda uit de magistraat en old 

burgemeester D. Provana, S. Kuiper uit de vroedschap. 

 

29 april 1726: 

Vastlopen schuit in de mond van de haven. 

 

Op huyden den 10 october 1722 heeft Heere Jacobus Eppinga te vergaderinge van burgemeesters der 

Stad Stavoren op een Regtdag vergaderd sijnde voorgedragen dat den Heere Hubes mede 

burgemeester der Stede Sneek sijn weder hadde geschreven of men geen middel soude kunnen 

uijtvinden dat alle dagen een schip van hier op Sneek vice versa quam te varen. Dat sulx soude 

strekken tot werkelijke avantagie beijde steden en tot groot gerief van de Coopluijden en passagiers. 

Voorts des alles aan ons gevraagd en in deliberatie gelegt sijnde, hebben goedgevonden te commiteren 

gelijk wij commiteren bij deze den Heere Jacobus Eppinga en Vongerus Domna, ten eijnde deselve 

Heere hun door onze Leeuwarder en Sneeker schippers laten informeren op sodanigen veer van 

Stavoren op Sneek van dienst tot nuttig soude sijn en van haar besoignes ter vergaderingen rapport te 

doen. Voorts hebben de burgemeesteren Vongerus Domna aangesteld tot President en Superintendent 

van het gemelde Leeuwarder en Sneker veerschippersgild in plaatse bam den overleden burgemeester 

Hendrik  Sijmens Cramer, ordonerende gemelde schippers deselve daar voor te erkennen en 

respecteren. 

Aldus enz. enz. Ondertekend door B. Binkes. 

 

Proclamatieboek (OA nr.18), blz. 196: 
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Op huiden 17 april 1706, burgemeesteren sampt vroedschappen der stede Stavoren na gedane 

convocatien op den raadhuijse vergadert wesende in consideratie genomen hebbende, of niet nodig 

soude wesen de wijl de consideratie en (rectoraat?) gelijk zijnde vacant (?) al voor enige tijd als 

predicant tot Wijckel is beroepen geworden, dat so weder enig andere (persoon?) of candidate wierde 

geeligeert die rectoraat ende preedi(kant) quam waar te nemen op soodanige conditiën (emoliseert?) en 

profijt als de voorige rector. 

((Zie onder Sjoerds)) 

 

Proclamatieboek nr. 18. 

Op huijden den 2
e
 maij 1725. Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Stavoren na gedane wettige 

convocatie op den Raedhuyse vergaderd, wesende is geproponeerd dat men verscheidene insuniatie 

hadde laten doen aan Gerrit Tymens, mr. Timmerman alhier ten eijnde de selve de muur aan’t kerkhof 

hem toebehorende en nu onder voet leggende soude opbouwen dat gedagte Gerrit Tymens egter in 

gebreke blijft sulx na te komen niettegenstaande de laatste schriftelijke insinuatie en protestatie in dato 

den … houdende dat deselve voors. muur bij de 1
e
 maij 1725 soude opmaken anders en bij gebreke 

dies dat men deselve tot sijn kosten soude doen opbouwen ’t welk in consideratie genomen sijnde is 

goed gevonden te resolveren om voors. muur ten laste en kosten van gedagte Gerrit Tymens te doen 

repareren. 

Authoriserende ten dien.. onser stadsbouwmeester Wouter Jonkman meergemelde muur ten spoedigste 

te doen hermaken dog allen met kennisse en na voorgaande consultatie van de kerkvoogden sullende 

de (penn.) hier toe te emploijeren indien niet goedwilig van meer gemelde Gerrit Tymens met 

middelen van executie wederom worden geinnet. 

Aldus gedaen en geresolveerd etc. etc. 

 

Op huijden den 2
e
 april 1725. 

Burgemeesters en vroedschappen der stad Stavoren na gedane convocatie op den Raadhuijse 

vergaderd zijnde hebbende geresolveerd gelijk doen bij dese een nieuwe buegelpaal (een rij palen ter 

versterking van de kust) te slaan agter aan de stadszeedijk van de keet van Thomas Ages noordwaarts 

aan ten lengte van ongeveer 24 roede en daar toe gebruiken die 400 balken die voor rekening van de 

stad door den makelaar Cornelis Andries Cock tot Amsterdam gekocht en reeds hier gezonden.. 

Vervolgens wordt gemeld dat het bestek door de stadsbouwmeester moet worden gemaakt en 

aanbesteed. 

 

Op 24 juli 1759. 

Burgemeesters der stad Stavoren na gedane convocatie op Raadhuis vergaderd sijnde is ter 

vergaderinge binnen gestaan der vroedsman Hans Halterberg, meester bakker binnen dese stad, 

klagende dat hij bij de molenaar Jan Hollander ter malinge hadde gehad o.a. vier lopen weit, nog dat 

deselve terug hadde ontvangen soo kwalijk gemalen sijnde dat hij daat wel agt á negen gulden schade 

bij soude moeten hebben. Daer op keurmeesters is geordonneert deselve te visiteren, en daer deselve 

rapport in gebracht, dat twee lopen weit soos legt waren gemalen dat er wel circa een halve vierendeel 

aan soude manqueren, indien het grove er uit wierde gemaakt, nog de andere twee een weinig beter, 

egter ook onbehoorlijk. En is daarop gedelibereert sijnde geresolveert. 

De voorseide Jan Hollander te ordonneren, gelijk geordonneert word bij desen, dese qualijk gemalen 

weit weder voor niets te malen, totdat behoorlijk sal sijn en voorts sorg dragende dat alle granen 

behoorlijk en conform ’s lands ordonnantie worden gemalen. Gelijk de Fiscaal deser stede word gelast 

ten boete tot drie Caroli guldens van hem Jan Hollander bij ordinaris actio te maken, Wegens dese 

overtredinge van ’s lands ord.tie, sullende extract deses door des stadsbode aan Jan Hollander worden 

voorgelesen en na sulx aan de Fiscaal ter hand gesteld om sig daar na te reguleren. 

Aldus gedaan en geresolveert bij burgemeesteren der stad voors. in kennisse van mij secretaris Binkes. 

 

Verder drie proclamaties van 1807, 1805 en 1814 die ook in het boek Stavoren 1740-1840 zijn 

vermeld. 


